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KARTA INFORMACYJNA NR ŚRB.0143.34.1.2012

NAZWA SPRAWY:
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 5 i art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jednolity tekst: Dz. U. 
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.). 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Decyzja  prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu z załącznikiem 

graficznym lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Projekt  zagospodarowania  działki  –  wyliczenie  powierzchni  pod  poszczególnymi  budynkami, 

ciągami komunikacyjnymi, parkingami, szambem, śmietnikiem itp., oddzielnie dla budynku mieszkalnego i 
pozostałymi budynkami t.j. garaże, gospodarcze, usługowe i inne z dojazdami do nich.  

3. Aktualny  wypis  z  rejestru  gruntów  z  Wydziału  Geodezji  Kartografii  Katastru  i  Gospodarki 
Nieruchomościami – Starostwa w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5,  I piętro pokój 25 lub Referatu Geodezji i 
Kartografii w Łochowie.

4. Aktualny  wypis  z  mapy  klasyfikacyjnej.-Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjno-
Kartograficznej, główny budynek  Starostwa przy ul. Przemysłowa  5 .

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
Opłaty skarbowej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej nie pobiera się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635/)część III, poz. 44, kol. 4 pkt 3 
załącznika do ustawy. 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, mający siedzibę przy 
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów I piętro, tel. 25 792-20-31. Interesanci przyjmowani są w godzinach 
pracy Starostwa  

TERMIN ODPOWIEDZI: 
Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Odwołania od decyzji wnoszone są do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za 
pośrednictwem Starosty Węgrowskiego  w terminie 14 dni od daty otrzymania. 

UWAGI: 
Brak. 

PLIKI DO POBRANIA: 
Wniosek o wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu rolnego.
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