
STAROSTWO POWIATOWE 

      w Ciechanowie 

    ul. 17 Stycznia 7 

   06-400 Ciechanów                                      ZAWIADOMIENIE 

 

 

W związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 

sporządzonych na okres 01.01.2021 r. – 31.12.2030 r., położonych w obrębach ewidencyjnych: Bądkowo, 

Ciemniewko, Gąsocin, Gutków, Kałęczyn, Koźniewo Łysaki, Koźniewo Średnie, Koźniewo Wielkie, Łopacin, 

Marusy, Soboklęszcz, Sońsk, Szwejki, Ślubowo, Wola Ostaszewska – gmina Sońsk, w powiecie 

ciechanowskim, województwie mazowieckim”, zleconego na podstawie umowy z dnia 21 kwietnia 2020 r.                        

nr WO-ZP.273.2.2020, przez Powiat Ciechanowski, Panu Krzysztofowi Janczulewiczowi, prowadzącemu 

działalność gospodarczą pod firmą Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno – Leśnych, ul. Białostocka 45,         

16-020 Czarna Białostocka, Starosta Ciechanowski informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 

uproszczonych planów urządzenia lasu: 

1. dla obrębów Bądkowo, Ciemniewko, Gąsocin, Gutków, Kałęczyn, Koźniewo Łysaki, Koźniewo 

Średnie, Koźniewo Wielkie, Łopacin, Marusy, Soboklęszcz, Sońsk, Szwejki, Ślubowo, Wola 

Ostaszewska – gmina Sońsk od dnia 21.09.2020 r. do dnia 19.11.2020 r. w siedzibie Urzędu 

Gminy Sońsk ul. Ciechanowska 20, 06 – 430 Sońsk, pokój nr 13, w poniedziałek w godzinach       

od 800 – 1630, od wtorku do czwartku w godzinach od 800 – 1600 i w godzinach 800 – 1530 w piątek.  

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463) 

projekt uproszczonego planu urządzenia lasu 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 

lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. 

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani 

właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie 

uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. 
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