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 Prezydent Miasta Puławy 
  

 Urząd Miasta Puławy 
 ul. Lubelska 5 
 24-100 Puławy 
 

W związku z zadaniem wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu, zleconym przez powiat puławski, 

informuję, że na terenie miasta Puławy odbywać się będą prace taksacyjne w terminie od 15 czerwca 2022 r. do 15 

sierpnia 2022 r. (ramowy plan prac).  

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów dokumentów, zostaną one przesłane do Urzędu 

Gminy/Miasta, celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 

1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.). 

 

Zgodnie z Ustawą o Lasach, 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. 

 Po upływie 30 dni od daty wyłożenia ewentualne złożone przez właścicieli wnioski należy przekazać do 

Wykonawcy (np. skan – przekazanie elektroniczne), natomiast oryginały zastrzeżeń do planów należy przekazać do 

Starostwa Powiatowego. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia 

zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów. 

 

Proszę o zawiadomienie właścicieli lasów, o prowadzonych pracach taksacyjnych, w sposób zwyczajowo 

przyjęty (wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń na terenie wsi).  

 

Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie wersji elektronicznej mapy/rysunku Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy.  

Jednocześnie zwracamy się z zapytaniem, czy na terenie gminy/miasta znajdują się lasy ochronne należące do 

osób fizycznych i wspólnot gruntowych w myśl Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 

2022 r., poz. 672 ze zm.). Prosimy o pisemną odpowiedź w tej sprawie. 

 

Z poważaniem 

 

Do wiadomości  
Starostwo Powiatowe w Puławach 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Al. Królewska 19 
24-100 Puławy 

Kontakt Taxus UL Sp. z o.o.: 
email: upul@grupa-taxus.pl 

tel.: 22 824 58 97 
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