
 
Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk,  

tel. + 48 59 841-85-00, tel./fax: + 48 59 842-71-11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl 

 

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
 

SYMBOL 
GN 03 

ZEZWOLENIE NA WYŁĄCZENIE GRUNTU Z UŻYTKOWANIA ROLNEGO 

 
Podstawa prawna:  ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
        1. Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców.    

   2. Formularz wniosku można pobrać na stronie bip.powiat.slupsk.pl 
   3. Zgodnie z art. 63§1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania,  
      zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, 
      a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
      organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
      działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 
      Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańców, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego         
      w Słupsku,  ul. Szarych Szeregów 14. 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Wniosek o wyłączenie gruntu z użytkowania rolnego (formularz do pobrania) 
2. Załączniki: 

  Dla osób nie prowadzących gospodarstwa rolnego: 
• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku ostateczna 

decyzja Wójta /Burmistrza o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (kopia potwierdzona  za 
zgodność z oryginałem). 

• Projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną pow. do wyłączenia z produkcji rolniczej w rozbiciu                            
na poszczególne klasy użytków rolnych zgodnie z wypisem z rejestru gruntów.  Czytelny podpis osoby, która 
sporządziła plan zagospodarowania działki oraz zaznaczyła i wyliczyła powierzchnię do wyłączenia                          
z produkcji rolniczej. 

• Tytuł prawny do nieruchomości (kserokopia aktu notarialnego, kserokopia umowy dzierżawy, kserokopia 
umowy użyczenia).  

• Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców. 
• Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty 

skarbowej za ustanowienie pełnomocnictwa .  (W pełnomocnictwie musi być literalnie wymieniona czynność 
np. do występowania przed urzędami w imieniu właściciela do czynności związanych z postępowaniem 
administracyjnym i odbiorem wszelkich pism oraz decyzji o zezwolenie na wyłączenie gruntu z użytkowania 
rolnego).  

• Operat szacunkowy lub oświadczenie określające wartość rynkową gruntu objętego wyłączeniem                            
w przypadku wyłączenia powierzchni gruntu powyżej 0,0500 ha odnośnie zabudowy mieszkaniowej                         
i każdorazowo w przypadku innej zabudowy dot. kl. I-IIIb gleb mineralnych i kl. I-VI gleb organicznych. 

 
Zgodnie z art. 11 ust. 1,  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych decyzję o zezwoleniu 
na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji starosta wydaje dla użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia 
mineralnego i organicznego zaliczonych do klas: I, II , III,  IIIa , IIIb , oraz użytków rolnych klas: IV,  IVa,  
IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego,   
a także dla gruntów: 

- gruntów rolnych zabudowanych, 
    - parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również  pod pasami  
                przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi, 
   - pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych, 
              - pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych,  
                zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb 
                rolnictwa i mieszkańców wsi, 
        - zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa, 
              - torfowisk i oczek wodnych. 

https://sip.lex.pl/#/document/17181936?cm=DOCUMENT
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Dla osób prowadzących gospodarstwo rolne – nie wydaje się decyzji o zezwoleniu na wyłączeniu gruntów rolnych     
z produkcji. 
 

III.  OPŁATY 
Zwolnione  z opłaty skarbowej zgodnie z częścią III. ust. 44 pkt  3 załącznika do  ustawy o opłacie skarbowej z 
dnia 16 listopada 2006 r.   

 
IV.  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. 
 

V. TRYB ODWOŁAWCZY 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem organu, który 
wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
Na podstawie art.127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który 
wydał decyzję (oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania). 

 
VI. INFORMACJE DODATKOWE  

 Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu. 

 
VII.  JEDNOSTKA OSPOWIEDZIALNA 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), pok. 223 ( II  piętro) , tel. 59  8418527 
 e-mail:  nieruchomosci@powiat.slupsk.pl 
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