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KARTA
USŁUGI
Nr OŚ
0143.23.2016

a) Nazwa usługi
WYRAŻENIE ZGODY NA DOKONANIE ZMIANY LASU NA UŻYTEK ROLNY
b) Symbol
6622 – Zmiana formy użytkowania gruntów
c)

Wydział

Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
d) Opis sprawy
Wydanie decyzji zezwalającej na zmianę użytku leśnego na użytek rolny
e)

Kogo dotyczy
Wnioskodawca składający wniosek

f)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek zawierający:
- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy lub nazwa i adres siedziby wnioskodawcy,
- tytuł prawny władania nieruchomością,
- nr ewidencyjny działki, powierzchnia i lokalizacja działki,
- przyczyna i termin zamierzonego przedsięwzięcia oraz uzasadnienie potrzeb właściciela
działki leśnej,
- wielkość powierzchni planowanego odlesienia
2. Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem miejsca planowanego odlesienia.
3. Zgoda właściciela nieruchomości (w przypadku, gdy posiadacz nie jest jej
właścicielem)
4. Potwierdzenie własności działki leśnej (wypis z rejestru gruntów, wyciąg z KW)
g) Miejsce składania pism
Sekretariat Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19
h) Termin i sposób załatwienia

i)

Wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zmianę lasu na użytek rolny lub
odmowa – w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku, w przypadkach
skomplikowanych 2 miesiące.
Opłaty
Opłata skarbowa 10,00 zł na konto Gminy Żnin

Tytułem: decyzja - zmiana lasu na użytek rolny

j)

Nr rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY „PAŁUKI” W ŻNINIE
47 8181 0000 0001 2742 2000 0038
Podstawa prawna
- art. 13 ust. 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

k) Tryb odwoławczy

l)

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Starosty
Żnińskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie
14 dni od chwili otrzymania decyzji
Inne informacje
II piętro, pokój nr 37,38,39,
Wiesław Rumel – kierownik wydziału,
tel. 52 30 31 100 wew. 45, e-mail: srodowisko@znin.pl
Szymon Leszczyński - inspektor,
Tel. 52 30 31 100 wew. 44, e-mail: leszczynski.os@znin.pl

Wnioski i formularze:
- wniosek o zmianę lasu na użytek rolny

