
Urządzanie lasu – klasa 2 – Technika prac urządzeniowych 

Temat 16. Uproszczony plan urządzenia lasu 

 

Uproszczony PUL i inwentaryzację stanu lasu sporządza się na okres 10 lat 

uproszczony PUL – plan opracowywany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, 

stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów 

przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej; 

Uproszczone PUL, sporządza się dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz 

dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu 

Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na 

podstawie inwentaryzacji stanu lasów (na koszt starosty). 

Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, wchodzących w skład Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji 

stanu lasów określa nadleśniczy (na koszt Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa). 

Uproszczony PUL sporządzany jest: 

 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób 

fizycznych i wspólnot gruntowych – na zlecenie i koszt starosty;  

 dla pozostałych lasów – na zlecenie i koszt właścicieli.  

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 

60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego PUL wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że 

uproszczony PUL będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. 

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego PUL zainteresowani 

właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje 

decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. 

Zatwierdzanie Uproszczonego PUL. 

 minister właściwy do spraw środowiska - dla lasów wchodzących w skład Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

 pozostałe - Starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego. 

Minister właściwy w sprawach środowiska nadzoruje wykonanie uproszczonych PUL dla 

lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  

Starosta nadzoruje wykonanie zatwierdzonych uproszczonych PUL niestanowiących 

własności Skarbu Państwa. 

 


