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UZYSKANIE DECYZJI O USTALENIU KIERUNKÓW REKULTYWACJI 
GRUNTÓW LUB UZYSKANIE DECYZJI O ZAKOŃCZENIU REKUTYWACJI 

GRUNTÓW 

 
 
WYMAGANE DOKUMENTY 

 wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku i terminie wykonania rekultywacji gruntów lub decyzji 
o zakończeniu rekultywacji gruntów 
 

 załączniki (kopie dokumentów, oryginały do wglądu): 

 decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin 

 decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji na eksploatację złoża 

 kopia planu zagospodarowania dot. terenu objętego wnioskiem  

 mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem 

 dokumentacja rekultywacyjna lub dokumentacja geologiczna 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki. 
Wydział Geodezji i Nieruchomości - Referat Gospodarki Nieruchomościami,  
pokój 115, I piętro, tel. (61) 29 73 124 
 
Złożenie dokumentów: Sekretariat Starostwa, I piętro, pokój 102. 
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, I piętro, pok. 115. 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Do 30 dni od dnia dostarczenia kompletu dokumentacji przez wnioskodawcę oraz od uzyskania stosownych opinii 
wydanych przez właściwe organy wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. 
 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Ustalenie kierunku i terminu rekultywacji gruntów oraz uznanie rekultywacji za zakończoną następuje w formie 

decyzji administracyjnej. W celu oceny stanu faktycznego na gruncie w czasie trwania postępowania, 

przeprowadzona zostaje wizja lokalna. 

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, decyzja 

zostaje wydana po wcześniejszym uzyskaniu opinii: 

1. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu – w odniesieniu do działalności górniczej, 

2. Wójta Gminy (Burmistrza), 

3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu – w odniesieniu do gruntów 

o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji. 

 

OPŁATY 

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. 
 
TRYB ODWOŁAWCZY 

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty 
Obornickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  
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DODATKOWE INFORMACJE 

Przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych definiują rekultywację jako nadanie 

lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowej lub przyrodniczych przez 

właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie własności fizycznych i chemicznych, uregulowanie 

stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.  

Przepisy odnoszące się do problemu rekultywacji gruntów zawiera rozdział 5 ustawy zatytułowany „Rekultywacja 

i zagospodarowanie gruntów”. 

Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowanej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji 

na własny koszt (art. 20 ust. 1 ustawy). 

Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności 

przemysłowej. Prace rekultywacyjne prowadzi się w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo 

lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej oraz kończy w terminie do 5 lat od zaprzestania 

tej działalności. 

Jeżeli działalność przemysłowa powodująca obowiązek rekultywacji gruntów prowadzona jest przez kilka osób, 

obowiązek ten ciąży na każdej z nich, odpowiednio do zakresu działalności powodującej potrzebę rekultywacji. 

Starosta Obornicki wydaje decyzje w sprawie kierunku i terminu wykonania rekultywacji, a także w sprawie 

uznania rekultywacji gruntów za zakończoną po wcześniejszym uzyskaniu opinii: 

1. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu – w odniesieniu do działalności górniczej. 

2. Wójta Gminy (Burmistrza) 

3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu – w odniesieniu do gruntów o projektowanym 

leśnym kierunku rekultywacji. 

 

PODSTAWA PRAWNA  

 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. 
Poz. 1205 ze zm.); 

 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 163, 
poz. 981 ze zm.); 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. 
Poz. 267); 

 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. Poz. 1282 ze zm.). 
 


