STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
telefon: 85 711 08 11
faks: 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl
http://www.sokolka-powiat.pl
KARTA USŁUGI

OŚA – 13 – ZMIANA LASU NA UŻYTEK ROLNY
OPIS SPRAWY / ZADANIA:
1. Należy pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek na zmianę lasu na użytek rolny.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) wypis z rejestru gruntów;
b) mapa ewidencyjna z zaznaczoną działką;
c) dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
d) ostateczną decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na
zmianie lasu na użytek rolny w tej działce wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Białymstoku – jeżeli wnioskowany las:
- jest lasem łęgowym, olsem lub lasem na siedlisku bagiennym,
- jest enklawą pośród użytków rolnych lub nieużytków,
- jest położony na obszarach objętych formami ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki
ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe lub w otulinach form ochrony,
- jest położony w granicach administracyjnych miast,
- posiada powierzchnię nie mniejszą niż 1 ha.
3. Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta – parter budynku Starostwa Powiatowego w
Sokółce.
4. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Starosta wszczyna postępowanie
administracyjne.
5. Zgodnie z art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starosta informuje Stronę/-y o
terminie przeprowadzenia oględzin terenowych.
6. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starosta informuje Stronę/-y o
możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, prawem wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.
7. Po upływie terminu na zapoznanie się z materiałem dowodowym, Starosta wydaje decyzję
zezwalającą/odmawiającą na zmianę lasu na użytek rolny.

KOGO DOTYCZY:
Właściciel/-e działek leśnych, którzy zamierzają dokonać zmiany lasu na grunt rolny

CZAS REALIZACJI:
1 miesiąc – od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego
2 miesiące – w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych od dnia wszczęcia postępowania,
zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny wraz z załącznikami oraz szczegółowym uzasadnieniem.
OPŁATY:
Opłata za wydanie decyzji pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r.
opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)

o

Pobranie opłaty następuje w dniu złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji.
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.
Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.
Opłat można dokonywać:



w Kasie w budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce,
na
rachunek
bankowy
Urzędu
Miejskiego
PKO Bank Polski SA. 86 1020 1332 0000 1002 0983 4641

w

Sokółce:

TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PODSTAWY PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 23, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.
U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).
URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:
Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16 – 100 Sokółka
pokój nr 57, II piętro

Telefon

85-711-08-24 – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i
Architektury
85-711-08-45 – Kierownik Referatu
85-711-08-12 – Pracownik odpowiedzialny merytorycznie

Fax

85-711-20-08

Godziny przyjmowania

Poniedziałek

08:00 - 16:00

dokumentów

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne

FORMULARZE ELEKTRONICZNE:

Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny – pdf
Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny – docx

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

