
 

 

 

KARTA USŁUG NR: IGPOS.48 

 

REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Strona nr 1 
Stron 1 

Zmiana  

29.03.2016 

Nazwa usługi: OCHRONA  GRUNTÓW  ROLNYCH  

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 909) – art. 15 ust. 5 

2. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2016 r., poz. 23); 
3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783) 

Wymagane dokumenty: 
1. Pisemne zawiadomienie o zaistniałym fakcie dotyczącym degradacji gruntów rolnych z informacją na czym 

polega degradacja i czego jest wynikiem                            

Opłaty: zwolnione z opłaty skarbowej 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub niezwłocznie w przypadku 

zagrożenia bezpieczeństwa 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: Anna Socha 

Nazwa Wydziału/Stanowiska: Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Przyrody 

Nr pokoju: 9 

Nr telefonu:  41 303-16-26 wew. 41 fax. 41 303-16-05 

Godziny pracy: poniedziałek – 8
00

  - 16
00

, wtorek – piątek – 7
30

 - 15
30 

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie odwołanie, które wnosi się w dwóch egzemplarzach do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy 
Miedziana Góra w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji 

Uwagi:  
1. Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy (II piętro); 
2. Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i sprawdzającego. 
3. W razie wystąpienia z winy właściciela degradacji gruntów rolnych lub gruntów zrekultywowanych na cele rolne, 

w tym również spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, 
szkodnikami i chwastami, Wójt w drodze decyzji nakazuje właścicielowi gruntów zdegradowanych wykonanie              
w określonym terminie odpowiednich zabiegów. 

 

Miejsce na notatki: 
Grunty zdegradowane to grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w szczególności                     
w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, 
a także wadliwej działalności rolniczej – art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
 

 
 
Opracowała:  
Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska 
Anna Socha 
 

Sprawdził:  
Kierownik Referatu IGPOS 
Wojciech Płaza 
 
 
 

Zatwierdził:  
Wójt Gminy Miedziana Góra  
Zdzisław Wrzałka 
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