Wrocław, dnia -^kwietnia 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NiR-R.431.4.2015.IK
W
w YY sS ŁL AA NIN Ou
Dolnośląski Urząd Wojewódzki w e Wrocławiu

Kancelaria Ooóina

Pan
Maciej Nejman
Starosta
Powiatu Wołowskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W dniu 5 marca 2015r. na podstawie:
• Ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracjirządowej
w województwie (Dz. U. N r 31, poz. 206 z późn. zm. ), art. 28 ust.l pkt 2,
• Ustawy z dnia 15 lipca 201 lr. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 201 lr.
N r 185, poz. 1092), art.6 ust. 4 pkt. 3 oraz art. 16 ust. 1-4,
przeprowadzona została kontrola problemowa w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym
w Wołowie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz w Wydziale
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, z zakresu realizacji zadań administracji rządowej
dotyczącej ochrony gruntów rolnych.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:
1. Iwona Kozieł - starszy inspektor wojewódzki - przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2. Anna Kaczmarz - inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolnego
z Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu.
Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 5 marca 2015 roku.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014r. przez
Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2015 roku.
Podstawą przeprowadzenia kontroli było upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego z dnia
13 lutego 2015 roku znak NiR-R.0030.3.2015.IK.
/dowód: akta kontroli str. 21/
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Kontrolę przeprowadzono z zakresu:
1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm.).
2. Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1205 ze zm.).
3. Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) - art.22 ust.2 i art. 48 ust. 1 pk.
4. Ustawa z dnia z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U.
z 2012 poz. 1282 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września
2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007. 187. 1330).
W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 9 grudnia 2010 roku do dnia 15 grudnia 2014 roku
Starostą Powiatu Wołowskiego był Pan Marek Gajos, a od dnia 15 grudnia 2014 roku do dnia
5 marca 2015 roku był Maciej Nejman.
Osobą odpowiedzialną z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości za
wykonywanie zadań z zakresu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej był
Pan Bogumił Siepka - inspektor oraz Pan Bartosz Kasperek - inspektor.
Całokształtem pracy powyższego wydziału kierowała Pani Małgorzata Gorgoń (nieobecna
w czasie kontroli).
Osobą odpowiedzialną z Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za wykonywanie
zadań dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów na cele nierolnicze był
Pan Robert Gelmuda, zatrudniony na samodzielnym stanowisku Geologa Powiatowego
(nieobecny w czasie kontroli).
Powyższy wydział nie ma wyznaczonej osoby do pełnienia funkcji kierownika.
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją 4/2015.
Kontrolujący oceniają pozytywnie z uchybieniami działania Starosty z zakresu realizacji
zadań administracji rządowej, dotyczącej ochrony gruntów rolnych.
Działania w zakresie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej realizowane są bez
zastrzeżeń, z należytą starannością z zachowaniem terminowości wydawanych decyzji,
kompletnością wniosków oraz załączników do wniosków, prawidłowym rozpatrzeniem
wniosku w kontekście obowiązku uiszczania należności i opłat rocznych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Ponadto przeprowadzane są kontrole w terenie, zgodnie
z art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
W zakresie dotyczącym rekultywacji i zagospodarowania gruntów stwierdza się uchybienia,
które zostały przedstawione w dalszej części powyższego wystąpienia pokontrolnego,
w części dotyczącej rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
Powyższą ocenę uzasadniam następująco:
I.

Sprawdzenie prawidłowości postępowań w sprawie wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji rolniczej pod względem organizacyjnym
W kontrolowanej jednostce opracowano samodzielnie wzór karty informacyjnej - wniosek dla
klientów, w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Wzór wniosku został
udostępniony do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej
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oraz w siedzibie starostwa. Wniosek pobrany ze strony internetowej jest zgodny w swej
treści, z wnioskiem jaki znajduje się w wydziale.
/dowód: akta kontroli str. 2 5 - 2 6 /
Kontrolowani inspektorzy poinformowali, iż została nawiązana współpraca pomiędzy
Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, a Wydziałem Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości zgodnie z założeniami zawartymi w piśmie Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 201 lr. znak NiR-R.7150.14.2011-1, podpisanym
z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Nieruchomości
i Rolnictwa Pana Marka Kończaka. W nawiązaniu do powyższego zagadnienia kontrolujący
otrzymali do wglądu kserokopię pisma wystosowanego przez Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego
z dnia 9 kwietnia 2013 roku.
/dowód: akta kontroli str. 27/
Zgodnie z art. 33 niniejszej ustawy prowadzona jest sprawozdawczość tj.: sprawozdania
z realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a zatem RRW - 11
i RRW - 12. Sprawozdania te przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego z zachowaniem terminu określonego w objaśnieniach do ww. formularzy.
/dowód: akta kontroli str. 28 - 41 /
W wyniku kontroli stwierdzono, że Wydział prowadzi na bieżąco, w formie elektronicznej
oraz papierowej (od 1982 roku), spis wszystkich wydanych decyzji dotyczących wyłączenia
gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Spisy prowadzone są z podziałem na gminy.
Elektroniczny spis spraw stanowi załącznik do akt sprawy.
/dowód: akta kontroli str. 42 - 44 /
W 2015 roku do dnia kontroli czyli 5 marca 2015 roku nie została wydana decyzja dotycząca
wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej, a zatem w rejestrze nie ma zapisu o wydanych
decyzjach.
Ostatnia decyzja w spisie wydanych decyzji dotyczących wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji rolniczej za 2014 roku dla:
•

•

•

gminy Wińsko zarejestrowana była pod numerem 2 i dotyczyła wydania decyzji dla
działki numer 162/14, położonej w obrębie Małowice - decyzja numer
GK.6124.87.2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku,
gminy Brzeg Dolny zarejestrowana była pod numerem 7 i dotyczyła wydania decyzji
dla działki numer 382/96, położonej w obrębie Brzeg Dolny - decyzja numer
GK.6124.170.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku,
gminy Wołów zarejestrowana była pod numerem 3 i dotyczyła wydania decyzji dla
działki numer 236/16, położonej w obrębie Stary Wołów - decyzja numer
GK.6124.82.2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku.

W 2014 roku Starosta Wołowski wydał łącznie 12 decyzji zezwalających na wyłączenie
gruntów rolnych z produkcji rolniczej, o łącznej powierzchni 7099,33 m2.
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Wykaz wydanych decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych
z produkcji rolniczej w 2 0 Mroku w rozbiciu na gminy

Nazwa gminy/miasta

Lp.

Ilość decyzji
zezwalających na
wyłączenie w 2014r.

Powierzchnia gruntów
wyłączonych w m2
w 2014r.

1.

Wołów

3

1397,72

2.

Brzeg Dolny

7

4955,71

3.

Wińsko

2

745,90

12

7099,33

II.

Prawidłowość wydanych decyzji w sprawach wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji rolniczej
W obecności Pana Bogumiła Siepka - inspektora oraz Pana Bartosza Kasperek - inspektora
z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, w wyniku losowania
systematycznego wybrano do kontroli:
• z gminy Wińsko wybierając (co drugą decyzję, zaczynając od numeru 1 w spisie
wydanych decyzji) 1 decyzję wydaną w roku 2014, z następującym numerem
porządkowym tj.: 1,
• z gminy Wołów wybierając (co drugą decyzję, zaczynając od numeru 1 w spisie
wydanych decyzji) 2 decyzje wydane w roku 2014, z następującymi numerami
porządkowymi tj.: 1,3,
• z gminy Brzeg Dolny wybierając (co drugą decyzję, zaczynając od numeru 1 w spisie
wydanych decyzji) 4 decyzje wydane w roku 2014, z następującymi numerami
porządkowymi tj.: 1, 3, 5, 7.

Wykaz decyzji wybranych do kontroli - dotyczących wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji rolniczej - wydanych w 2014 roku

Lp.

numer
porządkowy
z rejestru

numer decyzji

1.
2.
3.
4.
5.

1.
1.
3.

GK.6124.87.2014

1.
3.

6.
7.

5-,
7.

data
wydania
decyzji

obręb/gmina

Małowice / Wińsko

GK.6124.23.2014
GK.6124.82.2014

9.06.2014
5.03.2014
5.06.2014

GK.6124.5.2014

28.01.2014

Pogalewo Małe / Brzeg Dolny

GK.6124.103.2014

9.07.2014

Żerków / Brzeg Dolny

GK.6124.162.2014
GK.6124.170.2014

16.12.2014

Brzeg Dolny / Brzeg Dolny
Brzeg Dolny / Brzeg Dolny

30.12.2014
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Lipnica / Wołów
Stary Wołów /Wołów

Kontrolowane decyzje dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej wydane przez Starostę Wołowskiego w 2014 roku

5.

6.

7.

28.05.2014

9.06.2014

dec.

budownictwo
jednorodzinne

trwałe

20.02.2014

5.03.2014

mpzp

budynek mieszkalny
wolnostojący + garaż

trwałe

20.05.2014

5.06.2014

mpzp

trwałe

9.01.2014

28.01.2014

mpzp

trwałe

3.07.2014

9.07.2014

mpzp

28.11.2014

16.12.2014

mpzp

17.12.2014

30.12.2014

mpzp

przeznaczenie
gruntów

Małowice /
Wińsko

R H Ib

162/14

455,9

budownictwo
jednorodzinne

GK.6124.23.2014

Lipnica /
Wołów

R H Ib

122/7

285

GK.6124.82.2014

Stary Wołów
/Wołów

R H Ib

236/16

500

GK.6124.5.2014

Pogalewo
Małe / Brzeg
Dolny

Ps III

78/8

376

GK.6124.103.2014

Żerków /
Brzeg Dolny

GK.6124.162.2014

Brzeg Dolny /
Brzeg Dolny

GK.6124.170.2014

Brzeg Dolny /
Brzeg Dolny

GK.6124.87.2014

4.

trwałe

pow.
gruntów
m2

1.

3.

data wydania
decyzji

numer
działki

sygnatura/
numer decyzji

2.

data
złożenia
wniosku

klasa
bonitac
gleb

l.p.

obręb/gmina

R H Ib

R H Ib

RHIb

budownictwo
jednorodzinne
budownictwo
jednorodzinne

rodzaj
wyłączę
nia

265/11

210

6/1

500

budynek mieszkalny
wolnostojący + garaż

trwałe

382/96

7,30

budownictwo
jednorodzinne

trwałe

5

mpzp/
decyz.

W toku czynności kontrolnych dotyczących prawidłowości zagadnień związanych
z przeprowadzaniem postępowań administracyjnych, zespół kontrolny stwierdził:
• na 7 skontrolowanych decyzji 6 zostało wydanych zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz 1 wydana zgodnie z decyzją o warunkach
zabudowy potwierdzającą nierolnicze przeznaczenie gruntu,
• na 7 skontrolowanych decyzji wszystkie podawały klasę bonitacyjną gleb i ich
powierzchnię,
• na 7 skontrolowanych decyzji wszystkie dotyczyły wyłączenia trwałego, jednakże
w wydanych decyzjach pominięto zapis „trwałe”,
• na 7 skontrolowanych decyzji wszystkie posiadały informację o przeznaczeniu gruntów,
• na 7 skontrolowanych decyzji wszystkie wskazywały inwestorowi pouczenie wynikające
z art. 22 ust. 2 i 3 oraz art. 48 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. N r 193, poz. 1287 z późn. zm.),
• na 7 skontrolowanych decyzji wszystkie prawidłowo podawały organ odwoławczy,
• na 7 skontrolowanych decyzji do akt sprawy dołączone były wnioski, które posiadały
potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Starostwo poprzez wskazanie daty jego wpływu.
Przedstawiając powyższe informacje kontrolerzy w skazują iż zachowano szczególną
staranność przy wydawaniu objętych kontrolą decyzji.
Poza elementami wymaganymi przez art. 107 § 1 Kpa., dodatkowo ujęto pouczenie
o zbywaniu gruntów w myśl art. 12 ust 3 i 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Należy podkreślić, iż przed wydaniem decyzji dotyczącej wyłączenia gruntu z produkcji
rolniczej dokonywano sprawdzenia pochodzenia wyłączonego gruntu w oparciu o mapę
glebowo - rolniczą która była dołączona do akt sprawy.
Kompletność dokumentów
Do każdej decyzji dotyczącej wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej dołączony był
komplet niezbędnych dokumentów ułożonych chronologicznie.
Wydane przez Starostę decyzje dotyczące wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej
zawierały wszystkie elementy decyzji zgodnie z art. 107 § 1 Kpa.
Terminowość
Mając na uwadze datę złożenia wniosku w starostwie przez inwestora, w sprawie wyłączenia
gruntu z produkcji rolniczej oraz datę wydania decyzji stwierdzono, iż we wszystkich
7 skontrolowanych decyzjach zachowany został termin określony w art. 35 § 1 Kpa., czyli
sprawy zostały załatwione w terminie.
Naliczanie należności i opłat rocznych
Do kontroli pod kątem prawidłowości w naliczaniu należności i opłat rocznych poddano
7 decyzji zezwalających na wyłączenie gruntu rolnego. Analiza wykazała iż:
- w 5 decyzjach inwestorzy zostali zwolnieni z uiszczenia należności i opłat na zgodnie z art.
12a,
- w 2 decyzjach zwolniono inwestora z uiszczenia należności i opłat na podstawie art,12a.
z tytułu przeznaczenia gruntu pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednakże
dodatkowo będzie naliczona należność oraz opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu rolnego
pod budowę garażu wolnostojącego, po uprzednim zgłoszeniu przez inwestora dnia
rozpoczęcia budowy - dniu faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej (decyzja
GK.6124.82.2014 oraz GK.6124.162.2014) —decyzje wydawane II etapowo.
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Wykaz analizowanych decyzji dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej
wydanych w 2014 w aspekcie naliczania należności i opłat rocznych.

Lp.

numer decyzji
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

wysokość
opłaty
rocznej w zł

wysokość
należności w
zł

zwolnienie z opłaty
w zw. z art.
12 ust. 6

G K .6 1 2 4 .87.2014

X

G K .6 1 2 4 .2 3 .2 0 1 4
G K .6 1 2 4 .82.2014
(d ecyzja II etapow a)

X
X (g a r a ż )

X (g a r a ż )

G K .6 1 2 4 .5.2014

-

-

X
X
X

G K .6 1 2 4 .103.2014
G K .6 1 2 4 .162.2014
(d ecyzja II etapow a)

w zw.
z art. 12a

X (g a r a ż )

X (g a r a ż )

G K .6 1 2 4 .170.2014

-

X

-

X

Stwierdzono, iż powyższe decyzje dotyczące naliczenia należności i opłat rocznych zostały
prawidłowo rozpatrzone, zgodne z powyższą ustaw ą o ochronie gruntów rolnych i leśnych
z dnia 3 lutego 1995r.
Kontrole w terenie
Zgodnie z art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych powyższy
Wydział dokonuje wizji lokalnych w terenie. W tej sprawie oświadczenie złożył Pan Bartosz
Kasperek - inspektor „ Oświadczam, iż w sprawach z zakresu ochrony gruntów rolnych
przeprowadzane są kontrole dot. faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.
Ostatnia kontrola została przeprowadzona w dniu 27.02.2015r. w Lipnicy. Do protokołu
dołącza się dokumentacją fotograficzną, wykonaną podczas kontroli”.
/dowód: akta kontroli str. 45 - 49 /
III.
Badanie poziomu skażenia gleb i roślin
Z powodu nieobecności Pana Roberta Gelmudy zajmującego się sprawami rekultywacji,
kontrolujący nie otrzymali w dniu kontroli informacji, czy w kontrolowanym okresie
prowadzono badania poziomu skażenia gleb i roślin dla obszarów ograniczonego
użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych, jak i gruntów zdegradowanych
i zdewastowanych. Obowiązek ten wynika z art. 18 ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych.
Informację tę pozyskano w dniu 13 marca 2015 roku od Pani Anny Gałki - głównego
specjalisty w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Wołowie cyt.: „Na terenie powiatu nie wyznaczono obszaru ograniczonego użytkowania,
zatem nie prowadzono badań skażenia gleb i roślin w tych obszarach ”.
/dowód: akta kontroli str. 50 /

IV.
Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kontrolujący nie mogli w dniu kontroli stwierdzić, czy Wydział Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa prowadzi na bieżąco spis spraw dotyczących rekultywacji i zagospodarowania
gruntów lub spis wydanych decyzji (nieobecność Pana Roberta Gelmudy).
Starosta Powiatu Wołowskiego Pan Maciej Nejman upoważnił Panią Annę Gałkę pracownicę Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do udostępnienia kontrolującym
akt spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntu. N a podstawie otrzymanej
dokumentacji od Pani Anny Gałki kontrolujący stwierdzili, iż w sprawach dotyczących
rekultywacji i zagospodarowania gruntów Starosta Wołowski wydał w okresie od 1 stycznia
2014r. do 5 marca 2015 r. 2 decyzje tj. 1 decyzja w sprawie ustalenia kierunku i terminu
rekultywacji oraz 1 decyzja zmieniająca termin zakończenia rekultywacji.
/dowód: akta kontroli str. 51- 95 /
Skontrolowana decyzja w sprawie ustalenia kierunku i terminu rekultywacji:

numer
decyzji

data
wydania
decyzji

GP6122.1.
21.07.
2014.3
2014
dec. nr
07/RE/2014

data
wpływu
wniosku

06.06.
2014

pow.
w ha

3,5

numer
działki

119/1

obręb/
gmina

Pogalewo
Małe 11/
Brzeg
Dolny

obecne
użytkowanie
gruntów

kierunek
rekułtyw
acji

eksploatacja
surowców
ilastych

rolny
(wodny)

wyznaczony
termin
zakończenia
rekultywacji

31.12.2039

Skontrolowana decyzja dotycząca rekultywacji tj. zmiany terminu zakończenia rekultywacji
numer
decyzji

data
wydania
decyzji

G P6122.2.
2014.5

18.12.
2014

pow.
w ha

brak
danych

nr
działki

188/1
190

obręb

obecne
użytkowanie
gruntów

I ustalony
termin
rekultywacji

II zmieniony
termin
rekultywacji

data wpływu
wniosku

Garwół eksploatacja
kruszywa

30.04.2012

30.04.2021

17.09.2014

Do akt sprawy dotyczącej wydania decyzji numer GP6122.1.2014.3 z dnia 21 lipca 2014r.
nie dołączono dowodu opłaty skarbowej w wysokości 10 zł., zgodnie z ustawą z dnia
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. u. 2012 poz. 1282 ze zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty
skarbowej (Dz, U. 2007. 187. 1330).
W decyzji numer GP6122.2.2014.5 nie podano powierzchni gruntów, na których m a być
wykonana rekultywacja.
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Terminowość
Mając na uwadze datę złożenia wniosku w starostwie przez inwestora, w sprawie zmiany
terminu zakończenia rekultywacji oraz datę wydania decyzji stwierdzono, iż w decyzji
tj.GP6122.2.2014.5 nie został zachowany termin określony w art. 35 § 1 Kpa. i nie
poinformowano inwestora o nowym, wyznaczonym terminie załatwienia sprawy, zgodnie
z treścią art. 36 Kpa.
V.
Statystyka kontroli
Reasumując, w wyniku kontroli sprawdzono 9 decyzji wydanych przez Starostę
Wołowskiego, w tym:
- 7 decyzji dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej wydanych
w 2014 roku, co stanowi 58,3. % w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w 2014 roku,
- 2 decyzje dotyczące rekultywacji i zagospodarowania gruntów wydane w 2014 roku,
co stanowi 100 % w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w 2014 roku,
W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zaleca się:
1. Wydawanie decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów z zachowaniem
terminów określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm.), z uwzględnieniem zasady
wyrażonej w art. 36 Kpa.
2. Za wydanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów pobieranie
opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. zgodnie z ustaw ą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dż, U. 2007.
187. 1330).

Pouczenie:
Na podstawie przepisu art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę
o poinformowanie o sposobie wykorzystania wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania
niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden został przekazany dla Starosty Oławskiego.
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 201 lr. o kontroli w administracji rządowej
(Dz. U.
Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki
odwoławcze.
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