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KARTA INFORMACYJNA NR ŚRB.0143.36.1.2012

NAZWA SPRAWY:
Wydawanie decyzji na zmianę lasu na uŜytek rolny

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 13 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr
12 poz. 59 z późń. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zmianę lasu na uŜytek rolny powinien zawierać:
− szczególne uzasadnienie zmiany lasu na uŜytek rolny
− wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczoną powierzchnią
− wypis z rejestru gruntów
− decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
− dowód opłaty skarbowej
WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji na zmianę lasu na uŜytek rolny 10 zł
Opłatę naleŜy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Węgrowie ul. Przemysłowa 5 codziennie od 800 do
1445, w kasie Urzędu Miasta Węgrowa, w budynku przy ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Wegrów lub na
konto Urzędu Miasta Węgrowa nr 75 1020 4476 0000 8902 0094 6004 w PKOBP SA
Zgodnie z opłat skarbowej
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, mający siedzibę przy
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów I piętro, tel. 25 792-20-31. Interesanci przyjmowani są w godzinach
pracy Starostwa
TERMIN ODPOWIEDZI:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
– do 1 miesiąca,
– do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołania od decyzji wnoszone są do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za
pośrednictwem Starosty Węgrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.
UWAGI:
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 d) ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
decyzja o zmianie lasu na uŜytek rolny, wydawana na podstawie ustawy o lasach, została zaliczona do
kategorii decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zwanej w skrócie : decyzją
o środowiskowych uwarunkowaniach?
Decyzje wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska

ZAŁĄCZNIKI:
brak
PLIKI DO POBRANIA:
brak

