
ZARZĄDZENIE Nr 	 2°1 24  
STAROSTY OTWOCKIEGO 

z dnia .... 	 ........ 

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Osieck 

w powiecie otwockim 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm  ), po uzyskaniu opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Celestynów zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zatwierdzam uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa położonych w obrębach geodezyjnych: Augustówka, Czarnowiec, 
Górki, Grabianka, Lipiny, Natolin, Nowe Kościeliska, Osieck, Pogorzel, Rudnik, Sobienki, 
Stare Kościeliska na terenie gminy Osieck w powiecie otwockim. 

§ 2. Uproszczone plany urządzenia lasu, o których mowa w § 1, stanowią  załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Okres obowiązywania uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa 
w § 1, ustalam na okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2029 r. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia w zakresie realizacji zadań  zawartych w uproszczonych 
planach urządzenia lasów wymienionych w § 1 powierzam Dyrektorowi Wydziału Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy Osieck, 
Starostwa Powiatowego w Otwocku, Nadleśnictwa Celestynów oraz publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 5 ust. I ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) 
Starosta sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Trwale 
zrównoważoną  gospodarkę  leśną  prowadzi się  według uproszczonego planu urządzenia lasu 
sporządzanego na okres 10 lat. Na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o lasach, uproszczone 
plany urządzenia lasu zatwierdza starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie 
nadleśniczego. 

Starosta Otwocki, działając na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, zlecił  
wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Osieck należących do osób fizycznych 
i wspólnot gruntowych. 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) oraz Zarządzeniem nr 49 
Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 listopada 2016 w sprawie przeznaczenia środków, 

związanych z funduszem leśnym, na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu, 
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach. Plany zostały wykonane przez firmę  
TAXUS UL z siedzibą  w Warszawie. 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla 
lasów położonych na terenie gminy Osieck, zostały wyłożone do publicznego wglądu na 
okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecku. Zgłoszone przez Właścicieli wnioski 
i zastrzeżenia do projektów planów zostały rozpatrzone. 

Projekty przedmiotowych uproszczonych planów urządzenia lasu zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów. 
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in) Nadleśnictwo Celestynów 

Celestynów, dnia 26.03.2021 r. 
Zn.spr.: ZG.750.1.2021 

Starostwo Powiatowe w Otwocku 
Wydział  Ochrony Środowiska 
ul. Górna 13 
05-400 Otwock 

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2021r. (data wpływu 23.03.2021r.), znak 

sprawy OŚ.6162.162.2020.ŁŁ(5) zgodnie z art. 22 ust. 2,3 ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463.) Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów 

pozytywnie opiniuje projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Gminy Osieck 

Powiatu Otwockiego. 

Z poważaniem 
Artur Dawidziuk 
Nadleśniczy 
/podpisano elektronicznie certyfikatem 
kwalifikowanym/ 
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