OBWIESZCZENIE
STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO
z dnia 4 sĘcznia2018r.
o przyjęciu dokumentuwymagającegoudziałuspoleczeństwa
Na podstawieart' 43 ustawy z dnia 3 puździemika2008r' o udostępnianiuinformacji
w ochronieśrodowiska
o środowisku
i jego ochronie,udzialespołeczeństwa
oraz o ocenach
/tekstjedn.Dz'U. zflI,|r. poz, 1405ze zmian.l
oddziaływania
na środowisko
zawiadamiam
o przyjęciuw dniu 2 stycmia2018r.dokumentu:
,, UproszczonychPlanów Urządzenia Lasu
d|a |asów niestanowiącychwlasnościSkarbu Państwa na terenie miejscowościWola
Raniżowska,Mazury, Staniszewskie,Korczowiska, Zielonka, LeśnaWspó|nota Wsi
Dzikowiecw msc.Lipnica, Las SerrvitutowyWsi Nowy Dzikowiec w msc. Lipnica' Leśna
Wspó|nota Gruntowa Wsi Markowizna w msc. Korczowiska, Leśna Wspó|nota
Gruntowa Padew Kolonia w msc. ostrowy Tuszowskie, LeśnaWspólnota Gruntowa
Tuszów Narodowy w msc. ostrowy Tuszowskie oraz inwentaryzacji stanu lasów dla
ZgromadzeniaSióstr SlużebniczekN.M.P. w Starej Wsi pod Brzozowemw msc.Cmo|as''
wraz z prognoząoddziaływaniana środowisko.

prac nad projektami,,Uproszczonych
Z treścią w dokumentóworuz z ,'Podsumowaniem''
planów'..'' i

,,Uzasadnieniem''zawieĄącym informacje o udziale społeczeństwa
w przeprowadzonej strategicznejocenie oddziaływaniana środowiskoprojektów
,,Uproszczonychplanów ...'' moźlnazapoznaćsię na stronie intemetowejw Biuletynie
InformacjiPublicznej StarostwaPowiatowegow Kolbuszowejoraz w budynku Starostwa
Powiatowegow Kolbuszowejul. 11-go Listopada10; 36-100 Ko

JUJ

w godzinachpracyurzędu.

Niniejsze oBwIEsZcZEN|E zamieszczasię na tablicy ogłoszeńi BIP starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej.Ponadtona tablicyogłoszeńi BIP UrzęduGminy Cmolas,Urzędu Gminy Dzikowiec
orazUrzeduGminv Raniżów.

Uzasadnienie

Zgodniez art.42' ust.2 Ustarryz dnia 3 października2008 r.
o udostępnianiuinformacji o środowiskui jego ochronie,udzia|espoleczeństwa
w ochronieśrodowiskaoraz o ocenachoddziabrłaniana środowisko
(Dz,U, z20l7r. poz.1405ze zmian.)
przedstawiam informację o udzia|e spoleczeństwaw opracowywaniu dokumentu:
Skarbu
,,UproszczonychPlanów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiącychw|asności
Państwa na terenie miejscowości Wo|a Raniżowska, Mazury, Staniszewskie,
Korczowiska, Zielonka, Leśna Wspólnota Wsi Dzikowiec w msc. Lipnica, Las
Serwitutowy Wsi Nowy Dzikowiec w msc. Lipnica' LeśnaWspólnota Gruntowa Wsi
Markowizna w msc' Korczowiska' LeśnaWspó|nota Gruntowa Padew Kolonia w msc.
Ostrowy Tuszowskie,LeśnaWspólnota Gruntowa Tuszów Narodowy w msc. ostrowy
Tuszowskie oraz inwentaryzacji stanu lasów d|a Zgromadzenia Sióstr Slużebniczek
N.M.P. w Starej Wsi pod Brzozowem w msc. Cmolas,, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pa:ździemika
2008r.
w ochronie
o udostępnianiu
informacjio środowisku
i jego ochronie,udzialespołeczeństwa
środowiska
oraz o ocenachoddziaływania
na środowisko,
StarostaKolbuszowski realizując
zadanie dotycząceopracowania: Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu d|a lasów
niestanowiącychw|asności
Wola Raniżowska,
Skarbu Państwa na terenie miejscowości
Mazury, Staniszewskie,Korczowiska, Zielonka, LeśnaWspólnota Wsi Dzikowiec w msc.
Lipnica' Las Serwitutowy Wsi Nowy Dzikowiec w msc. Lipnica, LeśnaWspólnota
Gruntowa Wsi MarkowŁna w msc. Korczowiska, LeśnaWspólnota Gruntowa Padew
Ko|onia w msc. ostrowy Tuszowskie,LeśnaWspólnota Gruntowa Tuszów Narodowy
w msc. ostrowy Tuszowskie oraz inwentaryzacjistanu lasów dla Zgromadzenia Sióstr
SłużebniczekN.M.P. w Starej Wsi pod Bnozowem w msc. Cmo|as'' wraz
z prognozą oddzialywania na środowiskoobwieszczeniemz dnia l0 listopada2017r'
poinformował
społeczeństwo
o rozpoczęciuprocedurystrategicznej
oceny oddziałylvania
na
projektu
środowisko
dla Ww
dokumentu.obwieszczeniezawierałoinformacjęo możliwości
zapoznania się z niezbędną dokumentacjąw sprawie, miejscu wyłoienia projektu
dokumentów oraz o terminie i możliwych formach wnoszenia uwag i zastrzeżrcń.
Poinformowanorównież iŹ organem właściwymdo rozpatrzenia wniesionych uwag
i wnioskówjest StarostaKolbuszowski.
Informacjazostałaumieszczonaw:
- prasie lokalnej (ogłoszeniew regionalnymdzierrnikuinformacyjnym,,SuperNowości''
z dnia14listopada
2017r.),
- na stronieBIP PowiatuKolbuszowskiego(www.powiat.kolbuszowski.pl),
- w formie obwieszczeniaumieszczonegona tablicach ogłoszeńw budynku starostwa
Powiatowegow Kolbuszowej, Urzędu Gminy Raniżów' Urzędu Gminy Dzikowiec,
UrzęduGminy Cmolas.
W wyznaczonymterminie tj. do dnia 6 grudnia 20I7r. nie wlynęły ze strony
społeczeństwazadne uwagi i zasttzeŻenia.W zwiqzku z tym do projektu dokumenfu nie
worowadzono
żadnvchzmian.

przyjętegodokumentu.
Podsumowanie
Informacjaw Ębie Ań. 55, pkt 3, Ustawyz dnia3 paździemika
2008r. o udostęnianiu
informacjio środowisku
ijego ochronie,udzialespołeczeństwa
w ochronieśrodowiska
oraz
ocenachoddziaVwaniana środowisko.
planuurządzenialasu''na lata 2018.202.I
1' Podsumowaniedotyczy,,Uproszczonego
'
opracowanego
dla obrębówewidencyjnychz terenugrnin:Raniżów,Cmolasi Dzikowiec.
2' Uzasadnieniewyboruprzyjętegodokumentuw odniesieniudo rozpatrywanych
rozvłięń
altematywnych.
Wykonanieuproszczonychplanów urządzenialasuregulujeUstawa,,olasach''(Dz'U.
2011nr |2, poz.59)oraz Rozporządzenie
MinistraSrodowiskaw sprawieszczegółowych
warunkówi trybusporządzania
planuurządzanialasu,uproszczonego
planuurządzanialasu
oraz inwentaryracjilasu.(Dz.U.2012ttt0, poz. 1302)Wymienioneregulacjeprawne
jak i
określająjednoznacznie
zavtartośó
opracowańzarównopod kątemtreści
szczegółowości,
określają
równieżwszelkiekoniecznei dopuszczalne
zaleceniadotyczące
planowanejgospodarkileśnej.
powlsze aktyprawnenie przewidują
Jednocześnie
możliwości
zaniechanialub wykonaniainnegotypu opracowańzastęującychupul.
Rozpatrywanerozwięania a|tematywnedotyczyłyjedynie dostosowaniazaleceń
gospodarczych
dla fragnentówlasów,stanowiących
częścichronionychsied|isk,w ramach
ObszaruNatura2000:,,PuszczaSandomierska''.o wyborzeprzyjętychrozwiązań
j ako
potencja|ny
zdecydował
wpływrea|izacjiplanuna środowisko
naturalne,progrrozowany
pozltywny lub neutralny.
3. Sposóbi zakresuwzględnianiauwag,wniosków i zntrzeżrcńdo projektuplanu,
wpłyrłających
na etapiekonsultacji,uzgadnianiai opiniowania:
a) Ustaleniazawartew progrozie
- głównymelanentemopracowaniaprognozywpływurealizacjidokumentuna środowisko
jest lokalizacjai rodzajchronionychsiedliskprzyrodniczych.Kużdypnypadekwystęowania
tych siedliskna tereniegruntówleśnych,
przyjętychdo upul,determinował
postą'owanie
przy planowaniu zabiegów gospodarczych.
b) opinie PWIS i RDoŚ
. PodkarpackiPaństwowyWojewódzki InspektorSanitamyw Rzeszowie- uzgodnił
projektupul w zakresiesanitamo-higien
icznymbez uwag,
. RegionalnyDyrektorochrony Srodowiskaw Rzeszowie. uzgodniłprojektupul,w
zakesie oddziały'lvania
na środowisko
bez uwag.
c) Zgłoszoneuwagii wnioski
. W trakcieprowadzonejprocedury,,strategicznej
ocenyoddziaływania
na środowisko'',
w
ramachudziafuspołeczeństwa
przy opracowaniudokumentu,nie zostaływniesioneżadne
uwagii wnioski.
. Projektplanu'zgodniez w/w ustawązostałpoddany:opiniowaniuprzezNadleśniczego
Nadleśnictwa
Kolbuszowa.Wymienionainstytucjaopiniowała
projektplanupozfywnie, nie
zg}aszając
uwag.
Projektdokumentuzostałwyłożony
do publicznegowgląduw UrzędachGmin Raniżów,
Dzikowiec i Cmolas,uwagii wnioskiwłaścicieli
lasów,dotycząceewidentnychpomyłek'
uzgodnionow Ębie roboczym'
d)W zwię|<uz charakterem
i skaląoddziaływan
realizacjiplanuna środowisko
nie
prowadzonopostęowaniadotyczącegooddziaływania
transgranicznego.

prowadzeniamonitoringuskutkówrea|izacji
e) Propozycjedotyczącemetodi częstotliwości
postanowieńdokumentu. w trakcieopiniowaniaprojektuplanuprzezRDoS w Rzeszowie
uzgodniononastą)ująceoklesy i parameĘ oceny wpĘwu realizacji plarruna środowisko:
W ramachmonitońngu wpływurealizacji dokumentuna środowiskoproponujesię
przęrowadzeniestosownychanalizpo 5-ciu i po lO-ciu |atach.
Analizy należyprowadzió w oparciu o nastęujące parametry:
. współczynnikrealizacji etatucięó rębnych,zarówno w aspekciepozyskanejmasyjak i etatu
powierzchniowego.
- współcz1mnikrea|izacji etatucięćprzedrębnych,do pozycji ,,wykonanie''należyw|iczaó
szacunkowąwielkośćpozyskaniadrewnapoza prowadzonąsprawozdawcmściączy|i
pozyskanienielegalne.
- istotnezmiany w składziegatunkowymruna i warstwypodszfowej, dotyczyćto powinno
szczególniegatunkówwskaznikowych,wskazującychna potencjalnezniany trofi siedlisk
oraz zmianw bilansiewodnym.
- ekspansjagatunkówobcych,dotyczyto w szczegó|ności
otoczeniai samychsiedlisk
chronionych,szczególnie podatnychna ekspansjąktóra częstorzutujena ocenęstanuich
zachowania.
Ana|iza poszczególnychparametrówdostarczyniezbędnychinformacji, pozwalającychna
formułowanie
właściwych
wniosków i podejmowanie
stosownychdziałanurzędowych.

sporządził:
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