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GK.6622.3.2022.EL                                                  Drawsko Pomorskie, dnia 15.09.2022 r. 

 

       

Z A W I A D O M I E N I E 

 

 Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) oraz  

§ 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku  

w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 roku poz. 1246) 

Starosta Drawski z a w i a d a m i a  o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działce nr 316 położonej w obrębie 

ewidencyjnym 0071 Rzepowo jednostce ewidencyjnej 320301_5, Czaplinek 

obszar wiejski.  

 

1. Podstawa prawna przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

   § 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w    

   sprawie  gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 roku poz. 1246),  

   zwanego dalej rozporządzeniem. 

 

2. Obszar objęty gleboznawczą klasyfikacją gruntów 

    Gleboznawczą klasyfikacją objęte zostaną grunty w działce ewidencyjnej  

    nr 316 obręb 0071 Rzepowo.  

 

3. Harmonogram przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

    Gleboznawcza klasyfikacja przedmiotowych gruntów przeprowadzona  

    zostanie w dniu 23 września 2022 roku od godziny 1700 . 

    Miejscem rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych są grunty przedmiotowej   

    działki.  

 

4. Imię i nazwisko klasyfikatora 

    Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia, do przeprowadzenia gleboznawczej  

    klasyfikacji gruntów wymienionych w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia,  

    Starosta Drawski upoważnił klasyfikatora Panią Małgorzatę Zawilińską -  

    Stępień wydając w dniu 19 lipca 2022 roku upoważnienie numer 59/2022.  

    Numer telefonu kontaktowego klasyfikatora 504 594 859. 
                                                                                           z upoważnienia Starosty Drawskiego

                         Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa 

                              Geodeta Powiatowy 

                                                                         Starostwa Powiatowego  

             w Drawsku Pomorskim 

http://www.powiatdrawski.pl/
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Pouczenie: 

 

Zgodnie z przepisami: 

1) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  

     (tj. w Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.): 

     art. 61 § 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.                                                                          

     § 4. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić          

     wszystkie osoby będące stronami w sprawie. 

 

2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej  

     klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 roku poz. 1246) 

     § 4 Z urzędu klasyfikację przeprowadza się: 

1) na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane; 

 

     § 5.1. Przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje: 

1) analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny  

      i kartograficzny; 

2)   przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie; 

 

§ 6 1. Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia klasyfikacji, oprócz wymogów                

       określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, zawiera w szczególności  

       informacje  o: 

       1) podstawie prawnej przeprowadzenia klasyfikacji; 

       2) obszarze objętym klasyfikacją; 

       3) miejscu i terminie rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie; 

       4) harmonogramie przeprowadzenia klasyfikacji; 

       5) imieniu i nazwisku klasyfikatora. 
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