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o zalesienie gruntu rolnego
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zalesienie gruntów rolnych, będących
częścią mojego gospodarstwa rolnego, zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do
zalesienia, która weszła w życie z dniem l stycznia 2002r.
1. Działka pod zalesienie położona jest w obrębie wsi
o numerze geodezyjnym:
powierzchnia
ha. Do zalesienia zgłaszam grunty klasy VIZ o powierzchni
, klasy
VI o powierzchni
, klasy V o powierzchni
( Jeżeli jest więcej działek, należy kolejno opisać powierzchnię do zalesienia jak w pkt. l )
Łączna powierzchnia do zalesienia wyniesie:

ha.

/Łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do zalesienia nie może być mniejsza niż 0.4 ha i nie może
przekraczać 30 ha, przy czym minimalna powierzchnia wydzielenia musi wynosić co najmniej 0.10 ha. /.

Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia zalesienia:
Proszę o przychylne rozpatrzenie mojego wniosku.
Do wniosku dołączam:
1. Wypis i wyry s z operatu ewidencyjnego gruntów ( wypis rejestru gruntów wraz z
mapkami zawierającymi numery działek i ich położenie).
2. Potwierdzić na wniosku w Urzędzie Gminy, że grunt jest przewidziany do zalesienia w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Potwierdzenie z Urzędy Gminy, że grunt przewidziany do zalesienia należy do
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, które jego właściciel
lub spadkodawca lub darczyńca prowadził lub prowadzi osobiście co najmniej od 5 lat ( z
zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - Dz. U. z 2001 r. Nr 57, póz. 603 z późn.
zm. ).
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami otrzymania ekwiwalentu za zalesienie gruntu
rolnego określonymi ustawą o zalesieniu gruntów rolnych.
Własnoręczny podpis

Opłata skarbowa od wniosku 5 zł i załączników: po 0.50 zł. od każdego załącznika.
- verteZgodnie z art. 55 Kodeksu cywilnego: Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi,
budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną
całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

