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Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Opiniowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych Skarbu
Państwa na cele nierolnicze i nieleśne

Opis sprawy

Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i
nieleśne w ramach sporządzonego projektu planu zagospodarowania
przestrzennego odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez
Marszałka Województwa na podstawie wniosku.

Komórka organizacyjna
Urzędu odpowiedzialna za
prowadzenie i załatwienie
sprawy

Wydział Środowiska
Dział Ulg i Analiz
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Sekretariat Wydziału Środowiska pok. 015
50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5
lub
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Miejsce składania
dokumentów / osoba
odpowiedzialna
Tryb składania
dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami

1.
2.

3.

4.
Wymagane dokumenty oraz
wzory dokumentów do
pobrania

5.

6.
7.

8.

Kogo dotyczy

Aby uzyskać opinię Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczącą
zmiany przeznaczenia gruntu leśnego, należącego do Skarbu Państwa na
cel nieleśny należy przedłożyć wniosek w 2 egzemplarzach, zawierający:
Opinię Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych;
Jeśli teren znajduje się na obszarze należącym (lub planowanym) do
programu Natura 2000 – należy przedłożyć uzgodnienie z wojewódzkim
konserwatorem przyrody;
Jeśli teren znajduje się na obszarze objętym formą ochrony przyrody
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – należy przedłożyć uzgodnienie
z jednostką odpowiedzialną za ochronę obszaru i wojewódzkim
konserwatorem przyrody;
Jeśli teren znajduje się na obszarze objętym ochroną zabytków – należy
przedłożyć uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
Uchwałę rady gminy/miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany
w miejscowym planie dla planowanej zmiany przeznaczenia gruntu;
Wykaz powierzchni gruntów uwzględnieniem typów siedliskowych gruntów
leśnych;
Ekonomiczne
uzasadnienie
projektowanego
przeznaczenia:
• uwzględnienie sumy należności i opłat rocznych za grunty projektowane
do przeznaczenia na cele nieleśne,
• uwzględnienie przewidywanego rozmiaru strat, które poniesie rolnictwo i
leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na
gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.
Mapę gminy lub miasta, z oznaczeniem gruntów zabudowanych, typów
siedliskowych gruntów leśnych oraz granic gruntów, wykonaną w skali takiej
jak mapa planu zagospodarowania gminy lub miasta oraz mapa
gospodarcza lasu.

Organy
samorządu
terytorialnego
sporządzające
projekty
zagospodarowania przestrzennego - wójt, burmistrz, prezydent miasta

planów
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Termin i sposób załatwienia
sprawy

Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

art. 7 ust. 4 ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych

Ewentualne opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak (możliwe odwołanie dopiero od decyzji Ministra Środowiska, zgodnie
z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Informacje dodatkowe

Brak wymienionych dokumentów we wniosku spowoduje przedłużenie sprawy
o czas przeznaczony na uzupełnienie wniosku. W przypadku nie uzupełnienia
dokumentacji sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.

