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Nazwa Wydziału  
Wydział Ochrony 

Środowiska  

Data aktualizacji 
2018-11-13 

KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi 
Uzyskanie zezwolenia na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 

2. Cel usługi 

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściciela lasu na wyrażenie zgody 
na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny. W stosunku do lasów 
stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję wydaje dyrektor 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek nadleśniczego. W 
stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję 
wydaje starosta na wniosek właściciela lasu. W przypadku, gdy 
wnioskowany do zmiany rodzaju użytkowania grunt leśny przekracza 
powierzchnię 1 ha lub gdy wnioskowany do zmiany rodzaju użytkowania 
grunt leśny zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miast, do 
wniosku należy dołączyć również decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

3. Kogo dotyczy osoby fizyczne, osoby prawne  

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 217 (II piętro), Tel. 17 78 00 458 

6. Sposób 
załatwienia 
sprawy 

 Wizja terenowa 

 Decyzja administracyjna 

7. Wymagane 
dokumenty 

Wniosek winien zawierać: 

 dane adresowe wnioskodawcy (wraz z telefonem kontaktowym), 

 Pełnomocnictwo* do działania w imieniu strony, udzielone osobie 
fizycznej posiadającej zdolności do czynności prawnych 

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

 tytuł własności nieruchomości, 

 rodzaj czynności przewidzianych do wykonania w lesie, 

 dokumenty potwierdzające szczególne uzasadnione potrzeby 
właściciela lasu, 

 Decyzję** o środowiskowych uwarunkowaniach o ile jest wymagana 
ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 
2018, poz. 2081 z późn. zm.) 

8. Opłaty 

 Opłata skarbowa (wydanie zezwolenia) wynosi 10 zł i jest płatna na 
rachunek bankowy:  

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

 z dopiskiem „opłata skarbowa za zmianę lasu na użytek rolny”. 

 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:  

o 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 30 dni, w przypadku spraw skomplikowanych 2 
miesiące. 

10. Tryb 
odwoławczy 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu za pośrednictwem 
Starosty Mieleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 
odmawiającej udostępnienia informacji.  

11. Podstawa 
prawna 

 Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) 

 Art. 13 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. 
Dz. U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm.) 

 

SPORZĄDZIŁ: 

 

………………………………………… 

SPRAWDZIŁ: 

 

…………………………………………. 

ZATWIERDZIŁ: 

 

………………………………………….. 

 

* Należy załączyć oryginał lub urzędowo bądź notarialnie poświadczony odpis dokumentu. 

** Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o zmianie lasu na użytek rolny – wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach   (j. t. Dz. U. z 2017 r, poz. 788, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. d w/w ustawy – organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

jest regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na 

użytek rolny. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 86 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 71) – do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko zalicza się zmianę lasu lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę 

sposobu użytkowania terenu: 

a)   jeżeli dotyczy lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach bagiennych, 
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b) jeżeli dotyczy lasu będącego enklawą pośród użytków rolnych lub  nieużytków, 

c)  na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6  ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody  lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt  1-3 tej ustawy, 

d)  w granicach administracyjnych miast. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 87 w/w rozporządzenia – do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zalicza się zmianę lasu lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu użytkowania 

terenu, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w pkt 86 w/w rozporządzenia. 


