
 
         

 
SAB.II.6162.2.2013.BK            Rawa Mazowiecka 21.02.2013r. 
 
 
 
 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2, ust. 4, ust. 5, art. 22  ust. 2 ustawy z dnia   
28 września  1991r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59  
z późniejszymi zmianami) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 
grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu 
urządzania lasu, uproszczonego planu urządzania lasu praz inwentaryzacji stanu 
lasu (Dz. U. z 2005r. Nr 256 poz. 2151),  
 

zatwierdzam  
 
na okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2022r.  Uproszczone Plany Urządzenia 
Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 12 ha dla 
obrębu Białogórne  gmina Biała Rawska oraz o powierzchni 24,89 ha dla miasta 
Biała  Rawska , sporządzone w roku 2012 przez „AGMAR” Pracownia Urządzenia 
Lasu Stanisław Lussa 08-400 Garwolin ul. Gen. Andersa 19.                                                        
 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach, trwale zrównoważoną 
gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu lub uproszczonego 
planu urządzania lasu. Obowiązek sporządzenia uproszczonego planu urządzenia 
lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa stosownie do cytowanych 
wyżej przepisów należy do starosty. Wykonany projekt uproszczonego planu 
urządzenia lasu sporządzono zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia z dnia 20.12.2005r. 
Powyższe przepisy mają zastosowanie do sporządzonego uproszczonego planu 
urządzenia lasu na podstawie § 10 w/w rozporządzenia z dnia 12.11.2012r.  

Zgodnie z art. 22 ust. 2  ustawy o lasach, uzyskano pozytywną opinię 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice (pismo z dnia 5.10.2012r. znak:  
ZG-77-18/12). Plany były wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta  
i Gminy Biała Rawska w okresie od 12.09.2012r. do 12.11.2012r. W ustawowym 
terminie, tj. 30 dni od dnia wyłożenia, nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi. 
 
 
 

Z up. Starosty 
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Do wiadomości 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska 
2. a/a+ BIP + tablica ogłoszeń  


