Wodzisław Śl., ………………
………………………………………
( imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa firmy)

……………………………………
(adres zamieszkania/siedziba firmy)

…………………………..…………
Nr telefonu...........................................

STAROSTA WODZISŁAWSKI
za pośrednictwem
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

WNIOSEK
Na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1161)
wnosimy o wszczęcie postępowania o wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych
o powierzchni …………………… przeznaczonych pod budowę ………………….………..
………………………………………………..

granicach

w

nr nr ……………………………………………………..

karta

działek
mapy

ewidencyjnych
.………,

obręb

…………………………. gmina…………………………………………….
Termin rozpoczęcia budowy jest planowany …………………………………………………

Oświadczam, że nie prowadzę gospodarstwa rolnego

……………………………………...
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki (strona 2)

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)

WGN.1611.9, wydanie 3
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Załączniki:
1) 3 egzemplarze projektu (oryginały) zagospodarowania działki z bilansem terenu
przeznaczonego do wyłączenia z produkcji rolniczej uwierzytelnione przez projektanta.
2) Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy właściwej dla miejsca
położenia działki lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy – kopia (oryginał do
wglądu).
Uwaga:
- projekt zagospodarowania działki winien zawierać:
a) wyraźny obrys, zaznaczony kolorem, obszaru działki przeznaczonego do wyłączenia
z produkcji rolniczej:
b) rozliczoną powierzchnię działki przeznaczoną do wyłączenia z produkcji rolniczej
z rozbiciem na użytki i klasy, z dokładnością do metra;
c) obrys planowanej inwestycji;
d) linie rozgraniczające przeznaczenia terenu zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego;
- gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki do wniosku, należy dołączyć pisemną
zgodę właściciela na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję;
- gdy wnioskodawca jest współwłaścicielem działki, do wniosku należy dołączyć pisemne
zgody pozostałych współwłaścicieli na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej pod
planowaną inwestycję;
- w przypadku działania strony przez pełnomocnika do wniosku, należy dołączyć
pełnomocnictwo (oryginał) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
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