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W sprawie: 

Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej 

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć wniosek ze wskazaniem położenia działki, jej numeru i numer księgi wieczystej.  
Do zwrotu działki dożywotniego użytkowania dołączyć:  
− decyzję o przekazaniu gospodarstwa za świadczenia emerytalno- rentowe 
− oświadczenie o użytkowaniu działki dożywotniej, gdy z wnioskiem występują zstępni osoby 

uprawnionej 
Do zwrotu działki siedliskowej (pod budynkami) dołączyć: 
− tytuł prawny do budynków. 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

� 10,00 zł opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji)                 
– 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.143). 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Okres od złożenia wniosku do wydania decyzji wynosi do 30 dni. Termin ten może ulec 
zmianie ze względu na brak kompletnych dokumentów, bądź konieczności wykonania prac 
geodezyjnych. 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

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

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

 
� art.118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
� art.6 ustawy z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym  

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 
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- Posiadanie przy sobie dowodu osobistego. 
- Gdy dokumentem kończącym sprawę jest decyzja, obowiązuje 14 dniowy okres 

uprawomocnienia się tej decyzji (od dnia otrzymania tej decyzji przez stronę). 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. 

9. Wzór wniosku do pobrania: 

Brak wzoru wniosku 

DODATKOWE UWAGI: 
Brak uwag 

 
 

 
 

Godziny urzędowania 
Starostwa Powiatowego w Kluczborku: 

 
Poniedziałek 

godz. 8.00 – 16.00 
Wtorek-Piątek 

godz. 7.00-15.00 
 
 

Opracowała: Bożena Kołodziejczyk                  Zatwierdził: Rafał Gajek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


