
Zarządzenie Nr 85/2020 
Starosty Ciechanowskiego 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu 

dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r.           
o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463), po uzyskaniu opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Ciechanów, Nadleśniczego Nadleśnictwa Płońsk oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Przasnysz 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 
 

Zatwierdzam uproszczone plany urządzenia lasu, sporządzone dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 
położonych na terenie powiatu ciechanowskiego, w następujących gminach i obrębach 
ewidencyjnych: 

1. gmina Ciechanów, obręby: Baraki Chotumskie, Chotum, Gąski, Gumowo, Modła, 
Nowa Wieś, Pęchcin, Rajmundowo, Rutki Borki, Rutki Głowice, Rutki Marszewice, 
Rydzewo, Wola Pawłowska, Wólka Rydzewska;  

2. gmina Glinojeck, obręby: Ogonowo, Płaciszewo, Sadek, Strzeszewo; 
3. gmina Ojrzeń, obręby: Kraszewo, Lipówiec, Łebki Wielkie, Ojrzeń, Rzeszotko, 

Skarżynek, Dąbrowa, Halinin, Kicin; 
4. gmina Grudusk, obręby: Grudusk, Humięcino - Andrychy, Kołaki Wielkie, Leśniewo 

Dolne, Leśniewo Górne, Rąbież Gruduski, Żarnowo; 
5. gmina Sońsk, obręby: Bądkowo, Ciemniewko, Gąsocin, Gutków, Kałęczyn, Koźniewo 

Łysaki, Koźniewo Średnie, Koźniewo Wielkie, Łopacin, Marusy, Soboklęszcz, Sońsk, 
Szwejki, Ślubowo, Wola Ostaszewska. 
 

§ 2 
 

Uproszczone plany urządzenia lasu, o których mowa w § 1, obowiązują od dnia 1 stycznia 
2021 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.  
 

§ 3 
 

Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7          
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 
 

§ 4 
 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Rolnictwa i Środowiska. 
 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

STAROSTA 
 /-/ Joanna Potocka - Rak 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach                 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1463) nadzór nad gospodarką leśną, w lasach niestanowiących 

własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną 

prowadzi się według uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzanego na okres 10 lat. 

Na podstawie art. 22 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, uproszczone plany urządzenia lasu 

zatwierdza starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego. 

Starosta Ciechanowski, działając na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, 

zlecił wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych             

w 49 obrębach ewidencyjnych o ogólnej powierzchni 3019,9893 ha, w pięciu gminach: 

Ciechanów (14 obrębów ewidencyjnych - 1035,2277 ha), Sońsk (15 obrębów ewidencyjnych 

– 1041,2198 ha), Ojrzeń (9 obrębów ewidencyjnych – 621,8254 ha), Grudusk (7 obrębów 

ewidencyjnych - 226,0752 ha) oraz Glinojeck (4 obręby ewidencyjne - 95,6412 ha),              

na terenie powiatu ciechanowskiego. Plany zostały wykonane przez Pana Krzysztofa 

Janczulewicza – prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Janczulewicz 

Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno – Leśnych, ul. Białostocka 45, 16-020 Czarna Białostocka, 

zgodnie z warunkami określonymi w umowie nr WO-ZP.273.2.2020 z dnia 21 kwietnia      

2020 r.  

Dokumentację wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z dnia             

28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463), rozporządzenia 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), 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 (Dz. U. 2020 r., poz. 283 ze zm.), 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczania przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405), ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) oraz Zarządzenia 

nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016 z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie 

uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy          

o lasach, zmienionego Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia      

26 maja 2017 r., znak: ZU.6007.1.2017. 

Starosta Ciechanowski odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla ww. projektów uproszczonych planów urządzenia lasu        

po analizie uwarunkowań określonych w art. 49 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.),  

oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo      

z dnia 08.06.2020 r. znak WOOŚ-III.410.300.2020.JD) i Mazowieckim Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie (pismo z dnia 14 lipca 2020 r. znak 

ZS.7040.297.2020.MSI). 



Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, projekty uproszczonych planów urządzenia 

lasu dla lasów, położonych na terenie powiatu ciechanowskiego zostały wyłożone              

do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie: Urzędu Gminy Ciechanów, Urzędu Gminy 

Ojrzeń, Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, Urzędu Gminy Grudusk oraz Urzędu Gminy Sońsk. 

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia 

lasu zainteresowani właściciele lasów nie złożyli na piśmie zastrzeżeń i wniosków w sprawie 

planów. 

Projekty uproszczonych planów urządzenia lasu zostały pozytywnie zaopiniowane 

przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Ciechanów, Nadleśniczego Nadleśnictwa Płońsk oraz 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Przasnysz. 

 

 

STAROSTA 

 /-/ Joanna Potocka - Rak 


