STAROSTA SIEDLECKI
ul. Piłsudskiego 40
08-110 Siedlce
RŚ.6162.18.43.2019

Siedlce, dnia 5 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.) w nawiązaniu do § 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.)
Starosta Siedlecki
zatwierdza
Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na
terenie gminy Korczew, obręby: Bużyska, Czaple Górne, Drażniew, Góry, Józefin,
Knychówek, Korczew, Laskowice, Mogielnica, Nowy Bartków, Ruda, Starczewice, Stary
Bartków, Szczeglacin, Tokary oraz Zaleś, sporządzonych na okres od dnia 01.01.2021 r.
do dnia 31.12.2030r.
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. Ochocka 14, 02-495 Warszawa, która wykonała
Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
położonych na terenie gminy Korczew.
Projekty planów zgodnie z art. 21 ust. 4 ww. ustawy o lasach wyłożone były do
publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Korczew w terminie od 03.09.2020 r. do
03.11.2020 r. Właściciele lasów mogli zapoznać się z projektami planów oraz wnieść do ich
zapisów uwagi i zastrzeżenia. Wszystkie zgłoszone wnioski i zastrzeżenia zostały rozpatrzone
przez Starostę Siedleckiego 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 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) projekty uproszczonych planów
urządzenia lasu wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko. W okresie od dnia 20.10.2020 r. do dnia 10.11.2020 r. podana była do publicznej
wiadomości informacja o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych
planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na
terenie gminy Korczew. W tym terminie nie wniesiono żadnych uwagi ani 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 pismem znak: WOOŚ-III.410.614.2020.MW z dnia
15.10.2020 r. oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
pismem z dnia ZS.7040.479.2020 z dnia 19.10.2020 r.

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. Uproszczone plany urządzenia lasu zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarnaki pismem z dnia 25.11.2020 r. znak:
ZG.751.3.2020
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