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

ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE OBJĘCIE BĄDŹ NIE OBJĘCIE
NIERUCHOMOŚCI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU LUB
DECYZJĄ, O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST. 3 USTAWY O LASACH
II. PODSTAWA PRAWNA

 art. 37 a ust. 1 ustawy z dnia 28 września z 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2129 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1000 z późn. zm.)
 art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
Sprawę załatwia – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
tel. (32) 45 97 334
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

Do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
V. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek powinien zawierać:
 imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę właściciela lub współwłaściciela
nieruchomości, nr telefonu kontaktowego,
 oznaczenie wnioskowanej nieruchomości (nr działki, karta mapy)
 lokalizację wnioskowanej (ych) nieruchomości (gmina, obręb, adres)
 cel wydania zaświadczenia.
Załączniki:
 ewentualne pełnomocnictwo.

VI. OPŁATY

 Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł,
 Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł,
 Opłatę skarbową można uiścić w kasie na parterze w budynku B pokój nr 2 gotówką
lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Racibórz nr
78105010701000000400033692 z dopiskiem: „za wydanie zaświadczenia”,
 Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
VII. DRUKI WNIOSKÓW

Wg załączonego wzoru.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy
IX. INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu:
1) oznaczanego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub
2) przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
3) o którym mowa w art. 3 ustawy o lasach, objętego uproszczonym planem urządzenia
lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
- Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa
prawo pierwokupu tego gruntu.
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 należy 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:
bip.powiatraciborski.pl/Ochrona_danych_osobowych/GOSPODARKA_LESNA.html.
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Opracował: Małgorzata Baszczak
Zatwierdził: Barbara Kostka

