
NIEODPŁATNE PRZYZNAWANIE NA WŁASNOŚĆ DZIAŁKI POD 

BUDYNKAMI I DZIAŁKI GRUNTOWEJ Z TYTUŁU PRZEKAZANIA 

GOSPODARSTWA ROLNEGO W ZAMIAN ZA ŚWIADCZENIE 

EMERYTALNO-RENTOWE 

 

a) Nazwa usługi  

Nieodpłatne przyznawanie na własność działki pod budynkami i działki gruntowej  

z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za świadczenie emerytalno-

rentowe. 

b) Symbol 

6820.1 – nadanie na własność nieruchomości gruntowej, pod budynkami - „rentówki”. 

c) Wydział 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. 

d) Komórka 

e) Opis sprawy 

Wydanie decyzji nadającej nieodpłatnie na własność działki pod budynkami i działki 

gruntowej z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za świadczenie 

emerytalno-rentowe. 

f) Kogo dotyczy 

Klient składający wniosek. 

g) Wymagane dokumenty 

1. W przypadku przyznania na własność działki dożywotniej: 

- wniosek o przyznanie na własność działki dożywotniej, 

-gdy z wnioskiem występują następcy prawni należy przedłożyć postanowienie  

o stwierdzeniu nabyciu spadku,  

2. W przypadku przyznania na własność działki pod budynkami: 

- wniosek o przyznanie na własność działki pod budynkami, 

- tytuł prawny do budynków (odpis z księgi wieczystej na budynki stanowiące od gruntu 

odrębny przedmiot własności 
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h) Miejsce składania pism 

Sekretariat Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19 

i) Termin i sposób załatwienia 

Decyzja wydawana jest w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

j) Opłaty 

Nie podlega opłacie skarbowej. 

k) Podstawa prawna 

- art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

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

- art. 118 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników. 

l) Tryb odwoławczy 

Odwołanie za pośrednictwem Starosty Żnińskiego do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia 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 przyznanie na własność działki dożywotniej, 

- przykład wypełnionego wniosku o przyznanie na własność działki dożywotniej 

- wniosek o przyznanie na własność działki pod budynkami, 

- przykład wypełnionego wniosku o przyznanie na własność działki pod budynkami. 
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 Imię i nazwisko  Data i podpis 

Opracował: Kapczyńska Julita 

 

 

Zaopiniował: Bogusław Szymczak 

 

 

Zaakceptował: Stanisław Ludkiewicz 

 

 

Zatwierdził: Agnieszka Małecka 

 

 

 


