Starostwo Powiatowe w Świdniku
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa
ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik

(Miejsce na naklejkę)

WNIOSEK
O ZEZWOLENIE NA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
DATA I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Data (dzień-miesiąc-rok)

Miejscowość

___ ___ ⎯ ___ ___ ⎯ ___ ___ ___ ___

……………………………………………………………………………………………………………

DANE INWESTORA (INWESTORÓW):
Inwestor nr 1:
Imię i nazwisko (lub nazwa podmiotu)

Ulica

…………………………………….............................……………………………………...................
Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

……………………………………..........................

Gmina

Kod pocztowy

...…………… …………...… ……………………………………................................ ……………………………………......... __ __ − __ __ __
NIP

REGON

Nr telefonu*

……………………………………................... ……………………………………................... ……………………………………....................................
Inwestor nr 2:
Imię i nazwisko (lub nazwa podmiotu)

Ulica

…………………………………….............................……………………………………...................
Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

……………………………………..........................

Gmina

Kod pocztowy

...…………… …………...… ……………………………………................................ ……………………………………......... __ __ − __ __ __
NIP

REGON

Nr telefonu*

……………………………………................... ……………………………………................... ……………………………………....................................

DANE DOTYCZĄCE PEŁNOMOCNIKA INWESTORA (jeżeli został ustanowiony):
Imię i nazwisko (lub nazwa podmiotu)

Ulica

…………………………………….............................……………………………………...................
Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

……………………………………..........................

Gmina

Kod pocztowy

...…………… …………...… ……………………………………................................ ……………………………………......... __ __ − __ __ __
Nr telefonu*

……………………………………....................................

RODZAJ WYŁĄCZENIA (właściwe pola zaznaczyć symbolem „X”):
Wyłączenie trwałe

Wyłączenie nietrwałe (należy podać okres wyłączenia)

Wyłączenie całej działki

Wyłączenie części działki

POŁOŻENIE WYŁĄCZANEGO UŻYTKU:
Nr działki

Nazwa obrębu

Gmina

……………………………

…………………………………….........................................

…………………………………….....................................

POWIERZCHNIA GRUNTU PODLEGAJĄCEGO WYŁĄCZENIU:
Objaśnienie: W przypadku wyłączenia z produkcji rolniczej części działki/działek należy wpisać wielkość powierzchni gruntu podlegającego wyłączeniu zgodną
z załączonym wykazem zmian gruntowych. W sytuacji wyłączenia z produkcji rolniczej całej działki/działek należy wpisać całą powierzchnię działki/działek zgodną
z ewidencją gruntów.
Nr działki

Powierzchnia gruntu podlegającego wyłączeniu wyrażona w hektarach

1. ………………………………………………………………………………………

1. ………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………

PRZEZNACZENIE UŻYTKÓW WYŁĄCZANYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ (właściwe pole zaznaczyć symbolem „X”):
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją usługową
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Budowa budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej
Inne (należy określić rodzaj inwestycji):
TERMIN ROZPOCZĘCIA INWESTYCJI:
Miesiąc

Rok

……………………………………..................................................

……………………………………..........................................................................

W ZAŁĄCZENIU PRZEDKŁADAM:
1)

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

2)

Plan zagospodarowania działki

3)

Wykaz zmian gruntowych (operat geodezyjny), jeżeli jest wymagany

4)

Wycena gruntu, jeżeli jest wymagana

OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ:
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do terenu, na którym zlokalizowane będzie planowane przedsięwzięcie wymagające
zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej:
□ własność
□ współwłasność
□ użytkowanie wieczyste
□ ograniczone prawo rzeczowe
□ stosunek zobowiązaniowy
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszym wnioskiem
dostępną w Starostwie Powiatowym w Świdniku oraz na stronie internetowej w BIP:
https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Wylaczenie_gruntow_-_Klauzula_informacyjna_Rodo.pdf
PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK (inwestora lub pełnomocnika):

……………………………………………………
podpis

* dane nieobowiązkowe

………………………………………………………
podpis

