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Wydawanie zaświadczeń
do celów emerytalno-rentowych, sądowych.
oraz zaświadczeń o uprawomocnieniu aktu własności ziemi
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
Wniosek strony 
	do celów emerytalno - rentowych 
	o uprawomocnienie aktu własności ziemi

do celów sądowych 
	Posiadane tytuły prawne do nieruchomości – akt własności ziemi, akt notarialny lub aktualny wyciąg z Ksiąg Wieczystych – oryginały do wglądu

W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia o prawomocności aktu własności ziemi wymagane jest dołączenie kopii aktu własności ziemi.
Druki wniosków dostępne w Wydziale oraz w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego
Termin
załatwiania
sprawy
Do 30 dni
Opłaty
Nie podlega
Tryb
odwoławczy
Nie ma zastosowania
Uwagi
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
W przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, organ zawiadamia o tym stronę z podaniem przyczyny zwłoki oraz wskazaniem nowego terminu.
Opis
Podstawa prawna:
	Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 240 poz. 2027 z 2005r. z późn. zm.);

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz. 454 z 2001r. z późn. zm.); 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późn. zm.); 
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), 
Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.(Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz.1071 z późn. zm.)



















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



Proszę o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego:
			
	imiona i nazwiska rodziców / teściów
miejscowość: 	, gmina 		
w okresie od: 	 	do: 		
			
	imiona i nazwiska rodziców / teściów
miejscowość: 	, gmina 		
w okresie od: 	 	do: 		
Zaświadczenie jest mi niezbędne w celu zaliczenia pracy w gospodarstwie do stażu pracy
i zostanie przedłożone w zakładzie pracy.

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. „o opłacie skarbowej” oraz z załącznikiem do ww. ustawy, część 1, pkt. 53.

			
	podpis Wnioskodawcy

Potwierdzam  odbiór zaświadczenia.
Jędrzejów, dnia: 			
	podpis Wnioskodawcy


DZ: 		Faktura: 	
wysłano pocztą: 			
	data	podpis pracownika


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



Proszę o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego:
			
	imiona i nazwiska rodziców / teściów
miejscowość: 	, gmina 		
w okresie od: 	 	do: 		
			
	imiona i nazwiska rodziców / teściów
miejscowość: 	, gmina 		
w okresie od: 	 	do: 		
Zaświadczenie jest mi niezbędne w celu zaliczenia pracy w gospodarstwie do stażu pracy i zostanie przedłożone w KRUS-ie / ZUS-ie do ustalenia świadczenia emerytalnego.

Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. l, pkt l, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. „o opłacie skarbowej" (Dz. U. Z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, ze zmianami)

			
	podpis Wnioskodawcy

Potwierdzam  odbiór zaświadczenia.
Jędrzejów, dnia: 			
	podpis Wnioskodawcy


DZ: 			
wysłano pocztą: 			
	data	podpis pracownika

