
Siedlce, dnia 25.05.2016 r. 

RŚ.6162.10.2015 

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 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.), § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska                           

z dnia 12 listopada 2012r. 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 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t.) 

 

Starosta Siedlecki  

orzeka 

 

 zatwierdzić uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa na terenie gminy Skórzec, obręby: Boroszków, Czerniejew, Dąbrówka – Ług, 

Dąbrówka – Niwka, Dąbrówka-Stany, Dąbrówka–Wyłazy, Dobrzanów, Drupia, Gołąbek, 

Grala–Dąbrowizna, Kłódzie, Nowaki, Ozorów, Skarżyn, Skórzec, Stara Dąbrówka, 

Teodorów, Trzciniec, Wółka Kobyla, Żebrak, Żelków o łącznej powierzchni ogółem 

2307,5410ha na okres od dnia 30.04.2016 r. do dnia 29.04.2026 r. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 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 2015r. 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 

Skórzec. Projekty planów zgodnie z art. 21 ust. 4 ww. ustawy o lasach wyłożone były                  

do publicznego wglądu na okres 60 dni - w dniach od 16.11.2015 r. do 15.01.2016r.                      

w siedzibie Urzędu Gminy Skórzec. W tym okresie właściciele lasu mogli zapoznać się                   

z projektami planów oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia. Wszystkie zgłoszone wnioski                    

i zastrzeżenia zostały rozpatrzone w formie decyzji, które są ostateczne i podlegają 

wykonaniu.  

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku          

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

na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) projekty uproszczonych planów 

urządzenia lasu wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania                            

na środowisko. W okresie od dnia 27.04.2016 r. do 17.05.2016 r. (21 dni) podana                      

była do publicznej wiadomości informacja o wyłożeniu projektów przedmiotowych planów 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W tym terminie nie wniesiono żadnych uwag 

i wniosków. Uproszczone plany urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania                            

na środowisko zostały pozytywnie zaopiniowane na podstawie art. 54 ust. 1 ww. ustawy                    

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismem                                           



z dnia 25.11.2015 r., znak: WOOŚ-I.410.723.2015.JD oraz przez Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie pismem z dnia 19.08.2015 r.,                                             

znak: ZNS.9011.1.00133.2015.PA. 

 Uproszczone plany urządzenia lasu zostały sporządzone zgodnie z przywołanym                  

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

szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu 

urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. 

 Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o lasach starosta zatwierdza uproszczone plany 

urządzenia lasu po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego. Pismem                       

z dnia 22.10.2015 r., znak: ZG.750.33.2015 Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce zaopiniował 

przedmiotowe plany urządzenia lasu. 

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji 

  

 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. 

 

 

 

                    Starosta Siedlecki 

          /-/ 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. Wójt Gminy Skórzec 

3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce 

4. a/a 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  

Iwona Pniewska/ Justyna Poboży 

/tel. 25 6447167 wew. 2/ 

 


