
Lublin, dnia ........................
....................................................................

(imię i nazwisko, lub nazwa wnioskodawcy/inwestora)

....................................................................
(adres wnioskodawcy)

......-.........  ..................................................
(kod) (poczta)

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

Prezydent Miasta Lublin
Wydział Geodezji
ul. Wieniawska 14

20-071 Lublin

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Proszę  o  zezwolenie  na  wyłączenie  z  produkcji  rolniczej  gruntu

o powierzchni ...................... ha  w działce ewidencyjnej nr ..........................................

......................., położonej w Lublinie przy ul. .................................................................

(Obręb: .........., arkusz: ..........), pod planowaną inwestycję: ........................................

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

.........................................................................................................................................
(określić rodzaj inwestycji, budynku)

Uprzedzony  o  odpowiedzialności  za  składanie  fałszywych  zeznań,  wynikającej
z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny w brzmieniu: „Kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.)
oświadczam, że:

1) w budynku mieszkalnym: są lokale użytkowe / nie ma lokali użytkowych *;

2) prowadzę / nie prowadzę gospodarstwa rolnego *;

3) inwestycję planuję rozpocząć (miesiąc/rok) ......................................... .

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach

przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku  z przetwarzaniem danych

osobowych.

............................................................
(podpis wnioskodawcy lub inwestora)

* niepotrzebne skreślić

Wymagane załączniki:
1)  ostateczna  decyzja  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  w  przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki objętej wnioskiem;
2)  operat  geodezyjny  przyjęty  do  Miejskiego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej
i  Kartograficznej  w  Lublinie  wymagany  w  przypadku  gdy  wnioskowana  do  wyłączenia
powierzchnia różna jest od powierzchni całkowitej działki/działek;
3) projekt zagospodarowania nieruchomości (1 egz.) zgodny z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu;
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4)  pisemna  zgoda  pozostałych  współwłaścicieli  na  złożenie  wniosku  w  przypadku
współwłasności  lub  gdy  wnioskodawcą  jest  inwestor  nieposiadający  tytułu  prawnego  do
gruntu; 
5) oryginał  pełnomocnictwa z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej  (17 zł)  w przypadku
ustanowienia pełnomocnika, z wyjątkiem zwolnień ustawowych.

Uwaga:

Wszystkie  załączniki  powinny  stanowić  oryginały  dokumentów  lub  ich  kserokopie
potwierdzone  ,,za  zgodność  z  oryginałem’’  (w  przypadku  złożenia  niepotwierdzonych
kserokopii dokumentów, ich oryginały należy przedłożyć do wglądu).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia.
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