
Siedlce, dnia 16.02.2015 r. 

RŚ.6162.3.2015 

 

D E C Y Z J A 

 
 Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1153 j.t.), § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu 

urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302 ) oraz art. 104 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) 

p o s t a n a w i a m 

Zatwierdzić uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa na terenie gminy Wiśniew dla obrębów:  

BORKI–KOSIORKI, BORKI–PADUCHY, BORKI–SOŁDY, CIOSNY, DAĆBOGI, GOSTCHORZ, 

HELENÓW, KACZORY, LIPNIAK, ŁUPINY, MOŚCIBRODY, MROCZKI, OKNINY, PLUTY, 

RADOMYŚL, ŚMIARY, TWORKI, WIŚNIEW, WIŚNIEW – KOLONIA, WÓLKA WIŚNIEWSKA, 

ZABŁOCIE o łącznej powierzchni leśnej 1799,48 ha na okres od dnia 03.03.2015 r. do dnia 

02.03.2025 r. 

UZASADNIENIE 

 Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o lasach uproszczone plany urządzenia lasu sporządza się dla 

lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Plany te sporządza się na zlecenie starosty.  

W 2013 roku na zlecenie Starosty Siedleckiego firma TAXUS UL Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Płomyka 56A wykonała Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Wiśniew. Projekty planów 

zgodnie z art. 21 ust. 4 ww. ustawy o lasach wyłożone były do publicznego wglądu w dniach 

28.02.2014 r. – 30.05.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniew. W tym okresie właściciele lasu 

mogli zapoznać się z projektami planów oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia. Wszystkie zgłoszone 

wnioski i zastrzeżenia zostały rozpatrzone – decyzje wydane są ostateczne. W przypadku trzech 

planów z terenu gminy Wiśniew, dla obrębów: Myrcha, Stok Wiśniewski i Wólka Wołyniecka toczą 

się postępowania odwoławcze, dlatego też nie są one przedmiotem niniejszego zatwierdzenia.  

W oparciu o art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.) i po uzgodnieniu z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym w Warszawie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko przedmiotowych planów, ponieważ zaplanowane prace gospodarcze w drzewostanach nie 

są związane z realizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także nie 



będą znacząco oddziaływały na położone w sąsiedztwie obszary Natura 2000 – Lasy Łukowskie 

PLB060010 oraz Gołobórz PLH140028. 

Uproszczone plany urządzenia lasu zostały sporządzone zgodnie z przywołanym na wstępie 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz 

inwentaryzacji stanu lasu.  

Według art. 22 ust. 2 ustawy o lasach starosta zatwierdza uproszczone plany urządzenia lasu 

po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego. Pismem z dnia 20.11.2013 r., znak: ZG1-

77-2/13/3902 Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce zaopiniował przedmiotowe plany urządzenia lasu.  

W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie. 

 Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Starosty Siedleckiego w terminie 

14 dni od daty otrzymania.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             S T A R O S T A 

                                                                                                              Dariusz Stopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Właściciele lasów – za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

 w Siedlcach oraz informacji zawartej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. 

2. Pan Wójt Gminy Wiśniew 

3. Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce  

4. a/a  


