PODSUMOWANIE
do przyjętych dokumentów tj. uproszczonych planów urządzenia lasu komunalnego
miasta Otmuchów, powiat Nysa, woj. opolskie na lata 2019-2028
Podstawa prawna przygotowania podsumowania: art. 55 ust 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2013 r. poz 1235 z późniejszymi
zmianami).
W myśl art. 21 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r., poz. 2100), w roku 2019 r. Burmistrz Otmuchowa zlecił wykonanie uproszczonego planu
urządzenia lasu komunalnego miasta Otmuchów (zwanych dalej w skrócie upul). Zadanie to
realizowała firma BIODATA Michał Kocik z siedzibą w Woźnicznej.
1.

Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko
Ze względu na położenie lasu komunalnego tj. obszar objęty upul w części obejmuje teren

planowany do włączenia w granice obszaru Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski PLB160003 oraz
położenie w Otmuchowsko – Nyskim Obszarze Chronionego Krajobrazu zgodnie z art. 46 pkt. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, projekty upul,
zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W ramach tej oceny została
sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. Zakres i stopień szczegółowości informacji
wymaganych w tej prognozie został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w
Opolu - pismo znak WOOŚ.611.8.2019.MO, z dnia 24-09-2019 r. Opolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny - pisma znak. NZ.9022.1.137.2019 z dnia 11.10.2019 r. pozytywnie zaopiniował
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko. Ustalenia
wynikające z prognozy zostały w całości uwzględnione w upul. W celu wyeliminowania możliwości
negatywnego oddziaływania na niektóre gatunki zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową oraz
w celu zapewnienia właściwego stanu ochrony w Projekcie UPUL w rozdziale pt. “Ochrona przyrody”
zaproponowano działania i harmonogram prac umożliwiający prowadzenie gospodarki leśnej
niwelując potencjalnie negatywne oddziaływania na chronione gatunki roślin zwierząt i ich siedlisk
oraz wskazano do stosowania wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r.

2.

Opinie właściwych organów
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w tej prognozie został uzgodniony

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu WOOŚ.611.8.2019.MO, z dnia 24-092019 r.
Zgodnie z określonymi ustaleniami ww. organu opiniującegoh opracowano Prognozę
oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu, a następnie projekt uproszczonego planu
urządzenia lasu dla gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako lasy, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko przekazano do zaopiniowania organowi opiniującemu i pismem
WOOŚ.611.1.2.2019 z dnia 04.11.2019 r. uzyskano opinię pozytywną. Uproszczony Plan Urządzenia
Lasu zostały również przedłożony do zaopiniowania dla Nadlesnictwa Prudnik, w okresie 30 dni nie
otrzymano zastrzeżeń.

3.

Udział społeczeństwa - uwagi i wnioski
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu oraz

Projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasu został udostępniony przez Urząd Miasta i Gminy
Otmuchów na okres 21 dni tj. od dnia 24.10.2019. do dnia 15.11.2019 – z powiadomieniem w sposób
zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń oraz w prasie - o możliwości zapoznania się z projektem i z
prognozą. W ustalonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
4.

Wyniki postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko
Biorąc pod uwagę położenie geograficzne lasów objętych UPUL, jak również lokalny

charakter działań przewidzianych w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu, nie przewiduje się ich
negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

5.

Propozycje dot. metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu realizacji
postanowień dokumentu
Monitorowanie skutków realizacji postanowień dokumentu będzie prowadzone przez organ

nadzorujący gospodarkę leśną, w trakcie nadzorowania wykonania obligatoryjnych zadań
gospodarczych wykonywanych na terenie lasów objętych opracowaniami, w ciągu całego
dziesięciolecia.

