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UWAGA! Ostatnia aktualizacja 25.04.2016 r. 
Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1                               www.powiat.pisz.pl 

 

Nazwa usługi: 

ZWROT WŁASNOŚCI DZIAŁKI POD BUDYNKAMI Z TYTUŁU PRZEKAZANIA 
GOSPODARSTWA ROLNEGO PAŃSTWU 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin . 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek. 
2. Skrócony odpis aktu zgonu (w przypadku gdy wymagane – patrz uwagi pkt 1 i 3). 
3. Oryginał prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (w przypadku gdy wymagane – patrz uwagi pkt 2 i 

3). 

Opłaty: 
1. Zwolnione od opłat. 
2. Opłata skarbowa: zwolnione od opłaty skarbowej. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
1. Do 30 dni. 
2. W przypadku wykonania dodatkowych czynności (geodezyjne wydzielenie działki) całość terminu postępowania 

administracyjnego będzie uzależnione od tępa prac geodezyjnych. 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami 

ul. Warszawska 1 
12-200 Pisz   
tel.: (87) 4254700, 4254661               
fax: (87) 4245701 

 
 
 
 
Poniedziałek – Piątek:      800 – 1400 
Obsługa interesanta pok. nr 2 - parter 

Tryb odwoławczy: 
1. Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie             

ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn, za pośrednictwem tut. Starostwa, w terminie 14-stu dni od dnia jej doręczenia. 

Uwagi: 
1. W przypadku gdy jeden ze współmałżonków, którym przysługuje prawo własności działki pod budynkami z tytułu przekazania 

gospodarstwa rolnego Państwu nie żyje i zmarł przed rokiem 1979 niezbędny jest oryginał odpisu skróconego aktu zgonu. 
2. W przypadku gdy jeden ze współmałżonków, którym przysługuje prawo własności działki pod budynkami z tytułu przekazania 

gospodarstwa rolnego Państwu nie żyje i zmarł po roku 1979 niezbędny jest oryginał prawomocnego postanowienia Sądu          
o stwierdzeniu nabycia spadku. 

3. Z wnioskiem o przyznanie prawa własności działki pod budynkami może wystąpić również zstępny osoby uprawnionej, który 
dostarczy oryginały odpisów skróconych aktu zgonu osób/osoby uprawnionych/uprawnionej oraz prawomocne postanowienie 
Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Miejsce na notatki: 
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