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KARTA USŁUGI NR: PO-4.1/Z-2/GK-11
WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU (GK)

ZMIANA
7

Nazwa usługi:
WYŁĄCZANIE GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

PODSTAWA PRAWNA:
 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1161),
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000,
z późn. zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY:
 wniosek,
 decyzja o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem graficznym sporządzonym na kopii
mapy zasadniczej lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 projekt zagospodarowania terenu wraz z bilansem zainwestowania terenu podpisany przez
inwestora – w przypadku inwestycji wymagającej uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
 szkic lokalizacji inwestycji podpisany przez osobę sporządzającą – w przypadku inwestycji
realizowanej w ramach zgłoszenia robót budowlanych,
 upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.
Do wniosku należy załączyć oryginalne dokumenty lub odpisy urzędowo poświadczone przez
organ, który dokumenty wydał bądź przez notariusza albo przez występującego w sprawie
pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub
doradcą podatkowym.
OPŁATY:
1. dokonanie czynności urzędowej – zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie części III
ust. 44 pkt 2 kol. 4 pkt 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.),
2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz
jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji
publicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.) w wysokości 17 zł,
3. opłacie skarbowej nie podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych
w części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
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Nazwa usługi:
WYŁĄCZANIE GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłużej niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się,
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Sposób załatwienia sprawy
Decyzja administracyjna.
WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Wydział Geodezji i Katastru
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 4
parter, pokój nr 104
tel. 85 833 11 21
e-mail: j.kuprianowicz@starostwo.pl
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Mickiewicza 46,
parter) lub w Wydziale Geodezji i Katastru w Bielsku Podlaskim (ul. 11 Listopada 4, parter
pokój nr 109).
Kiedy:
Codziennie w godzinach pracy Starostwa, tj.: poniedziałek - piątek od 730 do 1530.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem
Starosty Bielskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
UWAGI:
Brak
ZAŁĄCZNIKI:
PO-4.1/Z-2/GK-11/F1 Formularz wniosku w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
rolniczej
CEL:
100% spraw załatwionych w terminie

