Starogard Gdański, dnia ………………… r.
……………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa)
……………………………………………
……………………………………………
(adres / siedziba)
……………………………………………
(PESEL / REGON)
Starosta Starogardzki
ul. Kościuszki 17
83-200 Starogard Gdański
Wniosek
o wydanie decyzji wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w związku z zamiarem realizacji inwestycji
polegającej na budowie / rozbudowie / wydobyciu kopalin ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...,
na terenie działki nr ………… o powierzchni ……………… ha, położonej w gminie / mieście
………………………………,

obręb

………………………………

zgodnie

z

planem

zagospodarowania terenu.
Oświadczam, że łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do wyłączenia z produkcji rolnej,
określona na załączonej kopi projektu zagospodarowania działki, wynosi ……………… ha, z czego:
1) powierzchnia planowanej zabudowy wyniesie ……………… ha,*
2) powierzchnia terenów utwardzonych, dróg, dojazdów i placów wyniesie ……………… ha.*
Oświadczam, że pozostała część działki o powierzchni ……………… ha będzie użytkowana rolniczo.*
Oświadczam, że powiadomię Starostę Starogardzkiego w przypadku dalszego wyłączenia z produkcji
rolnej gruntów sklasyfikowanych na tej działce jako użytki rolne.
Decyzję odbiorę osobiście / proszę wysłać na adres wskazany powyżej.*

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)
Pouczenie:
Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) w razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji niezgodnie
z przepisami niniejszej ustawy, sprawcy wyłączenia ustala się opłatę w wysokości dwukrotnej
należności, natomiast w razie stwierdzenia, że grunty przeznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały wyłączone z produkcji bez
decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2, decyzję taką wydaje się z urzędu, podwyższając
jednocześnie wysokość należności o 10%.
Informacji na temat realizacji złożonego wniosku udziela pracownik merytoryczny w Wydziale
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim (tel. 587673584).
Załączniki:
1. Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu* / kopia zaświadczenie o
przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy*.
2. Kopia projektu zagospodarowania działki z wyznaczonym obszarem przeznaczonym pod
inwestycję.
(*) niepotrzebne skreślić

