STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, tel. 075/6473228 fax.075/7526419
www.powiat.jeleniogorski.pl email: geodezja@powiat.jeleniogorski.pl

KARTA USŁUG
SYMBOL GKN-01

OPIS POSTĘPOWANIA

w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek właściciela gruntów
bądź osoby posiadającej interes prawny do złożenia wniosku
WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW
pisemny wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi
gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków. Wniosek winien określać przedmiot i zakres
wnioskowanych zmian,
WYSOKOŚĆ OPŁAT
Nie podlega opłacie skarbowej.
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Punkt Kancelaryjny (przy ul. Kochanowskiego nr 10 lub przy ul. Podchorążych nr 15)
MIEJSCE WYKONYWANIA
Stanowisko ds. geodezji i kartografii oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych – pokój nr 223,
tel. 75/647 32 23, e-mail: geodezja@powiat.jeleniogorski.pl
SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Decyzja administracyjna.
CZAS REALIZACJI
1 miesiąc
INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM
Od decyzji służy stronie odwołanie za pośrednictwem Starosty Jeleniogórskiego do Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, pl. Powstańców Warszawy 1,
50-951 Wrocław
SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW
Osobiście, pocztą.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 20 urt.3, 22 ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019r. poz. 725 ze zm.)
§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntów (Dz. U z 2012r. poz. 1246)
DODATKOWE UWAGI
W toku postępowania Starosta upoważnia klasyfikatora gruntów do przeprowadzenia czynności
klasyfikacyjnych Dokumentacja techniczna wykonana przez uprawnionego klasyfikatora podlega
przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z uwagi na przeprowadzanie czynności klasyfikacyjnych na gruncie termin wydania decyzji
administracyjnej może ulec przedłużeniu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania
administracyjnego.
GODZINY URZĘDOWANIA
1. poniedziałek, wtorek i czwartek – 730 - 1530
2. środa
– 730 - 1630
3. piątek
– 730 - 1430

Karta usług: w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek właściciela gruntów bądź osoby posiadającej
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