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Na podstawie:
- art.3 ustawyz dnia 14 marca 1985r. o PanstwowejInspekcjiSanitamej(Dz.U.22015 r.
poz. |4|2 z późn.zn.),
_ art.53 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawyz dnia3 peździemika
2008 r. o udostępnianiu
informacji
w ocbronieśrodowiska
i jego ochronie,udzialespołeczeństwa
oraz o ocenach
o środowisku
oddziaływaniana środowisko(Dz.U. z2016r. pz.353 zgńźxLTn.)'
Podkarpa.ckiPaństwowy Wojewódzki lnspektor Sanitanry po rozpauzeniu wnipqku z dnia
20|7 '05.26.znak 0ś.6164.l.20|7 w sprawieuzgodnieniazakesu i stopnia szczegółowości
dla projektówuproszczoinformacjiwymaganychw prognozieoddzialywaniana środowisko
planów
własności
Skarbu
Państwa na terenie
nych
urządzenialasu dla lasów niestanowiących
miejscowości:Wola Raniżowską Mazury, Staniszewskie,Korczowiską Zielonką Leśna
Wspólnota wsi Dzikowiec w msc. Lipnica, Las Serwitutowywsi Nowy Dzikowiec w msc.
Lipnica, LeśnaWspólnotaGruntowawsi Markowiznaw Insc.Korczowiska' LeśnaWspólnota
'fuszowskie,
LeśnaWspólnota Gruntowa Tuszów
Gruntowa Padew Kolonia w msc' ostrowy
Narodowy w msc. ostrowy Tuszowskie, oraz inwentaryzacji stanu lasów dla Zgromadzenia
N.M.P. w StarejWsi pod Brzozowemw tnsc.Cmolas
Sióstr Sfużebniczek
stwierdza,iż
prognoza oddziatywania na środowiskod|a rrrojektówuproszczonychplanów urządzenia|asu
dla w/w lasów powinna okreś|aó,analizowaó i oceniać przewidywane oddziaĘwarriamogące
byó rezultatem rea|izacji projektowanychdokumentów na: ludzi, wodę i powierzchnię ziemi,
oraz przedstawiać rozwiązania mające na ce|u zapobieganie,ograniczanie lub kompensację
przyrodniczątych oddziatywatt.
UZAS.ĄDNIENIE
Mając na uwadze ochronęzdrowia i Ącia |udzi przed ewentualnymptzysĄm negatywnym oddziaĘwaniem wylvoływanymrealizacją zadań ptzewidzianych w projektachuproszczoniezbędnymjest uwzględnienie
nych planów utzĄdzenia lasu w w/w mIejscowościach,
dlr tych dokumentówzagadnieńwyszczegó|nionych
w prognozieoddziaływania
na środowisko
w sentencii.

Ą,..i",

REGIONALNYDYREKTOR

ocHRoNYśRoDoW|sKA
W RZESZOWIE
a|'Józefa Piłsudskiego
38
35-00,lRzeszów

RzeszóW, dnia25 czeruvca2017r.

WPN.410.3 10.2017.AKw
2

%

\t

ttl
/Ą

/v,/6Ł

Starostwo Powiatowe
w Kolbuszowej
ul. 11-goListopada10
36-100Kolbuszowa

odpowiadającna pismo z dnia 26 maja 2017 r., (data wpływu:29 maja 2017 r.)
dotyczące uzgodnienia zakresu istopienia szczegółowościinformacji Wymaganycn
w prognozieoddziaływania
na środowisko
projektów
Uproszczonych
P|anówUrządzeniaLasu
d|a |asów niestanowiących
własności
skarbu Państwa na terenie miejscowości:
Wo|a
Raniżowska,
Mazury'Staniszewskie,
Korczowiska,
zie|onka,LeśnaWspó|notawsi Dzikowiec
W msc. Lipnica,Las seMitutowywsi Nowy DzikowiecW msc. Lipnica,LeśnaWspó|nota
Gruntowa Wsi MarkowiznaW msc. Korczowiska,LeśnaWspó|notaGruntowa Padew
Ko|ononiaw msc. ostrowy Tuszowskie,LeśnaWspó|notaGruntowaTuszów Narooowy
W msc. ostrowy Tuszowskieoraz inwentaryzacji
stanu |asów d|a ZgromadzeniaSiósir
słuiebniczekN.M.P w StarejWsi pod Bzozowem w msc' Cmo|as,działając
na podstawieart'
53 ustawy z dnia 3 pażdziernika2008 r. o udostępnianiuinformacjio środowiskuI Jego
ochronie,udzia|espołeczeństwa
W ochronieśrodow|ska
oraz o ocenachoddziaływania
na
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póżn.zm') informuję,
środowisko
ie prognozaWinnazawierać
dane,ana|izyi oceny okreś|one
zapisamiań. 51 oraz art' 52 Ww.ustawy.Jeś|izagadnienie
wymienioneW art' 51 ust. 2 nie znajdujeodniesieniado założeń
projektówUproszczonycn
Planów UrządzeniaLasu, w prognoziepowinnazostac zamieszczonainformacja'że nie
dotyczypzedm iotowychprojektóW,
wraz z wyczerpującymuzasadnieniem'
Prognoza oddziaływaniana środowiskod|a pĄektów UproszczonychP|anów
UrządzeniaLasu d|a|asówznajdujących
się WWw.własności
powinnazawierać:
i |oka|izacji
a) |nformacje
o zawańościi głównychce|achpĄektowanegodokumentuoraz powiązania
projektowanegodokumentu z innymi prognozami oddziaływaniana środowisko
sporządzonymi
wcześniej
w terytoria|nym
zasięgudziałania
gminyRaniżów,Cmo|as,Tuszów
Narodowyw tym powiązania
z P|anamiZagospodarowania
Przestrzennego
|ubProgramami
RozwojuobszarówWiejskich(zgodniez ań. 51 ust.2 pkt'1 |it.a ww.ustawy)'
b) |nformacjeo metodachzastosowanychpzy spoządzaniuprognozy(zgodniez ań. 51 ust.
2 pkt.1 lit.b ww.ustawy);
c) Propozycjew sprawie metod oraz częstot|iwości
ana|izyskutków rea|izacjipostanowień
projektowanego
(zgodniez ań. 51 ust.2 pkt..l |it.c ww ustawy);
dokumentu
d) |nformacje
o moż|iwym
transgranicznym
oddziaływaniu
(zgodniez ań. 51
na środowisko
pkt.
ust.2
1 lit.d ww.ustawy);
e) streszczeniesporządzone
w językuniespecja|istycznym
(zgodniez a|1.51 ust.2 pkt.1 lit.e
ww.ustawy).
Prognozapowinnaokreś|ać,
oceniaći ana|izowac:
a) Stan środowiska
i ce|ówochronyz punktuwidzeniarca|izaąipostanowieńUproszczonego
P|anuUządzenia Lasu (zgodniez ań.51 ust. 2 pkt' 2, |it.a' b, c, d ww. ustawy).Przy
uwzg|ędnianiu
ań. 51 ust. 2 pkt.2, |it.c dot. istniejących
prob|emóW
ochronyśrodowiska
związanychz projektempzedmiotowego dokumentuna|eżyW szczegó|nościwziąć poo
uwagęWystępuJące
na anaIizowanym
obszaze formyochrony.

W okfesiesporządzaniaprognozy
W ce|uscharakteryzowania
stanuśrodowiska
aktua|nego
P|anówU|ządzeniaLasu,
oraz pzewidywanegopo 10 |atachobowiązywania
Uproszczonych
zaIecasię spoządzenieodpowiednich
tabeIi zestawieńporównawczych;
pośrednie'
Wtórne,
W tym oddziaływania
bezpośrednie,
b) Przewidywaneoddziaływania,
i
krótkoterminowe,
średnioterminowe
i długoterminowe'
stałe chwi|oweoraz
skumu|owane,
pozytywnei negatywne,na ce|e i pŻedmiotyochrony obszaru Natura 2000 Puszcza
i spójności
z SąsiednimiobszaramiNatura2000'
SandomierskaPLB180005'integra|nośÓ
jakotakie(zgodniez ań. 51 ust.2 pkt.2 |it.e ww.ustawy);
a takŹena środowisko,
potŻebyochronyistotnychz punktuWidzeniapzyrody
c) Dodatkowow ce|uuwzg|ędnienia
gatunkówbędącychprzedmiotami
gatunkówroś|in,
zwierząti gzybów, a w szczegó|ności
p|zeana|izować
i wskazac optyma|neterminy
ochrony ww. obszaru Natura 2000, na|eżLy
projektu
rca|izaąizapIanowanych
działańw ramachopracowywanego
dokumentu.
PrognozapowinnapŻedstawiac:
a) Pzewidywane do zastosowaniaw trakcie rea|izacjipostanowieńprojektowanegoP|anu
|ozwiązaniaw ramachgospodarki|eśnej
mającena ce|u zapobieganie,ograniczenie|ub
kompensacjępzyrodniczą negatywnychoddziaływańna Środowisko,a W szczegó|nościna
cele i pzedmiotyochronyww.obszaruNatura2000;
b) Rozwiązaniaa|ternatywne
do rozv,tiązań
zawańych w projektowanych
dokumentachWraz
do tegowyboru
z uzasadnieniem
ich wyboruoraz opis metoddokonaniaocenyprowadzącej
w tym wskazanianapotkanych
trudności
a|bowyjaśnienie
brakurozwiązańa|ternatywnych,
wiedzy.
Wynikających
z niedostatkóW
techniki|ub|ukwe współczesnej
Do sporządzeniaprognozyoddziaływaniana środowiskona|eżywykorzystaćdane
zbierane w ramach pzeprowadzonej inwentaryzacji lasu na potzeby wykonania
pzedmiotowegoprojektudokumentu,informacjepochodząceze standardowychformu|arzy
programów
danychd|a obszarówNatura2000,p|anówochrony,p|anówzadań ochronnych,
ochronnych,wyników obseMacji monitoringowych
wykonanychdo ce|u Państwowego
MonitoringuPrzyrodniczego,pub|ikacjinaukowychi innych powszechniedostępnych
aktua|nychźródeło charakteŻeinwentaryzacyjnym.
Zgodniez ań' 52 ust. .l ustawyz dnia 3
pażdziernika2008 r. o udostępnianiuinformacjio środowiskui jego ochronie, udziale
na Środowisko(Dz. U.
społeczeństwa
W ochronieśrodowiska
oraz o ocenachoddziaływania
z2o16 r., poz. 353 z póżn. zm.) informacjezawarte w prognozie oddziaływaniana
środowisko,
o którychmowaw ań. 51 ust. 2, powinnybyÓ opracowanestosowniedo stanu
współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawańoŚci i stopnia
szczegółowości
wnioskowanychprojektówUproszczonychPIanówUrządzaniaLasu.
W trakcie spoządzania prognozyza|eca się zastosowaniemetod eksperckich
z Wyko|zystaniemzapisów w formie macieŻy, co pzede wszystkim dotyczyć powinno
pzewidywanegooddziaływania
okreś|enia
na środowisko
usta|eńprojektówUproszczonych
P|anóWUŻądzaniaLasu w granicachterytoria|nego
zasięgu pzedmiotowegodokumentu,
w odniesieniu
do celów i przedmiotów
ochrony,d|aktórychWyznaczono
obszaryNatura2000
oraz na istotnez punktuwidzenia ochronyprzyrodygatunki roŚ|in,złierząt i g|zybóW.Na
potrzeby spo|ządzeniaana|iz w postaci maciezy wskazane jest wykorzystanieinformacji
zawartych w wydanych pzez Główny Inspektoratochrony Srodowiska poradnikach
monitoringu
siedIiski gatunkóW.
Ottzvmuia:
1) adresat
2) ad acta
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