PODSUMOWANIE
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia
lasu dla obrębów ewidencyjnych: obrębów ewidencyjnych: Hruskie, Huta, Jagłowo, Jaminy,
Janówek, Jasionowo, Jastrzębna Pierwsza, Jastrzębna Druga, Jastrzębna Majątek, Karoliny,
Kopiec, Kopytkowo, Krasnybór, Kunicha, Lipowo, Mogielnice, Polkowo, Sztabin na terenie
powiatu augustowskiego o łącznej powierzchni 1643,53 ha, położonych na terenie powiatu
augustowskiego na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2029r.
1. Wstęp
Projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa położonych w obrębach ewidencyjnych: Hruskie, Huta, Jagłowo, Jaminy, Janówek,
Jasionowo, Jastrzębna Pierwsza, Jastrzębna Druga, Jastrzębna Majątek, Karoliny, Kopiec,
Kopytkowo, Krasnybór, Kunicha, Lipowo, Mogielnice, Polkowo, Sztabin położonych na terenie
powiatu augustowskiego na okres od 01.01.2020 do 31.12.2029 wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, zostały sporządzone na podstawie umowy z dnia 22.02.2019r. zawartej pomiędzy
Powiatem Augustowskim, a firmą wyłonioną zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2010 Starosty
Augustowskiego z dnia 15 marca 2010r.
Projekty ww. uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W trakcie prac nad projektami, właściwe organy opiniujące tj.: Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Białymstoku i Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
stwierdziły konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
przedmiotowych planów, uzgadniając jednocześnie stopień i zakres szczegółowości prognozy
oddziaływania na środowisko.
Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji Starosta Augustowski wystąpił do właściwych organów
o jej zaopiniowanie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Podlaski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku oraz Nadleśnictwo Augustów jak również
Biebrzański Park Narodowy pozytywnie zaopiniowały przedłożone projekty opracowań.
Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów dla przedmiotowych obrębów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko poddano procedurze konsultacji społecznych.
Starosta Augustowski zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu dla obrębów: Hruskie, Huta,
Jagłowo, Jaminy, Janówek, Jasionowo, Jastrzębna Pierwsza, Jastrzębna Druga, Jastrzębna Majątek,
Karoliny, Kopiec, Kopytkowo, Krasnybór, Kunicha, Lipowo, Mogielnice, Polkowo, Sztabin i dokonał
podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowych planów.
2. Podstawy prawne
Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi
art. 46 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 (tj. Dz. U.
2017, poz. 1405 ze zm.). Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu,
wymagającego udziału społeczeństwa, dołącza do niego pisemne podsumowanie.
Prognoza, jako jeden z elementów strategicznej oceny oddziaływania stanowi analizę
potencjalnego wpływu zapisów projektowanego planu na elementy środowiska naturalnego,
w szczególności na stan zachowania gatunków grzybów, roślin i zwierząt objętych ochroną prawną
oraz na stan zachowania siedlisk przyrodniczych wymienionych jako cenne z punktu widzenia Unii
Europejskiej.
3. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko
Opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa, objęte zostały grunty leśne o łącznej powierzchni 1643,53ha, zlokalizowane na
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terenie gminy Sztabin w powiecie augustowskim, województwie podlaskim. Nadzór nad gospodarką
leśną na terenie objętym opracowaniem sprawuje Starosta Augustowski.
Lasy objęte opracowaniem znajdują się w zasięgu następujących obszarów chronionych:
1) Obszary Natura2000: PLB 200002 Puszcza Augustowska, PLB 200006 Ostoja Biebrzańska, PLH
200005 Ostoja Augustowska, PLH 200008 Dolina Biebrzy, 2) Biebrzański Park Narodowy,
3) Obszary Chronionego Krajobrazu Dolina Biebrzy.
Analizując wpływ realizacji zapisów uproszczonych planów urządzenia lasów (upul) na
elementy środowiska stwierdzono co następuje:
• zaplanowane w upul zabiegi wpłyną pozytywnie na bioróżnorodność gatunków.
• realizacja zapisów upul w odniesieniu do ludzi przyniesie pozytywne skutki w wymiarze
ekonomicznym i społecznym.
• zaprojektowane w upul zabiegi wpłyną na rośliny i zwierzęta pozytywnie.
• realizacja ustaleń zapisów upul na lokalne zasoby wodne będzie miał charakter dodatni.
• wpływ na powietrze zabiegów zapisanych w projektach planów należy uznać za pozytywny.
• nie przewiduje się uruchomienia procesów erozyjnych gleby.
• realizacja zapisów upul umożliwi zachowanie naturalnego krajobrazu i charakteru omawianego
terenu.
• oddziaływanie na klimat proponowanych zabiegów można określić jako dodatni.
• wpływ na zasoby naturalne planowanych działań będzie pozytywny.
• skutki realizacji zaplanowanych wskazań gospodarczych na zabytki i dobra kultury materialnej
będą miały charakter neutralny.
Realizacja zapisów upul nie wpłynie negatywnie na siedliska, rośliny i zwierzęta występujące na
obszarach chronionych.
4. Opinie właściwych organów
Przedmiotowe opracowania, zostały zaopiniowane pozytywnie przez Podlaskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku pismem z dnia 13.11.2018r.,
NZ.0523.47.2019 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z dnia
22.11.2019r. WPN.611.24.2019.MW. Uzyskały pozytywną opinie Nadleśnictwa Augustów (pismo
z dnia 31.10.2019r. nr ZG.6004.5.2019.MW), oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego (pismo z dnia
25.11.2019r. nr PM-411.6.2019).
5. Uwagi i wnioski
Projekty uproszczonych planów urządzenia lasu zostały wyłożone do publicznego wglądu na okres
60 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Sztabinie.
W trakcie wyłożenia dokumentacji wpłynęło szesnaście wniosków. Dwa wnioski zostały
uwzględnione. Pozostałe uwagi i wnioski po uzyskaniu wyjaśnień od wykonawcy dokumentacji oraz
pracowników tutejszego Starostwa zostały przez wnioskodawców wycofane.
W projektach upul uwzględniono uwagi Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego.
W terminie od 01 grudnia 2019r. do dnia 22 grudnia 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Augustowie, wyłożone zostały projekty uproszczonych planów urządzenia lasów obrębów
ewidencyjnych: Hruskie, Huta, Jagłowo, Jaminy, Janówek, Jasionowo, Jastrzębna Pierwsza,
Jastrzębna Druga, Jastrzębna Majątek, Karoliny, Kopiec, Kopytkowo, Krasnybór, Kunicha, Lipowo,
Mogielnice, Polkowo, Sztabin wraz prognozami oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia
dokumentów został podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Augustowie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Augustowie i Urzędu Gminy
w Sztabinie oraz ogłoszony w Gazecie Współczesnej, w wydaniu z dnia 27.11.2019r. W trakcie
wyłożenia dokumentów nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
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6. Wyniki postępowania dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeśli zostały
przeprowadzone
Biorąc pod uwagę lokalny charakter działań przewidzianych w przedmiotowych uproszczonych
planach urządzenia lasu, nie przewiduje się ich transgranicznego wpływu na środowisko.
7. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu
Zaleca się przeprowadzenie monitoringu realizacji działań zaprojektowanych po 5 latach
obowiązywania upul. Monitoring ten powinien obejmować następujące parametry:
1. powierzchnia lasów według pełnionej funkcji,
2. powierzchnia lasów według kategorii użytkowania,
3. pozyskanie według sposobu zagospodarowania w wymiarze powierzchniowym,
4. pozyskanie według sposobu zagospodarowania w wymiarze miąższościowym,
5. powierzchnia pielęgnowania lasu według kategorii zabiegu.
Monitoring powinien zostać przeprowadzony, przez pracowników Starostwa Powiatowego
w Augustowie, na podstawie bieżącego nadzoru realizacji upul lub metodą okresowej lustracji
terenowej.
8. Rozwiązania alternatywne
Projekty przedmiotowych uproszczonych planów urządzenia lasu nie zawierają przedsięwzięć
stanowiących zamierzenia inwestycyjne, nie ingerują w sposób wykorzystania terenu lub jego
przekształcenie. Projektowane zadania gospodarcze zawarte w upul były rozpatrywane w aspektach
potrzeb społeczno-gospodarczych i ochrony środowiska, a ich wybór nastąpił po konsultacjach
społecznych oraz przy udziale Nadleśnictwa Augustów i Biebrzańskiego Parku Narodowego.
W związku z powyższym nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych dotyczących zabiegów
hodowlano-gospodarczych.

Augustów, 21 stycznia 2020 r.
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