
Racibórz, 22.04.2020 r. 

 

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNCITWA 
  

 

 Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz. U.              

z 2020 r. poz. 697) Starostwo Powiatowe w Raciborzu podaje do wiadomości informację                   

o ograniczeniach w sposobie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska, 

rolnictwa i leśnictwa. 

 W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa                      

SARS-COV-2 powodującego chorobę COVID-19 od dnia 16 marca 2020 r. wyłączono 

możliwość bezpośredniej obsługi klientów oraz załatwiania spraw przez klientów osobiście  

w siedzibie Starostwa. Zadania realizowane są wg poniższych procedur. Dane kontaktowe 

oraz numer rachunku podano w pkt IV. 

I. ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB 

KRZEWÓW, REJESTRACJA  ZWIERZĄT, 

ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE I HODOWANIE 

CHARTÓW 

 

Wnioski wraz z kompletem załączników należy złożyć w skrzynce oddawczej                             

przy wejściu do budynku Starostwa lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe                               

w Raciborzu, Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz. We wniosku należy podać numer 

telefonu kontaktowego. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć, jeżeli jest wymagany, 

dowód przelewu opłaty skarbowej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - do wniosku 

należy dołączyć dowód przelewu opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (wydruk). 

Formularze wniosków oraz kart usług dostępne są w Biuletynie informacji publicznej 

Starostwa. Szczegółowe informacje pod nr tel.  32 45 97 336 (wycinka drzew), 32 45 97 334 

(rejestracja zwierząt), 32 45 97 337 (zezwolenia dot. chartów). 

Karty usług i wzory wniosków: 

https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/ochrona_przyrody_i_zwierzat.

html 

II. LEŚNICTWO i ROLNICTWO (zaświadczenia o lasach                  

i wyłączenia z produkcji rolnej) 

 

Wnioski wraz z ewentualnym pełnomocnictwem należy złożyć w skrzynce oddawczej                    

przy wejściu do budynku Starostwa lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe                     

w Raciborzu, Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz. We wniosku należy podać numer 

telefonu kontaktowego. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć dowód przelewu opłaty 

skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł. W przypadku udzielenia 

pełnomocnictwa - do wniosku należy dołączyć dowód przelewu opłaty skarbowej                            

w wysokości 17,00 zł (wydruk). Formularze wniosków oraz karty usług dostępne są                        

w Biuletynie informacji publicznej Starostwa. Szczegółowe informacje pod                                

nr tel. 32 45 97 334 (zaświadczenia o lasach) oraz 32 45 97 335 (wyłączenia z produkcji 

rolnej). 

https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/ochrona_przyrody_i_zwierzat.html
https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/ochrona_przyrody_i_zwierzat.html


Karty usług oraz wzory wniosków: 

https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/rolnictwo_i_lesnictwo.html 

III. GOSPODAROWANIE ODPADAMI, EMISJA 

ZANIECZYSZCZEŃ, DOFINANSOWANIE PRAC 

ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU 

Wnioski wraz z kompletem załączników należy złożyć w skrzynce oddawczej                         

przy wejściu do budynku Starostwa lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe                    

w Raciborzu, Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz. We wniosku należy podać numer 

telefonu kontaktowego. Jeśli to możliwe dokumenty proszę umieścić w zaklejonej kopercie            

z opisem „Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa”. Dodatkowo do wniosku należy 

dołączyć, jeżeli jest wymagany, dowód przelewu opłaty skarbowej. Wysokość opłat, 

formularze wniosków oraz karty usług dostępne są w Biuletynie informacji publicznej 

Starostwa. Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 45 97 334, 32 45 97 335, 32 45 97 336,              

32 45 97 337 oraz 32 45 97 338. Ze względu na dużą rozpiętość tematyczną spraw zaleca się 

wcześniejszy kontakt telefoniczny.  

W celu skorzystania z prawa do wglądu w akta prowadzonych postępowań administracyj-

nych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 45 97 3337. Pracownik Starostwa zaproponuje 

termin i sposób wglądu w akta. 

Karty usług i wzory wniosków: 

Gospodarka odpadami: 

https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/gospodarka_odpadami.html 

Emisja zanieczyszczeń: 

https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/emisja_zanieczyszczen.html 

Uzyskanie dotacji na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 

https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Dotacje.html 

IV. DANE KONTAKTOWE I NUMER KONTA   

1. Numery telefonów i adresy e-mail: 

- zaświadczenia o lasach, odpady, rejestracja zwierząt: 32 45 97 334, e-mail: 

srodowisko@powiatraciborski.pl 

- wyłączenia z produkcji rolniczej: 32 45 97 335, e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl 

- ochrona przyrody: 32 45 97 336, e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl 

- dotacje do usuwania azbestu: 32 45 97 337, e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl 

- emisja zanieczyszczeń: 32 45 97 338, srodowisko@powiatraciborski.pl 

2. Numer rachunku bankowego: 

opłata skarbowa (rachunek Miasta Racibórz): 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 

https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/rolnictwo_i_lesnictwo.html
https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/gospodarka_odpadami.html
https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/emisja_zanieczyszczen.html
https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Dotacje.html

