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Pani Marta Sekrecka 

Taxus UL Sp. z o.o. 

ul. Ochocka 14 

02-495 Warszawa 

 
W odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2021 r., znak: 502-1411-2021-09 w sprawie uzgodnienia 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów 

uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 

położonych na terenie powiatu makowskiego w gminie Krasnosielc i gminie Płoniawy Bramura 

(zwanych dalej „UPUL”), po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzam, co następuje. 

Na terenie ww. gmin nie występują obszarowe formy ochrony przyrody chronione na mocy ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Analizowane 

wydzielenia graniczą jedynie z obszarem Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe 

PLH140052 w obrębie ewidencyjnym Wólka Rakowska 0032 oraz Budy Prywatne gmina Krasnosielc.  

Ze względu na ograniczoną powierzchnię oraz zalecenia dotyczące konkretnych powierzchni 

wydzieleń, a także charakter prac oraz stosowaniu zasady przezorności zapisy UPUL nie będą miały 

wpływu na formy ochrony przyrody położone poza zasięgiem wydzieleń. 

Z przedłożonego wniosku wynika, iż wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu nie wpłynie 

negatywnie na środowisko przyrodnicze.  

Należy jednak pamiętać, że przy wykonywaniu wszelkich zabiegów w ramach uproszczonych planów 

urządzenia lasu obowiązują przepisy z zakresu ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, 

zgodnie z ww. ustawą o ochronie przyrody.  

Przed przystąpieniem do każdego zabiegu należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania 

gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. W przypadku  

gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne należy wystąpić do właściwego organu (RDOŚ  

lub GDOŚ) z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom.  

Przy prowadzeniu prac gospodarczych obejmujących usuwanie drzew powinny być pozostawiane  

na powierzchniach drzewa dziuplaste, mogące stanowić siedlisko chronionych gatunków zwierząt. 

Mając powyższe na uwadze wyrażam opinię, iż przedmiotowe projekty nie są dokumentami,  

dla których, zgodnie z art. 46 i art. 47 ust. 1 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), wymagane jest przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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