
KARTA USŁUGI NR: GG.I.-01 
                            zmiana 1 
                   Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 
                   Plac Wolności 1 
                   96-200 Rawa Mazowiecka 
 
 
Nazwa usługi ZMIANA UśYTKÓW GRUNTOWYCH I KLAS GLEBOWYCH 
Komórka właściwa 
do załatwienia 
sprawy 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Adres, telefon/fax 
e-mail 

Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1, parter pok. nr 4 
tel. (046) 814 27-45, fax (046) 814 46 31 
e-mail: aw@powiatrawski.pl 

Osoby 
odpowiedzialne 

Aneta Wardzyńska 

Podstawa prawna 1. Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 .z późn. 
zm.) 

2. §8 ust.1 i 3, §9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 
r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 1956 r. Nr 19 poz. 97 z 
późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. 
zm.) 

Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie klasyfikacji gruntów 
2. Operat techniczny wykonany przez uprawnionego klasyfikatora.   

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 przeprowadzenie kontroli terenowej 

Opłaty Opłata skarbowa ustalana zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 225 
poz. 1635) w wysokości 10 zł.  
Wnioskodawca ponosi, takŜe opłatę za sporządzenie operatu 
klasyfikacyjnego sporządzonego przez uprawnionego klasyfikatora 
i jednostki uprawnione, za cenę ustaloną przez wykonawcę.   
 

Forma załatwienia 
sprawy 

Decyzja administracyjna zatwierdzająca nowe uŜytki gruntowe i 
klasy gruntów. 

Termin załatwienia 
sprawy 

Do 30 dni, a w przypadku konieczności przeprowadzenia 
dodatkowego postępowania wyjaśniającego – w ciągu dwóch 
miesięcy 

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi za pośrednictwem 
Starosty Rawskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 
w przedmiotowej sprawie 

Informacje 
dodatkowe 

Właściciele, a w odniesieniu do gruntów państwowych i 
samorządowych inne osoby fizyczne lub prawne, w których 
władaniu znajdują się grunty i budynki są obowiązani zgłaszać 
wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w 
terminie 30 dni od dnia powstania zmian. 

 


