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…………………….....….. dnia .................. 
Miejscowość   i  data 

Dane wnioskodawców/inwestora      

............................................................ 
(imię i nazwisko ; nazwa firmy) 

............................................................ 

............................................................  
(Adres do korespondencji) 

............................................................ 
(kontakt telefoniczny) 

 

dane pełnomocnika:  

............................................................. 
(imię i nazwisko ; nazwa firmy) 

.............................................................  
(Adres do korespondencji) 

............................................................. 
(kontakt telefoniczny) 

STAROSTA PŁOCKI 

ul. Bielska 59 

09-400 Płock 

 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 

 
Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów 

rolnych i  leśnych wnioskuję o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z 

produkcji zaliczanych do klasy
*
  

pochodzenie gleby* Powierzchnia w  m
2
 

klasa ....... klasa ....... klasa ...... klasa ...... 

mineralne     

organiczne     

Ogółem powierzchnia do wyłączenia 

określona zgodnie z projektem 

zagospodarowania ** 

 

położonych  w miejscowości ..................................................................................... (obręb 

ewidencyjny) ....................................................... gmina ........................................................, 

stanowiących część działki ewidencyjnej nr ......................................................, z  

przeznaczeniem pod inwestycję ……………………………………………………………………......  

 

................................................................................................................................................................................... . 
 

Załączniki : 
1)  Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub  

obowiązujący wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  

działki /terenu objętego wnioskiem ; 
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2)  Projekt zagospodarowania działki/terenu z naniesioną informacją  o użytku i klasie  bonitacyjnej 

oraz jej pochodzeniu określonym na podstawie mapy glebowo-rolniczej wraz z bilansem terenu 

sporządzone i podpisane przez osobę legitymującą się stosownymi uprawnieniami budowlanymi ; 

 

 

3) ***W przypadku ustanowienia pełnomocnika - Pełnomocnictwo do działania w imieniu strony, 

udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych (należy załączyć oryginał 

lub urzędowo bądź notarialnie poświadczony odpis dokumentu) ; 

oraz  

dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury w wysokości 17 zł, należnej na podstawie części IV załącznika do 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – z dopiskiem 

 „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”  

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku 

21 9042 0003 0000 0000 9000 0880 

Opłata skarbowa nie obowiązuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu. (Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej 

 

4) ***W przypadku złożenia wniosku przez osobę prawną należy dołączyć odpis z KRS-u lub innego 

rejestru ze wskazaniem osób upoważnionych do działania w imieniu podmiotu  

 

5) ***W przypadku, gdy wniosek dotyczy inwestycji  innej niż budynek mieszkalny jednorodzinny do 

0,05ha realizowanej na gruntach podlegających ochronie i obowiązkom należności i opłat rocznych, 

do wniosku należy dołączyć dokument określający wartość gruntu na dzień faktycznego wyłączenia 

ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu 

faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji (art.12 ust.6 ugr).tzn. akt notarialny lub operat 

szacunkowy.  

 

OBJAŚNIENIA 
Prosimy o dokładne wypełnienie niniejszego wniosku oraz załączenie wymaganych dokumentów 

zgodnie z pouczeniem. 

* Wyłączenie z produkcji 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 gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, przeznaczonych na cele nierolnicze,  

może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie 

(art.11 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych) 

Wydanie decyzji zezwalającej na wyłaczenie jest zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o 

opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. 

 

** powierzchnia obszaru pod planowaną inwestycję oraz ciągami komunikacyjnymi z dokładnością 

do 1m
2
 wyliczona przez projektanta, zaznaczona na projekcie zagospodarowania działki/terenu, 

potwierdzona bilansem (rozliczeniem) powierzchni do wyłączenia z podziałem na klasy bonitacyjne, 

użytki gruntowe i pochodzenie gleby. Zasięg wyłączenia powinien być obszarem zwartym o granicach 

regularnych. 

 

***skreślić jeśli nie dotyczy 

 

 

 
 

………………………………………… 

             Podpis wnioskodawców/pełnomocnika 


