
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej 
 

 
 
 

………………………………                                                                Oświęcim, dnia ….................…………..  
 /Dane wnioskodawcy/ 

………………………… 
 
………………………… 
            /adres / 

                   Starosta Oświęcimski 
          ul. Wyspiańskiego 10 
          32-602 Oświęcim 

 
 
Zwracam się o wydanie decyzji zezwalającej na trwałe / czasowe wyłączenie z produkcji 
rolniczej gruntu zaliczonego do użytku klasy ……………………… o powierzchni ………….................. 
przeznaczonego pod: ……..……………….……………………………………………………………………………………. 
…………………………………........................................................ na działce nr …………………………………   
położonej w …………………………………………………………………… 
Inwestycję planuję rozpocząć ………………………………….(wystarczy podać półrocze danego roku)                                           

 
 
………………………………..     

  /podpis wnioskodawcy/ 

Załączniki: 
 Kopia mapy ewidencyjnej 
 Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (mpzp) a w przypadku braku obowiązującego mpzp prawomocna decyzja 
o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego,  

 Dokument potwierdzający prawo własności gruntu np. odpis z księgi wieczystej lub wypis 
aktu notarialnego; w przypadku składania wniosku przez inny podmiot zgodę właściciela 
nieruchomości lub stosowne pełnomocnictwo z opłatą skarbową  

 Mapa zagospodarowania terenu z zaznaczonym obszarem do wyłączenia i bilansem 
powierzchni według klas bonitacyjnych oraz faktycznego przeznaczenia (przy wyłączeniu 
gruntów do zgłoszenia robót budowlanych wystarczy zaznaczenie tego obszaru na mapie 
ewidencyjnej lub zasadniczej) 

 
W przypadku inwestycji które nie będą przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego, 
inwestycji powyżej 500 m2 w przypadku budynku jednorodzinnego oraz powyżej 200 m2 na 
każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego należy także: 
 dostarczyć pisemne oświadczenie o wartości gruntu (wystarczy informacja dla 1m2) 

 podać nr PESEL i imiona rodziców lub nr KRS gdy wniosek składa przedsiębiorstwo  

 



Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej 
 

 
 
 

Ważne: 
Starosta Oświęcimski rozpatruje wnioski dotyczące wyłączenia gruntów położonych na 
terenie miasta i gminy Oświęcim, miasta i gminy Zator, gminy Przeciszów, gminy Polanka 
Wielka, gminy Osiek, miasta i gminy Chełmek oraz miasta i gminy Brzeszcze. 
 
Dla nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Kęty decyzje o wyłączeniu gruntów 
z produkcji wydaje Burmistrz tej gminy. 
 
Informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych (RODO) przez Starostwo Powiatowe 
w Oświęcimiu znajdują się pod adresem: 
http://www.powiat.oswiecim.pl/starostwo-powiatowe/przetwarzanie-danych-osobowych 
 
 
 


