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Karta Opisu Usługi GN - 5 

Rozpatrywanie wniosków zstępnych o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu 

przysługującej do bezpłatnego dożywotniego użytkowania bądź działki gruntu 

obejmującej budynki w zakresie niezbędnym do korzystania z tych budynków 
 

Podstawa prawna wykonywania usługi: 

Art.118 ust.1,2a,4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 266 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty:  
- wniosek zstępnego(ych), który powinien zawierać nazwę gminy, obrębu, numer ewidencyjny działki 

pozostającej w faktycznym władaniu, 

- decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenie 

emerytalne lub rentowe, 

- akty zgonu osób(y) przekazujących(ej) gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za 

świadczenie emerytalne lub rentowe, 

- dokumenty stwierdzające, że osoba(y) składająca(e) wniosek jest zstępną osób, które przekazały 

gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenie emerytalne lub rentowe. 

Opłaty:  
Brak 

Miejsce załatwienia sprawy:  
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Referat gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa - I piętro, pokój nr: 104, tel. 

/0-41/ 200-14-11, /0-41/ 200-14-10.  

Wnioski można złożyć: 

- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kielcach – wejście od 

strony parkingu. Poziom 0 , tel. (041) 200-14-00, 200-14-20, 200-14-42.  

- poprzez stronę internetową: ePuap Adres skrytki w systemie epuap: /9692uwmtmt/skrytka  

  (poprzez załączenie wymaganych dokumentów) 

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

Termin i sposób załatwienia sprawy:  
2 miesiące. 

W razie konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dokonania podziału działki 

termin zakończenia sprawy może być przedłużony. 

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysyłana jest do zainteresowanego za 

pośrednictwem poczty. 

Tryb odwoławczy:  
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 

14 dni od otrzymania decyzji. 

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: 

Zstępny osoby, która przekazała gospodarstwo na rzecz Skarbu Państwa 

Uwagi: Brak 

 

 


