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I. Nazwa sprawy: 

 

USTALENIE KIERUNKÓW REKULTYWACJI  

GRUNTÓW ZDEGRADOWANYCH 

 

II. Miejsce złożenia dokumentów: 

 

Biuro Obsługi Klienta 
parter, pok. nr 8 Elektroniczna skrzynka podawcza 
tel.: (74) 865–75–44, fax: (74) 867–32–32 dostępna pod adresem: 
 www.epuap.gov.pl 

 

lub Oddział Zamiejscowy Bystrzyca Kłodzka, 
ul. Sienkiewicza 6, parter, pok. nr 1 
tel (74) 644 24 55 
 

lub Oddział Zamiejscowy w Nowej Rudzie 
 ul. Niepodległości 6-8, punkt podawczy Biura Obsługi Klienta 
tel. (74) 872 95 22 
 

Czas pracy:  
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30 

 

III. Przedmiot sprawy: 

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia kierunku rekultywacji dla gruntów na 

których wystąpiła utrata lub ograniczenie wartości użytkowej, położonych w rozumieniu przepisów 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

stosownie do przepisów rozdziału 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z lutego 1995 

roku.  
 

IV. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem: 
 

Wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji powinien zawierać:  
1. Obszar wymagający rekultywacji. 

2. Funkcje pełnione przez wymagającą rekultywacji powierzchnię ziemi. 

3. Planowany zakres i sposób rekultywacji oraz termin jej zakończenia. 

 

V. Opłaty skarbowe:  
 

Zwolniony z opłat 

http://bip.powiat.klodzko.pl/
http://powiat.klodzko.pl/
http://www.epuap.gov.pl/


 

VI. Ilość składanych egzemplarzy Wniosku  
1 egzemplarz 
 

VII. Termin załatwiania:  
Przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 

1960r. tj.: 1 miesiąc a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące (z 

wyłączeniem okresu potrzebnego na zebranie uwag w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy 

Prawo ochrony środowiska, uzyskanie postanowień wyrażających stanowiska innych organów itp.) 

W przypadku zmiany terminu Wnioskodawca zostanie powiadomiony na piśmie drogą pocztową. 
 

VIII.  Sposób załatwiania: 
Wydanie decyzji administracyjnej 
 

IX. Osoba odpowiedzialna:  
Roman Mrozek, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Kościuszki 7, 57 – 300 Kłodzko II 

piętro pok. 307 tel. 74 8657574 

Joanna Zawadzka, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Kościuszki 7, 57 – 300 Kłodzko II 

piętro pok. 309 tel. 74 8657543 

 

X. Podstawa prawna:  

1. Ustawa  z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;  
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;  
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej; 
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty 

skarbowej.  
 

XI. Tryb odwoławczy:  
Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  
 

XII. Inne informacje: 
1. Ustalenie kierunku rekultywacji wymaga zasięgnięcia opinii: 

 Dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego – w odniesieniu do 

działalności górniczej; 

  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych lub Parku Narodowego – w 

odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji; 

 Wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

2. Decyzja administracyjna zostaje przekazana do:  

 Wnioskodawcy;  

 Właściwej gminy; 

 Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu; 

 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

3. W przypadku braku kompletu wymaganych prawem dokumentów wnioskodawca zostanie  
wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.   

 
 
 
 
 
 



Sporządził Sprawdził Zatwierdził 

Roman Mrozek - stanowisko 

ds. ochrony przed hałasem, 

ochrony powierzchni ziemi, 

ochrony i rekultywacji gruntów. 

 

Agnieszka Kopaczyńska - 

Dyrektor Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa. 

Sekretarz Powiatu – Grzegorz 

Gredys 

Z up. Starosty Małgorzata 

Jędrzejewska-Skrzypczyk 

Wicestarosta 

Karta obowiązuje od dnia  2.01.2019 r.   

 
 


