Kłobuck, dnia…………………………..

…………………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………………………………
………………………………………………………
(adres)
………………………………………………………
(telefon)

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Rynek im Jana Pawła II nr 13 , 42-100 Kłobuck

WNIOSEK
Wnoszę o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na terenie
działki o nr ewid.……………………………………………położonej w miejscowości (obręb)
…………………………………………...gmina………………………………………………..
z przeznaczeniem pod budowę (rodzaj inwestycji, cel wyłączenia) …………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Powierzchnia gruntów przeznaczonych do wyłączenia (projektowane budynki, tereny
utwardzone)………………………………..m2 , klasa gruntów………………….…………….
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych (rok)………………………………………
Okres na jaki grunt ma być wyłączony z produkcji (wypełnić w razie wyłączenia
nietrwałego)………………………………………………………………………………………
…………..
Oświadczam, że prowadzę/nie prowadzę gospodarstwa rolnego (*) .

.............................................
/podpis wnioskodawcy/
Załączniki:
1.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki objętej
wnioskiem lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu).
2.Dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (akt notarialny/odpis księgi
wieczystej/umowa dzierżawy itp.) lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością.

(*) - niepotrzebne skreślić
3.Projekt zagospodarowania działki objętej wnioskiem, z zaznaczoną graficznie oraz wyliczoną
powierzchnią (z rozbiciem na klasy i użytki rolne), sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej
do celów projektowych i podpisany przez wykonawcę projektu.
4.Pisemna zgoda współwłaściciela/li na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną
inwestycję, gdy wniosek nie jest podpisany przez wszystkich współwłaścicieli – w przypadku
współwłasności nieruchomości.
5.Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego - w przypadku, gdy grunty wchodzą

w skład

gospodarstwa rolnego.
6.Oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniony, zgodnie z art.33 § 3 kpa odpis pełnomocnictwa wraz z
oryginalnym dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (od każdego stosunku
pełnomocnictwa) na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Bank Spółdzielczy Kłobuck: 39 8248 0002
1000 0000 0361 0001 – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(tj.Dz.U. z 2016r. , poz.1827)- załącznik do ustawy, cz. III, ust. 44 kol. 4 pkt 3.

