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Biała Podlaska, dnia ………………………………. 

……………………………………………… 
                         (nazwisko i imię/nazwa firmy) 
 

……………………………………………… 

                    (adres zamieszkania/siedziba firmy) 
 

……………………………………………… 
                          (kod pocztowy/miejscowość) 
 

 

………………………………………………………… 

               (dane kontaktowe: nr telefonu / adres e-mail) 

      
Starosta Bialski 

ul. Brzeska 41 

21-500 Biała Podlaska 

 

Wniosek 

o przeprowadzenie postępowania w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

 

 Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów i wydanie decyzji usta-

lającej gleboznawczą klasyfikację gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym 

………………………………………...  jednostka ewidencyjna ………………………………,  

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem działki/działek …………………..,  

stanowiących moją własność.  

 

Uzasadnienie konieczności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykaz załączników: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2.…………………………………………………………………………………………………….... ……….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4…………………………………………………………………………………………………….…………... 

 

……………………………………………… 
  (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Pouczenie: 

 

1. Dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu 

klasyfikacji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł, zgodnie z art. 4 oraz załącznikiem numer 

1, część I, pozycja 53 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1923 ze zm.). Wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać z chwilą złożenia wniosku: 

- na rachunek: : 86 1090 2590 0000 0001 4386 2835 Santander Bank Polska S.A.  

 

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. 

2. Koszty związane z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z art. 262  ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735  

ze zm.) ponosi wnioskodawca. Stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione  

w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego 

postępowanie. Organ administracji publicznej w drodze postanowienia nałoży na stronę obowiązek 

poniesienia kosztów postępowania. 

3. Organ upoważniając klasyfikatora do przeprowadzenia czynności, o których mowa w § 5 ust. 1, pkt 

1-3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ocenia czy jest to osoba, która 

posiada wiedzę fachową w danej dziedzinie. 

4. Ustalenie klasyfikacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 
 

                                                                                           

 

 


