Mszczonów, dnia 22 luty 2021r.
G. 6162.1.2021.MDz

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia
lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, dla
obrębów ewidencyjnych Gminy Mszczonów
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2020r. poz. 1463
z późniejszymi zmianami) Burmistrz Mszczonowa zawiadamia, że w Urzędzie Miejskim
w Mszczonowie Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów w pok. nr. 8 w godzinach 8.00-16.00 w terminie
od 22.03.2021r. do 24.05.2021r.
wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, dla obrębów
ewidencyjnych Gminy Mszczonów.
Ponadto informuję, iż w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie dyżur konsultacyjny pełnił będzie autor
projektów planów urządzania lasów w dniach :
03 maja 2021 roku
10 maja 2021 roku
17 maja 2021 roku

w godz. 10.00-14.00

Konsultacje możliwe będą wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel. 46 858-28-30.
W myśl art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu
uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia
i wnioski w sprawie planu do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów nr tel. 46 855-22-19 wew. 29.
Starosta Żyrardowski wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. Wnioski
należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której pismo dotyczy.
Plany obowiązywać będą od 01.01.2021r. do 31.12.2030r. i będą podstawą do naliczenia podatku leśnego.
Powyższe plany zostały opracowane na materiałach pochodzących z zasobów geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Żyrardowie.
Materiały do uproszczonych planów urządzania lasu w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie
http://pobierz.mszczonow.pl/BIP/G/UPUL/2021/
oraz www.mszczonow.pl w zakładce Ważne komunikaty
BURMISTRZ MSZCZONOWA
mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

