
Dane zgłaszającego zmianę (wy rJzierżawiaj ący, dzierżawca * 
)

Imię inazwisko

Adres zamieszkania

Numer telefonu kontaktowego .....,.,..,,

Powiatowy ZarząrJ Geodezj i,

Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Al. Reymonta2|b
62-200 Gniezno

WNIOSEK DO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKOW

O UJAWNIENIE/WYKREŚLENIE * PRZEDMIOTU DZIERZAWY

Proszę o ujawnienie/wykreślenie* w ewidencji gruntów i budynków przedmiotu dzierżav,ry zgodnie

z załączonym dokumentem (umowa dzierżawy, aneks do umowy dzierżavnry, rozwtązante umowy

dzierżawy*). Powyzsze niezbędne jest do:

:'] wypłaty emerytury lub renty rolniczej z ubezpteczenia,

i- przyznaniarenty strukturalnej,

I decyzji o podleganiu ubezpieczeniu oraz ustaniu ubezpieczenia, a takze wysokości nalezności

ztytńu składek na ubezpieczenie,

. uzyskania pomocy finansowei zgodnie z przepisami dot. wspierania rozwoju obszarów

wic,Iskich.

(data i podpis zgłaszającego zmianę)

* niepotrzebnęskreślić

: właściwe zaznaczyc

PODSTAWA PRĄWNA:

. Ustawa z l7 mala l989 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz, U, z2015 r. poz.5ż0 zpóżn. zm.)

. Rozporządzenie Ministra Rozwo.iu Regionalnego iBudownictwa z dnia 29 marca 200lr. w sprawie ęrvidęnc.ii gruntów
i budynków (Dz. U, zż015 r. poz.542)

. ań.28 ust.4 pkt. l, aft.38 pkt. l orazart. l17 ustawy zdniaż0 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznvm rolnikór,v
(Dz. U, z.20l4 r, pclz, 684. l682. l 83 l)

o przepisv u,r,cJane na podstarł,ie art, 3 usl. 2 pkt l ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o,,vspieraniu rozwoju obszarów wie.iskich

ze środkćlrł, pclchodzac;-ch z Sekcii (irraranc.ji b)Lrrope.jskiego FundLtsztr Orientacji i Gwarancji Rolne.i (Dz. U. z20|4 r. poz.

l6l] )

lJ\łhGA:

Do wniosku należy dołączyć _ołgue! lub odpis or]lginału dokumentu (umowa dzierżaw.y-. aneks do umowy dzierźawy. rozlviązanie

umowy dzierżalvy) opatrzony poclpisami każde_i ze stron. zarviera.jący l,v swo.ie.i treści:

. dane identl,fikac), jnc r,vvdzierzarvia.jącego oraz dzierzawcy

o nunler i połozenie działki ęwidency,jnej będącej przedmiotem sprarvy

o datg wazności u|łow},dzierżaw1"(w er.videnc.ii gruntów i budynków u.iawnia się umorvy dzierżalvy zawańe na co na.imnie.i

l 0 lat)

. określenie powierzchni, jeśli działka ewidencyjna wydzierżawianajest w części

. wniosek powinien zostać podpisany przez wszystkich współwłaścicieli/współwładających


