Karta informacyjna
Określenie rodzaju lub zakresu sprawy: Rozpatrzenie wniosku w sprawie częściowego lub całkowitego
pokrycia kosztów zalesienia gruntów
Podstawa prawna: Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005.
Nr 45 poz. 435 późn. zm.)
Komórka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty:
• pisemny wniosek właściciela gruntu przeznaczonego do zalesienia o częściowe lub
całkowite
pokrycie kosztów zalesienia gruntów, którego wzór, moŜliwy do pobrania w formie elektronicznej,
znajduje się na tej samej stronie internetowej, na której korzysta Pan(i) z niniejszej karty.
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu do zalesienia
lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku takiego planu
• mapa ewidencyjna działek
• dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem
• decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, wydana przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta - art. 46 a ust. 7 pkt 1 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy w dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) dla obszaru zalesienia większego
niŜ 20 ha - § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) lub mogącego
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Opłaty skarbowe są wnoszone w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złoŜenia
wniosku:
• za decyzję Starosty na o przyznaniu środków na pokrycie kosztów nasadzenia lasu-10 zł
Podstawa prawna do ustalenia opłaty: art. 6, cz. I pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty :
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej moŜna przesłać lub
złoŜyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Lipnie,
ul. Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno
Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
• niezwłocznie, jednak nie dłuŜej niŜ w ciągu miesiąca od złoŜenia wniosku, w przypadku sprawy
skomplikowanej dwa miesiące,
• decyzja Starosty o przyznaniu środków na pokrycie kosztów nasadzenia lasu
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu,
który wydał decyzję

