
ZARZĄDZENIE Nr .^ /2 0 1 9

STAROSTY ŁOWICKIEGO 

z dnia A i 2019

w sprawie zatwierdzenia aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasów, 

niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych 

oraz wspólnot gruntowych położonych w obrębach: Uchań Dolny, Uchań Górny,

Polesie, Stachlew, gmina Łyszkowice

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 1479 i 2161; z 2019 r. poz. 83, poz. 125 

i poz. 1815) po uzyskaniu opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice zarządzam, 

co następuje:

§ 1-

Zatwierdzam aneksy do uproszczonych planów urządzenia lasów z okresem 

obowiązywania do 31.12.2026r, sporządzone dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa, położonych w obrębach: Uchań Dolny, Uchań Górny, Polesie, 

Stachlew, gmina Łyszkowice, stanowiące odpowiednio załączniki od nr 1 do nr 4 

do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

Wykonanie zarządzenia w zakresie nadzoru nad realizacją zadań zawartych 

w aneksach sporządzonych do uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa 

w § 1 powierzam Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 3 .

Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30, 

99-400 Łowicz oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu (www.bip.powiat.lowicz.pl).

§ 4 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

http://www.bip.powiat.lowicz.pl


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 1479 i 2161; z 2019 r. poz. 83, poz. 125 i poz.1815) starosta 

sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Trwale 

zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według uproszczonego planu urządzenia 

lasu sporządzonego na okres 10 lat. W dniu 04.07.2019r. pismem 

znak: OS.6164.76.2019 z dnia 04.07.2019r. Zarząd Powiatu Łowickiego na podstawie 

§ 9 umowy nr OS.6164.10.5.2016.DS z dnia 6 maja 2016r. w ramach należytego 

wykonania umowy zwrócił się do firmy Taxus UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

o usunięcie wad w dokumentacji urządzeniowej przyjmującej postać uproszczonych 

planów urządzenia lasów sporządzonych dla obrębów: Uchań Dolny, Uchań Górny,

Polesie, Stachlew, opracowanej na okres od 01.01.2017r do 31.12.2026r.

Projekt aneksu uproszczonego planu urządzenia lasu zgodnie z art. 23 ust. 1 

w związku z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach został 

przekazany do zaopiniowania przez właściwego terytorialnie nadleśniczego. 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Skierniewice pismem znak: ZG.751.9.2019 z dnia 

28.08.2019r. nie zgłosił zastrzeżeń.

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 ww. ustawy aneksy 

uproszczonych planów urządzenia lasu zatwierdza starosta po uzyskaniu opinii 

właściwego terytorialnie nadleśniczego. Biorąc pod uwagę celowość i ustawowy 

obowiązek należy zatwierdzić aneksy do uproszczonych planów urządzenia lasu 

opracowane dla obrębów: Uchań Dolny, Uchań Górny, Polesie, Stachlew, gmina 

Łyszkowice.


