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NAZWA SPRAWY:

Przyznanie nieodpłatnie prawa własności działki dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania 
gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 118  ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tekst jednolity Dz. U.  
z 2008 r. Nr 50 , poz. 291 z późniejszymi zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek  sporządzony  samodzielnie  lub  przy  wykorzystaniu  formularza  dostępnego  w  Biuletynie  

Informacji Publicznej lub w Wydziale
2. Oryginał  lub  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem kopia  decyzji  o  przekazaniu  gospodarstwa 

rolnego  na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za świadczenia emerytalne. Dopuszcza się przedłożenie 
oryginału dokumentu do wglądu w celu sporządzenia kopii przez pracownika załatwiającego sprawę.

3. Akt zgonu osoby (lub osób w przypadku małżonków) przekazującej  gospodarstwo. Dopuszcza się 
przedłożenie  oryginału  dokumentu  do  wglądu  w  celu  sporządzenia  kopii  przez  pracownika 
załatwiającego sprawę.

4. Dokumenty  potwierdzające,  że  wnioskodawca  jest  zstępnym  -   przedłożenie  oryginału  dowodu 
osobistego do wglądu w celu sporządzenia kopii przez pracownika załatwiającego sprawę lub złożenie 
skróconych  odpisów  z  aktów  urodzenia.  W   przypadku  zmiany  nazwiska  rodowego  złożenie 
skróconego odpisu z aktu małżeństwa.

5. Dokumenty potwierdzające fakt nieprzerwalnego użytkowania działki od chwili śmierci osób, którym 
przyznano działkę dożywotniego użytkowania, do chwili obecnej. Zaświadczenie wydane przez wójta 
lub  burmistrza  albo  oświadczenie  sołtysa,  oświadczenia  świadków  (własnoręczność  podpisów 
świadków potwierdza wójt lub upoważniony pracownik urzędu gminy albo notariusz).

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
10 zł  na konto Urzędu Miasta w Węgrowie nr 75 1020 4476 0000 8902 0094 6004 lub w kasie Starostwa 
Powiatowego.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
telefon (25) 792-22-23 w. 230
Czas pracy:  poniedziałki  8.00-16.00,  wtorki  8.00-17.00, środy-czwartki 8.00-16.00, piątki 8.00-15.00 

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do miesiąca  od  dnia  złożenia  wniosku,   w  sprawach gdzie  będzie  konieczność  dokonania  podziału 
nieruchomości termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Starosty Węgrowskiego,  
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

UWAGI:
Decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy listem  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  Możliwy 
jest także osobisty odbiór. Osoby załatwiające sprawę proszone są o podanie  na wniosku kontaktowego 
numeru telefonu .

PLIKI DO POBRANIA:
- Wniosek
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