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                   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 

Adres, telefon/fax 
e-mail: 

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 

Osoby 
odpowiedzialne  

Janusz Jarmundowicz  

Podstawa prawna Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn.zm.) art.11 

Wymagane 
dokumenty 

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 (w przypadku gruntów 
podlegających ochronie – należy podać wartość gruntów 
podlegających wyłączeniu w dniu ich wyłączenia). 

Forma i miejsce 
wnoszenia 
podania/wniosku  

Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w Kancelarii 
Starostwa, Plac Wolności 1, parter , pokój nr 1, lub pocztą na adres 
Starostwa 

Formularze do 
pobrania 

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, do pobrania w 
Wydziale Środowiska, Architektury i Budownictwa. Oddział 
Środowiska i Rolnictwa  ul. Kościuszki 5 pokój 301 lub ze 
strony:www.powiatrawski.pl 

Opłaty 1.Wniosek i decyzja - nie ma opłat 
2. Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych: uzależnione od klasy i 
powierzchni gruntów podlegających wyłączeniu na konto Marszałka 
Województwa przez okres 10 lat w przypadku trwałego wyłączenia 
gruntów. 
2. Zwolnienia: grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 
o pow. 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i 0,02 ha na 
każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego; inne 
zwolnienia wynikające z art. 12 pkt 16 ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. 

Forma załatwienia 
sprawy 

Wydanie decyzji w sprawie wyłączenie gruntów z produkcji 
rolniczej. 

Termin 
załatwienia 
sprawy 

Miesiąc lub w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące. 

Tryb odwoławczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Starosty 
Rawskiego 

Informacje 
dodatkowe 

 

 


