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Wydanie zaświadczenia dot. objęcia nieruchomości 
uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, 
o której mowa w art. 19 ustawy o lasach

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie zaświadczenia (druk AS-2.9)
dokument udzielonego pełnomocnictwa (jeżeli 
w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik)
– należy złożyć oryginał lub urzędowo 
poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz 
z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za 
złożenie dokumentu

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Inżynierii Środowiska pok. 317

Opłaty

Opłata skarbowa: 

- 17,00 zł – zaświadczenie

- 17,00 zł - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

➔ Opłatę skarbową można wnosić: 

kartą płatniczą na stanowisku w trakcie 
załatwiania sprawy

przez wpłatę na rachunek bankowy:
Gmina Bytom
60 1560 0013 0383 0201 0000 0001

gotówką na poczcie bez dodatkowych opłat 

Dodatkowe informacje dla osób dokonujących wpłat 
za granicą na stronie https://www.bytom.pl/dla-
mieszkanca/podatki-i-oplaty-lokalne 

Termin załatwienia sprawy

w ciągu 7 dni od daty wpływu kompletnego 
wniosku

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna 

art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 37a ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 28 września 1991 r.  o lasach

Uwagi

Zaświadczenie zawiera informację o objęciu bądź 
nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia
lasu lub objęcia bądź nieobjęcia gruntu decyzją 
starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu 
lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 
ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, o 
której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
W przypadku złożenia wniosku dla nieruchomości, 
dla której prowadzone jest postępowanie o podział 
ewidencyjny, zaświadczenie zostanie wydane po 
zatwierdzeniu ewidencyjnego podziału 
nieruchomości. 
 W przypadku wątpliwości wszelkich informacji 
udziela Wydział Inżynierii Środowiska.

Formularz wniosku

Dostępny na stronie internetowej Urzędu,  
w Punkcie Informacyjnym oraz w Wydziale Inżynierii
Środowiska wniosek AS-2.9.
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