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       ul. Piłsudskiego 40 

          08-110 Siedlce 

 

 

RŚ.6162.2.1.2017 

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  

o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedłożonych opracowań  

z uwzględnieniem § 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 z późn. zm.) i uzyskaniu pozytywnej opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarnaki 

zatwierdzam 

uproszczone plany urządzenia lasu, sporządzone dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa, należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych opracowane na okres 

od 30.03.2018 r. do 30.03.2028 r., położonych w granicach administracyjnych miejscowości: 

Dąbrowa o pow. 138,3208 ha, Głuchówek o pow. 137,3712 ha, Górki o pow. 22,2842 ha, 

Kaliski o pow. 55,1306 ha, Kamianki – Czabaje o pow. 5,1271 ha, Kamianki Lackie o pow. 

123,6964 ha, Kamianki – Nicki o pow. 50,8811 ha, Kamianki – Wańki o pow. 41,5776 ha, 

Kukawki o pow. 100,4202 ha, Lipiny o pow. 180,9384 ha, Łysów o pow. 229,1448 ha, 

Pniewiski o pow. 115,5479 ha, Przesmyki o pow. 248,7434 ha, Raczyny o pow. 139,3478 ha, 

Stare Rzewuski o pow. 126,4816 ha, Tarków o pow. 142,3967 ha, Tarkówek o pow.  

32,9683 ha, Wólka Łysowska o pow. 93,1433 ha, Zalesie o pow. 4,8206 ha, Zawady o pow. 

166,3163 ha – na terenie gminy Przesmyki, o ogólnej powierzchni lasu wynoszącej  

2154,6583 ha. 

Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa, należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla kompleksów leśnych 

obrębów gminy Przesmyki w 2017 roku sporządziła firma TAXUS Jarosław Kostecki  

z siedzibą w Lublinie ul. Zana 56/26. Zgodnie z pismem Wójta Gminy Przesmyki z dnia 

21.11.2017 r., projekty UPUL zostały wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni  

w siedzibie Urzędu Gminy Przesmyki. W tym okresie właściciele lasów mogli zapoznać się  

z projektami planów oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia. Do w/w projektów nie wpłynęły 

wnioski ani zastrzeżenia. 

Zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

projekty planów nie są dokumentem dla którego, stosownie z art. 46 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowiska. Nie ma również konieczności przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko w związku z art. 47 w/w ustawy, mając na uwadze 

uwarunkowania art. 49 powyższej ustawy.  



Powiatowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie uznał, że przeprowadzenie 

procedury, o której mowa w dziale IV „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko” 

cytowanej powyższej ustawy, jest bezprzedmiotowe. 

Uproszczone plany urządzenia lasów zostały sporządzone zgodnie z przywołanym  

na wstępnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska, po uwzględnieniu uwag Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Sarnaki. 

 

 

Starosta Siedlecki 

/-/ Dariusz Stopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

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

w Siedlcach oraz informacji umieszczonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu 

2. Wójt Gminy Przesmyki 

ul. 11-go Listopada 13 

08-109 Przesmyki 

3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce 

Kazimierzowska 9 

08-110 Siedlce 

4. a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła:  

Monika Kozak 

tel. 25 644 71 67 wew. 3  

e-mail. mkozak@powiatsiedlceki.pl 


