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I. PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700) 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 

z późn. zm.)  
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej wraz z załącznikami: 
 

1. Wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze 
scalenia lub wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni 
projektowanego obszaru scalenia. 

 

III. OPŁATY 

Nie podlega opłacie skarbowej. 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki 
(art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego),  

2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż 
w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 
od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia 
otrzymania odwołania (art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).  

 

V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, pokój 21, tel. (087) 565 92 23. Petenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 
7

30
- 15

30
. 

 
 
VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Biuro Obsługi Klienta, pokój 20. 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołania składane są do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za 

pośrednictwem Starosty Suwalskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W trakcie biegu 

terminu do wniesienia odwołania strona może zrzez się prawa do wniesienia odwołania wobec organu 

administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
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oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  
 

 

VIII. UWAGI 
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