file_0.png

file_1.wmf



Uwłaszczenia rolników działkami dożywotniego użytkowania
oraz działkami siedliskowymi

Miejsce
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro
ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów
	godziny pracy: 730 – 1530
Informacja
telefony:	(41) 386-33-47, 386-32-38, 386-17-51, 386-58-00
fax:	(41) 386-75-11
e-mail:	gkn@jedrzejow.pl
Wymagane dokumenty
i załączniki
indywidualny wniosek o uwłaszczenie (imię, nazwisko, adres oraz dane dotyczące przedmiotowej działki: nr i jej położenie)
akt własności ziemi – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie
decyzja o przyjęciu gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie
Termin
załatwiania
sprawy
W przypadkach spraw nieskomplikowanych do 30 dni
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 60 dni
Opłaty
Nie podlega
Tryb
odwoławczy
Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Jędrzejowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.
Uwagi
W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie, organ zawiadamia o tym stronę z podaniem przyczyny zwłoki oraz wskazaniem nowego terminu.
Opis
Podstawa prawna: 
	Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity z 1998 Dz.U. Nr 7, poz.25 z późn. zm.); 

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 10 poz. 53 z 1989r. z późn. zm.).
	art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r. Dz.U. 98, poz. 1071 z późn. zm.)






















			
 Wnioskodawca	miejscowość, data
	
 miejscowość
	
 adres
			
 NIP	 telefon
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami


W N I O S E K
o przyznanie nieodpłatnie prawa własności działki dożywotniego użytkowania
Na podstawie art. 118 ust. 1, 2a i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. z 1998r. Dz. U. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.) wnoszę o nieodpłatnie przyznanie na własność niże wymienionej nieruchomości:
numer działki 	, powierzchnia 	ha,
gmina: 	, miejscowość: 	
Przedmiotowa nieruchomość była w posiadaniu i użytkowaniu 	
na podstawie 	 i została przekazana 
na rzecz Skarbu Państwa przez 	
decyzją nr	, z dnia 	
Oświadczam, że ww. nieruchomość użytkuję rolniczo.
Uwagi:	
	
	
		
	podpis Wnioskodawcy
Załączniki:
Decyzja o przekazaniu gospodarstwa na Skarb Państwa
Dokument potwierdzający tytuł własności do przedmiotowej nieruchomości osoby przekazującej gospodarstwo
	Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest zstępnym osoby przekazującej gospodarstwo.

			
 Wnioskodawca	miejscowość, data
	
 miejscowość
	
 adres
			
 NIP	 telefon
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
    Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami


W N I O S E K
o nieodpłatnie przyznanie prawa własności prawa własności
działki gruntu, na której znajdują się budynki
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53) wnoszę o przyznanie nieodpłatnie na własność nieruchomości siedliskowej:
numer działki 	, powierzchnia 	ha,
gmina: 	, miejscowość: 	
wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, przekazanego na rzecz Skarbu Państwa.
Przedmiotowa nieruchomość była w posiadaniu i użytkowaniu 	
na podstawie 	 i została przekazana 
na rzecz Skarbu Państwa przez 	
decyzją nr	, z dnia 	
Uwagi:	
	

			
	podpis Wnioskodawcy
Załączniki:
1.  Decyzja o przekazaniu gospodarstwa na Skarb Państwa
2. Dokument potwierdzający tytuł własności do przedmiotowej    nieruchomości osoby przekazującej gospodarstwo
3.  Postanowienia spadkowe

