Uzyskiwanie zezwolenia na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji
Organ właściwy w sprawach ochrony gruntów leśnych:
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity w Dz. U. z dnia 11.10.2013 r. poz. 1205
z późn. zm.).
Właściwość miejscowa:
Rozpatrywane są wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
bez względu na formę własności, położonych w zasięgu administracyjnym Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Radomiu z wyjątkiem obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego, gdzie właściwym
do wydania decyzji jest Dyrektor tego parku.
Podstawa prawna wydania decyzji:
Art. 11 ust. 1, ust. 1a, ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(tekst jednolity w Dz. U. z dnia 11.10.2013 r. poz. 1205 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego
odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz. U. Nr 99, poz. 905 z 2002 r.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U.
poz. 267 z dnia 27.02.2013 r. z późn. zm.)
Miejsce udzielania informacji, telefon kontaktowy:
Pokój nr 56, nr 58 na I p., ul. 25 Czerwca 68 w Radomiu, tel. 48 385-60-85, 385-60-84 w godzinach
pracy.
Miejsce złożenia / przesłania wniosku wraz z dokumentami:
Osobiście w sekretariacie - pok. nr 30 na I p. w godzinach pracy / poprzez operatora pocztowego na
adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
Dokumenty załączane do wniosku winny być oryginałami lub kserokopiami potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem.
Komórka odpowiedzialna za realizację spraw:
Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi (ZS)
Sposób załatwienia sprawy:
Rozstrzygnięcie w formie decyzji doręczone przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W decyzji tej nakładane są na inwestora obowiązki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Termin załatwienia sprawy:
Do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku w przypadku przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji za pośrednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
Opłaty za rozpatrzenie wniosku:
Sprawy prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (tekst jednolity w Dz. U. z dnia 11.10.2013 r. poz. 1205 z późn. zm.) zwolnione są z opłat
skarbowych (na podstawie załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej Dz. U.
nr 86, poz. 960).

