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I. PODSTAWA PRAWNA 

Art. 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 6 ze zmianami). 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o dokonanie zmiany lasu na użytek rolny z podaniem szczególnie uzasadnionej 

potrzeby dokonania tej zmiany. 

2. Wypis z rejestru gruntów (oryginał). 

3. Mapa ewidencyjna gruntów z zaznaczonym lasem, który ma być zmieniony na użytek rolny. 

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku lasu o powierzchni nie mniejszej 

niż 1 ha lub lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego 

roślinnością leśną - drzewami i krzewami oraz runem leśnym lub wylesienie mające na celu 

zmianę sposobu użytkowania terenu, jeżeli dotyczy lasów łęgowych, olsów, lasów na 

siedliskach bagiennych, lasu będącego enklawą pośród użytków rolnych lub nieużytków oraz 

lasów na obszarach objętych formami ochrony przyrody ( art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /T.j. Dz. U. 

z 2020 r.  poz. 283 ze zmianami/). 

5. Opłata skarbowa 

 
III. OPŁATY 

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach Bank 

Pekao SA Oddział w Suwałkach nr 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 lub w kasie tut. Starostwa. 

Dowód wpłaty (oryginał) opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. 

 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Terminy załatwiania sprawy określa art. 35 kpa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zmianami): 

1) organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, 

2) niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody 

przedstawione przez stronę, 

3) nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, 

4) nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie 

skomplikowanych. 

Dopuszczenie zmiany lasu na użytek rolny wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. 

 
V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ 
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Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Leśnictwa, numer pokoju 104, telefon 087 565 9293, godziny przyjmowania: poniedziałek - piątek 

730 - 1530. 

 

VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

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

 
VII. TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Starosty Suwalskiego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji stronie. 

 
VIII. UWAGI 
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