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ZAŁĄCZNIKI: 

wniosek ABŚ-24/1 

KARTA USŁUGI 

Zmiana lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa 

PODSTAWA PRAWNA: 

− art. 13 ust. 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1463, z późn. zm.) 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW 

– wniosek o zmianę lasu na użytek rolny złożony przez właściciela lasu wraz z uzasadnieniem i 

zaznaczeniem na mapie powierzchni przeznaczonej do zmiany lasu na użytek rolny, 

– decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku zmiany lasu na użytek rolny: 

a) jeżeli dotyczy lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach bagiennych, 

b) jeżeli dotyczy enklaw 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, 

e) o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w lit. a-d 

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 88 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1839), 

– załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile 

dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapa, 

o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a 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 (Dz. U. z 2021 poz. 247, z późn. zm.), w sprawach 

poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu 

wymagającym udziału społeczeństwa 
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WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

10,00 zł – opłata za wydanie decyzji administracyjnej 

płatne na rachunek Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz 

Nr rachunku bankowego Bank Polski PKO S.A. 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668                              

W przypadku dokonania wpłaty opłaty skarbowej drogą elektroniczną wystarczającym 

dowodem na uiszczenie tej opłaty będzie wydruk przelewu (w zależności od opcji udostępnianej 

przez bank), jak również może to być wyciąg z konta. Istotnym jest, aby z dokumentu wynikały 

dane adresowe wpłacającego, przedmiot i wysokość dokonanej opłaty, numer jego konta 

bankowego i numer konta bankowego Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Zarówno wyciąg, jak 

i wydruk nie muszą (mogą) być potwierdzone przez bank oraz powinny być przedstawione w 

oryginalnym wydruku. 

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty skarbowej za pomocą terminala płatniczego w siedzibie 

urzędu (pokój nr 19). 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 

Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, pokój nr 19 (I piętro) 

tel./fax 65 322 40 06 

godziny urzędowania wydziału: 

poniedziałek: 800-1600, wtorek- piątek: 700-1500 

e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl   

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

− niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, 

− nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa  jest 

szczególnie skomplikowana 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie 

za pośrednictwem Starosty Rawickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

UWAGI: 

zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych       

potrzeb właścicieli lasów 
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