
          

  

  
   Urząd Gminy w Z ębowicach 

 
ul. Izydora Murka 2, 46-048 Z ębowice, 

 tel.77 4216076, fax.wew.36,  
 e-mail: ug@zebowice.pl   www.zebowice.pl  

Data: 
28.06.2012 r. 

                    KARTA USŁUG Nr karty: 
ROG/29 

Nazwa sprawy:  Ochrona Ro ślin Uprawnych Przed Chorobami, 
Szkodnikami  I Chwastami 

Miejsce 
 załatwienia 
sprawy: 

Inspektor d/s rolnych Zofia Pułanecka 
Pokój nr 12- II pi ętro tel. 77 4216076 wew. 32  
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00 

 
Wymagane  
dokumenty: 

Postępowanie wszczyna się w związku ze zgłoszeniem zachwaszczonego gruntu                        
z podaniem imienia i nazwiska, adresu i nr działki gruntu rolnego, osoby lub podmiotu 
nie wykonującego zabiegów niszczenia chwastów lub niewłaściwie użytkującego 
grunty rolne. 
 

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej 

Termin  
realizacji: 

Do 14 dni 

Podstawa 
prawna: 

Art.15 ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych              
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) 
 

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu                         
za pośrednictwem Wójta Gminy Zębowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu. 
 

Informacje 
dodatkowe: 

Postępowanie wszczyna się w wyniku  zgłoszenia zachwaszczonego gruntu. 
Urząd Gminy Zębowice upomina i wzywa właścicieli gruntów rolnych do 
systematycznego wykonywania następujących zabiegów: 
- w przypadku łąk i pastwisk- koszenie i usuwanie okrywy roślinnej co najmniej raz               
w roku, w terminie do dnia 31 lipca, lub wypasaniu na nich zwierząt w okresie 
wegetacji traw. 
- w przypadku gruntów ornych ugorowanych- poddanie ich co najmniej raz w roku,                 
w terminie do dnia 31 lipca: 
   1) koszeniu lub 
2) innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu 
się chwastów. 
W przypadku wystąpienia degradacji (tj. rozumie się przez to grunty, których rolnicza 
wartość użytkowa zmalała w wyniku wadliwej działalności rolnicze). Wójt w drodze 
decyzji administracyjnej nakazuje właścicielowi gruntów wykonanie w określonym 
terminie odpowiednich zabiegów. W razie niewykonania decyzji, Wójt może zlecić 
wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt właściciela. 
 

Druki do 
pobrania: 

Brak wzoru wniosku 

Sporz ądził/a: Inspektor  d/s rolny Zofia Pułanecka 

 


