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Rzeszóu dnia2fgrudnia2017r.

Pan
Józef Kardyś
Starosta Kolbuszorski
DziaĘąc na podstawieań' 57 ust. 1 pK.2 ustawy z dnia 3 października
2008 r' o udostępnianiuinformacjio środowisku
i jego ochronie,udzia|espołeczeństwa
(Dz. U' z 2017 poz.
w ochronieśrodowiska
oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
1405 t.j.)'starostwoPowiatowew KobuszoweiYvystąpiło
z Wnioskiemz dnia 10 |istopada
2o17 r' w sprawiewydaniaopinii dla projektuUproszczonegoP|anu UrządzeniaLasu dla
lasóW niestanowiącychułasnościSkarbu Państwa na terenie miejscoivości:Wo|a
Raniżowska,
Mazury Staniszewskie'Korczowiska,zie|onka,LeśnaWspó|notawsi Dzikowiec
w msc. Lipnica, Las seMitutowy wsi NoWyDzikowiecw msc. Lipnica, LeśnaWgpó|nota
Gruntowa wsi Markowiznaw msc. Korczowiska,LeŚna Wspó|nota Gruntor/vaPadew
Ko|ononiaw msc. ostrowy Tuszowskie,LeśnaWspólnotaGruntowaTuszów Narodowyw
msc. ostrowy Tuszowskie oraz inwentaryzacjistanu las&v dla zgromadzenia sióstr
s|użebniczek
N.M.P w StarejWsi pod Brzozowemw msc. Cmo|as,na |eta2018- 2027,Waz
na środolisko.
z prognoząoddziaływania
Pzedmiotowy projekt UproszczonegoP|anu Uządzenia Lasu dotyczy obszaru
o Ęcznej powierzchni982'08ha' z czego 804,64ha znajdujesię w granicachobszaruNatura
2000 PuszczaSandomierskaPLBl 80005.
Ponadto w zasięgu terytoria|nymprojektowanegoUPUL znajduje się również
Sokołowsko- Wi|czowo|skiobszar chronionegokĘobrazu i Mie|ecko. Kolbuszowsko.
Głogowski
obszarchronionegokrajobrazu'
Zgodniez ań. 33 ust. 1 ustawyo ochroniepŻyrodyz dnia 16 kwietnia2004 r (Dz. U.
z2016 r. 9oz. 2,|34,z $żn. zm.)zabraniasię podejmowania
działańmogącychosobno |ub
połączeniu
w
z innymi działaniami,znaąąco negatywnieoddziaływaćna ce|e ochrony
pogorszyćstan sied|isklub siedliskgatunków
obszaruNatura2@0, w tym w szczególności
roś|in
ia^,ieŻąt'd|a którychochronyWyznaczonoobszar Natura2000,wpłynąćnegatywnie
na gatunki, d|a których dany obszar Natura 2000 zostałwyznaczony oraz pogorszyć
integra|nośó
obszaruNatura2000lubjego povt'iązania
z innymiobszarami.
Z uwagi na charaher proładzonychdziałań,realizecjaocenignychdokumentóW
najsilniejmożewp|ynąćna środowisko
życiagatunkówałliązanychz ekosystemami|eśnymi.
zgodnie z art. l4b ust 3 ustawyo |asachz dnia 28 września1991 r (Dz. U. z2015 r. poz.
2100, z późn.zm'), gospodafka|eśnawykonywanazgodnie z wymogamidobrej praktyki
w zakresie gospodarkileśnejnie narusfa przepisów ań. 51 i ań. 52 ustawy o ochronie
prryrodyz dnia 16 kwietnia2004 r' Niemniejiednakna chwi|ęobecnąnie zostałopracowany
zakres dobrejpraktykiw zakresiegospodarki|eśnej'
o Kórym mowa w art. 14b ust' 2 ww
ustawy.Ponadtoań. 3 ustawyz dnia 16 grudnia2016 r. o zmianieustawyo ochroniepzyrody
oraz ustawyo |asach (Dz.U z 2016r. wz.2249), wskazuje'żegospodarka|eśna
nie narusza
ząkazów,o Kórych mowa W ań. 52 ugt. 1 pkt 1-3' 7, 8' 12 i 'l3 tj' umyś|nego
zabiiania'
umyś|negooka|ecaaniaoraz chwytania,niszcz€ n ia jaj, postaci młodocianychi form
rozwojowychgatunków chronionych,niszczenia siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd'
mrowisk,noą legowisk,żeremi,tam, tar|isk,zimowiskiinnych schronieńoraz umyś|nego

przemieszczaniaz mieisc regu|arnegoprzebywania.'
płoszeniai niepokojenia'umyś|nego
(Dz.U z2015 r.poz.1651,'1688i 1936
2OO4r. o ochronieprzyrody
ustawyz dnia |6 kwietnia
oraz z 2016r. poz.422'sjeŹe|ijest prowadzonana podstawiep|anów,kóre zostałypoddane
na środowisko.
stralegicznejocenieoddziaływania
pod
powyŹsze,
dokumentów
uwagę
dokonanownik|iwej
ana|izypŻedłożonych
Biorąc
negatywnie
na
sied|iska
iuznano, Źe realizacja usta|eń P|anu nie wpłynieznacząco
przyrodnicze,gatunk. roś|in,grzybóW, zwieząt oraz ich sied|iska, a zaproponowane
roałliązania, przeciwdziałająceewentua|nemupogorszeniu stanu sied|isk gatunków,
piśmieuwagmożnauznaćza dostataczne
z uwzg|ędnieniem
Wskazanychw przedmiotowym
do osiągnięciatego ce|u.Ponadlo,zapisy prognozyzapewniaiązachowanieintegralności
i spójnoŚciobszarówNatura2000.
W pzedłożonympĄekcie P|anu pzeana|izowanowystępowaniepEedmiotów
ochronyobszaruNatura2000Puszcza SandomierskaPLB180005w zasięgupzewidzianych
prac z zakresu gospodarki|eŚnej. Ponadto,zaproponowanorozwiązania,które powinny
prac na te'gatunkiW tym
p|anowanych
potencja|nie
negatywneoddzia|ywanie
minima|izować
pozostawianie
Srodowiska w
Ochrony
m.in.
drzew dziuplastych.Regionalny Dyrektor
prac
W obrębieewentualnie
wstzymaniawsze|kich
Rzeszowie przypominao konieczności
stwierdzonychgniazd gatunkóWdla których możnauslanowićstrefy ochrony,jak róWnież
Za|eca się
utzymanie zaleceń dot. ochronystrefowejm.in.utzymania po|anśród|eśnych.
równieżprzed rozpoczęciemprac kontrolępowiezchni roboczychpod kątem obecności
ptaków,ztnłaszcza
drzewdziup|astych
z gniazdami.
się W posiadaniu
W tym miejscunależynadmienić,
żezgodniez danymiznajdującymi
tzmielojadazaśw obrębie
tut.Dyrekcjiw: obrębieKorczowiska- wydzie|enie
2w stwierdzono
Mazury- wydzie|enie7f1' 5k, w obrębieslaniszewskie- wydzie|enie4i1, 2h, orazw obrębie
gąsiorka.
występowanie
Zielonak- wydzie|enie
5w'tstwierdzono
W}aściwy
stan sied|isk to również odpowiedniai|ośćstarodŻewów,pozytywnie
gatunkowei,pop.zez odtwarzaniei utŻymywanie
wptywającychna poziom różnorodności
d|a wie|uŻadkich
ro|ęsiedliskotwórczą
zasobóWrozkładającego
się drewna,spełniającego
pzedstawicie|ifauny w tym gatunkówbędącychpŻedmiotemzainteresowaniaWspó|noty.
W związkuz powyższym'Regiona|nyDyreKorochrony srodowiskaw FłzeszowievwaŻa,że
przyszłedziałaniapowinnyzostaćukierunkowane
wysokiegoudziału
na utŻymaniemoż|iwie
sied|isk
drzewostanówstarszych k|as Wieku. Ponadto, w obrębie zinwentaryzowanych
przyrodniczych
drzew i martwego
zaleca się sukcesywniezwiększaćudziałobumierająrych
naj|epiejzachowanych
drewna,poprzezm.in trwałe|ubczasowewyĘczeniez uŹytkowania
do
w |esieEw. drzewbiocenotycznych
fragmentówstarodzewóworazpopeez pozostawianie
nego na|eży
ich bio|ogicznej
śmiercii naturalnegorozkładu(za definiciędzewa biocenotyc,z
przyjąćWytyczneokrerś|one
w |nstrukcji
ochronyLasu)'
Monitoring|asu służyocenie jego stanu zdrowotnegoi bogactu'apŻyrodniczego,
pozwa|ając
pojawiające
a tym
sygna|izować
się negatywnezmianyw ekosystemach|eśnych,
procesów.
podejmować
ocena
się
negatywnych
działania
zapobiegające
rozszeŻaniu
samym
zasobów
bio|ogiczneji wie|kości
stanu |asu i ś|edzenie
zmian w zakresie różnorodności
pzyczynia
|eśnych
się do skutecznego stosowania dzia|ań zap€ w niaiących ochronę
fagrożeniompopŻez
inatura|izacjęekosystemóW|eśnych
oraz pzeciwdziałaewentua|nym
\ńńaściwą
ich diagnozę. W a^,iązkuz powyższymmonitorowanieskutkóW rea|izaĄi
postanowieńpzedmiotowegoP|anu,zgodniez zapisami pzedłożonejprognozyprowadzić
Regiona|nyDyrektorochrony Środowiskaw Rzeszowiesugeruje
będzieorgannadzorującyokresowąocenę skutków zadań gospodarczychzawańych w UPUL' w głównejmieŻe
wykonanieza|eceń z zakresu ochrony pŻyrody w obszarach Natura 2000. Ważny jest
za|eca
równieżmonitoringpowiezchni lasów wedługŻeczywistychskładówgatunkowych.
w okresie 2 . |etnimwykonanie
kontro|i(monitorowaniu)
się ponadto,po przeprowadzonej
ponownejkontro|i,która sprawdźrealizacjęza|eceń poprzedniejkontro|i.Wskazane jest
rólnież uznaćko|ejnąrewizjęUproszczonegoP|anuUrządzeniaLasu za odpowiednimoment
do oceny porównawczejprowadzonychdziałańdotyczącychŚrodowiska przyrodniczego
jąW 09ółczynności
mającychna ce|umonitorowanie
iWłączyÓ
omawianychobszarów|eśnych
pŻedmiotowego
skutkówrea|izacjipostanowień
dokumentu.
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W pzedłożonejprognoziew dzia|e poświęconym
roztviązaniommającymna ce|u
ograniczenienegatywnychot|działywań
zostałyzawarte zapisy ograniczaiąceewentua|ne
negatywne wpł}Ąvyna składniki przyrody, Kóre mogą połetaÓ podczas rea|izacji
zap|anowanych
działańw ramachpŻedmiotowegoPlanu. W aMązku z powyższymna|eży
uwzg|ędnićzałożeniai wnioski wynikającez prognozy oddziatywaniana środowisko
i pzekazaćje wykonawcomP|anuw postaciosobnegodokumentu.
W szczegó|ności
dotyczyć
to powinno zagadnień mających na ce|u pŻeciwdziałaniepogorszeniustlanu sied|isk
przyrodniczych.
powyższeuwagioraz zapisyumieszczonew projekcieUPUL d|a|asót
Uwzg|ędniając
niestanoJviących
własności
skańu Państwaw podanejwyiej |oka|izacji,
na|eżystwierdzić,
że
działania prowadzone zgodnie z zapisami zawartymi W projekcie przedmiotowych
dokumen|ówp|zy bezv\zg|ędnym
przestrzeganiu
zapisów ujętychw prognozieoddziaływania
na środowiskopoaĄ,oląna prowadzeniewie|ofunkcyjnej
gospodarki |eśne|,a pzede
wszystkim zachowanie trwalości|asów, ciągłości
ich uą^kowania,ponadto nie wpłyną
negatywniena bioróżnorodność
ekosystemów|eśnych
oraz na przodmiotyochronyobszarów
Natura2000.
Podsumowuiąc,opiniuję pozytywniepzedłożonyprojekt Uproszczonego P|anu
Urządzenia Lasu d|a' lasów niestanowiącychwlasnościSkarbu Państwa na terenie
miejscowości:
Wola Raniżowska,Mazury, staniszewskie' Korczowiska,Zie|onka,Leśna
Wspólnotawsi Dzikowiecw msc. Lipnica, Las serwitutowywsi Nowy Dzikowiecw msc.
Lipnica,LeśnaWspó|notaGrunlowawsi Markowiznaw msc. Korczoiviska,LeśnaWspó|nota
GruntowaPadel^,
Ko|ononiaw msc.ostrowyTuszowskie,LeśnaWspó|notaGruntowaTuszów
Narodowyw msc. ostrowy Tuszowskieoraz inu/entaryzacji
stanu |asów d|a Zgromadzenia
sióstr slużebniczekN.M.Pw StaĘ Wsi pod B|zozowemw msc. Cmo|as,na |a|ażo18- 2027,
wrazz pfognoząoddziaływania
na środowisko,
otrŹymuia:
1) adresat
2) ad acte
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