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Zgodnie ze standardami ISO 9001 

Weszło w życie w dniu _______ 2014 roku 

ІК-34/03 

Wersja01 

Zmieniono stron 00/02 

Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej 

KARTA INFORMACYJNA 
Wypisywanie i wydanie zaświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia 

gospodarstwa wiejskiego na terenie Iwano-Frankowska, lub o 

wycofaniu z takiego gospodarstwa 
Oryginał: upoważniony ds. ISO 

kopii: zgodnie z rejestrem do wysłania  
 

Wykonano: Uzgodniono: Zatwierdzono: 
Przewodniczący Zarządu Stosunków 

Ziemskich Komitetu Wykonawczego 

Rady Miejskiej 

_______________ K. K. Оbladan  

Upoważniony ds. ISO 

 

 

_______________А. B. Łys  

Mer miasta 

 

 

_____W.А. Аnuszkewyczus  
"___"_________ 2014 r. "___"_________ 2014 r. "___   "_________ 2014 r. 

 

1 Komórka organizacyjna 

świadcząca usługę 

Zarząd Stosunków Ziemskich Komitetu Wykonawczego 

Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej  

2 Miejsce składania 

dokumentów 

Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych 

ul.Niezależności, 9 

telefon/faks : 75-01-19, 75-21-41 

e-mail: cnap@mvk.if.ua , 

strona internetowa: www.cnap.if.ua 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek, czwartek: 9.00 - 20.00 

wtorek, środa, piątek, sobota: 9.00 - 16.00 

3 Wymagane załączniki Zaświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia 

gospodarstwa wiejskiego na terenie Iwano-Frankowska 

1.Wniosek na imię Przewodniczącego Zarządu Stosunków 

Ziemskich Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej  

(w przypadku śmierci właściciela lub użytkownika działki 

wniosek składany przez spadkobiercę, w przypadku składania 

wniosku przez pełnomocnika dodatkowo dołącza się kopia 

pełnomocnictwa). 

2.Kopii danych paszportowych (1, 2, 11 stron), 

zaświadczenia o otrzymaniu numeru NIP. 

3.Zaświadczenie o skład rodziny (z informacją o więzi 

rodzinnej). 
4.Kopia dokumentów ustawowych na grunt na terenie 

miasta z celem przeznaczenia dla prowadzenia gospodarstwa 

wiejskiego. 

5.Kopia dokumentu, który potwierdza fakt wygaśnienia 

prawa do działki (umowa kupna-sprzedaży, zamiany, 

darowizny, świadectwo o śmierć i inne), decyzji członków 

gospodarstwa wiejskiego o zaprzestaniu ich działalności, lub 

dokumenty potwierdzające nieobecność członków 

gospodarstwa lub spadkobiercy, który chciał przedłużyć go 

prowadzenie. 

Zaświadczenie o wycofaniu z osobistego gospodarstwa 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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wiejskiego na terenie miasta Iwano-Frankowsk  

1.Wniosek na imię Przewodniczącego Zarządu Stosunków 

Ziemskich Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej od 

osoby, która przebyła w rodzinnych  oraz krewnych relacjach 

i mieszka razem z właścicielem lub użytkownikiem działki na 

terenie miasta z celem przeznaczenia dla prowadzenia 

osobistego gospodarstwa wiejskiego wskazując przyczyny i 

podstawy wycofania. 

2.Kopii danych paszportowych (1, 2, 11 strony), 

zaświadczenie o otrzymaniu numeru NIP. 

3.Zaświadczenie o skład rodziny (informacja o więzi 

rodzinnej).  

4.Kopia dokumenty potwierdzającego tytuł prawny na 

działkę na terenie miasta z celem przeznaczenia dla 

prowadzenia gospodarstwa wiejskiego. 

5.Pisemne zezwolenie przewodniczącego osobistego 

gospodarstwa na wycofanie z gospodarstwa jej członka 

(dowolnej formy). 

4 Kolejność i sposób składania 

dokumentów  

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 

5 Wymagane opłaty Brak 

6 Termin załatwienia sprawy 10 dni robocze 

7 Wynik świadczenia usługi Zaświadczenie o prowadzeniu osobistego gospodarstwa 

wiejskiego na terenie Iwano-Frankowska, lub o wycofaniu  

z takiego gospodarstwa. 

8 Sposób odbioru dokumentów 

 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 

9 Podstawa prawna 1. O samorządzie terytorialnym Ukrainy, o osobistym 

gospodarstwie wiejskim, o zatrudnieniu ludności. 

2.Postanowienie nr 198 z dnia marca 2013 r. 

 o zatwierdzeniu zasad rejestracji, ponownej rejestracji osób 

bezrobotnych i prowadzenia rejestru osób którę szukają pracę.  

3.Nakaz nr 409 Państwowej Agencji Zasobów Ziemskich  

 z dnia 26 października 2009 r. o zatwierdzeniu zasad 

rejestracji osobistych gospodarstw wiejskich, przez rady 

osiedl i miast i nr 491 z dnia 08 grudnia 2010 r. o 

zatwierdzeniu instrukcji prowadzenia rejestrów gospodarstw 

przez rady wiejskie, osiedla i miasta. 

4. Uchwała nr 1063-65 sesji 35 Iwano-Frankowskiej Rady 

Miejskiej szóstego demokratycznego posiedzenia z dnia 15 

maja 2013 r. o zatwierdzeniu nowej redakcji postanowienia  

o regulacji stosunków ziemskich komitetu wykonawczego 

Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej. 

5.Uchwała 40 sesji Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej  

z dnia  24 grudnia 2013 r. o zatwierdzeniu zasad prowadzenia 

rejestru osobistych gospodarstw (rejestru gospodarstw) na 

terenie Iwano-Frankowska. 
 


