
STAROSTA SIEDLECKI                                         Siedlce, dnia 14 stycznia 2021 r. 

       ul. Piłsudskiego 40 

         08-110 Siedlce 

RŚ.6162.2.1.2017 

 

 

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

(Dz. U. z 2020r., poz.  1463 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 obrębu Cierpigórz, gmina Przesmyki, z wyłączeniem działek nr 307, nr 309, nr 297, 

nr 185, nr 175, nr 127, nr 329, nr 516, nr 428, nr 444, nr 422, nr 41, nr 411, nr 447, nr 16, 

nr 40, nr 66, nr 546, nr 544, nr 115, nr 97, nr 113, nr 510 , nr 54, nr 86, nr 229, sporządzone 

na okres od dnia 30.03.2018r. do 30.03.2028r 
 

 

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 Jarosław 

Kostecki z siedzibą w Lublinie ul. Zana 56/26, która wykonała Uproszczone Plany 

Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie 

gminy Przesmyki.  

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. 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 2020 r., poz. 283 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. 

 

 

Z up. Starosty Siedleckiego 

 

        Maciej Tymosiak 
Kierownik Wydziału Rolnictwa 

       i Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: 

Ewa Grzechnik   


