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PODSTAWA PRAWNA
 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 725, z późn. zm.),
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000,
z późn. zm.),
 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.),
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246).
WYMAGANE DOKUMENTY:
 wniosek wraz ze wskazaniem klasyfikatora gruntów, którego to Starosta Bielski ma
upoważnić do wykonania czynności klasyfikacyjnych związanych przeprowadzeniem
gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 decyzja Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim zezwalająca na dokonanie zmiany lasu na
użytek rolny (w przypadku dokonanej zmiany gruntu leśnego na rolny),
 zaświadczenie o udatności uprawy leśnej wydane przez właściwe nadleśnictwo albo ocena
udatności uprawy leśnej dokonana przez osobę uprawnioną lub wypis i wyrys (wyciąg
z opisu lasów) z uproszczonego planu urządzania lasu,
 dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.
OPŁATY:
1. dokonanie czynności urzędowej – wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej zgodnie
z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000,
z późn. zm.) w wysokości 10,00 zł.
2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej z chwilą złożenia dokumentu
w organie administracji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.) w wysokości 17,00 zł.
3. opłacie skarbowej nie podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych
w części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
Opłaty skarbowej należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy
ul. Kopernika 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski nr 68 8063 0001
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TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłużej niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Sposób załatwienia sprawy
Decyzja administracyjna
WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Wydział Geodezji i Katastru
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 4
parter, pokój nr 104
tel. 85 833 11 21
e-mail: a.oksztulska-gryzwald@starostwo.pl
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Mickiewicza 46,
parter) lub w Wydziale Geodezji i Katastru w Bielsku Podlaskim (ul. 11 Listopada 4, parter
pokój nr 109).
Kiedy:
Codziennie w godzinach pracy Starostwa, tj.: poniedziałek - piątek od 730 do 1530.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Bielskiego w terminie czternastu
dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
UWAGI:
Po rozpoznaniu wniosku właściciela gruntów podlegających klasyfikacji wydaje się
postanowienie w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Czynności
związane z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek i koszt
zainteresowanego właściciela gruntów wykonuje osoba upoważniona przez starostę zwana
klasyfikatorem. Upoważnienie udzielane jest przed rozpoczęciem czynności klasyfikacyjnych.
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ZAŁĄCZNIKI:
PO-4.1/Z-2/GK-14/F1 Formularz wniosku w sprawie aktualizacji klas gruntów i użytków
gruntowych
CEL:
100% decyzji wydanych w terminie

