
DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW ROLNYCH  

Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

 

a) Nazwa usługi  

Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 

b) Symbol 

6124 – wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 

c) Wydział 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. 

d) Komórka 

e) Opis sprawy 

Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 

f) Kogo dotyczy 

Inwestor składający wniosek. 

g) Wymagane dokumenty 

- Wniosek o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, 

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub prawomocna 

decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku braku obowiązującego planu 

miejscowego), 

- Projekt zagospodarowania działki inwestycyjnej lub terenu wraz z bilansem terenu, 

opracowanym na mapie do celów projektowej przez uprawnionego projektanta 

budowlanego, 

- Akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej. 

h) Miejsce składania pism 

Sekretariat Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19 

i) Termin i sposób załatwienia                                                                                     

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja o wyłączeniu 
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gruntów rolnych z produkcji rolniczej wydana jest bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż  

w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie późnej niż w ciągu 2 m-cy. 

j) Opłaty 

Nie podlega opłacie skarbowej. 

k) Podstawa prawna 

Art. 11 ust. 1 i 4, art. 12 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13 i 14 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

l) Tryb odwoławczy 

Odwołanie za pośrednictwem Starosty Żnińskiego do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

m) Inne informacje 

II piętro 

pokój nr 35, tel. 0-52 30 311 00 wew. 41 

Bernadeta Winiecka - Książkiewicz - inspektor, e-mail: bwk.gn@znin.pl 

n) Więcej informacji 

 

Wnioski i formularze: 

    - wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji  

rolniczej, 

    - przykład wypełnionego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów 

rolnych z produkcji rolniczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Imię i nazwisko  Data i podpis 

Opracował: Kapczyńska Julita 

 

 

Zaopiniował: Bogusław Szymczak 

 

 

Zaakceptował: Stanisław Ludkiewicz 

 

 

Zatwierdził: Agnieszka Małecka 

 

 


