
Zarządzenie Nr 93/2021 
Starosty Ciechanowskiego 
z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu 
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy 

Ojrzeń, obręb ew. Nowa Wieś, gmina Ojrzeń 
 

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 2021 r., poz. 1275), po uzyskaniu opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Płońsk zarządzam, co następuje: 

§ 1 
 

Zatwierdzam Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, należących do Gminy Ojrzeń, położonych na działkach nr ew. 88/1 i 88/3                
w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Ojrzeń. 

 
§ 2 

 
Uproszczony plan urządzenia lasu, o których mowa w § 1, obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2022 r. do dnia 31 grudnia 2031 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 2021 r., poz. 1275) 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. 

Wójt Gminy Ojrzeń, działając na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach, zlecił 

wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa, należących do Gminy Ojrzeń, położonych na działkach nr ew.: 88/1            

o powierzchni 0,0074 ha i 88/3 o powierzchni 0,4613 ha, ogółem: 0,4687 ha, w obrębie 

ewidencyjnym Nowa Wieś na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2031 r. 

UPUL został sporządzony przez firmę TAXUS UL Sp. z o. o. ul. Ochocka 14,             

02-495 Warszawa (jednostka specjalistyczna zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy o lasach). 

Dokumentację wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym            

w szczególności z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275). 

oraz 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). 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia 

lasu został wyłożony do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy 

Ojrzeń, na okres 60 dni – od dnia 17.09.2021 r. do dnia 17.11.2021 r. 

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia 

lasu mieszkańcy nie złożyli na piśmie zastrzeżeń i wniosków w sprawie planów. 

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu został pozytywnie zaopiniowany przez 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Płońsk (pismo z dnia 25 października 2021 r. znak 

ZG.750.39.2021). 

 

 

 

STAROSTA  

 /-/ Joanna Potocka - Rak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


