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ZMIANA GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW 

 

 Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i  kartograficzne, 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów, 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców.    

2. Formularz wniosku można pobrać na stronie bip.powiat.slupsk.pl 

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańców, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego 

w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14. 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. Wniosek strony o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

2. Upoważnienie Starosty Słupskiego do przeprowadzenia klasyfikacji gruntów. 

Załączniki: 

• operat techniczny z przeprowadzenia uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierający 

projekt ustalenia klasyfikacji sporządzony przez upoważnionego klasyfikatora gruntów; 

• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu , bądź zaświadczenie o funkcji w PZP lub studium uwarunkowań; 

• wypis z rejestru gruntów; 

• zaświadczenie o ocenie udatności upraw (w przypadku zalesienia gruntu). 

• dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

III. OPŁATY:  

Opłata 10,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 

    Opłatę skarbową można uiścić: 

1) w Starostwie Powiatowym w Słupsku:  

      - gotówką lub kartą płatniczą w opłatomacie,  

      - kartą płatniczą na stanowisku u pracownika załatwiającego sprawę, 

2) w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku, 

3)  przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Słupsku: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010, ul. Plac 

Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk (z dopiskiem dokonywanej opłaty, np.: "Opłata skarbowa z tytułu ...."). 

         Dowód wpłaty należy dołączyć do danej sprawy. 

 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Zgodnie z art. 35 Kpa bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 

skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy. 

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gdańsku 

za pośrednictwem Starosty Słupskiego. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa 

Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji. 

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE: 

Badanie profilu glebowego przeprowadza się w okresie pełnej wegetacji roślin i po unormowaniu się 

stosunków wodno–powietrznych w glebie tj. w okresie od 15 marca do 15 listopada. 
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VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

Wydział Geodezji i Kartografii (GK), pok. 219 (II piętro), tel. 59-84-18-525, e-mail: 

ewgrunt@powiat.slupsk.pl. 
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