
 
 
 

 

KARTA  USŁUG  
 

STAROSTWO  POWIATOWE  
W RACIBORZU  
47-400 RACIBÓRZ 

Pl. OKRZEI 4 
tel. (32) 45 97 300 (centrala)  

fax. (32) 415 87 36 
 

 
 

REFERAT 
OCHRONY 

ŚRODOWISKA               
I ROLNICTWA  

I. TYTUŁ SPRAWY 
 

WYRAŻENIE ZGODY NA DOKONANIE ZMIANY LASU NA U ŻYTEK ROLNY 
 

II. PODSTAWA PRAWNA 
 

� ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) 
� ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.               

z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) 
� ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546           

z późn. zm.) 
III. GDZIE ZAŁATWI Ć SPRAWĘ 

 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta 
Sprawę załatwia – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
tel. (32) 45 97 336 
e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl 
Godziny urzędowania:   
Poniedziałek, środa, czwartek    od 7.30 do 15.30  
wtorek                                         od 7.30 do 17.00  
piątek                                          od 7.30 do 14.00 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 

1. do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku;  
2. do 60 dni – sprawy szczególnie skomplikowane.  
 

V.  WYMAGANE DOKUMENTY 
 

Wniosek o dokonanie zmiany lasu na użytek rolny z uzasadnieniem. 
 

VI.  OPŁATY 
 

� Opłata skarbowa od wydania decyzji – 10,00 zł, 
� Opłata za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł, 
� Opłatę skarbową można uiścić w kasie pokój nr 2 (parter) lub dokonać wpłaty      

bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Racibórz 
nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692,  

� Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. 
 

VII. DRUKI WNIOSKÓW 
 

Brak wzoru wniosku.  
 

VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY 
 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                 
w Katowicach za pośrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia. 
 



IX. INFORMACJE DODATKOWE  
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) w przypadku: 
 

1) zmiany lasu lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu 
użytkowania terenu: 

a) jeżeli dotyczy lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach bagiennych, 
b) jeżeli dotyczy lasu będącego enklawą pośród użytków rolnych lub nieużytków, 
c) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1           

pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 
form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy; 

d) w granicach administracyjnych miast, 
2) zmiany lasu lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu 

użytkowania terenu, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w pkt 1.; 
 

wymagane jest dołączenie do wniosku decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska              
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

„Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo 
Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana     
Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl W sprawach związanych z Państwa danymi 
osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem 
Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatraciborski.pl Prosimy o zapoznanie się  z informacją           
o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej: 
https://bip.powiatraciborski.pl/Ochrona_danych_osobowych/GOSPODARKA_LESNA.html 
Data: 03.02.2021 r. Opracował: Magdalena Bazak 
Data: 03.02.2021 r. Zatwierdził:  Barbara Kostka 

 


