
Nieodpłatne przyznanie na własność działek gruntu rolnego oraz działek 
obejmującej lokal i pomieszczenia gospodarskie  będących w doŜywotnim 
uŜytkowaniu osób, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu 

Państwa w zamian za rentę. 
 
 
 
Przyznanie działek gruntu na własność następuje na wniosek osoby uprawnionej, składany do 
starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, właściwego ze względu na 
miejsce połoŜenia danej nieruchomości. 
 
 Wymagane dokumenty: 
 
 - we wniosku naleŜy : 
1) określić nieruchomość której wniosek dotyczy, 
2) podać dane osób: imię i nazwisko, imiona rodziców, nr  PESEL, adres zamieszkania, na rzecz  
których będzie przyznawana własność nieruchomości, a przypadku gdy wniosek składa osoba 
zstępna osoby uprawnionej, która po śmierci tej osoby faktycznie włada daną nieruchomością 
- do wniosku naleŜy dołączyć: dokumenty potwierdzające jej pokrewieństwo oraz akt zgonu 
doŜywotniego uŜytkownika. 
 
Opłaty:  
-  nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1, pkt.1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada  
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). 
 
 
Termin załatwienia wniosku: 
-  niezwłocznie po otrzymaniu wniosku załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w 

oparciu o istniejące dowody, 
-   załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później 

niŜ w ciągu miesiąca, 
-   sprawa szczególnie skomplikowana , gdzie do wydania decyzji niezbędnie jest opracowanie 
dokumentacji geodezyjnej (wykonanie podziału nieruchomości lub  wznowienia granic) oraz 
uregulowanie ksiąg wieczystych, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji geodezyjnej i 
odpisu z księgi wieczystej.  
 
Miejsce składania wniosku: 
-  wniosek wraz z załącznikami naleŜy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. 
Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, 
-  lub złoŜyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (pokój nr 52). 
 
Sprawy prowadzi inspektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
- Małgorzata MieŜaniec - pokoju nr 6, tel. 7511735. 
 
Tryb odwoławczy: 
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Kętrzyńskiego, w terminie 14 dni od 
daty jej otrzymania . 
 
Podstawa prawna: 
Art. 118 ust. 1, 2, 2a, 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (jednolity tekst Dz. U. z 1998 r. Nr 7 poz.25 z późn. zm.)  


