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Warszawa, 14 listopada 2019

r.

Dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
w Olsztynie
ul. Kościuszki 46148
10-959 Olsztvn

Opinia sanitarna
Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art, 53 ustawy z dnia 3 pażdziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenacll oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.
poz. f08I, ze zm.) oraz art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz, U, z 2019 r,, poz.59), po zapoznaniu się z wnioskiem
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w olszĘnie, z dnia 8 pażdziemika
2019 r. (data wpływu do organu: |6pażdziernlka2}|9 r.), znak: Zs.6003,9.2019, dofyczącym
uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowościinformacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko,sporządzanej dla planu vządzenia lasu dla Nadleśnictwa
ostrołęka na okres |.0|.2022 - 3I.|2.2031, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny' uzgadnia zakres ww. prognozy oddziaływania na środowisko, która powinna:

I.

Zalryierać:

_

-

_

o

zawartości,głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami;
informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy;
propozycje dotyczące przewidywanych metod anal'izy skutków rea|tzacji postanowień
informacje

proj ektowane go dokum entll or az częstotliwo ścij ej przeprowad zania;

-

streszczenie sporządzone w j ęzyku niespecjalisty cznym.
2. określać. ana|izować i oceniaó:
_ istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji proj ektowanego dokumentu;
- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanymznaczącym oddziaĘ.waniem;

_

przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośredrrie,
wtórne, skumulowanę, krótkoterminowe, Średnioterminowe i dtugoterminowe, stałe
i chwilowe oraz pozytyr,vne i negatywne w szczegó|ności na zdrowie ludzi, wodę
i powietrze - należy uwzględnić za|eznościmiędzy tymi elementami środowiska
imiędzy oddziaĘwaniami na te elemenĘ.

3. Przedstawiać:
_ rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograticzenie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko;
_ rozwiązania alternatywne do rcmti4zań zawafich w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnięniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego
wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązafi alternaĘwnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatkow techniki lub luk we współczesnej
wiedzv.
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Adresat

