
                                  

  

 

Poznań, dnia ................................... 

 

 

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

                   imię i nazwisko/ firma 

 

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

adres/siedziba 

 

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego 

GEOPOZ  

ul. Gronowa 20 

61-655 POZNAŃ 

 

WNIOSEK 

 

Proszę o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, 

oznaczonych w ewidencji gruntów następująco: działka nr .....................,  

ark. ........................, obręb..................., w oparciu o art. 11 ust. 1 i 4 oraz art. 12  

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

 

W załączeniu przedkładam: 

1. W przypadku, gdy grunt nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, osta-

teczną decyzję o warunkach zabudowy/decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-

blicznego*. 

2. Dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Plan zagospodarowania działki (zgodnie z projektem budowlanym) i zestawienie po-

wierzchni z zaznaczoną powierzchnią gruntów przeznaczonych do wyłączenia  

z produkcji (z dokładnością do 1m2), z uwzględnieniem klas i użytków znajdujących się  

w granicach działki, podpisany i opieczętowany przez projektanta lub geodetę**, 

4. Dokument, w oparciu o który można określić wartość gruntu podlegającego wyłączeniu,  

w celu obniżenia należności za wyłączenie.  

5. Dokument stwierdzający umocowanie osoby składającej wniosek do działania na rzecz  

i w imieniu wnioskodawcy* (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł). 

 

 

 

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

podpis 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

** Zestawienie powierzchni obejmować powinno powierzchnię przeznaczoną do wyłączenia  

z produkcji rolnej oraz powierzchnię ewentualnego terenu niezainwestowanego – pozostają-

cego w czynnym użytkowaniu rolniczym (o ile taki ma pozostać), z uwzględnieniem przepisów 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1391), w szczególności załącznika nr 1 do ww. Rozpo-

rządzenia. 

Część działki stanowiąca teren niezainwestowany, czyli teren który nie będzie podlegał wyłą-

czeniu gruntu z produkcji, należy opisać jako „teren w czynnym użytkowaniu rolniczym”. 



                                  

  

 

Mapa do celów projektowych z naniesionym planem zagospodarowania działki lub terenu 

(zgodnie z projektem budowlanym), powinna zawierać granice terenu zainwestowanego,  

tj. wyraźne zaznaczenie przez projektanta powierzchni niezbędnej do wyłączenia – odpowia-

dającej obszarowi o regularnych kształtach geometrycznych (zwarty kontur). 

Powierzchnia objęta wyłączeniem z produkcji, przedstawiona na wyżej opisanej mapie oraz  

w formie opisowej, powinna obejmować całe zamierzenie budowlane, zgodnie z liniami wska-

zanymi na projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do pozwolenia na bu-

dowę albo zgłoszenia budowy, a zatem powierzchnię zabudowy, powierzchnię utwardzeń  

(tj. komunikacja), układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, projektowany układ zieleni. 

 
 
 

 

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ informuje, iż zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,  

str. 1) – dalej RODO dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  Administratorem danych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, z siedzibą przy ul. Gronowej 20, 

61-655 w Poznaniu. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres 

iod@geopoz.poznan.pl lub pisemnie na adres ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań.  
 

Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego  

i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnio-
nym podmiotom na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

 

Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo  
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO.  
 


