
Dane zgłaszającego zmianę (wydzierżawiający, dzierżawca*)

Imię i nazwisko                         ..............................................................................................................

Adres zamieszkania    ..............................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego …..........................................................................................................

Powiatowy Zarząd Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Al. Reymonta 21 b
62-200 Gniezno

WNIOSEK DO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

O     UJAWNIENIE/WYKREŚLENIE  *   PRZEDMIOTU DZIERŻAWY

Proszę o ujawnienie/wykreślenie* w ewidencji gruntów i budynków przedmiotu dzierżawy zgodnie

z załączonym dokumentem (umowa dzierżawy, aneks do umowy dzierżawy, rozwiązanie umowy

dzierżawy*). Powyższe niezbędne jest do:

c wypłaty emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia,

c przyznania renty strukturalnej,

c decyzji  o  podleganiu  ubezpieczeniu  oraz  ustaniu  ubezpieczenia,  a  także  wysokości

należności z tytułu składek na ubezpieczenie,

c uzyskania  pomocy  finansowej  zgodnie  z  przepisami  dot.  wspierania  rozwoju  obszarów

wiejskich.

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

(data i podpis zgłaszającego zmianę)

       *      niepotrzebne skreślić

właściwe zaznaczyć

PODSTAWA PRAWNA:

 Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542)

 art. 28 ust. 4 pkt. 1, art. 38 pkt. 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 684, 1682, 1831)

 przepisy wydane na podstawie art.  3 ust.  2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ( Dz. U.
z 2014 r. poz. 1613)

UWAGA:

Do wniosku należy dołączyć oryginał lub odpis oryginału dokumentu (umowa dzierżawy, aneks do umowy dzierżawy, rozwiązanie

umowy dzierżawy)  opatrzony podpisami każdej ze stron, zawierający w swojej treści:

 dane identyfikacyjne wydzierżawiającego oraz dzierżawcy

 numer i położenie działki ewidencyjnej będącej przedmiotem sprawy

 datę ważności umowy dzierżawy (w ewidencji gruntów i budynków ujawnia się umowy dzierżawy zawarte na co najmniej
10 lat)

 określenie powierzchni, jeśli działka ewidencyjna wydzierżawiana jest w części

 wniosek powinien zostać podpisany przez wszystkich współwłaścicieli/współwładających


