
 

 

a) Nazwa usługi  

 

REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE GRUNTÓW 

 

b) Symbol 

6122 – Rekultywacja terenów rolnych 

c) Wydział 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

d) Komórka 

e) Opis sprawy 

Wydanie decyzji ustalających kierunek, sposób i termin wykonania rekultywacji. 

f) Kogo dotyczy 

 Wnioskodawca składający wniosek.  

g) Wymagane dokumenty 

 Wniosek zawierający: 

- imię, nazwisko lub nazwa i adres siedziby wnioskodawcy, 

- tytuł prawny władania nieruchomością, 

- nr ewidencyjny działki, powierzchnia i lokalizacja działki, 

- proponowany kierunek rekultywacji wraz z uzasadnieniem 

Do wniosku dołącza się: 
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

- kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem, na którym prowadzona ma być 

rekultywacja 

h) Miejsce składania pism 

Sekretariat Starosty Żnińskiego – I piętro, pok. Nr 19 

i) Termin i sposób załatwienia 

Decyzja administracyjna ustalająca kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów  - 

w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Decyzja administracyjna uznająca rekultywację gruntów za zakończoną – w terminie 30 

dni od dnia złożenia wniosku w przypadkach skomplikowanych  2 miesiące. 

j) Opłaty 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10,00 zł  na konto Gminy Żnin,  

 

Tytułem: Decyzja ustalająca sposób i termin rekultywacji gruntów. 

 

 

  Starostwo Powiatowe w Żninie 

ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin 
tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 

bip: http://www.bip.powiatzninski.pl, internet: http://www.znin.pl, 

e-mail:  powiat@znin.pl 
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k) Podstawa prawna 

- art. 22 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku – o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

l) Tryb odwoławczy 

Od wydania decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem 

Starosty Żnińskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy                            

w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji. 

m) Inne informacje 

II piętro, pokój nr 37,38,39 

Wiesław Rumel – kierownik wydziału, 

tel. 0-52 30 311 00 wew. 45, e-mail: srodowisko@znin.pl 

Agnieszka Komar – inspektor, 

       tel. 52 30 31 100 wew. 31, e-mail: geolog@znin.pl 
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