
                                                                                          Gniezno, dnia................................

...................................................................
               ( imię i nazwisko inwestora )

       …...............................................................

       …...............................................................

                   ( adres zamieszkania )

…...............................................................
                               ( PESEL )

…...............................................................
                           ( NIP/REGON)

...................................................................

                            ( numer telefonu )

                                                                                                         Powiatowy  Zarząd  Geodezji,   
                                                        Kartografii, Katastru  i  Nieruchomości

                                                                                           ul. Reymonta  21 b,  62-200 Gniezno

        Na podstawie  ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz.1205 ),  proszę  o  wszczęcie  postępowania  w przedmiocie  wyłączenia  gruntów rolnych  z  produkcji,
względnie o stwierdzenie, że grunt nie podlega wyłączeniu z produkcji  rolnej.
Zezwolenie  dotyczy  gruntu  rolnego  położonego  w  miejscowości  …...…………………………….
gmina ……………………oznaczonego wg ewidencji gruntów jako działka nr ……… na ark. mapy ….……
przeznaczonego w  miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i  nieleśne
zgodnie  z  decyzją  (nazwa  organu)  .............................................................  o  warunkach  zabudowy
i zagospodarowania terenu nr….................................................................. z dnia....………………………......
     1.  Wyłączeniu podlega obszar o łącznej powierzchni …....…………………. m2

           w tym: - powierzchnia zabudowy budynkiem ............................................ m2

                       - powierzchnia utwardzona ( dojścia, dojazdy itd.) ........................ m2

                       - zieleń ozdobna  ………………………………............................. m2

2. Powierzchnia gruntu, która nie zmieni swojego dotychczasowego sposobu użytkowania   ( pozostanie
gruntem rolnym ) ................................................... m2

           co wynika z dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

 ………………………………………………………………………………………………..……....                         

                                                                                        /  podać jakiego obiektu  budowa dotyczy /

        Zezwolenie powyższe potrzebne jest w związku z ubieganiem się o uzyskanie pozwolenia na budowę.
Budowę planuję rozpocząć w ...........................................( określić planowany termin).
                                                                (miesiąc, rok)

     Stosownie  do  art.  75  §  2  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  po  zapoznaniu  się  z
odpowiedzialnością za fałszywe zeznania, określoną w art. 233 §1 Kodeksu karnego, oświadczam :
1. Przedmiotowa działka stanowi moją własność*/współwłasność*/ …….........................................................
    Adres współwłaściciela:……………………………………………………………………………...............
    ……………………………………………………………………………………………..............................
2. Nie prowadzę (nie posiadam) gospodarstwa rolnego*.
3. Prowadzę (posiadam) gospodarstwo rolne o pow. …............ ha, a planowany budynek będzie służył/nie  

będzie służył produkcji rolnej*.
4. Cena wolnorynkowa 1 m2 gruntu (budowlanego) na terenie objętym wnioskiem o wyłączenie  gruntu

z produkcji rolnej wynosi ………………..zł*.
*  niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że dobrowolnie udostępniam swoje dane osobowe dla PZGKKiN w Gnieźnie. 
Jednocześnie stwierdzam, że zostałem/am/ poinformowany/a o celu zbierania danych oraz o prawie wglądu 
do swoich danych oraz ich poprawiania. (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)  

                                                                                                         ….. ……………………………………….
                                                                                                                                                                                                                      ( podpis  inwestora  lub pełnomocnika )

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny ( Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz.553 ze zm. )
Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym 
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
                                                                                                                                     Załączniki : - verte-



Załączniki  -   kserokopie, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”   :

I. Dotyczy osób nie prowadzących gospodarstwa rolnego:
1. ostateczna  decyzja  Burmistrza/Wójta  Gminy   o  warunkach  zabudowy i  zagospodarowania  terenu

wraz z załącznikiem graficznym do decyzji;, gdy dla gruntów w granicach działki przeznaczonej do
zainwestowania  sporządzony  jest  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego,  inwestor
przedkłada dokument o przeznaczeniu tego gruntu, czyli wypis i  wyrys z planu z informacją o terenie
wydaną przez stosowny urząd gminy,

2. aktualny dokument własności lub oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością.
3. plan  zagospodarowania  działki  z  bilansem  terenu  (  zgodnie  z  projektem  budowlanym  ),

z  uwzględnieniem  klas  i  użytków,  sporządzonym  przez  projektanta  lub  osobę  z   uprawnieniami
budowlanymi wraz z podpisem i pieczątką tej osoby,  

4. w celu obniżenia należności za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji – określenie wartości rynkowej 
    objętego inwestycją gruntu, opinię  rzeczoznawcy ustalającą wartość gruntu zainwestowanego wg cen

rynkowych lub umowę nabycia zainwestowanych gruntów,
5. pełnomocnictwo ( upoważnienie ) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
6. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności

innej niż rolnicza,

II. Dotyczy osób prowadzących gospodarstwo rolne:
1.  ostateczna decyzja Burmistrza/Wójta Gminy  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
     wraz z załącznikiem graficznym do decyzji;, gdy dla gruntów w granicach działki przeznaczonej 
     do zainwestowania sporządzony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inwestor 
     przedkłada dokument o przeznaczeniu tego gruntu,  czyli  wypis i wyrys z planu z informacją o terenie
     wydaną przez stosowny urząd gminy,
2.  aktualny dokument własności lub oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością.
3.  plan zagospodarowania działki i zestawienie powierzchni (zgodnie z projektem  budowlanym),
4.  kopia nakazu płatniczego w sprawie wymiaru podatku rolnego lub zaświadczenie z  urzędu gminy 
   o  posiadaniu gospodarstwa rolnego lub numer identyfikacyjny producenta rolnego, nadany przez  

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
5.  w przypadku budowy budynku mieszkalnego oświadczenie, że jest to budowa w ramach pierwszego 
  siedliska  dla  gospodarstwa  rolnego  (  tzn.  że  jest  to  pierwszy  budynek  mieszkalny  w  tym  

gospodarstwie),  natomiast  w  przypadku  budowy   budynków  gospodarczych,  garażowych  
oświadczenie, że budynki te będą służyć  wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno –  
spożywczemu w ramach gospodarstwa rolnego,

6.  pełnomocnictwo ( upoważnienie ) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,

Uwaga:
Ceny wolnorynkowej 1 m2

 gruntu nie wymaga się w przypadku:
         -budowy budynku mieszkalnego na powierzchni do 500 m2,
         -budowy w ramach gospodarstwa rolnego i na terenie miast.

 UWAGA! powierzchnia do wyłączenia winna być określona przez projektanta, wykazana w bilansie 
terenu  i zaznaczona  na  planie  zagospodarowania  działki.  Do  powierzchni  wyłączenia  zaliczamy  
teren  niezbędny  do  korzystania  z planowanej  inwestycji  –  powierzchnia  pod  projektowanym  
budynkiem,  powierzchnia  utwardzona,  zieleń  ozdobna);  projekt  winien  zawierać  legendę,
a powierzchnia  do  wyłączenia  tworzyć  figurę  geometryczną  o  regularnym  kształcie;  dane  dot.  
klasy  gruntów  i użytków  do wyłączenia  powinny  być  zgodne  z  danymi  zawartymi  w  ewidencji  
gruntów i naniesione na mapie do celów projektowych; powierzchnię poszczególnych klas gruntów 
do wyłączenia należy rozliczyć w bilansie terenu.

Wnioski są zwolnione z pobierania opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r., o opłacie skarbowej
/ t.j. Dz. U. 2012.1282 z późn. zm. / .

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela w sprawie uzyskania wnioskowanej decyzji
z dołączonym potwierdzeniem opłaty skarbowej w wysokości  17,00 zł   lub   22,00 zł  w  przypadku
składania kopii pełnomocnictwa.  Opłatę skarbową  należy uiścić  na  konto :

Urzędu  Miasta  Gniezna  nr:  Bank   Spółdzielczy   w  Gnieźnie
18 9065 0006 0000 0000 6956 0005


	Kartografii, Katastru i Nieruchomości

