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W sprawie: 

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej 

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć wniosek z załącznikami : 
Załączniki : 

� Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z planu 
zagospodarowania 

� Projekt zagospodarowania działki z zaznaczonym zasięgiem terenu inwestycyjnego  
(niezbędnego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania inwestycji) 

� Nakaz płatniczy podatku rolnego  (w przypadku rolnika realizującego inwestycję służącą 
do prowadzenia gospodarstwa rolnego) 

� W przypadku gruntów  chronionych – klasy gruntu I, II, III dla osób nie będących 
rolnikami – 3 egz. projektu zagospodarowania  nieruchomości objętych wnioskiem,                       
z zaznaczonym graficznie kolorowym, wyraźnym obrysem granic powierzchni niezbędnej 
do wyłączenia oraz wyliczoną powierzchnią – z rozbiciem na działki i klasy gruntów, 
podpisanym przez wykonawcę projektu 

� W przypadku inwestora nie będącego właścicielem gruntu – dokument poświadczający 
prawo do dysponowania gruntem                    

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

 
brak opłat 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 77 418-52-18,              
wew. 142). 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Do 30 dni. Termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na brak kompletnych dokumentów. 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Dokument kończący sprawę przesyłany jest za pośrednictwem poczty lub odbiór osobisty. 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 
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Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

W przypadku, gdy dokumentem kończącym sprawę jest decyzja, obowiązuje 14-dniowy okres 
uprawomocnienia się decyzji ( termin liczony od dnia otrzymania dokumentu przez stronę).  
Wyłącznie ostateczna decyzja może służyć do dalszych czynności urzędowych związanych                  
z uzyskaniem pozwolenia budowlanego. 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Starosty 
Kluczborskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

9. Wzór wniosku do pobrania:  

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój                 
nr 013 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: Beata Błaszczuk Zatwierdził: Rafał Gajek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


