
WYMOGI MINISTRA 
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZEZNACZENIE ROLNYCH 

GRUNTÓW CHRONIONYCH NA CELE NIEROLNICZE 



Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych 

 Art. 10.  
1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 4, powinien zawierać:  
1) uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów, o których mowa w art. 7  
ust. 2;  
2) wykaz powierzchni gruntów, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem klas  
bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów leśnych;  
3) ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające  
w szczególności:  
 a) sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do przeznaczenia  
      na cele nierolnicze i nieleśne,  
 b) przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo i leśnictwo w wyniku  
     ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach  
     projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.  
2. Do wniosku powinna być dołączona mapa gminy lub miasta, z oznaczeniem  
gruntów zabudowanych, z wyjątkiem gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3  
i 4 oraz ust. 2 pkt 1, klas bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych  
gruntów leśnych oraz granic gruntów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wykonana  
w skali takiej jak mapa planu zagospodarowania gminy lub miasta. W odniesieniu do  
gruntów leśnych mapa stanowiąca załącznik do wniosku zawiera treść mapy  
gospodarczej lasów.  



Wymogi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wykaz dokumentów i informacji, jakie powinien zawierać wniosek  

w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III  
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Uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych, zawierające informacje o:  

- ogólnej powierzchni gruntów rolnych klas I-III oraz odrębnie IV-VI, w gminie które zostały 
już przeznaczone na cele nierolnicze (bez względu na okres) oraz jaka część z tych 
gruntów nie została jeszcze zagospodarowana (faktycznie wyłączona z produkcji 
rolniczej),  

- ogólnej powierzchni gruntów rolnych klas I-III oraz odrębnie IV-VI w poszczególnych w 
obrębach ewidencyjnych, w granicach których znajdują się wnioskowane grunty (bez 
względu na okres) oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze zagospodarowana 
(faktycznie wyłączona z produkcji rolniczej),  

- powierzchni gruntów rolnych klas I-III przeznaczonych w poprzednich procedurach 
planistycznych na poszczególne funkcje nierolnicze (np. funkcję mieszkaniową 
jednorodzinną, usługową, produkcyjno-usługową, itp.) na obszarze poszczególnych 
obrębów i oddzielnie całej gminy, oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze 
zagospodarowana (faktycznie wyłączona z produkcji rolniczej),  

- powierzchni gruntów rolnych klas IV-VI przeznaczonych w poprzednich procedurach 
planistycznych na poszczególne funkcje nierolnicze (np. funkcję mieszkaniową 
jednorodzinną, usługową, produkcyjno-usługową, itp.) na obszarze poszczególnych 
obrębów i oddzielnie całej gminy, oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze 
zagospodarowana (faktycznie wyłączona z produkcji rolniczej),   

 

 

wybrane fragmenty  
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Załącznik graficzny (na podkładzie aktualnej mapy ewidencyjnej z widocznymi numerami 
działek ewidencyjnych oraz konturami gleboznawczej klasyfikacji gruntów) obrazujący 
otoczenie wnioskowanych gruntów, na którym wskazane będą odrębną barwą:  

- wnioskowane grunty klas I-III ze wskazaniem planowanych dla nich funkcji, oraz  

- położone w ich sąsiedztwie:  

- tereny istniejącej zabudowy zagrodowej,  

- tereny, które zostały już zagospodarowane na cele nierolnicze ze wskazaniem          
pełnionych przez nie funkcji,  

- tereny, które nie są jeszcze zabudowane, ale uzyskały wcześniejsze zgody na  zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, ze wskazaniem  funkcji, na jakie 
zostały przeznaczone.  
 

Jednocześnie przypominamy, że stan faktyczny zagospodarowania terenów 
wnioskowanych oraz terenów sąsiadujących z nimi, powinien być zgodny ze stanem 
uwidocznionym w ewidencji gruntów i budynków.  

wybrane fragmenty  



Wymogi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Uprzejmie proszę o nadesłanie dokumentacji potwierdzającej: 

• faktyczną utratę rolniczego charakteru gruntów rolnych ustanowionych w 
granicach (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), 

• brak zainteresowania właścicieli gruntów rolnych ustanowionych w granicach 
(miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) dalszym ich rolniczym 
zagospodarowaniem,  

• brak zainteresowania właścicieli innych gospodarstw rolnych zakupem tych 
gruntów w celu rozwoju ich gospodarstwa rolnego,  

• negatywne skutki oddziaływania trasy kolejowej oraz drogi krajowej na grunty 
rolne  ustanowione w granicach (miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego), 

• degradację wnioskowanych gruntów rolnych,  

• wskazanie czy na wnioskowanych gruntach rolnych prowadzona jest produkcja 
rolnicza, a jeśli tak, to jaka? 

 

zawarte w pismach skierowanych do organów sporządzających  
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  



Pisma skierowane do Starostwa 



Odpowiedzi ze Starostwa 
 



Odpowiedzi ze Starostwa 
 



Odpowiedzi ze Starostwa 
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• Nierespektujące zakresu kompetencji działania poszczególnych 

organów 

 

• Wymagające przedstawienia „dokumentacji potwierdzającej”, które 
nie istnieją lub których opracowanie może przekracza wartość 
sporządzenia planu miejscowego lub nie ma żadnej podstawy 
formalnej  

 



Skutki obowiązywania zgód wydanych dla planów 
miejscowych, które utraciły moc od 2003r. 
 
• Błędne założenie, że teren dla którego wydano zgodę, a na którym nie 

obowiązuje plan miejscowy można zaliczyć do terenów inwestycyjnych 
• Zwiększenie bilansu wszystkich terenów, dla których wydano zgody 
• Ograniczanie aktualnie wydawanych zgód 
• Ograniczenie sporządzanych planów miejscowych – brak prawa 

miejscowego – brak stabilności planistycznej 
• Wykorzystywanie wydanych zgód dla terenów gdzie nie obowiązują plany 

miejscowe, w procedurze wydawania decyzji administracyjnych 
ustalających warunki zabudowy (wzizt) 

• Zwiększenie występowania rozproszonej zabudowy – trudności uzbrojenia 
terenów, zapewnienia dostępu komunikacyjnego, zwiększenie obciążeń 
finansowych itd 
 



D Z I Ę K U J Ę    Z A   U W A G Ę 
  
 
 

Paweł  Łukowicz  


