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ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie

o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  Projektu  Uproszczonego  Planu  Urządzenia  Lasu  stanowiącego
własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Siewierz

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2129, z późn. zm.) zawiadamia się, że w okresie:

od 15 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.
 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,
(pokój Nr 32, II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu) na okres 60 dni zostanie
wyłożony  do  publicznego  wglądu  Projekt  Uproszczonego  Planu  Urządzenia  Lasu  dla  lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i Wspólnoty Leśno - Gruntowej
w Siewierzu na terenie Gminy Siewierz w obrębach ewidencyjnych: Siewierz, Brudzowice, Czekanka,
Żelisławice, Warężyn, Wojkowice Kościelne, Nowa Wioska, Dziewki, Leśniaki, Gołuchowice, Tuliszów i
Surma. W terminie 30 dni od wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani
właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Uwagi
należy składać w formie pisemnej wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie  do  dnia  14
grudnia 2019 roku. Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, która
będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Starosta Będziński.
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