
 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce 

tel. /41/ 200-12-00, 200-12-08 
fax. /41/ 200-12-10 

www.powiat.kielce.pl 
e-mail: starostwo@powiat.kielce.pl 

Karta Opisu Usługi RO-21 
 

Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji gruntów  
-  ustalenie osoby, kierunku i terminu wykonania rekultywacji gruntów, stopnia ograniczenia  

lub utraty wartości użytkowej gruntów  

 
Podstawa prawna wykonywania usługi: 

1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1326) 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  
poz. 735)  
 

Wymagane dokumenty: 

1.  wniosek (druk RO-21 dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie www.powiat.kielce.pl), 
2. decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin, jeżeli była wymagana (kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem),                

3. mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz terenu i obszaru górniczego 
(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),                             
4. dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, 
5. opis projektowanych prac rekultywacyjnych (dokumentację rekultywacyjną w formie opisowej 
 i graficznej) ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji, 
6. w przypadku decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów  
- dwie odrębne opinie rzeczoznawców ustalające rozmiar ograniczenia wartości użytkowej 
gruntów, 
7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
8. pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika w sprawie (oryginał lub urzędowo 
potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej od złożonego 
pełnomocnictwa, 
9. dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej za wydanie decyzji. 
Opłaty: 

- Wydanie decyzji w sprawach rekultywacji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (zgodnie  
z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 
z późn. zm.) – część I ust. 53 
- Opłata za pełnomocnictwo (jeśli ustanowiono pełnomocnika w sprawie) w wysokości 17 zł 
(wpłaty należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Kielce ING Bank Śląski S.A. 38 1050 0099 6450 
9000 0000 0000) - możliwość dokonania wpłaty w punkcie kasowym Agencji Bankowej Monetia, 
mieszczącej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach. 
Miejsce załatwienia sprawy:  

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska  
Referat Rolnictwa i Leśnictwa  
III piętro, pok. 349, tel. 41 200-14-76  
III piętro, pok. 350, tel. 41 200-14-72 
Termin i sposób załatwienia sprawy:  

Czas rozpatrywania wniosku 30 dni, w przypadku spraw skomplikowanych 2 miesiące. 
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.  
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania 
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania wydaje po wcześniejszym uzyskaniu 

http://www.powiat.kielce.pl/
http://www.powiat.kielce.pl/


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. 
Tryb odwoławczy:  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Kieleckiego  
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

Uwagi:  
- 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 
rekultywacji gruntów zawiera Rozdział 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
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. 

 Osoby obowiązane do rekultywacji gruntów powinny zawiadamiać Starostę Kieleckiego  
w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie 
gruntów podlegających rekultywacji (art. 22 ust. 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych). 

 
 
 
 


