
AKTUALIZACJA GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW 

 

a) Nazwa usługi  

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

b) Symbol 

6623 – Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

c) Wydział 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. 

d) Komórka 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

e) Opis sprawy 

Decyzja Starosty Żnińskiego w sprawie aktualizacji klasyfikacji gruntów. 

f) Kogo dotyczy 

Klient składający wniosek. 

g) Wymagane dokumenty 

Wniosek o dokonanie przeklasyfikowania gruntów. 

h) Miejsce składania pism 

Sekretariat Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19 

i) Termin i sposób załatwienia 

Starosta Żniński przeprowadza postępowanie administracyjne i wydaje decyzję 

administracyjną o zmianie gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub o odmowie zmiany tej 

klasyfikacji.  

Wydanie decyzji następuje po przedłożeniu dokumentacji (operatu klasyfikacyjnego) 

wykonanego przez upoważnionego przez Starostę Żnińskiego klasyfikatora gruntów 

zawierającego m. in. mapę klasyfikacji zmienionych klas gruntów i protokół ogłoszenia 

zmian. Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja zostanie 

wydana bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 

skomplikowanej nie późnej niż w ciągu 2 m-cy, termin może być przedłużony ze względu 
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na złe warunki pogodowe i terenowe (np. brak możliwości wykonania przez klasyfikatora 

prac w terenie ze względu na zamarznięcie gruntu). 

j) Opłaty 

Podlega opłacie skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 10 zł płatnej na konto Gminy 

Żnin nr: 47 8181 0000 0001 2742 2000 0038 w Banku Spółdzielczym ,,PAŁUKI” w Żninie. 

k) Podstawa prawna 

- art. 7d, pkt 1, lit. a, tiret 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne, 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów, 

- Zarządzenie Starosty Żnińskiego Nr 21/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia 

procedury uzyskania przez klasyfikatora gleb upoważnienia Starosty Żnińskiego do 

wykonywania czynności związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

na terenie powiatu żnińskiego. 

l) Tryb odwoławczy 

Odwołanie za pośrednictwem Starosty Żnińskiego do Kujawsko-Pomorskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy,  

w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

m) Inne informacje 

II piętro 

pokój nr 44, tel. 0-52 30 311 00 wew. 52 

Szymczak Jadwiga - inspektor, e-mail: j.szymczak@znin.pl 

 

n) Więcej informacji 

 

Wnioski i formularze: 

- wniosek o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów, 

- przykład wypełnionego wniosku o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów. 
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 Imię i nazwisko Data i podpis 

Opracował:  

 

 

Zaopiniował: Bogusław Szymczak 

 

 

Zaakceptował: Jarosław Kaszewski 

 

 

Zatwierdził: Agnieszka Małecka 

 

 


