
Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych, a w tym zasady
wyłączania z produkcji rolnej i leśnej reguluje przede wszystkim
ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i

leśnych / tekst jednolity Dz. U. 2013.1205 ze zm./

      Każda osoba / fizyczna czy prawna / zainteresowana zakupem działki
rolnej lub leśnej powinna wiedzieć, że wybudowanie na niej np. budynku
mieszkalnego,  usługowego  czy  produkcyjnego  nie  jest  możliwe.
Konieczne  jest  wyłączenie  gruntów  z  produkcji  na  cele  nierolnicze
i nieleśne. Wcześniej jednak, takie grunty muszą zostać przeznaczone pod
budownictwo  mieszkaniowe  i  inne  w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego.
  Grunty  rolne,  szczególnie  wyższych  klas  bonitacyjnych,  są
„niepomnażalnym”  dobrem.  Nie  da  się  w  żaden  sposób  sztucznie
wyprodukować  gleb  dobrej  jakości,  ani  przenieść  ich  w  inne  miejsce.
Obowiązkiem nas wszystkich jest  dbanie  o to,  aby dobro to  nie  uległo
degradacji w wyniku nieuzasadnionych decyzji inwestycyjnych. Procedura
wyłączania gruntu z produkcji rolnej służy właśnie ochronie ziemi dobrej
jakości i zawarta jest w ustawie o ochronie gruntów rolnych. Ustawa ta
określa kolejność poszczególnych czynności związanych z wyłączeniem.
Najpierw  musi  nastąpić  przeznaczenie  gruntów  na  cele  nierolnicze
i  nieleśne  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego.
Następnie  wydawana  jest  decyzja  określająca  warunki  wyłączenia.
Ostatnim  etapem jest  faktyczne  wyłączenie  gruntów  rolnych  przez  ich
właściciela  /  posiadacza  /  tj.  zaniechanie  dotychczasowego sposobu ich
wykorzystania.  W  przypadku  przekształcenia  gruntu  rolniczego
w  budowlany  musi  być  udzielona  zgoda,  co  oznacza  obowiązkowe
wystąpienie  o  tzw.  odrolnienie.  Z  kolei  zabudowa  gruntów  leśnych
wymaga zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Ochroną
związaną z ustawą objęte są wszystkie lasy / bez względu na własność /
oznaczone  w  powszechnej  ewidencji  jako  grunty  leśne  /  Ls  /,  w  tym
również  grunty  związane  z  gospodarką  leśną  /  drogi  leśne,  linie
oddziałowe,  itp.  /. Ten  etap  procesu  inwestycyjnego  -  wyłączenie
z  użytkowania  w  praktyce  jest  czasem  pomijany,  co  prowadzi  do
przykrych niespodzianek  w momencie złożenia wniosku o pozwolenie na
budowę.



PAMIĘTAJMY  O  WYŁĄCZANIU !!!

     Jedną z formalności przy planowaniu inwestycji oraz załatwianiu spraw
związanych  z  budową  /  domu,  garażu,  hali  produkcyjnej,  warsztatu,
wiatraka   itp.  /  jest  uzyskanie  zezwolenia  na  wyłączenie  gruntów
z  produkcji  rolniczej.  Skróci  to  czas  oczekiwania  na  pozwolenie  na
budowę,  a  także  pozwoli  na  uwzględnienie  w  kosztorysie  inwestycji
ewentualnych kosztów wyłączenia.

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
w Gnieźnie, ul. Reymonta 21 b,  62-200 Gniezno,  tel. 614264688, 

 wydaje zezwolenia na wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej,

 nalicza opłaty z tytułu wyłączenia,

 udziela informacji o kosztach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Wyłączenie gruntów z produkcji jest czynnością faktyczną, polegającą na
rozpoczęciu innego użytkowania, a warunkiem legalnego wyłączenia jest
uzyskanie decyzji o wyłączeniu.

Wyłączeniu z produkcji rolnej podlegają wszystkie grunty rolne w części
objętej zabudową, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

   Wydanie  decyzji   zezwalającej   na  wyłączenie  gruntów  rolnych
z produkcji rolniczej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę
i dotyczy użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego
zaliczanych do klas I-III oraz wszystkich użytków rolnych wytworzonych
z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów  o których jest mowa w
art. 2, ust. 1, pkt 2-10 ustawy tj. pod : stawami rybnymi, pod wchodzącymi
w  skład  gospodarstw  rolnych  budynkami  mieszkalnymi  oraz  innymi
budynkami  i  urządzeniami  służącymi  wyłącznie  produkcji  rolniczej
również  tej  uznanej  za  dział  specjalny,  pod  zadrzewieniami
i  zakrzewieniami śródpolnymi,  pracowniczymi ogródkami działkowymi,
pod  urządzeniami  melioracji  wodnych,  przeciwpowodziowymi,
przeciwpożarowymi,  zaopatrzenia  rolnictwa  w  wodę,  kanalizacji  oraz
utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi, 



zrekultywowanymi  dla  potrzeb  rolnictwa,   torfowiskami  i  oczkami
wodnymi,  pod  drogami  dojazdowymi  do  gruntów  rolnych,
przeznaczonymi na cele nierolnicze.

  Natomiast  opłaty  są  naliczane  tylko  do  niektórych  inwestycji
realizowanych na gruntach mineralnych klasy I, II, i III  oraz na gruntach
organicznych  wszystkich  klas.  Opłaty  dotyczą  gruntów,  na  których
planowane jest wybudowanie obiektów użytkowych, rekreacyjnych, dróg
i innych dojazdów oraz placów utwardzonych. 
Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji jest
obowiązana uiścić należność i opłaty roczne.
Należność – to jednorazowa opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów
z  produkcji  /  należność  dla  poszczególnych  klas  bonitacyjnych  określa
ustawa  /.  Pomniejsza  się  ją,  o  wartość  gruntu,  ustaloną  według  cen
rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami w dniu
faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji. 

Opłatę roczną stanowi opłata w wysokości 10 % należności. 

Uiszczana jest :

 w przypadku trwałego wyłączenia przez 10 lat,

 a  w  przypadku  nietrwałego  /  czasowego  /  wyłączenia,  nie  dłużej
jednak  niż  przez  20  lat  od  chwili  wyłączenia  tych  gruntów
z produkcji.

Z opłat są zwolnione wszystkie grunty wyłączone pod budowę budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego  o  powierzchni  zabudowy  do  0,05  ha,
a  w  przypadku  budynku  wielorodzinnego  do  powierzchni  0,02  ha
na każdy lokal.

Opłaty nie dotyczą również budynków wchodzących w skład gospodarstw
rolnych.
Wnioski :

Wyłączenie  użytków  rolnych  z  produkcji  z  określeniem  obowiązków



związanych z wyłączeniem.

Wymagane dokumenty :

I.  Wniosek   / wyłączenie trwałe   / w sprawie trwałego wyłączenia
     użytków      rolnych z produkcji.

Do wniosku należy dołączyć :

1/. Wypis i wyrys / z informacją/ z planu zagospodarowania przestrzennego
     gminy dla działki objętej wnioskiem wydany przez wójta gminy
     / burmistrza lub prezydenta / lub w przypadku jego braku ostateczna
     decyzja o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

2/. Plan zagospodarowania nieruchomości z zaznaczoną graficznie /
     wyraźnym obrysem – kolorem / i obliczona powierzchnia / z rozbiciem
     według klas i użytków z dokładnością do m / gruntu do wyłączenia
     z produkcji rolnej z wkreślonym planowanym budynkiem i liniami
     rozgraniczającymi przeznaczenie terenu zgodnie z obowiązującym
     miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. 
     Plan zagospodarowania działki winien być sporządzony na kopii mapy
     sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
     przyjętej do Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, podpisany 
     i opieczętowany  przez projektanta,

3/. Dokument potwierdzający prawo do gruntu / wynikające np. z własności,
     posiadania samoistnego, zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy /
     lub oświadczenie o prawie dysponowania gruntem,

     a/ gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki oprócz prawa 
         do gruntu, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na wyłączenie
         gruntu z produkcji rolniczej przed planowaną inwestycją,
  
     b/ gdy działka jest współwłasnością kilku osób, a wnioskodawcą jest tylko
         jeden z nich należy dołączyć pisemne zgody pozostałych
         współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod
         planowaną  inwestycję,

     c/ kiedy występuje inna osoba niż właściciel czyli w przypadku działania
         przez pełnomocnika, należy dołączyć w oryginale pełnomocnictwo
         i  potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, / opłatę należy uiścić na



         konto / 
         Urzędu  Miasta  Gniezna  nr:  Bank   Spółdzielczy  w  Gnieźnie

18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

    d/  w przypadku złożenia wniosku przez osobę prawną należy
         dołączyć  dokument stwierdzający, że wnioskodawca jest upoważniony
         do występowania w obrocie prawnym / np. odpis    KRS  /

      W przypadku budownictwa innego niż mieszkaniowe należy dodatkowo
złożyć :
  
 4/.  oświadczenie wnioskodawcy o aktualnej cenie wolnorynkowej 1 m2 / lub
       1 ara / gruntu wnioskowanego do wyłączenia / jeśli aktualna jest cena
       gruntu wynikająca z aktu notarialnego załączonego do wniosku,
       wnioskodawca winien to zaznaczyć we wniosku /, lub opinię rzeczoznawcy
       ustalającą wartość gruntu przeznaczonego do zainwestowania wg cen
       rynkowych,

 5/.   Nr PESEL i NIP – osoby fizyczne  lub odpis KRS – osoby prawne.

II.   Wniosek /   wyłączenie czasowe   / w sprawie czasowego
       wyłączenia      użytków rolnych z produkcji.

Do wniosku należy dołączyć :

1/. Wypis i wyrys / z informacją/ z planu zagospodarowania przestrzennego
     gminy dla działki objętej wnioskiem wydany przez wójta gminy
     / burmistrza lub prezydenta / lub w przypadku jego braku ostateczna
     decyzja o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
     / oryginał /,

2/. Koncesja na wydobywanie kopalin,

3/. Dokument potwierdzający prawo do gruntu / wynikające np. z własności,
     posiadania samoistnego, zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy /
     lub oświadczenie o prawie dysponowania gruntem,

     a/ gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki oprócz prawa 
         do gruntu, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na wyłączenie



         gruntu z produkcji rolniczej przed planowaną inwestycją,
  
     b/ gdy działka jest współwłasnością kilku osób, a wnioskodawcą jest tylko
         jeden z nich należy dołączyć pisemne zgody pozostałych
         współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod
         planowaną  inwestycję,

     c/ kiedy występuje inna osoba niż właściciel czyli w przypadku działania
         przez pełnomocnika, należy dołączyć w oryginale pełnomocnictwo
         i  potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, / opłatę należy uiścić na
         konto /

Urzędu  Miasta  Gniezna  nr:  Bank   Spółdzielczy   w  Gnieźnie
18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

    d/  w przypadku złożenia wniosku przez osobę prawną należy
         dołączyć  dokument stwierdzający, że wnioskodawca jest upoważniony
         do występowania w obrocie prawnym / np. odpis    KRS  /

Do wglądu :

1/. Projekt zagospodarowania złoża / oryginał/,

2/. Plan ruchu zakładu zatwierdzony przez właściwy  Urząd / oryginał /,

3/. Kopie mapy z zaznaczonym obszarem i polem górniczym / oryginał /,

4/. Dokument stwierdzający, że wnioskodawca jest upoważniony do
     występowania w obrocie prawnym jeżeli nie jest osoba fizyczną 
    / oryginał /,

III. Wniosek /   wyłączenie_ zgłoszenie   / w sprawie wyłączenia
         użytków     rolnych z produkcji w przypadku budowy nie
         wymagającej decyzji      o pozwoleniu na budowę.

Do wniosku należy dołączyć :



1/.  Kserokopię zgłoszenia,

2/.  Szkic usytuowania obiektu na mapie,

3/.  Kserokopię oświadczenia o prawie dysponowania gruntem,

4/.  Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
      lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  lub wypis i wyrys
      z planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.

 Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej / t.j.  Dz. U. 2012.1282.  ze zm. /

 UWAGA !!!
 
Wszystkie  załączniki  winny  stanowić  oryginały  dokumentów  lub  ich
kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” / w przypadku złożenia
niepotwierdzonych  zwykłych  kserokopii,  należy  oryginały  przedłożyć  do
wglądu /,

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do  ich  uzupełnienia  wniosku.  Nie  uzupełnienie  wniosku  w  odpowiednim
terminie od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez
rozpoznania.

Nazwa i rodzaj inwestycji / zamierzenia budowlanego / określony we wniosku
o  wyłączenie  gruntu  z  produkcji  rolnej  winien  być  spójny  ze  złożonym
wnioskiem o pozwolenie na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa,
Starostwa  Powiatowego  w  Gnieźnie,  bądź  ze  zgłoszeniem  w  przypadku
budowy nie wymagającym decyzji o pozwoleniu na budowę.


