KARTA USŁUGI: SAB.II.-05

ZMIANA 04

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Nazwa usługi

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Komórka właściwa do
załatwienia sprawy

Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa
Oddział Środowiska i Rolnictwa
Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5, piętro II, pokój nr 301
tel. (046) 814 38 71, fax (046) 814 46 31,
e-mail: os@powiatrawski.pl

Adres, telefon/fax
e-mail
Osoby
odpowiedzialne
Podstawa prawna

Justyna Sypuła
Art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych.
−
−

wniosek;
decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
projekt zagospodarowania działki;
opis do projektu zagospodarowania działki;
wypis z rejestru gruntów z oznaczoną klasą gruntu;
informacja z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
dotycząca występowania urządzeń melioracji wodnych;

Wymagane
dokumenty

−
−
−
−

Forma i miejsce
wnoszenia
podania/wniosku

Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w Kancelarii Starostwa
w Rawie Mazowieckiej, Plac Wolności 1, pokój nr 1 lub pocztą na adres
Starostwa.
Wniosek do pobrania:
− w Oddziale Środowiska i Rolnictwa – budynek Starostwa przy
ul. Kościuszki 5, II piętro, pokój nr 301;
− na stronie internetowej: http://www.bip.powiatrawski.pl/323,jakzalatwic-sprawe-w-urzedzie-karty-uslug-i-formularze.html

Formularze do
pobrania

Opłaty

Forma załatwienia
sprawy
Termin załatwienia
sprawy

Za wydanie decyzji nie pobiera się opłaty skarbowej.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo
prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot
zwolniony od opłaty skarbowej).
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub w kasie Urzędu Miasta Rawa
Mazowiecka, ewentualnie przelewem na konto Urzędu Miasta w Rawie
Mazowieckiej.
Pokwitowanie dokonania opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na wyłączenie gruntów z
produkcji rolniczej.
Miesiąc lub w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach za pośrednictwem
Starosty Rawskiego.

Informacje
dodatkowe

-

Informacja RODO

Administratorem danych osobowych jest Starosta Rawski.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”

