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KARTA  USŁUG 

 

RiOŚ-27 Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia ziemi 

KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA 

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, pokój nr S14, S13                             

w godzinach: 7:30 – 15:30, telefon kontaktowy: (56) 683-53-80, 81 wew. 141, 131 

PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) 

WYMAGANE  DOKUMENTY 

Wniosek spełniający warunki określone w art. 101e ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska: 

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby; 

2) wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej; 

3) informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, 

dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi (do 

zgłoszenia składanego w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację); 

4) opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy 

substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, 

wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a (do zgłoszenia składanego w 

postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację). 

− w zależności od potrzeb - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy 

(dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł) 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

 

Przyjęcie zgłoszenia jest czynnością materialno-techniczna i nie wymaga wydania decyzji lub postanowienia 

OPŁATY 

Nie podlega opłacie skarbowej 

SPOSÓB DOSTARCZENIA  DOKUMENTÓW 

Osobiście lub za pośrednictwem poczty też za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePuap, 

dołączając zamieszczone formularze do załatwienia danej sprawy, do formularza ogólnego (osoby posiadające 

podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePuap) 

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW 

Biuro podawcze lub Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Golubiu-Dobrzyniu przy Placu Tysiąclecia 25  

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a 

sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrxhaztsltqmfyc4nbsg43tgnzwg4


od dnia wszczęcia postępowania. 

TRYB  ODWOŁAWCZY 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Golubsko-

Dobrzyńskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

FORMULARZ  DO POBRANIA 

Wniosek sporządzony własnoręcznie wg wytycznych podanych w karcie usługi. 

 

REJESTR ZMIAN 

30.01.2020 r. – aktualizacja danych dotyczących aktów prawnych oraz zmiany adresu e-mail 

 

 


