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Co chcę załatwić?

Uzyskać stwierdzenie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości rolnej Skarbu
Państwa.

Kogo dotyczy?

Gminy

Co przygotować?

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

1.
2.
3.

Brak jest ustawowego wzoru, wniosek musisz napisać samodzielnie.
1.
2.

Jak wypełnić
dokumenty?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów – aktualny oraz na dzień 30 czerwca 2000 r.,
Odpis z księgi wieczystej obejmującej nieruchomość stanowiącą przedmiot wniosku,
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z legendą –
aktualny na dzień 30 czerwca 2000 r.

3.
4.

Wniosek napisz czytelnie oraz dokładnie sprecyzuj swoje oczekiwania.
Wskaż obręb w jakim działka (działki) jest położona, jej numer ewidencyjny, powierzchnię
oraz numer księgi wieczystej w jakiej jest zapisana.
Załączone dokumenty przedstaw w oryginale lub jako poświadczone za zgodność z
oryginałem kserokopie.
W wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wrysuj kontury
przedmiotowej działki (działek).

Ile muszę
zapłacić?

Za rozpatrzenie wniosku nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Wniosek możesz złożyć w dowolnym terminie.

Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty możesz :
1) przesłać na adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
2) złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym
od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530
3) złożyć osobiście w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości, VII piętro pokój 764
Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod numerem tel. 61 854 16 85, 61 854 16 95,
61 854 14 37, 61 854 16 55, 61 854 12 42. UWAGA – W związku z sytuacją epidemiczną
wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu. Aktualne informacje znajdziesz na stronie poznan.uw.gov.pl (zakładka «Urząd»).

Co zrobi urząd?

Przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające i wydamy decyzję. Mamy 2 sposoby załatwienia twojej
sprawy:
1. stwierdzimy nabycie przez gminę własności nieruchomości rolnej, lub
2. odmówimy stwierdzenia nabycia przez gminę własności nieruchomości rolnej.
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Jaki jest czas
realizacji?

Sprawę załatwimy niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie do dwóch miesięcy.

Jak się odwołać?

Odwołanie od wydanej decyzji składasz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem
Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Informacje
dodatkowe

Podstawowym warunkiem dla stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego nabycia przez gminę
własności nieruchomości rolnej Skarbu Państwa jest jej rolne przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na dzień 30 czerwca 2000 r.

Podstawa prawna

art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (Dz.U.2020.2243 t.j.).

