Procedura: Rejestr umów dzierżawy
Szczegóły sprawy
Wydział

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Opis sprawy

Zgłoszenie do ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy w myśl
art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 277
z późn. zm.) lub z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014r. poz. 1613
z późn. zm.).

Wymagane
dokumenty

 wniosek o ujawnienie/wykreślenie umowy dzierżawy złożony
przez właściciela nieruchomości,
 oryginał umowy dzierżawy/rozwiązania umowy dzierżawy,
 oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań (w przypadku umów dzierżaw
zawartych w związku z art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników lub art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

Miejsce
składania pism

Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2 A, 76-100 Sławno
Biuro Obsługi Interesantów – parter budynku A

Termin i sposób
załatwienia

Opłaty

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Decyzja o ujawnieniu/wykreśleniu umowy dzierżawy w bazie ewidencji
gruntów i budynków.
Bez opłat

Podstawa
prawna

 art. 20 ust. 2 pkt 6, art. 24 ust. 2b pkt 2 – ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 520
z późn. zm.),
 § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia
29 marca 2001r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1034 z późn. zm.)

Tryb
odwoławczy

Przysługuje. Od wydanej decyzji przysługuje prawo pisemnego odwołania
do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem
Starosty Sławieńskiego w terminie 14-tu dni licząc od daty otrzymania
decyzji.

