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Starostwo Powiatowe 

w Mielcu 
ul. Wyspiańskiego 6 

 39-300 Mielec 

tel.: 17 78 00 400  fax: 17 78 00 530 

www.powiat-mielecki.pl;  
http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/  

e-mail: starostwo@powiat-mielecki.pl   

1811.OS.043 

Nazwa Wydziału 
Wydział Ochrony 

Środowiska 

Data aktualizacji 
2018-11-14 

KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi 
Zaświadczenie czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia 
lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 
1991 r o lasach (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2129 ze zm.) 

2. Cel usługi 

Wydanie zaświadczenia w zakresie czy działka jest objęta uproszczonym 
planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z 
dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2129 ze zm.). 

Dokumenty wymagany przy sporządzaniu umowy notarialnej sprzedaży 
działki.  

3. Kogo dotyczy Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne  

4. Miejsce 
składania 
dokumentów 

Kancelaria Ogólna Starostwa, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 8 (parter)  

5. Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec; 

pokój nr 218 (II piętro), Tel. 17 78 00 467 

6. Sposób 
załatwienia 
sprawy 

Wydanie zaświadczenia po weryfikacji czy działka znajduje się w 
Uproszczonych Planach Urządzenia Lasów lub Inwentaryzacji Stanu Lasów, 
a w szczególności: 

 Czy określono dla niej zadania związane z pielęgnacją lasu 

 Czy działka jest przeznaczona do zalesienia 

 Czy działka znajduje się w rozbieżnościach gruntowych  

7. Wymagane 
dokumenty 

Wniosek winien zawierać: 

 dane adresowe wnioskodawcy, 

 dane dotyczące położenia lasu (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina), 

 wskazanie interesu prawnego (np. umowa kupna-sprzedaży) 

 pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem 
działki). 

8. Opłaty 

 Opłata skarbowa (wydanie zaświadczenia) wynosi 17 zł i jest płatna na 
rachunek 

o Powiatu Mieleckiego Bank PKO Bank Polski S.A. 96 1020 4391 
0000 6802 0167 5545  
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 z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia dot. UPUL”  

 Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 
17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest 
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) i jest płatna na rachunek 
bankowy:  

 Powiatu Mieleckiego Bank PKO Bank Polski S.A. 96 1020 4391 0000 
6802 0167 5545  

z dopiskiem: „opłata za pełnomocnictwo”. 

 Uiszczenie opłaty skarbowej może nastąpić również we wpłatomacie 
Starostwa Powiatowego w Mielcu (parter) lub w kasie właściwego 
organu podatkowego (Urząd Miasta Mielca). 

9. Czas / termin 
załatwienia 
sprawy 

Czas rozpatrywania wniosku do 7 dni. 

10. Tryb 
odwoławczy 

Brak   

11. Podstawa 
prawna 

 Art. 217 §1 i §2 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze 
zm.) 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2129 
z późn. zm.) 

 

SPORZĄDZIŁ: 

 

………………………………………… 

SPRAWDZIŁ: 

 

…………………………………………. 

ZATWIERDZIŁ: 

 

………………………………………….. 

 


