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KARTA USŁUG

RiOŚ-22 Zmiana lasu na użytek rolny
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, pokój nr S14, S13
w godzinach: 7:30 – 15:30, telefon kontaktowy: (56) 683-53-80, 81 wew. 141, 131
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze
zm.)
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.)
Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY
wniosek o wydanie decyzji, zmieniającej las na użytek rolny.
wypis z ewidencji gruntów,
wyrys (mapkę) z zaznaczoną lokalizacją działki,
w przypadku zmiany lasu na użytek rolny powyżej 1 ha, do wniosku należy dołączyć decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej.
OPŁATY
Podstawa prawna: część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)
Opłaty: 10 zł – oplata za wydanie decyzji administracyjnej
Sposób oraz miejsce uiszczenia opłaty skarbowej: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim – punkt
kasowy, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, kasa Urzędu Miasta, ul. Plac Tysiąclecia 25 lub
przelewem na konto bankowe
Nr konta bankowego: 359551 0002 0100 2219 2000 0001
SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW
Osobiście lub za pośrednictwem poczty też za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePuap,
dołączając zamieszczone formularze do załatwienia danej sprawy, do formularza ogólnego (osoby posiadające
podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePuap)
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Biuro podawcze lub Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,
Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. nr S14.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a
sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania.
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty GolubskoDobrzyńskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek sporządzony własnoręcznie wg wytycznych podanych w karcie usługi.
REJESTR ZMIAN
23.10.2013 r. - aktualizacja danych dotyczących aktów prawnych, wymaganych dokumentów, nr faksu oraz
nr pokoju
28.08.2015 r. - aktualizacja danych dotyczących aktów prawnych oraz nr pokoju
08.02.2017 r. – aktualizacja podstawy prawnej
21.11.2018 r. - aktualizacja podstawy prawnej
30.01.2020 r. – aktualizacja danych dotycząca aktów prawnych oraz zmiana adresu e-mail

