
ZARZĄDZENIE Nr 60/2020 

Starosty Stalowowolskiego 

 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 

położonych w gminie Radomyśl nad Sanem, na terenie obrębów ewidencyjnych: 

- Radomyśl nad Sanem, Chwałowice, Zalesie, Pniów, Kępa Rzeczycka – Gmina Radomyśl nad 

Sanem 

 

Na podstawie: 

- art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

920 t.j.),  

- art. 22 ust.2 w związku z art. 7 ust. 1, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 

roku o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 t.j.), 

 

oraz opinii: 

- Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościeradów, 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

- Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Rzeszowie, 

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Zatwierdza się uproszczone plany urządzania lasu wraz z Prognozą Oddziaływania                                   

na Środowisko, stanowiącą integralną część tych opracowań, dla lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 

położonych na terenie obwodów ewidencyjnych: 

- Radomyśl nad Sanem, Chwałowice, Zalesie, Pniów, Kępa Rzeczycka – gmina Radomyśl nad 

Sanem 

2. Ustala się okres ważności przedmiotowych planów od 01.01.2021 r. do 31.12.2030 r. 

 

§ 2. 

W lasach, dla których zatwierdza się niniejsze uproszczone plany urządzania lasu, należy prowadzić 

gospodarkę leśną według tych planów, z uwzględnieniem w szczególności następujących celów: 

1. zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę warunków życia 

i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą, 

2. ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty 

rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względów na: 



- zachowanie różnorodności przyrodniczej, 

- zachowanie leśnych zasobów genetycznych,  

- walory krajobrazowe, 

3. ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie                             

oraz o specjalnym znaczeniu społecznym, 

4. ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach 

wododziałów i obszarach zasilania wód podziemnych, 

5. produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego 

użytkowania lasu. 

§ 3. 

Zatwierdzone plany urządzania lasu stanowią integralną część zarządzenia. 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.  

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

Janusz Zarzeczny 

 

Starosta Stalowowolski 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 


