ZARZĄDZENIE Nr 28 /2015
STAROSTY MAKOWSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania komisji celem odbioru uproszczonych planów urządzania lasów dla
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot
gruntowych oraz inwentaryzacji lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha
niestanowiących własności Skarbu Państwa, dla gruntów leśnych położonych na terenie
gminy Szelków i Różan
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
( Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się powiatową komisję do odbioru uproszczonych planów urządzania lasu,
wynikających z zawartej umowy Nr 52/15 pomiędzy Powiatem Makowskim a firmą
PRO-LAS Weremijewicz sp.j., adres: 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 11/1 reprezentowaną
przez Macieja Oszmiańskiego w składzie:
1) Przewodniczący - Joanna Rzepka
2) Członek
- Marianna Rawa,
3) Członek
-Józef Iwiński,
4) Członek
-Lidia Ferenc-Danieluk,
5) Członek
-Katarzyna Niestępska-Tomaszewska.
§ 2.
Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez
upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia
przez Wykonawcę faktury.
§ 3.
Przedmiotem odbioru jest:
1) wykonanie uproszczonych planów wykonanych zgodnie z ustawą o lasach z dnia
28 września 1991 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302) w sprawie szczegółowych
warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu
oraz inwentaryzacji stanu lasu,
2) dokumentacja urządzeniowa winna być opracowana na każdy obręb geodezyjny w 4 egz.
z czego 1 egz. w oprawie introligatorskiej i 1 egz. map podklejony na płótnie lub folii oraz
w formie elektronicznej dokumentacji (dla starostwa, nadleśnictwa i gmin),
3) zadania w zakresie gospodarki leśnej wykonane w 1 egz. dla każdego właściciela,
4) wykaz zmian powierzchni leśnej w stosunku do rejestru gruntów,
5) prognoza oddziaływania na środowisko dla gmin Szelków i Różan,
6) zaświadczenia z Urzędów Gmin o fakcie wyłożenia uproszczonych planów urządzenia lasu
do publicznego wzglądu na okres 60 dni oraz opinię Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA
/-/ Zbigniew Roman Deptuła

