KARTA INFORMACYJNA – DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA ZMIANĘ LASU NA UŻYTEK ROLNY

Czynność:
Organ właściwy:

Wydanie decyzji zezwalającej zmianę lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny.
Starosta Tucholski

Podstawa prawna:

 art. 104 i 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. ze zm.),
 art. 5 i 6 oraz część I ust. 53 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.2019.1000 t.j. ze zm.),
 art.13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2020.6 t.j. ze zm.),
 § 3 ust. 1 pkt 88 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839)
Starostwo Powiatowe w Tucholi
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody – pokój nr 1, tel. (52) 55 90 712,
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Miejsce realizacji:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

 wniosek o wydanie decyzji (wzór wniosku możliwy do pobrania w formie elektronicznej ze strony BIP Starostwa
Powiatowego w Tucholi),
 mapa ewidencyjna z zaznaczonym obszarem objętym wnioskiem,
 dokumenty potwierdzające wystąpienie szczególnej potrzeby zmiany użytku leśnego,
 w przypadkach określonych §3 ust. 1 pkt 88 Rozporządzenia rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko zmiana użytku może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i będzie wymagane
przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko.
 pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane),
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
 opłata skarbowa za wydanie decyzji wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku w wysokości 10,00 zł,
 opłata skarbowa za pełnomocnictwo wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku w wysokości 17,00 zł,
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tucholi:
96 8174 0004 0000 2163 2000 0002

Termin realizacji:
Tryb odwoławczy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Tucholskiego w terminie 14 dni licząc od
dnia doręczenia decyzji.
Stan na: 05.05.2020 roku

