
 

 

 
 
 Zielona Góra, dnia ..................... 

 

................................................ 

................................................ 
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................................................ 

................................................  Urz d Miasta Zielona Góra 

          Adres zamieszkania, siedziba ul. Generała Jarosława 
D browskiego 41 

................................................  65-021 Zielona Góra 
                   Telefon kontaktowy 

 
 
 

WNIOSEK O WYŁ CZENIE GRUNTU ROLNEGO Z PRODUKCJI 

 

Wnoszę o zezwolenie, w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 – tekst jednolity z późn. zm.),  na wyłączenie z produkcji 
rolnej gruntu o powierzchni:………….……stanowiącego grunty rolne klasy: ..............................................   

przeznaczonych pod budowę: 
 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................   

 (rodzaj inwestycji) 

na terenie /działce/ położonym /nej/ w   ...................................................................................................  

nr ewidencyjny działki lub działek budowlanych ..........................................................................................    

w obrębie ewidencyjnym ............................................................................................................................   

dla przedmiotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr…………..               
z dnia……………………………….* 
 

Do wniosku doł czam: 
 1.Dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa 

darowizny, poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej itp.). 
 2.Plan zagospodarowania działki (zgodnie z projektem budowlanym) i zestawienie powierzchni                   

z zaznaczoną powierzchnią gruntów przeznaczonych do wyłączenia z produkcji i z uwzględnieniem klas         
i użytków znajdujących się w granicach działki (działek). 

 3.Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora z załączonym dowodem 
zapłaty należnej opłaty skarbowej. 

 4.Wykaz zmian danych ewidencyjnych sporządzony przez geodetę uprawnionego, włączony do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w przypadku gdy wyłączenie dotyczy części działki 
obejmującej klasy gruntu podlegające naliczeniu opłaty z tytułu wyłączenia 

                                                                                                                                                 

 

.………………………………........................................................... 
               (podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

 
 
*W przypadku, gdy dla gruntów w granicach działki przeznaczonej do zainwestowania nie został sporządzony 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
 
Pouczenie: 

 Działki zagospodarowane zielenią ozdobną, ogródkami przydomowymi, trawnikami itp. podlegają wyłączeniu w całości. 
 Podanie i załączniki zwolnione są z opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44, pkt 2, kol. 4, pkt. 3 tabeli, 

stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014,  poz. 1628 – tekst jednolity        
z późn. zm.). 


