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Na podstawie ań. 53 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r' o udostępnianiu

informacji
o Środowisku i jego ochronie, udzia|e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2017 r' poz' 1405, zpożn. zm.), w związku z pismem
Zs.6003.9'17 z 3 paŹdziernika 2017 r.

uzgadniam

zakres i stopień szczegółowoŚci informacji wymaganych W prognozie oddziaływania
na środowiskodla projektu p|anu urządzenia |asu d|a NadIeśnictwa Bańoszyce,
ktÓry obowiązywaĆ będzie od 1.01'2020 r. do 31'12.2029 r., zgodnie z pzesłanym
wnioskiem.

Ponadto przedstawiam dodatkowe uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na

środowisko p|anu urządzenia lasu d|a Nadleśnictwa Bańoszyce:
1. W okresie tworzenia PUL ulegną zmianie przepisy w zakresie stosowania art. 51 i 52
ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody oraz art. 14b ust. 3 ustawy
28 września1991 r. o lasach. W myŚ| ań. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r' o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach do dnia 31 grudnia 2017 r' uznaje się, że
gospodarka |eśnanie narusza zakazów, o których mowawart.52 ust. 1 pkt 1-3,7,8,12i13
ustawy z dnia'16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody, w przypadku, gdy jest wykonywana na
podstawie p|anów, które zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na Środowisko.
W związku z powyŻszym, nie jest moz|iwe przewidzenie zmian aktów prawnych jakie
nastąpią po tym okresie, ani zasad wprowadzonych wymaganiami dobĘ praktyki w zakresie
gospodarki |eśnej'opracowany PUL i prognoza oddziaływania na środowiskomuszą
uwzg|ędnic przepisy prawne aktua|ne na dzień przekazania powyzszych dokumentów do
opiniowania.

2' Zgodnie z s 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 |istopada 2012 r.
w sprawie szczegołowych warunkÓw i trybu sporzqdzania planu urzqdzenia lasu,

uproszczonego planu urzqdzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U' 2012 r.
poz. 1302) zadania w zakresie ochrony przyrody d|a obszaru będącego w zarządzie
nad|eśnictwapokrywającego się w całości|ub częściz obszarem Natura 2000 uwzględniają
zakres, o którym mowa w ań' 28 ust' 10 ww' ustawy o ochronie przyrody' W związku
zpowyŻszym PUL powinien uwzg|ędniać działania zawańe w ustanowionych planach zadań
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ochronnych d|a obszarÓw Natura 2000.
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