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tel.  77 418-52-18, faks  77 418-65-20 
 

KZ.0143.3.11.2011.KO 

Data zatwierdzenia: 
07.06.2011 r. 

 
Data aktualizacji: 

30.03.2016 r. 

W sprawie: 

Wydanie  zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego 

 

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia z operatu ewidencyjnego zawierający między 
innymi  imię, nazwisko  i  adres  wnioskodawcy,  nazwę  miejscowości  w  której  położone  
było lub  jest  położone  gospodarstwo  rolne,  nazwisko  i  imię  właściciela  gospodarstwa, 
wskazanie  przeznaczenia  dla  udostępnianych  danych – wg zał. nr 1 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Opłata  skarbowa : podania i załączniki – nie podlegają opłacie skarbowej,                              
Nie  pobiera  się  opłat  w  przypadku  wydawania  zaświadczeń  dla  celów  emerytalno - 
rentowych,  np. ZUS, KRUS. 
Dla  innych  celów:  opłata  skarbowa za  zaświadczenie  w  kwocie  17.00 zł  na podstawie 
obowiązujących przepisów ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej. 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami                                     
(tel. 77 418-52-18 wew. 160 – 163). 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 7 dni.  

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Odbioru dokumentów dokonuje osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca 
pełnomocnictwo lub są one wysyłane za pośrednictwem poczty stosownie do oznaczenia na 
wniosku. 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

Obowiązujące przepisy ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
obowiązujące przepisy rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 
2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego                 
i kartograficznego. 
 



 2
 

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Do jakiego celu ma być wydany dokument, z jakiego okresu czasu (lata od – do) i jaka była 
powierzchnia posiadanego gospodarstwa. 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

Odwołanie do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego  
i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Kluczborskiego. 

9. Wzór wniosku do pobrania:  

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój                 
nr 016 lub na stronie internetowej powiatu kluczborskiego pod adresem: 
www.powiatkluczborski.pl 

DODATKOWE UWAGI: 
 

Brak uwag 
 

 
Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku: 
 

Poniedziałek 
godz. 8.00 – 16.00 

Wtorek-Piątek 
godz. 7.00-15.00 

 
 

Opracowała: Ewa Kuźnik                   Zatwierdził: Rafał Gajek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


