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Definicja planu
Plan działań danego sprawcy – to opis działań przezeń zamierzonych
[...]; plan – to opis możliwego w przyszłości doboru i układu czynności
zjednoczonych wspólnym celem lub możliwego w przyszłości doboru i
układu części składowych wytworu czynności tak zjednoczonych"
[T. Kotarbiński]
Zgodnie
z
założeniami
(zasada
sprawnego,
racjonalnego
działania), planowanie jest zjawiskiem występującym w praktycznie
każdej sferze ludzkiego życia

2

1

18.02.2020

Plan gospodarczy
Plan gospodarczy to decyzja dotycząca działania
gospodarczego, a planowanie gospodarcze – proces
tworzenia i podejmowania decyzji.
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Proces tworzenia planu gospodarczego
Obecnie można wyróżnić dwie komórki, które zajmują się
procesem tworzenia decyzji:
Pierwsza odpowiedzialna jest za przygotowanie projektów
decyzji,
Druga za podjęcie decyzji.
Praca zarówno w jednej, jak i w drugiej komórce wymaga
odpowiedniej, fachowej wiedzy z danej branży oraz umiejętności
stosowania fachowych procedur i środków technicznych.
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Cele planu

Celem każdego tworzonego planu gospodarczego jest
osiągnięcie określonych celów przy zoptymalizowanym
nakładzie czasu, kapitału i pracy oraz z jak najmniejszym
negatywnym efektem zewnętrznym. Wewnętrznie spójne
koncepcje świadczą o profesjonalizacji procesu tworzenia
planu gospodarczego.
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Sfery i podmioty planowania w gospodarce rynkowej

Podmioty
gospodarcze
prowadzące
działalność gospodarczą nastawioną na zysk

zarobkową

Zakłady i instytucje należące do jednostek samorządu
terytorialnego, prowadzące działalność gospodarczą w
celu zaspokajania różnych potrzeb wspólnych społeczności
lokalnych i regionalnych.
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Sfery i podmioty planowania w gospodarce rynkowej

Organy państwowe i inne instytucje wykonujące funkcje
regulacyjne wobec gospodarki oraz sterujące działalnością
służącą zaspokajaniu potrzeb ogólnospołecznych. Grupa ta
tworzy sferę planowania krajowego. Jest to obszar
rozstrzygnięć organów władzy państwowej i naczelnych
organów administracji w ich regulacyjnych oddziaływaniach
na gospodarkę.
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Plan urządzenia lasu

Plan urządzenia lasu – podstawowy dokument gospodarki
leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający
opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby
prowadzenia gospodarki leśnej;
Program ochrony przyrody – część planu urządzenia lasu
zawierającą kompleksowy opis stanu przyrody, zadania
z zakresu jej ochrony i metody ich realizacji, obejmującą
zasięg terytorialny nadleśnictwa.
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Plan urządzenia lasu
Art. 7. 1. Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu
urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu, 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;
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Plan urządzenia lasu
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 na obszarach zasilania
zbiorników wód podziemnych;
5) produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i
produktów ubocznego użytkowania lasu.
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Plan urządzenia lasu

Art. 18. 1. Plan urządzenia lasu sporządza się, z
zastrzeżeniem ust. 2, na 10 lat, z uwzględnieniem:
1) przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej;
2) celów i zasad gospodarki leśnej oraz sposobów ich realizacji, określonych
dla każdego drzewostanu i urządzanego obiektu, z uwzględnieniem lasów
ochronnych.
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Plan urządzenia lasu
Plan urządzenia lasu powinien zawierać w szczególności:
•

opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,

•

analizę gospodarki leśnej w minionym okresie

•

program ochrony przyrody

•

określenie zadań, w tym w szczególności dotyczących:

a) ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego oddzielnie jako etat
miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków przedrębnych,
b) zalesień i odnowień,
c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,
d) gospodarki łowieckiej,
e) potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.
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Plan urządzenia lasu
W planie urządzenia lasu – na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz
ustawy o ochronie przyrody – zamieszcza się:
1) prognozę oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i
obszary Natura 2000, o której mowa w art. 51–53 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku, w tym niezbędne zestawienia i mapę;
2) pisemne podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku wraz z uzasadnieniem, o którym
mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.
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Plan urządzenia lasu
Celem planowania urządzeniowego jest opracowywanie projektów planów
urządzenia lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale
zrównoważonej gospodarki leśnej z odpowiednim uwzględnieniem oczekiwań
społecznych w sprawie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania
zasobami przyrody.
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ORGANIZACJA PRAC Z ZAKRESU SPORZĄDZANIA PROJEKTU
PLANU URZĄDZENIA LASU
Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa koordynuje i organizuje
dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
Komisja Założeń Planu (KZP)
w ósmym roku obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu, której
podstawowym zadaniem jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz
zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na
środowisko i obszary Natura 2000
Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG)
nie później niż w pierwszym kwartale pierwszego roku obowiązywania sporządzanego
planu urządzenia lasu, której podstawowym zadaniem jest sformułowanie „Projektu
planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu
urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”;
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ORGANIZACJA PRAC Z ZAKRESU SPORZĄDZANIA PROJEKTU
PLANU URZĄDZENIA LASU
Komisji Projektu Planu (KPP)
fakultatywne zwołanie, po uzyskaniu opinii, RDOŚ i PPWIS, nie później jednak niż w
drugim kwartale pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia las;
charakter debaty publicznej w sprawie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz „Prognozy
oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”, której
podstawowym zadaniem jest omówienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków oraz
sformułowanie uzasadnienia,
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Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie sporządzenia
projektu planu urządzenia lasu
1. podaniu, na co najmniej miesiąc przed zwołaniem KZP, do publicznej wiadomości
w BIP RDLP oraz prasie lokalnej informacji o przystąpieniu do sporządzenia
projektu planu urządzenia lasu danego nadleśnictwa, o przewidywanym terminie
zwołania w tej sprawie KZP, o możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP,
oraz o „Założeniach do planu urządzenia lasu” ustalanych podczas KZP;
2. zaproszeniu przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz
organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach
nadleśnictwa na posiedzenie KZP (co jest możliwe również na posiedzenie NTG), z
wyszczególnieniem podstawowych celów obrad oraz ich przewidywanym
harmonogramem;
3. podaniu – bezpośrednio po podpisaniu przez dyrektora RDLP protokołu KZP – do
publicznej wiadomości w BIP RDLP oraz prasie lokalnej informacji o terminie i
miejscu wyłożenia do wglądu „Założeń do planu Organizacja prac urządzenia lasu”,
o sposobie, miejscu i terminie (co najmniej 21 dni od podania do publicznej
wiadomości) składania uwag oraz wniosków do „Założeń…”, jak też o właściwości
dyrektora RDLP do rozpatrywania tych uwag i wniosków;
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Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie sporządzenia
projektu planu urządzenia lasu
4. podaniu – bezpośrednio po podpisaniu przez dyrektora RDLP protokołu NTG, a co
najmniej miesiąc przed ewentualnym zwołaniem KPP, do publicznej wiadomości w
BIP RDLP oraz prasie lokalnej informacji o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu
„Projektu planu urządzenia lasu” dla danego nadleśnictwa, o sposobie, miejscu, jak
też terminie (co najmniej 21 dni od podania do publicznej wiadomości) składania
uwag i wniosków do „Projektu…”, o właściwości dyrektora RDLP do rozpatrywania
tych uwag i wniosków oraz o przewidywanym terminie zwołania KPP, a także
możliwości udziału społeczeństwa w jej obradach;
5. ewentualnym zaproszeniu przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców
leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w
lasach nadleśnictwa na posiedzenie KPP, z wyszczególnieniem podstawowych
celów obrad, jak też ich przewidywanym harmonogramem.
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Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Białymstoku
ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok
rdlp@białystok.lasy.gov.pl
tel.: +4885 748 18 00
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