
ZARZ4DZENIE Nr . . 2?P2 
STAROSTY OTWOCKIE 0 

z dma 

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urz4dzenia lasu dia lasów 
niestanowiqcych wlasnoci Skarbu Pañstwa potozonych na terenie Gminy Whizowna 

w powiecie otwockim 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 wrzeuia 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 672), p0 uzyskaniu opinii Nad1eniczego Nad1enictwa Celestynów 
zarzadzam, co nastçpuje: 

§ 1. Zatwierdzam uproszczone plany urzdzenia lasu dia lasów niestanowicych 
wlasnoci Skarbu Pañstwa po1oonych na terenie Gminy Wizowna w powiecie otwockim. 

§ 2. Uproszczone plany urz4dzenia lasu, o których mowa w § 1, stanowi, zallcznik do 
niniejszego zarzdzenia. 

§ 3. Okres obowizywania uproszczonych planów urz4dzenia lasu, o których mowa 
w § 1, ustalarn na okres od dnia 1.0 1.2020 r. do dnia 31.12.2029 r. 

§ 4. Wykonanie zarz4dzenia w zakresie realizacji zadañ zawartych w uproszczonych 
planach urzq4zenia IasOw wymienionych w § 1 powierzam Dyrektorowi Wydzialu Ochrony 

rodowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 5. Zarzdzenie podlega ogloszeniu na tablicach ogloszeñ Urzçdu Gminy Wiftzowna, 
Starostwa Powiatowego w Otwocku, Nad1enictwa Celestynów oraz publikacji w Biuletynie 
Inforrnacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

§ 6. Zarzdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania. 

STAROSTA 

KrzysztofSzczegielnjo.k 

Luka.cz II n s ek 

okat 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz, 672) 
Starosta sprawuje nadzór nad lasami niestanowicymi w1asnoci Skarbu Pañstwa. Trwale 
zrównowazon, gospodarkc 16n4 prowadzi sic wedlug uproszczonego planu urzdzenia lasu 
sporz4dzanego na okres 10 lat. Na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o lasach, uproszczone 
plany urzq4zenia  lasu zatwierdza starosta, p0 uzyskaniu opinii wlaciwego terytorialnie 
nad1eniczego. 

Starosta Otwocki, dzia1ajc na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, ziecil 
wykonanie uproszczonych planów urzdzenia lasu dia Iasów niestanowi4cych w1asnoci 
Skarbu Paiistwa, poIoonych na terenie gmuny Wiqzowna na1ecych do osób fizycznych 
i wspólnot gruntowych. Uproszczone plany urzdzenia lasu zostaly sporzdzone zgodnie 
z rozporzdzeniem Ministra §rodowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczególowych 
warunków i trybu sporzdzania planu urzdzenia lasu, uproszczonego planu urzdzenia lasu 
oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302) oraz Zarzdzeniem nr 49 
Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 listopada 2016 w sprawie przeznaczenia Arodk6w, 
zwizanych z funduszem 1enym, na sporz4dzenie uproszczonych planów urzdzania lasu, 
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach. Plany zostaly wykonane przez firmç 
TAXUS UL z siedzibq, w Warszawie. 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, projekty uproszczonych planów urzdzenia lasu dia 
lasów poloonych na terenie grniny Wizowna, zostaly wy1oone do publicznego wg1du na 
okres 60 diii. Zgloszone przez Wlacicie1i wnioski i zastrzeenia do projektów planów zostaly 
rozpatrzone. 

Projekty przedmiotowych uproszczonych planów urzdzenia lasu zostaly pozytywnie 
zaopiniowane przez Nad1eniczego Nad1enictwa Celestynów. 


