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I. Nazwa sprawy:

Rejestrowanie w operacie ewidencji gruntów umowy dzierżawy, 

rozwiązania umowy dzierżawy, aneksów do umowy dzierżawy 

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta  

Kłodzko, ul. Okrzei 1; parter, pokój nr 008 
tel. 74 8657544 
bok@powiat.klodzko.pl  

Oddział Zamiejscowy – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa 18; III piętro 
tel. 74 8724504, 74 8721566, fax 74 8724504 

Oddział Zamiejscowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6; parter, pokój nr 05, 
tel. 74 6442455 fax 74 6442478 

Elektroniczna skrzynka 

podawcza 
dostępna pod adresem: 
www.epuap.gov.pl 

Formularze, druki wnioski dostępne są w miejscu złożenia dokumentów oraz na stronach  

www.bip.powiat.klodzko.pl, www.epuap.gov.pl 

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem:

1. Umowa dzierżawy (umowy rozwiązania dzierżawy, aneksu do umowy dzierżawy), zawarta w trybie

art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu

społecznym rolników lub na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

2. Wniosek właściciela i dzierżawcy o uwidocznienie przedmiotowej dzierżawy w ewidencji gruntów i

budynków.

IV. Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłacie skarbowej 

V. Termin załatwiania:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie 

później niż w ciągu dwóch miesięcy, zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego   

VI. Sposób załatwiania:

Wniosek po zarejestrowaniu w Biurze Obsługi Klienta zostaje przekazany do pracownika 

merytorycznego Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru celem weryfikacji otrzymanych dokumentów 

z danymi ewidencyjnymi, a następnie uwidocznienia umowy dzierżawy (umowy rozwiązania dzierżawy, 

aneksu do umowy dzierżaw) w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.  
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 O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia: organy podatkowe (§ 49 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków ) 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Kłodzko, ul. Okrzei 1; parter, pok. 01

czas pracy:

poniedziałek – piątek 730 – 1530 

 Oddział Zamiejscowy – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Nowej Rudzie,

Nowa Ruda, ul. Kolejowa 18; III piętro

czas pracy:

poniedziałek – piątek 730 – 1530 

 Oddział Zamiejscowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Bystrzycy Kłodzkiej,

Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6; parter

czas pracy:

poniedziałek – piątek 730 – 1530 

VIII. Osoba odpowiedzialna:

 Kłodzko - stanowiska do spraw ewidencji gruntów i budynków:

Barbara Niedziela tel.(74)8657563 e-mail: b.niedziela@powiat.klodzko.pl,  

Agnieszka Batóg tel.(74)8657560 e-mail: a.batog@powiat.klodzko.pl,  

Małgorzata Moch tel.(74)8657562 e-mail: m.moch@powiat.klodzko.pl,  

Bogusława Sołodowczuk tel.(74)8657561 e-mail: b.solodowczuk@powiat.klodzko.pl, 

 Nowa Ruda - stanowiska do spraw ewidencji gruntów i budynków:

Marta Udod-Kwiatkowska tel.(74)8721566 e-mail: m.kwiatkowska@powiat.klodzko.pl,

Dorota Udod tel.(74)8721566 e-mail: d.udod@powiat.klodzko.pl, 

 Bystrzyca Kłodzka - stanowiska do spraw ewidencji gruntów i budynków:

Agnieszka Sikora, tel.(74)6442468 e-mail: a.sikora@powiat.klodzko.pl, 

Daria Lembicz, tel.(74)6442468 e-mail: d lembicz@powiat.klodzko.pl

IX. Podstawa prawna:

 art. 20 ust. 2 ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne

 §11 ust. 1 pkt 2, § 49 ust. 1 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z

dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

X. Informacje dodatkowe:

Stosownie do art. 20 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne  w 

ewidencji gruntów i budynków wykazuje się informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania 

takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich. 

Zgodnie z §11 ust. 1 pkt 2, rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w ewidencji gruntów wykazuje się dane o 

gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy, oraz o dzierżawcach tych gruntów, zgłaszanych do 

ewidencji w związku z przepisami art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 

Karta obowiązuje od dnia 09-04-2019
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