
            

INFORMACJA
 nt. projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

Wójt Gminy Sanok uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2008r. do dnia 

27 stycznia 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, Sanok, ul. Kościuszki 23, piętro II, pokój  211 

zostały wyłożone do wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów stanowiących 

własność osób fizycznych z terenu Gminy Sanok, miejscowości : Niebieszczany, Płowce, Sanoczek, 

Pisarowce, Pakoszówka, Liszna, Łodzina.

Uproszczone plany urządzenia lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski do projektów uproszczonych 

planów urządzenia lasów w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu tj. do dnia 29 grudnia 2008r. 

Starosta Sanocki w drodze decyzji dokona uznania lub nieuznania wniesionych zastrzeżeń lub wniosków.

Uproszczone plany urządzenia lasów zatwierdza Starosta Sanocki.

Z projektami uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych 

z terenu Gminy Sanok miejscowości : Niebieszczany, Płowce, Sanoczek, Pisarowce, Pakoszówka, Liszna, 

Łodzina można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sanoku, Sanok, ul. Kościuszki 23, piętro II, pokój 211 

w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie od dnia 28 listopada 2008 r. do 27 stycznia 2009 r. 

Natomiast w dniach:

– 7 grudnia 2008 r. w godz. od 12.30 do 15.30 w Wiejskim Domu Kultury w Pakoszówce,

– 14 grudnia 2008 r. w godz. od 11.30 do 14.30 w Wiejskim Domu Kultury w Niebieszczanach,

Wykonawca uproszczonych planów urządzenia lasów, który na zlecenie Starostwa Powiatowego

w Sanoku opracowywał ww. plany, będzie pełnił dyżur przy wyłożonych dokumentach, w związku 

z powyższym prosi się zainteresowanych właścicieli aby w miarę możliwości dokonali wglądu 

w powyższe plany ze względu na możliwość otrzymania pełnych i wyczerpujących informacji oraz 

wiążących wyjaśnień dotyczących treści zawartej w planach urządzenia lasów.

Otrzymują:

1. Właściciele nieruchomości wg rejestru Projektu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu.
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok,
2. Wykonawstwo Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, P. Marek Kielar

Iwonicz ul. Długa 123, 38-440 Iwonicz Zdrój,
3. Informacja zamieszczona została na tablicy ogłoszeń w/m oraz na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Sanok.


