ZARZĄDZENIE Nr ... £ /. /M

r

STAROSTY ŁOWICKIEGO
z dnia ..
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie
Gminy Domaniewice
Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(t.j.

Dz.

U.

2015

r.

poz.

2100

z

2016

r.

poz.

422,

586,

903,

1020),

po rozpatrzeniu opracowania i uzyskaniu pozytywnej opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa
Kutno zarządza się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się uproszczone plany urządzenia lasów, sporządzone dla lasów

niestanowiących własności Skarbu Państwa, opracowane na okres od 01.01.2017 r.
do 31.12.2026 r. dla kompleksów leśnych, położonych w granicach administracyjnych
następujących obrębów ewidencyjnych Gminy Domaniewice: Domaniewice, Krępa,
Reczyce,

Rogoźno

Drugie,

Lisiewice,

Rogoźno

Pierwsze,

Skaratki,

stanowiące

załączniki odpowiednio od nr 1 do 7 do niniejszego zarządzenia.

§

2. Oryginały

uproszczonych

planów

urządzenia

lasów

o

których

mowa

w § 1 znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
§ 3. Wykonanie

zarządzenia

w

zakresie

realizacji

zadań

zawartych

w uproszczonych planach urządzenia lasów wymienionych w § 1 powierza się
Dyrektorowi

Wydziału

Ochrony

Środowiska,

Rolnictwa

i

Leśnictwa

Starostwa

Powiatowego w Łowiczu.
§ 4 . 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).
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

RADCA PRAWNY

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U.
2015 r. poz. 2100 z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020) 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. Na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy uproszczone plany urządzenia
lasu zatwierdza starosta po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego.
Działając na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach, Starosta Łowicki zlecił
wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych
w obrębach wymienionych w § 1 Zarządzenia na terenie gminy Domaniewice.
Uproszczone plany urządzenia lasu zostały sporządzone zgodnie z rozporządzeniem
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).
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, projekty uproszczonych planów urządzenia
lasów sporządzone dla obrębów położonych na terenie gminy Domaniewice zostały
wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni to jest na okres od dnia 16.08.2016 r.
do dnia 14.10.2016 r. w urzędzie Gminy Domaniewice. Wszystkie złożone w terminie
zastrzeżenia i wnioski

do projektów uproszczonych planów urządzenia lasów zostały

rozpatrzone.
Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów zostały pozytywnie zaopiniowane
przez

Nadleśniczego

Nadleśnictwa

Kutno

pismem

z

dnia

12.10.2016r.

znak: ZG.751.4.2016. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem
znak: WPN-111.611.12.2016.DZ z dnia 25.08.2016 r. stwierdził, iż w jego ocenie
uproszczone plany urządzenia lasu opracowane dla przedmiotowych obrębów nie
podlegają

obowiązkowi

przeprowadzenia

strategicznej

oceny

oddziaływania

na

środowisko zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353; zm.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 831, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579).

