Wydanie zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa
rolnego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Przedmiotowe zaświadczenie potwierdza fakt istnienia gospodarstwa rolnego.
Niezbędne jest do wliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
do pracowniczego stażu pracy. Przedkładane jest w ZUS/KRUS celem uzyskania świadczeń
emerytalno-rentowych.
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r., poz. 520),
2. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.
542),
3. ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników
(tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.),
4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014
r., poz. 1628 z późn. zm.),
5. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty
opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 nr 187 poz. 1330),
6. ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
Niezbędne dokumenty:
– wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego,
– pełnomocnitwo jeżeli w imieniu strony działa pełnomocnik,
– potwierdzenie wniesienia opłaty.
Opłaty:
Opłata skarbowa:
a) wniosek nie podlego opłacie w przypadku przedłożenia zaświadczenia
o istnieniu gospodarstwa rolnego w ZUS/KRUS (celem ustalenia praw
emerytalnych),
b) w pozostałych przypadkach opłata skarbowa wynosi 17 złotych,
c) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
– 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot
zwolniony z opłaty skarbowej).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto:
21 8454 1095 2003 0000 0374 0047
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
o/Czerwionka-Leszczyny
Jednostka obsługująca:

Wydział Mienia i Geodezji
pokój nr 7 (Zameczek, Al. św. Barbary 6)
tel. (032) 429 59 86

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 do 15.30
piątek 7.30 do 14.00

Termin załatwienia:
Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni
w przypadku gdy złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty oraz Urząd posiada
wszystkie informacje niezbędne do załatwienia sprawy.
Sposób przekazania informacji o sprawie:
Wydanie dokumentu bezpośrednio w wydziale do rąk własnych wnioskodawcy lub przez
doręczenie pocztowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:
Tryb odwoławczy przysługuje tylko w wypadku odmowy wydania zaświadczenia.
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści
żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Katowicach.

