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KARTA USŁUGI: SAB.II-13 
                   
                   Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 
                   Plac Wolności 1 
                   96-200 Rawa Mazowiecka 

 
Nazwa usługi 
 

Wydanie zaświadczenia czy działka/działki są objęte uproszczonym 
planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasów.  

Komórka właściwa 
do załatwienia 
sprawy 

Wydział  Środowiska, Architektury i Budownictwa.  
Oddział Środowiska i Rolnictwa. 

Adres, telefon/fax 
e-mail: 

Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5, piętro II, pokój nr 301 
tel. (46) 814 38 71, fax (46) 814 46 31 
e-mail: os@powiatrawski.pl 

Osoby 
odpowiedzialne  

Barbara Kielan  

Podstawa prawna Art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach, Art. 217 ustawy  
z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Wymagane 
dokumenty 

- Wniosek o wydanie zaświadczenia 
- Dowód potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie            
  zaświadczenia w wysokości 17,00zł. 

Forma i miejsce 
wnoszenia 
podania/wniosku  

Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w Kancelarii 
Starostwa, Plac Wolności 1, parter , pokój nr 1, lub pocztą na adres 
Starostwa. 

Formularze do 
pobrania 

Wniosek o wydanie zaświadczenia do pobrania:  
− w Oddziale Środowiska i Rolnictwa – budynek Starostwa przy  
ul. Kościuszki 5, II piętro, pokój nr 301;  
− na stronie internetowej: https://bip.powiatrawski.pl/323,jak-zalatwic-
sprawe-w-urzedzie-karty-uslug-i-formularze.html  

Opłaty 17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.    
17,00 zł – za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika (nie 
dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot 
zwolniony od opłaty skarbowej). 
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub w kasie Urzędu Miasta Rawa 
Mazowiecka, ewentualnie przelewem na konto Urzędu Miasta w Rawie 
Mazowieckiej. Pokwitowanie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć 
do wniosku.  

Forma załatwienia 
sprawy 

Zaświadczenie 

Termin załatwienia 
sprawy 

Do 7 dni 

Tryb odwoławczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Starosty 
Rawskiego. 

Informacje 
dodatkowe 

---------------------- 

Informacja RODO Administratorem danych osobowych jest Starosta Rawski.  
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”. 
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