
STAROSTA SIEDLECKI                                        Siedlce, dnia 10 września 2019 r. 

       ul. Piłsudskiego 40 

         08-110 Siedlce 

       RŚ.6162.5.1.2019 

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2018r., poz.  2129 z późn. zm.) w nawiązaniu do § 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 2012r., poz. 1302 z późn. zm.)  

 

Starosta Siedlecki 

zatwierdza 

Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na 

terenie gminy Paprotnia, obręby: Czarnoty, Grabowiec, Hołubla, Kaliski, Kobylany – Kozy, 

Koryciany, Krynki, Łęczycki, Łozy, Nasiłów, Paprotnia, Pliszki, Pluty, Podawce, 

Rzeszotków, Stare Trębice, Stasin, Strusy, Trębice Dolne, Trębice Górne i Uziębły o łącznej 

powierzchni ogółem wynoszącej 1 742,2975 ha, sporządzonych na okres od dnia 01.08.2019r. 

do dnia 31.07.2029r.  

 

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 ramach procedury przetargowej została wyłoniona firma TAXUS UL Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Płomyka 56A, która wykonała Uproszczone Plany 

Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie 

gminy Paprotnia.  

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

publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Paprotnia w terminie od 24.10.2018r. do 

27.12.2018r. 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 pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOŚ-

III.410.686.2018.JD z dnia 08.11.2018 r. oraz pismem Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Warszawie znak: ZS.9011.189.2018 z dnia 09.11.2018r. 

przedmiotowe UPUL nie są dokumentem, dla którego, zgodnie z art. 46 i art. 47 ustawy 

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 2018r., poz. 2081 z późn. zm.), wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, gdyż nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ich realizacja nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000.  

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 23.10.2018r., znak: ZG.750.29.2018 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 

/-/ Karol Tchórzewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Ewa Grzechnik   


