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Godziny pracy:
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Wydanie: 2
Data wydania:

21.08.2017

Strona: 1/2

NAZWA USŁUGI

Wyłączenie części działki z produkcji rolniczej
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.1161).
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.2017.1257).

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek W-OŚZ-01 o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
 podanie bądź wniosek,
 decyzja o warunkach zabudowy z klauzulą ostateczności oraz załącznikiem graficznym lub
zaświadczenie gminnego organu budowlanego o zgodności zamierzonej inwestycji z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 1 egzemplarz projektu planu zagospodarowania nieruchomości objętych wnioskiem z zaznaczonym w
kolorze obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia z produkcji rolnej oraz liczbowym
zbilansowaniem tej powierzchni z rozbiciem wg klas i użytków, podpisanym i opieczętowanym przez
architekta – wykonawcę projektu,
 aktualny wypis z rejestru gruntów dla działek, których dotyczy inwestycja,
 wyrys z ewidencji gruntów z zaznaczonym przebiegiem granic klas i użytków,
 poświadczenie tytułu prawnego do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa
dzierżawy),

 oświadczenie wnioskodawcy, czy prowadzi gospodarstwo rolne.

FORMULARZE DO POBRANIA
Druk Wniosku W-OŚZ-01 w wersji papierowej dostępny w Biurze Podawczym lub do pobrania na
stronie internetowej Starostwa: www.opocznopowiat.pl w zakładce: Poradnik Interesanta.

OPŁATY
Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Starostwo Powiatowe, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, parter, Biuro Podawcze.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych, pok. 121,
Tel. (44) 741 49 29, inspektor Przemysław Pęczek, mail.: ochrona_srodowiska@opocznopowiat.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty skompletowania niezbędnych dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej lub informacji.

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem
Starosty Opoczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI
Brak.
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