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    OGŁOSZENIE 
 

o wyłożeniu do publicznej wiadomości „Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu” 
 
 

        Zawiadamiam, że w dniach od 29 sierpnia 2022 r. do  27 października 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17 , 47 – 303 Krapkowice (bud. II pok.16 
A), zostanie udostępniony do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzenia 
lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w Gminie Krapkowice” 
opracowany na okres gospodarczy od 1 stycznia 2023 r. do 31.12.2032 r. w obrębach 
ewidencyjnych: Dąbrówka Górna, Gwoździce, Pietna, Steblów, Żużela, Żywocice                             
i Krapkowice”. 
 
Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. 
 
       Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału 
lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie  z ustawą z dnia            
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   
z 2022 r., poz 1029 z późn. zm.) oraz z treścią art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. u. z 2022 r., poz. 672). 
 

W trakcie biegu terminu publicznego wyłożenia dokumentu, zainteresowane osoby i podmioty 

mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu 

uproszczonego planu urządzenia lasu. Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy składać         
w terminie 30 dni od upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 28 września 2022 r.,       
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice lub w formie elektronicznej na adres 
umig@krapkowice.pl 
 
          Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu uproszczonego planu 
urządzenia lasu. 
 

   Z up. BURMISTRZA 
ZASTĘPCA BURMISTRZA 
                /-/ 
      Arnold Joszko  
 

Zamieszczono: 
-  na stronie bip.krapkowice.pl 
-  na tablicy ogłoszeń UMiG Krapkowice 
 
 
Sprawę prowadzi: Piotr Górecki (Inspektor d.s leśnictwa – tel. 4466870)                                                                                                             

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina 

Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na 
adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  
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