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REFERAT / STANOWISKO: Referat Rozwoju Gospodarczego/ Inspektor                               

ds.  gospodarki nieruchomościami 

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenie o położeniu gruntów na obszarze NATURA 
2000. 

Wymagane  
dokumenty: 

Wniosek wydanie zaświadczenia, że grunty do zalesienia są położone na obszarze 
Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust.3 pkt 1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie 
wydania takiego zaświadczenia. 
 

Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Urząd Gminy w Zębowicach. ul. I. Murka 2 
 Sekretariat;  
 Telefon:  77 421-60-76  
                 77/421-60-76 wew. 32 
 Fax:         77 421-60-76 wew. 36 
 email:    ug@zebowice.pl 

 

Opłaty:  za zaświadczenie- 17 zł. 

Termin i sposób 
załatiwenia: 

Do 60 dni od złożenia wniosku 

Podstawa 
prawna: 

-Ustaw z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (Dz. U. z 2013 r., poz.173) 
-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. . w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 48, 
poz. 390 z późn. zm.) 
-Ustawa z dnia  16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z  2013 r., poz.627 z późn. zm.)  o ochronie 
przyrody. 
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. r. – Kodeks postępowania administracyjnego                           
( Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 ) 

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282                

z póżn. zm.)  
 

Tryb odwoławczy:  

od wydanego postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy stronie zażalenie 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta 

Gminy  wniesione  w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 
 

Dodatkowe 
informacje: 

 
Gdy na terenie gminy nie ma gruntów położonych na obszarze Natura 2000 wydaje się  
postanowieniem  odmowne wydania takiego zaświadczenia. 
 

Formularze                      
i wnioski                     
do pobrania: 

Wiosek w  BIP poniżej karty usługi  lub na miejscu pok. nr 12 – II piętro, na folderze 
Wspólny - Zofia Pułanecka. 

 

 


