Starostwo Powiatowe w Świdniku
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik
Zmiana lasu na użytek rolny
I.

Wydział załatwiający sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik,
I piętro, pokój Nr 14,
tel. (81) 468 71 09,
email: srodowisko@powiatswidnik.pl
II. Podstawa prawna:
1) art. 13 ust. 2 i 3 pkt 2 stawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tekst jednolity Dz. U.z 2020 r. poz. 1463 ze zm.),
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10l września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)
III.

Opis usługi:

Wydawanie decyzji na wniosek właściciela lasu, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, zamiany lasu na użytek rolny
IV.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zmianę lasu na użytek rolny wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
W załączeniu
1) kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 obejmującej działkę ewidencyjną, w której znajduje się las wnioskowany do zmiany;
2) jeżeli wnioskowany las:
- jest lasem łęgowym, olsem lub lasem na siedlisku bagiennym;
- jest położony na obszarach objętych formami ochrony przyrody: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe lub w otulinach form ochrony;
- jest położony w granicach administracyjnych miast;
- jest enklawą pośród użytków rolnych lub nieużytków
- posiada powierzchnię nie mniejszą niż 1 ha;
do wniosku należy załączyć ostateczną decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na
zmianie lasu na użytek rolny w tej działce wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie.
V.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

1)

osobiście: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Świdniku (I piętro głównego budynku Starostwa);
Godziny otwarcia: poniedziałek 900 – 1700, wtorek – czwartek 730 – 1530 piątek 700 – 1500
za pośrednictwem poczty: Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik;
elektronicznie: w formie dokumentu elektronicznego zaopatrzonego podpisem kwalifikowanym na adres
poczta@powiatswidnik.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu

2)
3)

VI. Opłata:
1) Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2020 r., poz. 1546 ze zmianami) opłata skarbowa
wynosi za wydanie decyzji - 10 zł
Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miasta Świdnik (Bank PKO BP), nr 95 1020 3176 0000 5802 0013 7885, tytułem:
Opłata skarbowa za decyzję
VII.
1)
2)

VIII.

Sposób i termin załatwienia sprawy:
Wydanie Decyzji o zmianie lasu na użytek
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania
Sposób i miejsce odbioru dokumentów:

1)
2)

Osobiście lub przez pełnomocnika;
Przesłanie pocztą na adres wskazany we wniosku;

IX.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za
pośrednictwem Starosty Świdnickiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
X.

Załącznik do karty sprawy:

Wniosek

