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I. Nazwa sprawy: 

 
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – na wniosek 

 
II. Miejsce złożenia dokumentów: 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
Biuro Obsługi Klienta 

Kłodzko ul. Okrzei 1, parter 
tel. 74 865 75 44 

bok@powiat.klodzko.pl 
 

lub 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2k – budynek nr 4, parter, pokój 0.1 
tel. 74 865 75 60 

lub 
Elektroniczna skrzynka podawcza dostępna pod adresem: www.epuap.gov.pl 

ESP epuap: 1. /spklodzko/skrytka 2. /spklodzko/SkrytkaESP 
 

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem: 
1. Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
2. Wniosek powinien zawierać: 

a) oznaczenie gruntów w granicach których ma być przeprowadzona gleboznawcza klasyfikacja 
gruntów (nr działek, obręb, gmina, ewentualnie kontur klasyfikacyjny), 

b) uzasadnienie – szczegółowe wskazanie powodów uzasadniających konieczność dokonania 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

 
IV. Opłaty: 
Wnioskodawca pokrywa: 

1. koszty postępowania administracyjnego związanego ze sporządzeniem przez klasyfikatora operatu 
– projektu klasyfikacji gruntów, zgodnie z art. 262 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania 
administracyjnego 

2. opłatę skarbową w kwocie 10 zł – z tytułu wydania decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz poz. 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 
V. Termin załatwiania: 
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 
miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. 

VI. Sposób załatwiania: 
Decyzja zatwierdzająca gleboznawczą klasyfikację gruntów. 

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, w celu sprawdzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, Starosta 
upoważnia biegłego w rozumieniu art. 84 k.p.a. posiadającego niezbędną wiedzę w zakresie gleboznawczej 

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
mailto:bok@powiat.klodzko.pl
http://www.epuap.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
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klasyfikacji gruntów do wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1246), w tym sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji gruntów.  
 Klasyfikator gruntów wyłoniony zostaje przez Starostę kłodzkiego w wyniku zapytania cenowego, 
poprzez wybór najkorzystniejszej oferty, o czym niezwłocznie zostaje zawiadomiony wnioskodawca 
postępowania.  

Koszty postępowania administracyjnego związanego ze sporządzeniem przez klasyfikatora operatu – 
projektu klasyfikacji gruntów, zgodnie z art. 262 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego – 
pokrywa wnioskodawca postępowania. 
 Klasyfikator, przeprowadza czynności klasyfikacyjne i sporządza projekt ustalenia gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów, który wraz z dokumentacją techniczną przekazuje do Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
 Po pozytywnej weryfikacji operat z ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów przyjęty zostaje do 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a starosta zawiadamia strony postępowania o 
możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.  
 Postępowanie administracyjne kończy decyzja w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 
Jednocześnie z wydaniem decyzji, Starosta ustala w drodze postanowienia wysokość kosztów 
postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.  
 
VII. Miejsce załatwienia sprawy: 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2k – budynek nr 4, parter, pokój 0.2 
czas pracy: poniedziałek – piątek 730 – 1530 

 
VIII. Osoba odpowiedzialna: 
 
Agnieszka Sikora, tel. 74 865 75 60, e-mail: a.sikora@powiat.klodzko.pl 
Agnieszka Batóg, tel. 74 865 75 60, e-mail: a.batog@powiat.klodzko.pl 
 
IX. Podstawa prawna: 
 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 
X. Tryb Odwoławczy: 
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty kłodzkiego w terminie 
14 dni od dnia jej doręczenia. 

XI. Informacje dodatkowe: 
 
Obniżenie klasy bonitacyjnej gruntu możliwe jest jedynie z powodów obiektywnych i nie może być 
wynikiem zaniedbania użytkowania, który swym działaniem doprowadził do degradacji gruntów czy utraty 
ich wartości produkcyjnych, lub powodowane planowaną zmianą ich sposobu użytkowania np. zabudową.  

 
Karta obowiązuje od dnia 01.06.2022r. 
Aktualizacja dnia 01.06.2022r. 
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