ZARZĄDZENIE NR 54/2015
STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie
stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących mienie komunalne Gminy
Laszki, położonych w obrębach ewidencyjnych: Bobrówka, Charytany, Czerniawka,
Korzenica, Laszki, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Tuchla, gmina Laszki, powiat
jarosławski, województwo podkarpackie.
§1
Działając na podstawie art. 22 ust. 2, w związku z art. 7 ust. 1, art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U.2015.2100) oraz
pozytywnej opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław, pismo z dnia 21.12.2015r. znak:
ZG.750.28.2015, zarządza się, co następuje:
1. Zatwierdza się uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów mienia komunalnego Gminy
Laszki, o powierzchni 363,43 ha, położonych w obrębach ewidencyjnych: Bobrówka,
Charytany, Czerniawka, Korzenica, Laszki, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Tuchla, gmina
Laszki, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.
2. Ustala się okres ważności przedmiotowego planu do dnia 31 grudnia 2025r.
§2
W lasach, dla których zatwierdza się uproszczony plan urządzenia lasu, należy prowadzić
gospodarkę leśną według tego planu, z uwzględnieniem w szczególności następujących
celów:
1) zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki
życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
2) ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne
fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:
a) zachowanie różnorodności przyrodniczej,
b) zachowanie leśnych zasobów genetycznych,
c) walory krajobrazowe,
d) potrzeby nauki,
3) ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz
o specjalnym znaczeniu społecznym,
4) ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na
obszarach wododziałów i obszarach zasilania wód podziemnych,
5) produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów
ubocznego użytkowania lasu.

§3
Zatwierdzony uproszczony plan urządzenia lasu stanowi integralną część niniejszego
zarządzenia.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Środowiska i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
§5
Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 37-500 Jarosław ul.Jana Pawła II 17
i w Urzędzie Gminy Laszki, 37-543 Laszki 36 oraz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Powiatu Jarosławskiego www.jaroslaw.samorzady.pl
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

