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NAZWA SPRAWY:
Wniosek o ujawnienie/wykreślenie umowy 

dzierżawy

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z 
późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

W ewidencji gruntów i budynków obowiązek ujawniania umów dzierżawy dotyczy gospodarstw rolnych i odnosi 
się do szczególnych przypadków określonych w: 

- art. 28 ust. 4 pkt 3 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia  20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 
Nr  38, poz. 454 z późn. zm.),

-  § 6 ust.  1 pkt.  2 lit.  c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r.  w sprawie szczegółowych  
warunków  i  trybu  udzielania  pomocy  finansowej  na  uzyskiwanie  rent  strukturalnych  objętej  planem  rozwoju 
obszarów wiejskich (Dz.U. z 2004 r. Nr 114, poz. 1191) - dotyczy umów dzierżawy zawartych na okres co najmniej  
10 lat), 

- art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 50 z 2008 r. poz.  
291z późn. zm.). 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kompletny wniosek o ujawnienie/wykreślenie* umowy dzierżawy w operacie ewidencji gruntów i budynków 
podpisany przez właściciela oraz dzierżawcę wraz z odpowiednim załącznikiem (oryginał lub poświadczona 
notarialnie kopia umowy dzierżawy).

Wniosek o wprowadzenie  zmiany w operacie  ewidencji  gruntów i  budynków należy złożyć  w przypadku,  gdy 
chcemy ujawnić lub wykreślić umowę dzierżawy gruntów rolnych zawieraną pomiędzy osobami fizycznymi  na 
wspólny wniosek podmiotów.

Podstawę  ujawnienia  zmiany  w  operacie  ewidencji  gruntów  i  budynków  jest  dołączona  do  wniosku  umowa 
dzierżawy zawierająca oznaczenie działek ( numer i obręb) oraz powierzchnię dzierżawionych gruntów zgodną z  
danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

Kompletny wniosek może złożyć osobiście lub listownie właściciel, dzierżawca lub osoba trzecia .
Ważne jednak , aby wniosek był podpisany przez właściciela oraz dzierżawcę wydzierżawianej nieruchomości.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Bez opłat
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro podawcze (parter)
telefon (25) 792-22-23 
Czas pracy:  poniedziałki  8.00-16.00, wtorki  8.00-17.00,środy-czwartki 8.00-16.00,piątki 8.00-15.00 

mailto:starosta@powiatwegrowski.pl
http://www.powiatwegrowski.pl/


TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak

UWAGI:
Brak uwag

PLIKI DO POBRANIA:
1. Wniosek

http://www.powiatwegrowski.pl/Doc/KartyBIP/W19_01.doc

