
………………………….........................................................
.
(nr sprawy – wypełnia urząd)

…………………………........................................................  
(imię i nazwisko inwestora lub nazwa firmy)
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
(adres)
....................................................................................
(nr telefonu - nieobowiązkowo)

………………………................................................ r.
(miejscowość, data)

…………………………........................................................  
(imię i nazwisko pełnomocnika)
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
(adres)
....................................................................................
(nr telefonu - nieobowiązkowo)

Starosta Poznański
(Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa)
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

WNIOSEK                                                       

Proszę o wszczęcie  postępowania w przedmiocie  wyłączenia z  produkcji  gruntów rolnych w oparciu  o przepisy
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) przeznaczonych
pod budowę 
………………………………………………………………………………..……………......................................................................................

(rodzaj inwestycji)

na terenie /działce/ położonym /nej/ w........................................................................................................................
gmina.............................................................................................................................................................................
nr ewidencyjny działki lub działek budowlanych...........................................................................................................
w obrębie ewidencyjnym...............................................................................................ark...........................................

Do wniosku dołączam:
 1.Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.*
 2.Dokument potwierdzający prawo do gruntu (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, poświadczony skrócony odpis księgi

wieczystej itp.). **
 3.Plan zagospodarowania działki (zgodnie z projektem budowlanym) i zestawienie powierzchni z zaznaczoną powierzchnią gruntów

przeznaczonych  do  wyłączenia  z  produkcji  (z  dokładnością  do  1  m2),  z  uwzględnieniem  klas  i  użytków  (zgodnie  z  danymi
ewidencyjnymi) znajdujących się w granicach działki (działek), podpisane i opieczętowane przez projektanta lub geodetę.

 4.Oryginał  lub  urzędowo poświadczony odpis  pełnomocnictwa udzielonego osobie  działającej  w imieniu inwestora z  załączonym
oryginałem dowodu zapłaty należnej  opłaty  skarbowej  (w przypadku dokonywania płatności  przelewem w tytule  operacji  należy
wpisać, że opłata skarbowa dotyczy pełnomocnictwa załączonego do wniosku o wszczęcie postępowania w przedmiocie wyłączenia
gruntów z produkcji rolniczej).

                                                                    

                                                                                              
.………………………………...........................................................

               (czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

*W przypadku, gdy dla gruntów w granicach działki przeznaczonej do zainwestowania sporządzony jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego,  inwestor  może  przedłożyć  dokument  o  przeznaczeniu  tego  gruntu  (np.  wypis  i  wyrys  z  planu  zagospodarowania
przestrzennego, informację o terenie wydaną przez właściwy urząd gminy).

**W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki należy również dołączyć pisemną zgodę właściciela na wyłączenie gruntu
produkcji rolniczej pod projektowaną inwestycję, natomiast w przypadku złożenia wniosku przez osobę prawną należy dołączyć dokument
stwierdzający, że wnioskodawca jest upoważniony do występowania w obrocie prawnym (np. odpis KRS). 
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