
…………………………………………..   ……………………dnia…………. 
Nazwisko i imię 
 
 
…………………………………………. 
Adres 
 
………………………………………….   Starosta Gryfiński 
         
 
 

W N I O S E K 
 
 Proszę o wyłączenie gruntu  z produkcji rolniczej zgodnie z ustawą o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017.1161 tj.). 
 Wyłączenie dotyczy obszaru w granicach działki nr…………..  powierzchni………… 
 
położonej w obrębie ewidencyjnym…………………….gmina……………………………….. 
 
stanowiącej własność…………………………………………………………………………… 
 
 Uzasadnione potrzeby zmiany przeznaczenia gruntu…………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Załączniki: 

1. Decyzja o warunkach zabudowy z załącznikiem graficznym zakresu inwestycji, lub aktualny wypis z planu zagospodarowania 
przestrzennego (oryginał lub poświadczona kopia), 

2. dokumentacja geodezyjna w przypadku wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w klasach I, II, III, wraz  
z oświadczeniem o zgodności wskazanego do wyłączenia użytku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016.1034 t.j.).**  

3. plan zagospodarowania działki,* 
4. oświadczenie inwestora o cenie rynkowej gruntu* 
5. oświadczenie inwestora o dacie faktycznego rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowanie wnioskowanego gruntu do wyłączenia, 
 
 
 
        …………………………………… 
         podpis 
 
 

* dotyczy tylko gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej w klasach I, II, III. 
**  dołączona dokumentacja do wyłączenia z produkcji rolniczej sporządzona niezgodnie ze wskazanym rozporządzeniem 
skutkować może  nieprzyjęciem dokumentacji inwentaryzacyjnej  do zasobu  (Prawo geodezyjne) oraz naliczeniem kar zgodnie z 
art. 28  ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 
 

Administratorem danych osobowych Petentów jest Starosta Gryfiński. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w celu wykonania usługi oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. Podanie danych ma 
charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi. Petentowi przysługuję prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Petent ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. W celu 
realizacji przysługujących Petentowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Petent wyraża zgodę na 
otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie usługi dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i 
elektronicznej. 
 
 
 


