I

PosJlATC]!^/E
J^noST\ĄCI
.'\'r':l
,v Ki,lDLtsz-'

PODKARPACKI

PAŃsTwowYwoJEwÓ

V

Til

\i
ć"

$.

INSPEKTOR SAIIIT
ul. Wierzbowaló
35-959Rzeszów
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OPINIA SANITARNA
Na podstawie:
art.3ustawyzdnia 14 marca1985r. o Państwowej
InspekcjiSanitarnej(Dz,Uz2017 r.,
poz. 1261),
- art' 54 ust.l, art. 58 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r.
o udostępnianiuinformacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa
w
ochronieśrodowiska
(Dz. U' z f017 t. poz.
oraz o ocenachoddziaływania
na środowisko
1405),
PodkarpackiPaństwowyWojewódzki InspektorSanitamypo rozpatrzeniuwniosku z dnia
10.11.2017
r. StarostwaPowiatowegow Kolbuszowejw/s opinii o projektachuproszczonych
planów urządzenialasu dla lasów niestanowiących
własności
Skarbu Państwana terenie
miejscowości:
Wola Raniżowska,Mazury' Staniszewskie,Korczowiska, Zielonka, Leśna
Wspólnota wsi Dzikowiec w msc. Lipnica, Las Serwitutowy wsi Nowy Dzikowiec
w msc. Lipnica, LeśnaWspólnotaGruntowawsi Markowiznaw msc. Korczowiska,Leśna
Wspólnota Gruntowa Padew Kolonia w msc. ostrowy Tuszowskie, LeśnaWspólnota
GruntowaTuszów Narodowyw msc. ostrowy Tuszowskie,oraz inwentaryzacjistanulasów
dla ZgromadzeniaSióstr Służebniczek
N.M.P. w starejWsi pod Brzozowemw msc.Cmolas

-

opiniuje pozytywnie
projektyuproszczonychplanów urządzenialasudla lasów
w zakresiesanitamo.higienicznym
niestanowiącychwłasności
Skarbu Państwana tereniemiejscowości:
Wola RaniŻowska,
Mazury, Staniszewskie,Korczowiska,Zie|onka,LeśnaWspólnota wsi Dzikowiec w msc.
Lipnica,Las Serwitutowywsi Nowy Dzikowiecw msc.Lipnica, LeśnaWspólnotaGruntowa
wsi Markowiznaw msc. Korczowiska,LeśnaWspólnotaGruntowaPadew Ko|oniaw msc'
ostrowy Tuszowskie,LeśnaWspólnota GruntowaTuszów Narodowy w msc. ostrowy
Tuszowskie,oraz inwentaryzacjistanulasów dla ZgromadzeniaSióstr Służebniczek
N.M.P.
w StarejWsi pod Brzozowemw msc.Cmolas.
UZASADNIENIE
Projektyuproszczonep|any urządzenialasu dla lasów niestanowiących
własności
Skarbu
Państwana tęreniemiejscowości:
Wola Raniżowska,Mazury, Staniszewskie,Korczowiska,
Zie|ot*a, LeśnaWspólnota wsi Dzikowiec w msc. Lipnica, Las Serwitutowywsi Nowy
Dzikowiec w msc. Lipnica, Leśna Wspólnota Gruntowa wsi Markowizna w msc.
Korczowiska,LeśnaWspólnota Gfuntowa Padew Kolonia w msc. ostrowy Tuszowskie,
Leśna Wspólnota Gruntowa Tuszów Narodowy w msc. ostrowy Tuszowskie, oraz
inwentaryzacj
i stanulasów d|a ZgromadzeniaSióstr Służebniczek
N.M.P. w StarejWsi pod
Brzozowemw msc'Molasopracowanę
zostały
na okes od 1.01.2018
r. do 31.12.2027
r.
opracowaniaobejmująlasy własności
prywatnejoraz wspólnotygruntowena tereniewsi
Lipnica, Cmolas, Ostrowy Tuszowskie, Korczowiska, Mazury, Staniszewskie, Wola
RaniŹowska,
Zielonkao łącznejpowierzchni
982,08ha' opracowaniazawierają
m'in':opis
ogólny, opis taksacyjnylasu,rejestrdziałek|eśnych
i gruntówprzeznaczonych
do zalesienia,
wykaz skótów i symboli,mapęgospodarczą
lasu.

Planowane zadania gospodarcze w UPUL oparto na zasadach trwale zrównoważonej
gospodarkileśnej,gwaranfującejutrzymanie|ub powiększeniezasobów leśnych(drzewnych)
realizowanych poprzez przebudowę i odnowienia drzewostanów z dostosowywaniem
doce|owych składów gatuŃowych do założonegomode|u' zgodnego z założeruarriZasad,
Hodow|i Lasu. W efekcie powstaną drzewostany o zróżnicowanej shŃturze wiekowej,
przeshzenneji gatunkowej.Powiększeniezasobów leśnychwpłyniepozytywnie nie ty|ko na
zasoby surowcaa|e również na wszelkie poza produkcyjnefunkcje lasu (miejsc w)poczyŃu
i rekreacji).
Projełt został poddany analizie oddziatywania na środowiskow opracowanej(autor:
Dariusza Chromiec) prognozie oddziatywania na środowisko,z któĘ wyniką ze
zaprojektowanew nim zabiegi i ich rozrniar nie wpłynąnegatywnie na stan zachowarria
środowiskai walorów przyrodniczychdw lasów' Projekty planów urządzeńa lasu nie
wpĘną znacząco negatywniena środowisko.Charakter dziatń zawarĘch w w/w p|anienie
wskazujena możliwośówysĘpienia z tytutuich realizacji zagrożeńd|azdrowia i Ęcia|udzi.
W świetlepowyższegoPodkarpackiPanstwowyWojewódzki InspektorSanitarnyorzekłjak
w sentencii
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otrz.vmują:
l. StarostwoPowiatowew Kolbuszowej,
ul. 1l-go Listopada10,36-100Kolbuszowa
2. ala

