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I. Nazwa sprawy:

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - na wniosek 

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta  
Kłodzko, ul. Okrzei 1; parter, pokój nr 08 
tel. 74 8657544 
bok@powiat.klodzko.pl  

Oddział Zamiejscowy – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa 18; III piętro 
tel. 74 8724504, 74 8721566, fax 74 8724504 

Biuro Obsługi Klienta 
Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6; parter, pokój nr 01 
tel. 74 6442455 fax: 74 6442478 

Elektroniczna skrzynka 

podawcza 
dostępna pod adresem: 
www.epuap.gov.pl 

Formularze, druki wnioski dostępne są w miejscu złożenia dokumentów oraz na stronach  

www.bip.powiat.klodzko.pl, www.epuap.gov.pl 

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem:

1. Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. Wniosek powinien zawierać:

a) oznaczenie gruntów w granicach których ma być przeprowadzona gleboznawcza klasyfikacja

gruntów ( nr działek, obręb, gmina),

b) uzasadnienie - szczegółowe wskazanie powodów uzasadniających konieczność dokonania

gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

IV. Opłaty:

Wnioskodawca pokrywa koszty postępowania administracyjnego związanego ze sporządzeniem przez 

klasyfikatora operatu - projektu klasyfikacji gruntów, zgodnie z art. 262 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego 

V. Termin załatwiania:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie 

później niż w ciągu dwóch miesięcy, zgodnie z  art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego  

VI. Sposób załatwiania:

Decyzja zatwierdzająca gleboznawczą klasyfikację gruntów. 

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, starosta upoważnia biegłego do opracowania projektu ustalenia 

klasyfikacji gruntów. Koszty postępowania administracyjnego związanego ze sporządzeniem przez 

klasyfikatora operatu - projektu klasyfikacji gruntów pokrywa wnioskodawca. Biegły po sporządzeniu 

projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przedkłada projekt wraz z dokumentacją 
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techniczną do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu weryfikacji. Po 

przyjęciu operatu klasyfikacyjnego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, starosta 

zawiadamia strony postępowania o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji. 

Postępowanie administracyjne kończy decyzja w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Kłodzko, ul. Okrzei 1; parter, pokój 01

czas pracy:

poniedziałek – piątek 730 – 1530 

 Oddział Zamiejscowy – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Nowej Rudzie,

Nowa Ruda, ul. Kolejowa 18; III piętro

czas pracy:

poniedziałek – piątek 730 – 1530 

 Oddział Zamiejscowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Bystrzycy Kłodzkiej,

Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6; parter, pokój nr 05,

czas pracy:

poniedziałek – piątek 730 – 1530 

VIII. Osoba odpowiedzialna:

 Kłodzko - stanowiska do spraw ewidencji gruntów i budynków:

Barbara Niedziela tel.(74)8657563 e-mail: b.niedziela@powiat.klodzko.pl,  

Agnieszka Batóg tel.(74)8657560 e-mail: a.batog@powiat.klodzko.pl,  

Małgorzata Moch tel.(74)8657562 e-mail: m.moch@powiat.klodzko.pl,  

Bogusława Sołodowczuk tel.(74)8657561 e-mail: b.solodowczuk@powiat.klodzko.pl, 

 Nowa Ruda - stanowiska do spraw ewidencji gruntów i budynków:

Marta Udod-Kwiatkowska tel.(74)8721566 e-mail: m.kwiatkowska@powiat.klodzko.pl,

Dorota Udod tel.(74)8721566 e-mail: d.udod@powiat.klodzko.pl, 

 Bystrzyca Kłodzka - stanowiska do spraw ewidencji gruntów i budynków:

Agnieszka Sikora, tel.(74)6442468 e-mail: a.sikora@powiat.klodzko.pl, 

Daria Lembicz, tel.(74)6442468 e-mail: d.lembicz@powiat.klodzko.pl

IX. Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji

gruntów ,

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

X. Informacje dodatkowe:

Brak 

Karta obowiązuje od dnia 09-04-2019
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