
Warszawa, dnia 	) 2016 r. 

ISTER SRODOWLSKA 

DLP-i.61 1.1 6,2016 

DECYZJA 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrze g nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) oraz 
art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego i.,asów Paristwowych z dnia 18 marca 2016 r., 
znak.: Z1 J.6005.14.2015, 

zatwierdzam 

aneks do planu utzadzenia lasu sporzadzonego na lata 2012— 2021 dla Nadle gnictwa BialowieZa 
w Regionalnej Dyrekcji Panstwowych w Bialymstoku, zatwierdzonego decyzja Ministra Srodowiska 
z dnia 9 paZdziernika 2012 r., znak: DLP-lpn-611-31 /40283/12, dokonuj4cv zmiany ww. planu urzadzenia lasu 
w czeSci dotyczacej: 

1. powierzchni lacznej lasów i grunt6w przeznaczonych do zalesienia, wg stanu .na dzieti 
1 stycznia 2016 r,, po zrnianic 12 585,30 ha, 

2. etaw mialszo gciowego uZytk6w glownych (rebnych i przedrebnych), po zmianie 
188 000 rn 3  grubizny drewna. netto, 

3. projektowanej powierzchni zalesien i odnowien, po zmianie — 28,63 ha, 

Uzasadnienie 

Zgodnie a art. 23 ust. 1 ustawy o lasach Dyrektor Generalny LasOw Pansiwowych wnioskiem 
z dnia 18 marca 2016 r., wystapil o zatwierdzenie aneksu do planu urzadZenia lasu dla Nadlegnictwa 
Bialowieża, sporzadzonego na lata 2(112 — 2021, w zwiazku. 2 wystapieniem dotkliwych szkOd w drzewostanach, 
w vyniku trwajacej gradacji kornikOw gwierka, powodujacych w okresie realizacji planu urz adz eni a 

lasu koniecznoii ć. zwikszenia pozyskania drewna (uZytkOw przygodnych) w celu utrzymania odpowiedniego 
stanu sanitarnego las6w, zapewnienia trwalo gci ekosysterml)w le gnych oraz zaprzestania degradacji 
i rozpoczecia procesu regeneracji siedlisk przyrodniczych, w tarn waZnych dla WspOlnoty. .Anek.s do planu 
urzadzenia lasu dla Nadle gnictwa Bialowielit dotyczy przede wsz-ystkina usuwania zasiedlonych gwierk6w 
ze wzgledu na ograniczenie grad.acji kornika drukarza (konieczno g ć  wykonania cie ć. sanitarnych). .Ponadto 
usuwane bOa drzewa . dla zapewnienia bezpieczenstwa ludziom przebywajacym w Puszczy Bialowieskiej 
(Nadle gnictwo BialowieZa), gdyZ na.gromadzenie zamierajacych drzew stanowi zagrolenie public:me. Dotyczy 
to szlakOw turystycznych, miejsc wypoczynku irekrcacji w lesie. Dodatkowo trwa.jaca w ostatnich latach susza 
spotegowala zamieranie drzew i drzewostanów g‘vierk.owych, co spowodowalo wzrost zagrolenia polarowego 
w Puszczy Bialowieskiej. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku pismem znak: WPN.611.38.2015.GP z dnia 
12 lu Lego 2016 r. oraz .Podlaski .Panstwow5/ Wojew6dzki Inspektor Sanitarily w Bialyms toku pismem 
znak: NZ.0523.1.91.2015 a dnia 10 listopada 2015 r., clzialajac na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy a dnia 
3 paidziernika 2008 r. o u.dostepnianin informacji 0 g rodowisku i jego °chronic, udziale spoleczetistwa 
w ochronic g rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na grodowisko (Dz. U. a 2(113 r., poz. 1235, 

p6i.n. zm .), zaopirtiowali projekt aneksu do plant' umitizenia lasu sporzasizonego dla Nadlegnictwa 
BialowieZa na lata 2012 2021. 

W zwiazku z powvZsz ym nakilalo orzec jak w sentencji. 

Strona niezadowolona z decyzji, 'godtue z art. I 2' 	3 k.p.it, inole zwr6ck 

z wnioskiem o pon)Wne rozpatrzenie sprawy w terminie 11 dni od orrzy,ii 

Otrzymuje  

Dyrektor Generalny 
Panstwowych 
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