
„Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu
oraz  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  dla  lasów  niestanowiących
własności Skarbu Państwa na terenie gminy Miasto Płock”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

A. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie:
1. uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu

Państwa  oraz  inwentaryzacji  stanu  lasu  dla  lasów  niestanowiących  własności
Skarbu Państwa, położonych na terenach 7 obrębów ewidencyjnych  (zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia), w gminie Miasto
Płock - o łącznej powierzchni około 310 ha.
UWAGA:
Zamawiający  informuje,  że  podana  powyżej  powierzchnia  jest
szacunkowa.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za
faktycznie urządzoną powierzchnię.

2. prognozy  oddziaływania  na  środowisko  dla  wybranych  fragmentów  projektu
uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu. 

B. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sporządzenie:
1. uproszczony  plan  urządzenia  lasu, który  będzie  obowiązywał  w  okresie  od

1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r., w tym zaktualizowania powierzchni lasów,
zgodnie z:
1) ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788),
2) rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  12  listopada  2012  r.  w  sprawie

szczegółowych  warunków  i  trybu  sporządzania  planu  urządzenia  lasu,
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz  inwentaryzacji  stanu lasu (Dz.  U.  z
2012 r., poz. 1302),

3) zarządzeniem  nr  49  Dyrektora  Generalnego  Lasów  Państwowych  z  dnia  17
listopada 2016 roku w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem
leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach - gdzie ustala się jako obowiązujący przy
wykorzystywaniu  środków  funduszu  leśnego  do  współfinansowania  prac  nad
planami uproszczonymi:

a) standard  uproszczonej  leśnej  mapy  numerycznej,  którego  dokumentacja
techniczna stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia,

b) standard opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia
lasu,  którego  dokumentacja  techniczna  stanowi  Załącznik  Nr  3  do
zarządzenia,

c) standard  wymiany  danych  o  lasach,  którego  dokumentacja  techniczna
stanowi Załącznik Nr 4 do zarządzenia,

d) wytyczne do sporządzania projektów uproszczonych planów urządzenia lasu
wraz z Aneksem Nr 1, będącym szablonem dokumentu uproszczonego planu
urządzenia lasu, stanowiące Załącznik Nr 5 do zarządzenia,

e) aplikację  do  obsługi  warstw  mapy  numerycznej  korzystającej  z  bazy
TAKSATOR - PLANY UPROSZCZONE, do pobrania i zainstalowania,

f) aplikację TAKSATOR – PLANY UPROSZCZONE, do pobrania i zainstalowania;
2. inwentaryzację stanu lasu, która będzie obowiązywała w okresie od 1 stycznia

2019 r. do 31 grudnia 2028 r., w tym zaktualizowania powierzchni lasów, zgodnie z:
1) ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788),
2) rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  12  listopada  2012  r.  w  sprawie

szczegółowych  warunków  i  trybu  sporządzania  planu  urządzenia  lasu,
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz  inwentaryzacji  stanu lasu (Dz.  U.  z
2012 r., poz. 1302);

Inwentaryzacja powinna zostać sporządzona w formie dwóch opracowań: tom 1 –
dla  lasów  stanowiących  własność  Gminy  Płock  (komunalnych),  tom  2  –  dla
pozostałych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

3. prognozę oddziaływania na środowisko dla  wybranych fragmentów projektu



uproszczonego  planu  urządzenia  lasu  i  inwentaryzacji  stanu  lasu,  spełniającą
wymogi art.  51  ust.  2  ustawy  z dnia  3 października  2008  r.  o  udostępnianiu
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405
ze zm.), zwaną dalej ustawą ooś, gdy  ich realizacja może spowodować znaczące
oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli  nie są one bezpośrednio związane z
ochroną obszaru Natura 2000 lub nie w  ynikają z tej ochrony  , o czym stanowi art.
46 ust. 3 ustawy ooś, posiłkując się treścią załącznika nr 2 i 2A do opisu przedmiotu
zamówienia.

Załącznik Nr 2 zawiera  informacje na temat: gruntów przeznaczonych do zalesienia
w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  lub  w decyzjach  o
warunkach  zabudowy i  zagospodarowania  terenu,  faktu  posiadania  przez  gminy
takich planów, położenia obrębów na obszarach bezpośredniego lub potencjalnego
zagrożenia  powodzią  oraz  występowania  poszczególnych  obrębów  na  terenach
cennych przyrodniczo, z uwzględnieniem obszaru NATURA 2000. 
Załącznik nr 2A to przedstawienie powyższych informacji na mapie.

Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Warszawie  w  celu  określenia  zakresu  i  stopnia  szczegółowości  prognozy
oddziaływania na środowisko.

W  prognozie  oddziaływania  na  środowisko  Wykonawca uwzględni  informacje
zawarte  w  prognozach  oddziaływania  na  środowisko  sporządzonych  dla  innych,
przyjętych  już,  dokumentów  powiązanych  z  projektami  uproszczonych  planów
urządzenia lasów będących przedmiotem postępowania, o czym stanowi art. 52 ust.
2  ustawy  ooś,  między  innymi:  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego, planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i inne - dane
w  tym  zakresie  pozyska  z  zasobów  Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  instytucji
sporządzających plany.

Ponadto Wykonawca sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko także po
opracowaniu projektu planu, w przypadku, gdy po wykonaniu prac taksacyjnych
okaże się, że projekt tego planu wymaga sporządzenia prognoz.

C. Zakres i wytyczne do prac taksacyjnych:
1. Wykonawca podczas sporządzania dokumentów wymienionych w § 3 uwzględni:

1) grunty ujęte w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako użytki „lasy” o
symbolu „Ls”,

2) grunty zalesione, w tym samosiewy rosnące na gruntach przeznaczonych do
zalesienia  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  oraz
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lecz nie ujęte w
rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako użytki „lasy” o symbolu „Ls”,

3) grunty  nieujęte  w  ewidencji  gruntów  i  budynków jako  lasy  ale  porośnięte
lasami,  nie  uwzględnione  w miejscowych  planach  zagospodarowania
przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu - po uzgodnieniu z ich właścicielami w formie  oświadczenia, którego
wzór przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Ustalenia  uproszczonych  planów  urządzenia  lasu  dotyczące  granic  i
powierzchni  lasu  będą  uwzględniane  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  -
zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o lasach.

2. W projekcie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz w inwentaryzacji stanu lasu
Wykonawca  uwzględni  informacje  o  powierzchniach  gruntów
przeznaczonych  do  zalesienia, przewidzianych  w  miejscowych  planach
zagospodarowania  przestrzennego  do  zalesienia,  które  będą  służyć  zmianie
kategorii użytku na las - zgodnie z wymogami § 7 ust. 1 pkt 1 ppkt a oraz § 8 ust.
1 pkt 1 ppkt a rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w
sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  sporządzania  planu  urządzenia  lasu,
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu; dane w tym



zakresie pozyska z  zasobów Urzędu Miasta Płocka.
3. Wykonawca sporządzi tzw.  „Wykaz gruntów do zalesienia”  według rosnącej

numeracji działek, a w nich z podziałem na kategorie użytków zgodnie z ewidencją
gruntów i budynków: role, łąki i pastwiska  oraz - oddzielnie - nieużytki. 
Na gruntach przeznaczonych do zalesienia mogą znajdować się powierzchnie już
zalesione, a nie ujęte w ewidencji gruntów i budynków jako las. Powierzchnie takie
uwzględni  w  projektach  planów  opisując  jako  lasy  i  wyszczególni  w  uwagach
z podaniem adresu wydzielenia pod którym znalazły się w opracowaniu. 

4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności powstałych podczas prac urządzeniowych,
wynikających z  różnicy  pomiędzy ewidencją  gruntów a  stanem faktycznym na
gruncie   Wykonawca sporządzi  odrębny zbiorczy  wykaz  tych powierzchni,  tzw.
„Wykaz zmian użytków gruntowych”, niezależnie od ujęcia tych powierzchni w
projekcie planu. Wykaz zmian powinien być wzorowany na rejestrze gruntów i
powinien zawierać następujące kolumny: 
1) numer rejestru gruntów,
2) nazwisko  i  imię  właściciela  (władającego),  imiona  rodziców,  adres

zamieszkania, udział w przypadku współwłaścicieli i współwładających,
3) numer działki,
4) użytek ewidencyjny,
5) numer oddziału wraz z litera pododdziału,
6) rodzaj powierzchni,
7) zmiany w powierzchni leśnej (w ha z dokładnością do 1m2):

- przybyło,
- ubyło,

8) przyczyn niezależnie od ujęcia tych powierzchni w projekcie planu zmian,
9) uwagi. 

Wykaz zmian powinien być posortowany rosnąco według numeru rejestrowego, podobnie
jak rejestr gruntów. Na końcu wykazu podaje się podsumowanie powierzchni dla kolumn:
„przybyło”, „ubyło”.

5. Dla  każdego  obrębu  ewidencyjnego  Wykonawca  sporządzi  tzw.  „Wykaz
właścicieli  i  słownik  działek”,  który  umożliwi  łatwe  odszukanie  w rejestrze
gruntów numerów rejestrowych i działek należących do konkretnego właściciela.
Wykazy te powinny zawierać listy wszystkich właścicieli  objętych opracowaniem
planów uszeregowanych alfabetycznie według nazwiska i adresu. Oprócz nazwiska
i  imienia  osoby,  dla  prawidłowej  identyfikacji,  poda również  imiona  rodziców i
adres  zamieszkania.  Wykaz  nie  jest  wymagany  w  przypadku,  gdy  plan  jest
wykonany  dla  jednego  właściciela,  np.  wspólnoty  gruntowej.  W/w  wykaz  nie
będzie podlegał udostępnieniu w czasie wyłożenie planów w formie  projektów. 

Ponadto  Wykonawca  podpisze  z  Zamawiającym  umowę  o  powierzeniu  przetwarzania
danych  osobowych  zgodnie  z   ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

6. Materiały geodezyjne w formie wypisów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych
oraz dotychczasowe  uproszczone  plany  urządzenia  lasu  Wykonawca  otrzyma
nieodpłatnie od Zamawiającego, które zwróci po wykonaniu zadania. Na życzenie
Wykonawcy dane z ewidencji gruntów i budynków mogą być wydane w formie
cyfrowej (w formacie SWDE).

7. Urządzane  powierzchnie  Wykonawca  poda  zgodnie  z  danymi  wynikającymi  z
rejestru ewidencji gruntów i budynków, tj. z dokładnością do dwóch lub czterech
miejsc po przecinku (bez zaokrąglania).

8. Powierzchnie gruntów leśnych w urządzanych obiektach objętych opracowaniami
Wykonawca poda według stanu na dzień zakończenia prac terenowych. 

9. Do  prac  urządzeniowych  Wykonawca  przyjmie  podziały  na  działki  dokonane
wyłącznie według aktualnej ewidencji gruntów (wypis z rejestru gruntów i mapa
ewidencyjna),  bez  uwzględniania  innych  podziałów  dokonanych  pomiędzy
współwłaścicielami gruntów.

10.Dane  na potrzeby sporządzania  projektu  uproszczonego planu  urządzenia  lasu
Wykonawca wprowadzi i przetworzy za pomocą programu Taksator PU. 

Bezpłatne  wersje  instalacyjne  aplikacji  do  obsługi  warstw  mapy  numerycznej
korzystającej  z  bazy  TAKSATOR  oraz  aplikację  TAKSATOR,  dedykowane  wszystkim
zainteresowanym  podmiotom,  umieszczone  są  na  stronie  internetowej  Lasów



Państwowych. Aplikacje te pozwalają na generowanie plików numerycznych na potrzeby
banku danych o lasach. Wykonawca będzie pracował na najnowszej wersji aplikacji.

11.Warstwy  leśnych map numerycznych dla  uproszczonego planu  urządzenia  lasu
Wykonawca  wprowadzi  i  przetworzy  w  rozszerzeniu  „Mapa  PU”  do
oprogramowania QGIS.

Uproszczona leśna mapa numeryczna (ULMP) jest zbiorem danych przestrzennych, które
w powiązaniu z bazą opisową programu Taksator PU (TPU) utworzą zbiór danych, który
może  zasilić  system informacji  przestrzennej  (SIP)  przeznaczony  do  przechowywania
danych dla uproszczonego planu urządzenia lasów.
Obowiązujący standard uproszczonej leśnej mapy numerycznej stanowi załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Programy wymienione w
pkt.  14  –  135 wraz  z  dokumentacjami  dostępne  są  na  stronie  internetowej  Zakładu
Informatyki Lasów Państwowych www.zilp.lasy.gov.pl. 

12.Dokumentację  uproszczonego  planu  urządzenia  lasu  oraz  inwentaryzacji  stanu
lasu  Wykonawca  sporządzi  w  formie  opisów  tekstowych,  zestawień
tabelarycznych, przedstawień graficznych oraz map tematycznych. Dokumentację
tę sporządzi również w formie elektronicznej, w szczególności:
1) w postaci baz danych;
2) w  postaci  map  cyfrowych,  z  wykorzystaniem  geograficznych  systemów

informacji (GIS), w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z
późn. zm.).

13. Mapy gospodarczo - przeglądowe lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia w
skali  1:5000, załączone do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu oraz
inwentaryzacji stanu lasu,  wykona w 4 egzemplarzach, a w przypadku prognozy
dla wybranych fragmentów projektu planu i inwentaryzacji - w 6 egzemplarzach,
na stanowiących treść  podkładach map ewidencyjnych gruntów z  oznaczeniem
działek  ewidencyjnych  na  tle  pododdziałów  ujętych  w  sporządzanych  planach,
pokolorowane według gatunków głównych.

Grunty zalesione, w tym samosiewy rosnące na gruntach przeznaczonych do zalesienia,
dotychczas nieprzeklasyfikowane, spełniające kryterium definicji lasu, wyróżni dodatkowo
poprzez zakreskowanie.
Po  jednym  egzemplarzu  mapy  dołączy  do  każdego  egzemplarza  opracowania,
umieszczając je w kieszeni (kopercie) na końcu każdego planu.
Obowiązujący standard opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia
lasu  stanowi  załącznik  nr  3  do  zarządzenia  nr  49  Dyrektora  Generalnego  Lasów
Państwowych. 

II. Termin realizacji zamówienia:
1. Termin  wykonania  przedmiotu  umowy:  od  dnia  podpisania  umowy do  dnia

30.11.2018 r.
2. Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku:

1) ważnych  przyczyn,  niezależnych  od  Wykonawcy,  pisemnie  uzasadnionych  i
udowodnionych przez Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na termin
zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do jednostronnej  weryfikacji  w/w przyczyn wskazanych przez  Wykonawcę i  do
samodzielnego podjęcia decyzji w kwestii zasadności zmiany terminu. 

2) uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania realizacji przedmiotu umowy z
WFOŚiGW W Warszawie – obecnie brak warunków programu i ostateczny termin
realizacji  przedsięwzięcia  będzie  musiał  być  zbieżny  z  terminem  rozliczenia
ustalonym  w  umowie  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym  a  WFOŚiGW  w
Warszawie.

III. Wymagania dla Wykonawców po podpisaniu umowy:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem zamówienia,  w okresie
realizacji  Umowy  -  kopię  polisy  ubezpieczeniowej na  dowód  zawarcia  umowy
odpowiedzialności  cywilnej  Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczyć  Zamawiającemu  w



ciągu  3  dni  od  podpisania  umowy;  obowiązek  ten  dotyczy  również  konieczności
przedłużenia  polisy  ubezpieczeniowej  tak,  aby  obejmowała  ona  cały  okres  trwania
niniejszej umowy - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia
Zamawiającemu kolejnej kopii polisy ubezpieczeniowej w terminie 3 dni przed terminem
wygaśnięcia poprzedniej.

IV. Gwarancja:
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  aneksów do  uproszczonych  planów

urządzenia  lasu  oraz  poprawek  do  inwentaryzacji  stanu  lasu  -  w  okresie
obowiązywania tych dokumentów na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w
terminie w nim określonym.

2. Wykonawca  przyjmuje  odpowiedzialność  względem  Zamawiającego,  jeżeli
przedmiot  umowy,  o  którym  mowa pkt  I jest  niekompletny  lub  ma  wady
zmniejszające jego wartość. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za niekompletność lub jego wady
ukryte.

3. Usunięcie  niekompletności  lub  wad  następuje  na  koszt  Wykonawcy,  bez
dodatkowego wynagrodzenia.

V. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Ludwik Ryncarz     tel. kont.  024 367 15 10
Anna Urbańska-Barszcz   tel. kont.  024 367 15 10

VI. Wykaz załączników do OPZ:
załącznik nr 1 -  Wykaz poszczególnych obrębów ewidencyjnych położonych na terenie
gminy Miasto Płock, dla których w 2018 r. zostanie opracowany nowy uproszczony plan
urządzenia lasu, inwentaryzacja stanu lasu oraz prognoza oddziaływania na środowisko
dla  wybranych  fragmentów  projektu  uproszczonego  planu  urządzenia  lasu  oraz
inwentaryzacji stanu lasu.

załącznik nr 2 - Informacja o powierzchniach gruntów przeznaczonych do zalesienia w
poszczególnych  obrębach  ewidencyjnych,  obowiązujących  w  miejscowych  planach
zagospodarowania przestrzennego gminy, położenia obrębów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią oraz występowania poszczególnych obrębów na terenach cennych
przyrodniczo, z uwzględnieniem Obszaru NATURA 2000. 

załącznik nr 2A – załącznik mapowy obrazujący zakres opisany w załączniku nr 2. 

załącznik nr 3 – wzór oświadczenia.

załącznik nr 4 - Wykaz czynności związanych z opracowaniem UPUL, ISL i POŚ oraz ramy
czasowe ich realizacji.



Załącznik Nr 1     Opisu   przedmiotu zamówienia  
i do umowy

„Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu
oraz  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  dla  lasów  niestanowiących
własności Skarbu Państwa na terenie gminy Miasto Płock”.

Wykaz poszczególnych obrębów ewidencyjnych
położonych na terenie gminy Miasto Płock, dla których w 2018 r. zostanie

opracowany nowy uproszczony plan urządzenia lasu, inwentaryzacja stanu
lasu oraz prognoza oddziaływania na środowisko dla wybranych fragmentów
projektu uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

Lp Obręb Nr obrębu

1 Podolszyce Borowiczki 0001

2 Trzepowo 0002

3 Maszewo 0003

4 Radziwie 0012

5 Góry 0014

6 Tokary 0015

7 Ciechomice 0016



Załącznik Nr 2     do Opisu przedmiotu zamówienia i do umowy  
„Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy

oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na
terenie gminy Miasto Płock”.

Informacja  o  powierzchniach  gruntów  przeznaczonych  do  zalesienia  w  poszczególnych  obrębach  ewidencyjnych,
obowiązujących  
w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  położenia  obrębów  na  obszarach  szczególnego
zagrożenia powodzią oraz występowania poszczególnych obrębów na terenach cennych przyrodniczo, z uwzględnieniem
Obszaru NATURA 2000.  

Nr obrębu Obręb ewidencyjny Położenie obrębu na terenie
objętym prawną formą ochrony

przyrody

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

Położenie na
obszarach

bezpośredniego
lub potencjalnego

zagrożenia
powodzią

0001
Podolszyce Borowiczki W części: Natura 2000, Zespół 

Przyrodniczo-Krajobrazowy
W części W części

0002
Trzepowo W części: Zespół Przyrodniczo-

Krajobrazowy
W części Nie

0003
Maszewo W części: Zespół Przyrodniczo-

Krajobrazowy
W części Nie

0012
Radziwie W części: Natura 2000 W części W części

0014
Góry W części: Natura 2000, Obszar 

Chronionego Krajobrazu
W części Nie

0015
Tokary Tak: Natura 2000, Obszar 

Chronionego Krajobrazu
W części: Plan dla rurociągu naftowego W części

0016
Ciechomice Tak: Obszar Chronionego 

Krajobrazu
W części Nie



Załącznik Nr 3  do Opisu przedmiotu zamówienia i do umowy

„Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu 
oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa na terenie gminy Miasto Płock”.

……………………………… ….                                  Płock, dnia   .. …………. 2018 r.
            Imię i nazwisko
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
        Adres zamieszkania
…………………………………..
               telefon

   Prezydent Miasta Płocka

   ul. Stary Rynek 1

   09-400 Płock

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisana/-y  o ś w i a d c z a m, i ż

jako właściciel/ współwłaściciel działki nr ewid……….., położonej w obrębie
ewidencyjnym ……………………………., gmina Miasto Płock, województwo
mazowieckie,  wyrażam  zgodę  na uwzględnienie  w  uproszczonym  planie
urządzenia lasu/inwentaryzacji stanu lasu* - gruntu ……………….………….**
o powierzchni ……………….ha, porośniętego lasem, lecz nie uwzględnionego
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ponadto  informuję,  iż  podejmę  odpowiednie  kroki  celem  dokonania
zmian geodezyjno - klasyfikacyjnych w zakresie w/w gruntu. 

…………………………………

     /Czytelny podpis/

* Niepotrzebne skreślić

**Podać rodzaj użytku nieleśnego według ewidencji gruntów i budynków



Załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia i do umowy

„Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu 
oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa na terenie gminy Miasto Płock”.

Wykaz czynności związanych z opracowaniem UPUL, ISL i POŚ 

oraz ramy czasowe ich realizacji.

Lp. Czynność Termin

1. Wystąpienie do RDOŚ w Warszawie i PIWS w 
Warszawie o uzgodnienie zakresu i stopnia 
szczegółowości Prognozy oddziaływania na 
środowisko (zwana dalej Prognozą).

Po podpisaniu umowy z 
Zamawiającym

2. Uzyskanie uzgodnienia zakresu i stopnia 
szczegółowości Prognozy dla UPUL i ISL od RDOŚ w
Warszawie i PWIS w Warszawie.

Decyzja RDOŚ i PWIS 30 dni
od wpłynięcia wniosku

3. Pisemne powiadomienie Zamawiającego o terminie 
przystąpienia przez Wykonawcę do prac 
terenowych.

Koniec kwietnia

4. Powiadomienie właścicieli lasów przez 
Zamawiającego o przystąpieniu do sporządzania 
UPUL i ISL.

Koniec kwietnia

5. Opracowanie projektów UPUL i ISL. Maj 

6. Robocze uzgodnienie projektów UPUL i ISL z 
Zamawiającym.

Maj

7. Opracowanie Prognozy  dla wybranych fragmentów 
UPUL i ISL (o ile będzie taka konieczność).

Czerwiec

8. Robocze uzgodnienie projektu Prognozy dla UPUL i 
ISL z Zamawiającym.

I połowa lipca

9. Podanie  do  publicznej  wiadomości  informacji  o
możliwości składania uwag i wniosków do projektów
UPUL i  ISL wraz z Prognozą uwzględniając art.39
ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o
udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko.

I połowa lipca

10. Wyłożenie  projektów UPUL i  ISL wraz z Prognozą
przez Zamawiającego na 60 dni. Udział Wykonawcy
w  spotkaniach  z  mieszkańcami  zorganizowanych
przez  Zamawiającego  w poszczególnych  obrębach

II połowa lipca – I połowa 
września



ewidencyjnych.

11. Rozpatrzenie  przez  Wykonawcę  i  Zamawiającego
zgłoszonych  uwag  i  wniosków  właścicieli  lasów,
które wpłynęły podczas konsultacji i opiniowania.

Wrzesień - Październik

12. Uzyskanie  przez  Wykonawcę  opinii  RDOŚ  w
Warszawie i PWIS w Warszawie dot. Prognozy.

Listopad

13. Uzyskanie  przez  Wykonawcę  opinii  Nadleśniczego
Nadleśnictwa Płock i   Nadleśniczego Nadleśnictwa
Łąck dot. UPUL i ISL wraz z Prognozą.

14. Przekazanie ostatecznej wersji UPUL, ISL i POŚ do
zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Do 30. listopada

15. Wysłanie „Zadań w zakresie gospodarki leśnej” do
wszystkich właścicieli lasów przez Zamawiającego.

Grudzień


