ZARZĄDZENIE Nr A £.\3£& £>
STAROSTY ŁOWICKIEGO
z dnia

.3.03.0 v.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiącego
własności Skarbu Państwa, Lasu Komunalnego Miasta Łowicza,
położonego w obrębach: Kostka oraz Łowicka Wieś

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 6 i poz. 148) po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadleśniczego
Nadleśnictwa Kutno zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się uproszczony plan urządzenia lasu, niestanowiącego własności
Skarbu Państwa, sporządzony dla Lasu Komunalnego Miasta Łowicza, położonego
w obrębach: Kostka oraz Łowicka Wieś, stanowiącego własność Gminy Miasta Łowicz
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zatwierdzony uproszczony plan urządzenia lasu wchodzi w życie od dnia
podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2029 roku.
§ 3. Wykonanie zarządzenia w zakresie nadzoru nad realizacją zadań zawartych
w uproszczonym planie urządzenia lasu, o którym mowa 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 podpisania.

'WICKI

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(t.j. Dz. U. 2020r. poz. 6 i 148) starosta sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi
własności Skarbu Państwa. Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się
według

uproszczonego planu

W dniu

urządzenia lasu sporządzonego

19.02.2020r. wnioskiem znak:

na okres

SK.7021.2.4.2020.IB z dnia

10 lat.

18.02.2020r.

Burmistrz Miasta Łowicza, Pan Krzysztof Jan Kaliński przedłożył Staroście Łowickiemu
projekt

Uproszczonego

Planu

Urządzenia

Lasu

Komunalnego

Miasta

Łowicza

opracowany na lata 2020 - 2029 dla lasu stanowiącego własność Gminy Miasto Łowicz,
położonego w obrębach: Kostka oraz Łowicka Wieś, gmina Miasto Łowicz.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia
lasu został wyłożony w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w Wydziale Spraw Komunalnych,
do publicznego wglądu na okres 60 dni, to jest na okres od dnia 24.12.2019r.
do dnia 24.02.2020r. W ustawowym terminie 30 dni od wyłożenia ww. projektu
nie zostały złożone żadne zastrzeżenia i wnioski.
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy
z

dnia

przez

28

września

właściwego

1991 r.

terytorialnie

o

lasach

został

nadleśniczego.

przekazany

Nadleśniczy

do

zaopiniowania

Nadleśnictwa

Kutno

Pan Zbigniew Wala, pismem znak: ZG.750.1.2020 z dnia 07.02.2020r. zaopiniował
ww. dokument nie wnosząc uwag.
Na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy uproszczone plany urządzenia lasu
zatwierdza

starosta

po

uzyskaniu

opinii właściwego terytorialnie

nadleśniczego.

Biorąc pod uwagę celowość i ustawowy obowiązek należy zatwierdzić uproszczony plan
urządzenia lasu opracowany dla lasu położonego w obrębie Kostka oraz Łowicka Wieś,
Gmina Miasto Łowicz, stanowiącego własność Gminy Miasta Łowicz.

