
Zarządzenie Nr .50/Jf)A O
Starosty Nowodworskiego

z dnia .~5.~O~.:do.jył.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 45 poz. 435

z póz. zm.) zarządzam co następuje:

Zatwierdzam "Uproszczony plan urządzenia lasu dla wsi Nowe Polesie gmina Leoncin" sporządzony dla lasów

nie stanowiących własności Skarbu Państwa na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr .5.0/~AO
Starosty Nowodworskiego z dnia ..~5!~:.~ĄQ.~.,

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach O, t. z 2005 r. Dz.U. Nr 45 poz. 435 z

póZ. zm.) Starosta sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Racjonalną gospodarkę leśną oraz sposób jej realizacji określają plany urządzenia lasów sporządzane na okres

10 lat.

Powiat nowodworski w 2008 r. zlecił wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla gminy

Czosnów i Leoncin

Uproszczone plany urządzenia lasów zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu

urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U. z 2005 r. Nr 256

poz. 2151.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr 45 poz. 435 z

póż. zm.) projekty uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykłada

się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu

urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że

uproszczony plan urządzenia lassu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie 30 dni

od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania

lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 wyżej powołanej ustawy o lasach).

Wójt Gminy Leoncin powiadomił właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

uproszczonego planu urządzenia lasu na okres 60 dni oraz o możliwości składania zastrzeżeń i wniosków

w sprawie planu.

Do Starosty Nowodworskiego wpłynęło zastrzeżenie dotyczące planu dla wsi Nowe Polesie (dz. nr

ewid. 33). Starosta wydał decyzję o nieuznaniu zastrzeżenia właścicieli działki nr 33 we wsi nowe Polesie gmina

Leoncin. Właściciele przedmiotowej działki wnieśli odwołanie od decyzji wydanej przez Starostę

Nowodworskiego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do

ponownego rozpatrzenia. Po zgromadzeniu nowych dokumentów Starosta Nowodworski ponownie wydał decyzję

o nieuznaniu zastrzeżeń złożonych przez właścicieli działki nr 33 we wsi Polesie Nowe. Również od tej decyzji

właściciele wnieśli odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego. Samorządowe Kolegium

Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Nowodworskiego. Po upływie terminu, w jakim

decyzja może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w warszawie - należało zatwierdzić

uproszczony plan urządzenia lasu dla wsi Nowe Polesie gmina Leoncin.


