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1. INFORMACJE OGÓLNE

1. 1. INFORMACJEINFORMACJE  OGÓLNEOGÓLNE
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza podstaw przeprowadzenia strategicznej 

oceny  oddziaływania  na  środowisko projektów  uproszczonych  planów  urządzenia  lasu  (upul) 

sporządzonych  dla  lasów  (gruntów  Ls)  stanowiących  własność  osób  fizycznych  i  wspólnot 

gruntowych  w  40  obrębach  ewidencyjnych  terenu  gminy  Widawa  (Brzyków,  Chociw,  Chrusty, 

Chrząstawa, Dąbrowa Widawska, Dębina, Goryń, Górki Grabińskie, Grabówie, Izydorów, Józefów, 

Katy,  Klęcz,  Kocina,  Kolonia Ochle,  Kolonia Zawady,  Korzeń, Ligota,  Łazów,  Ochle,  Osieczno, 

Patoki,  Pogórze,  Restarzew  Cmentarny,  Restarzew  Środkowy,  Rogóźno,  Ruda,  Sarnów, 

Sewerynów,  Siemiechów,  Świerczów,  Widawa,  Wielka  Wieś  A,  Wielka  Wieś  B,  Wincentów, 

Witoldów, Wola Kleszczowa, Zabłocie, Zawady oraz Zborów).

Powierzchnia  gruntów  objętych  planowaniem  gospodarczym  w upul.  (według  danych 

udostępnionych przez Starostwo  Powiatowe – Wydział  Geodezji,  Katastru i  Kartografii)  wynosi 

łącznie 2698,12 ha.

Przez  skrót  „upul”  użyty  w  opracowaniu  należy  rozumieć  dokumenty  opracowane  dla 

wszystkich obrębów ewidencyjnych.

Załącznikiem do niniejszej analizy jest mapa przeglądowa.
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2. CHARAKTERYSTYKA UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU

2. 2. CHARAKTERYSTYKA  UPROSZCZONYCH  PLANÓW  URZĄDZENIACHARAKTERYSTYKA  UPROSZCZONYCH  PLANÓW  URZĄDZENIA  
LASULASU
2.1. 2.1. Zawartość uproszczonych planów urządzenia lasuZawartość uproszczonych planów urządzenia lasu

Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzone zostały osobno dla każdej miejscowości 

(obręb ewidencyjny) w gminie:

Elaboraty zawierają ogólną charakterystykę lasów oraz ich stanu, zestawienia powierzchni 

i miąższości gatunków panujących (głównych) według klas i podklas oraz  opisy taksacyjne lasu, 

stanowiące charakterystykę poszczególnych drzewostanów (zawarte są w nich szczegółowe opisy 

lasu,  oparte  na  inwentaryzacji  oraz  projektowane  zabiegi  gospodarcze  i  ochronne). Materiały 

kartograficzne stanowią mapy opracowane elektroniczne. Poszczególne warstwy mapy obrazują 

wybrane elementy dotyczące lasów objętych opracowaniem. Na podstawie tych danych wykonano 

wydruki map gospodarczych w skali 1:5 000, które stanowią załączniki kartograficzne do części 

opisowych upul. 

2.2. 2.2. Cel sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasuCel sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
Naczelnym celem uproszczonych planów urządzenia lasu jest umożliwienie prowadzenia 

trwale zrównoważonej (w myśl art. 6 ust. 1 pkt. 1a ustawy o lasach tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.  

2100 z późn. zm.) , wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Podstawowe  cele  dla  jakich  sporządzono  uproszczony  plan  urządzenia  lasu  są 

następujące:

• rozpoznanie stanu lasu i zasobów leśnych na podstawie taksacji,

• ocena stanu lasu, w tym drzewostanów i występujących w nich warstw młodego pokolenia 

oraz określenie i kształtowanie naturalnych relacji między nimi,

• rozpoznanie walorów przyrodniczych w lasach,

• zaprojektowanie  zadań  związanych  z  poprawa  struktury  gatunkowej,  wiekowej 

i przestrzennej  lasów,  z  istotnym  wykorzystaniem  cennych  warstw  młodego  pokolenia 

(podrost, nalot czy podsadzenia) powstałych w sposób naturalny bądź sztuczny,

• ocena zagrożeń lasu,

• sporządzanie planów szczegółowych,

• ustalenie kierunkowych zadań i potrzeb z zakresu ochrony lasu,

• opracowanie materiałów kartograficznych,

• rozliczenie stanu zinwentaryzowanej powierzchni w odniesieniu do powszechnej ewidencji 

gruntów (sporządzenie wykazów rozbieżności).
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2. CHARAKTERYSTYKA UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU

Uproszczony  plan  urządzenia  lasu  po  zatwierdzeniu  i  wprowadzeniu  zarządzeniem 

Starosty  Powiatowego  stają  się  od  dnia  określonego  w  zarządzeniu,  przez  dziesięć  lat, 

podstawowym dokumentem techniczno-prawnym do:

• prowadzenia  przez wieczystego użytkownika lub  właściciela  lasu trwale  zrównoważonej 

gospodarki leśnej (art. 7 ustawy o lasach),

• sprawowania przez Starostę Powiatowego nadzoru nad gospodarką leśną (art. 5 ust. 1 pkt. 

2 ustawy o lasach),

2.3. 2.3. Uproszczony  plan  urządzenia  lasu  jako  narzędzie  służące  ochronieUproszczony  plan  urządzenia  lasu  jako  narzędzie  służące  ochronie  
ekosystemów leśnychekosystemów leśnych

W  myśl  postanowień  ustawy  z  dnia  28  września  1991  r.  o  lasach  uproszczony  plan 

urządzenia  lasu  stanowi  dokument  opracowywany  dla  lasu  o  powierzchni  co  najmniej  10  ha 

i będący  zwartym  kompleksem  leśnym.  Plan  ten  zawiera  skrócony  opis  lasu  i  gruntów 

przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej.

Nadrzędnym celem upul jest określenie zasad prowadzenia gospodarki  leśnej w sposób 

trwale  zrównoważony.  Zrównoważona  gospodarka  leśna  zapewnia  bowiem  stałe czerpanie 

korzyści z lasów (głównie z produkcji drewna) oraz gwarantuje trwałe istnienie  i funkcjonowanie 

obszarów leśnych na obszarze objętym planem. Taki stan dynamicznej równowagi to zdolność 

wypełniania  przez  las  (teraz  i  w  przyszłości)  ważnych  funkcji  społeczno-gospodarczych  oraz 

przyrodniczych na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez generowania szkód dla innych 

ekosystemów.  Oznacza  to  zachowanie  wysokiej  produkcyjności  i  różnorodności  biologicznej, 

zdolności regeneracyjnych i żywotności lasu, utrzymanie leśnych zasobów genetycznych i walorów 

krajobrazowych  oraz  ochronę  klimatu,  gleb,  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  przy 

jednoczesnym  czerpaniu  pożytków.  Trwale  zrównoważoną  gospodarkę  leśną  prowadzi  się 

z uwzględnieniem celów artykułowanych w art. 7 ust. 1 ustawy o lasach, w tym między innymi 

z zachowaniem lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia 

i zdrowia  człowieka  oraz  na  równowagę  przyrodniczą.  Ponadto  gospodarka  leśna  w  lasach 

stanowiących  rezerwaty  przyrody  oraz  wchodzących  w  skład  parków narodowych  uwzględnia 

zasady określone w przepisach o ochronie przyrody.

W sporządzonym upul wskazano odpowiednie czynności gospodarcze, których realizacja w 

określonym  czasie,  przestrzeni  oraz  zakresie  pozwoli  na  osiągnięcie  celów  krótko-,  średnio- 

i długoterminowych  spełniających  wymogi  gospodarki  zrównoważonej.  Tym  samym  dokument 

jakim jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu udziela odpowiedzi na pytania: co i gdzie? oraz 

kiedy i ile? należy wykonać, aby ekosystem leśny pozostał w stanie równowagi.
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2. CHARAKTERYSTYKA UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU

Gospodarcze  cele  określono  na  podstawie  rozpoznanych  warunków  siedliskowych, 

a czynności  gospodarcze  i  sposoby  ich  realizacji  na  podstawie  aktualnego  stanu  lasów. 

Planowane  czynności  wyprzedzają  lub  stymulują  naturalne  procesy  przyrodnicze  zachodzące 

w lesie  "o  pół  lub  ćwierć  kroku".  Zaniechania  lub  opóźnienia  w realizacji  zaplanowanych  prac 

prowadzą  do  szkód  powodowanych  przez  czynniki  abiotyczne,  a  w następstwie  biotyczne  lub 

odwrotnie, co powoduje duże straty, nie tylko materialne. Stanowią także poważne zagrożenie dla 

zachowania  równowagi  przyrodniczej  nie  tylko  na  obszarze  objętym  szkodami,  niekiedy 

o charakterze klęski, ale często przenoszą się na bliższe lub dalsze sąsiedztwo.

Zatem dokument ten co do istoty sporządzany jest z uwzględnieniem wszelkich wymogów 

ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
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3. ANAZLIZA PRAWNA I MERYTORYCZNA PODSTAW PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

3. 3. ANAZLIZA  PRAWNA  I  MERYTORYCZNA  PODSTAWANAZLIZA  PRAWNA  I  MERYTORYCZNA  PODSTAW  
PRZEPROWADZENIA  STRATEGICZNEJ  OCENY  ODDZIAŁYWANIA  NAPRZEPROWADZENIA  STRATEGICZNEJ  OCENY  ODDZIAŁYWANIA  NA  
ŚRODOWISKOŚRODOWISKO

W myśl  art.  46  pkt  2  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie, 

udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko 

(tekst jedn.  Dz.U.  z  2016  r.  poz.  353  z  późn.  zm.) przeprowadzenia  strategicznej  oceny 

oddziaływania  na  środowisko  wymagają  między  innymi  projekty  polityk,  strategii,  planów  lub 

programów w dziedzinie leśnictwa, opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji, 

wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko  określa  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie 

przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (tekst  jedn.  Dz.U.  z  2016  r. 

Poz. 71).  Strategicznej  ocenie  oddziaływania  na  środowisko  podlega  zatem  każdy  dokument, 

którego treść wyznacza ramy dla realizacji  jednego z przedsięwzięć numeratywnie wskazanych 

w akcie wykonawczym.

Zawartość  uproszczonego  planu  urządzenia  lasu  zdeterminowana  jest  treścią 

rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  12  listopada  2012  r.  w  sprawie  szczegółowych 

warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz 

inwentaryzacji  stanu  lasu  (Dz.U.  z  2012  r.  Poz.  1302),  zgodnie  z  którym  przy  sporządzaniu 

uproszczonego planu urządzenia lasu uwzględnia się między innymi planowany w aktach prawa 

miejscowego sposób zagospodarowania lasu i jego otoczenia. Rozporządzenie implikuje również 

zawartość merytoryczną uproszczonego planu urządzenia lasu.  Dokument ten obejmuje zatem 

wyłącznie te elementy, które zostały określone w akcie wykonawczym, przyjmując wprost sposób 

zagospodarowania  gruntu  z  aktów  prawa  miejscowego,  jakimi  pozostają  miejscowe  plany 

zagospodarowania przestrzennego.

3.1. 3.1. Analiza  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.Analiza  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  
WW  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowiskosprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  
(tekst jedn. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Poz. 71).Dz.U. z 2016 r. Poz. 71).

Analiza treści rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko w odniesieniu do postanowień rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków 

i  trybu  sporządzania  planu  urządzenia  lasu,  uproszczonego  planu  urządzenia  lasu  oraz 

inwentaryzacji stanu lasu, a także projektu przedmiotowego uproszczonego planu urządzenia lasu, 

pozwala na wyodrębnienie czterech rodzajów przedsięwzięć, dla których ramy potencjalnie mógłby 
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3. ANAZLIZA PRAWNA I MERYTORYCZNA PODSTAW PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

wyznaczać  sporządzany  dokument.  Dotyczy  to  inwestycji  wymienionych  odpowiednio

w §3 pkt 86 (zmiana lasu lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę  

sposobu użytkowania terenu: a) jeżeli  dotyczy lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach  

bagiennych,  b)  jeżeli  dotyczy  lasu będącego enklawą pośród użytków rolnych lub  nieużytków,  

c) na obszarach objętych formami  ochrony przyrody,  d)  w  granicach administracyjnych  miast),

§3  pkt  87 (zmiana lasu lub  nieużytku na użytek  rolny  lub  wylesienia  mające na celu  zmianę  

sposobu użytkowania terenu, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w pkt 86), 

§3  pkt  89  (zalesienia:  a)  pastwisk  lub  łąk,  na  obszarach  bezpośredniego  lub  potencjalnego  

zagrożenia powodzią, b) nieużytków na glebach bagiennych, c) nieużytków lub innych niż orne  

użytków  rolnych,  znajdujących  się  na  obszarach  objętych  formami  ochrony  przyrody  lub  

w otulinach form ochrony przyrody) oraz §3 pkt 90 (zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha inne  

niż  wymienione  w  pkt  89)  rozporządzenia  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco 

oddziaływać na środowisko.

Analizując  treści  sporządzanego  uproszczonego  planu  urządzenia  lasu  w  kontekście 

wyznaczenia przez ten dokument ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać  na  środowisko  położono  szczególny  nacisk  na  wymienione  już  wcześniej  cztery 

przedsięwzięcia (szczególnie istotne z punktu widzenia zapisów dokumentu). W konsekwencji nie 

znaleziono zapisów, mogących stanowić jakiekolwiek ramy późniejszej realizacji, w szczególności:

1. w  odniesieniu  do  przedsięwzięć,  o  których  mowa  w  §3  pkt  86 rozporządzenia 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. „zmiana lasu 

lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu użytkowania 

terenu:

a) jeżeli dotyczy lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach bagiennych
W upul zinwentaryzowano łącznie 31,18 ha siedlisk wymienionych w ppkt. a) i są to 

lasy mieszane bagienne (0,58 ha) oraz olsy (30,6 ha). Na siedliskach tych zaplanowano 

w upul głównie zabiegi pielęgnacyjne, a na powierzchni 1,58 ha kompozycję zabiegów 

hodowlanych  w  postaci  rębni  zupełnej  oraz  przygotowaniu  gleby  i uzupełnieniu  tej 

powierzchni nowym drzewostanem. Wszystkie zaplanowane tu działania prowadzą do 

zachowania  lasów na gruncie.  Zapisy upul  nie  prowadzą do zmian w/w siedlisk na 

użytki rolne czy nieużytki, jak również nie przewidują wylesień.

b) jeżeli dotyczy lasu będącego enklawą pośród użytków rolnych lub nieużytków
Zapisy upul odnoszą się do wszystkich lasów stanowiących własność osób fizycznych – 

zarówno niewielkich enklaw  pośród użytków rolnych lub nieużytków jak i dużych 
kompleksów leśnych. Zadania zaplanowane w upul nie prowadzą do zmian lasów na 

użytki  rolne  czy  nieużytki  i  nie  powodują  powstania  wylesień.  Wręcz  przeciwnie, 
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prowadzone  zabiegi  i  działania  kształtują  przestrzeń  leśną  wpływając  istotnie  na 

różnorodność siedlisk i  gatunków i  tym samym zachowanie i  ochronę ekosystemów 

leśnych.

c) na obszarach objętych formami ochrony przyrody
Na terenie objętym planowaniem gospodarczym w ramach upul występują obszarowe 

formy  ochrony  przyrody  jednak zaplanowane  zadania  dla  tych  powierzchni  nie 

prowadzą do zmian przeznaczenia lasów na użytki rolne czy nieużytki i nie powodują 

powstania wylesień.

d) w granicach administracyjnych miast
Grunty objęte  planowaniem gospodarczym w ramach opracowywanego upul  nie  są 

położone w granicach miast.

2. W  odniesieniu  do  przedsięwzięć,  o  których  mowa  w  §3  pkt  87 rozporządzenia 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj.  zmiana lasu 

lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu użytkowania 

terenu, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w pkt 86 rozporządzenia.

Zapisy  upul  odnoszą  się  do  wszystkich  lasów stanowiących  własność  osób  fizycznych 

i wspólnot gminnych. Zadania zaplanowane w upul nie prowadzą do zmian lasów na użytki 

rolne  czy  nieużytki  i  nie  powodują  powstania  wylesień.  Wręcz  przeciwnie  prowadzone 

zabiegi i działania kształtują przestrzeń leśną wpływając istotnie na różnorodność siedlisk i 

gatunków i tym samym zachowanie i ochronę ekosystemów leśnych.

3. W  odniesieniu  do  przedsięwzięć,  o  których  mowa  w  §3  pkt  89 rozporządzenia 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. zalesień:

a) pastwisk  lub  łąk,  na  obszarach bezpośredniego lub  potencjalnego  zagrożenia 
powodzią
W upul nie wyznaczono przeznaczonych do zalesienia pastwisk lub łąk, na obszarach 

bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią.

b) nieużytków na glebach bagiennych
W przedmiotowym upul nie wyznaczono przeznaczonych do zalesienia pastwisk lub 

łąk, na obszarach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią.

c) nieużytków lub innych niż orne użytków rolnych, znajdujących się na obszarach 
objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody
Na  terenach  objętych  planowaniem  gospodarczym,  a  położonych  w  granicach 
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obszarowych form ochrony przyrody projekt upul nie zakłada wprowadzenia zalesień 

nieużytków lub innych niż orne użytków rolnych.

Forma ochrony przyrody
Powierzchnia formy ochrony 

przyrody pokrywająca się z upul 
[ha]

Powierzchnia przeznaczona 
do zalesienia [ha]

Obszar Natura 2000 PLH100021 Grabia 0,51 brak
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki 1344,61 brak
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki 949,03 brak
Chrząstawsko-Widawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu 948,83 brak

4. W  odniesieniu  do  przedsięwzięć,  o  których  mowa  w  §3  pkt  90 rozporządzenia 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  tj.  zalesienia 
o powierzchni powyżej 20 ha inne niż wymienione w pkt 89) rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W  przedmiotowym  upul  nie  wyznaczono  gruntów  przeznaczonych  do zalesienia 

o powierzchni przekraczającej 20 ha.

Odnosząc się łącznie do przedsięwzięć, o których mowa w §3 pkt 89 i 90 rozporządzenia, 

celowym jest uwypuklenie znaczenia treści zapisów, konstytuowanych w art. 14 ustawy o lasach, 

w szczególności  ust.  2a,  w  myśl  którego  wielkość  zalesień,  ich  rozmieszczenie  oraz  sposób 

realizacji określa krajowy program zwiększania lesistości opracowany przez ministra właściwego 

do spraw środowiska, zatwierdzony przez Radę Ministrów, oraz ust. 3, zgodnie z którym grunty 

przeznaczone  do  zalesienia  określa  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  lub 

decyzja  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.  Konsekwencją  powyższego, 

wyznaczenie przez uproszczony plan urządzenia lasu ram dla przedsięwzięć,  o których mowa 

w §3 pkt 89 i 90 rozporządzenia należy zaliczyć do sytuacji absolutnie wyjątkowych.

Podsumowując, przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
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3.2. 3.2. Analiza zapisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jegoAnaliza zapisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  
ochronie,  udziale  społeczeństwa  wochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenachochronie  środowiska  oraz  ocenach  
oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

Konieczność  wykonania  prognozy oddziaływania  na  środowisko  może  wynikać  również 

z treści  art.  46  pkt  3  ustawy  o  ochronie  środowiska,  zgodnie  z  którym  przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają „projekty polityk, strategii, planów lub  

programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące  

oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru  

Natura  2000  lub  nie  wynikają  z  tej  ochrony”.  Zatem  nawet  jeżeli  sporządzany  dokument  nie 

wyznacza  ram  dla  późniejszej  realizacji  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 

środowisko, stwierdzenie braku podstaw przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko  musi  zostać  poprzedzone  analizą  potencjalnego  oddziaływania  dokumentu  na 

przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Na  terenie  objętym  planowaniem  gospodarczym  występuje  jeden  Specjalny  Obszar 

Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH100021 Grabia co implikuje analizę oddziaływania zapisów upul 

na tą formę ochrony przyrody (w myśl art. 46 pkt 3 ustawy o ochronie środowiska). Szczegółowej 

charakterystyki  oraz  analizy  potencjalnego  oddziaływania  projektu  upul  na  wskazany  obszar 

Natura dokonano w poniższym rozdziale.
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4. 4. ANALIZA  MERYTORYCZNA  PODSTAW  PRZEPROWADZENIAANALIZA  MERYTORYCZNA  PODSTAW  PRZEPROWADZENIA  
STRATEGICZNEJ  OCENY  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKOSTRATEGICZNEJ  OCENY  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO  
WW  ASPEKCIE OBSZARÓW NATURA 2000ASPEKCIE OBSZARÓW NATURA 2000
4.1. 4.1. Charakterystyka obszaru Natura 2000 PLH100021 Grabia obejmującegoCharakterystyka obszaru Natura 2000 PLH100021 Grabia obejmującego  
swym  zasięgiem  grunty  ujęte  w  projektach  Uproszczonych  Planówswym  zasięgiem  grunty  ujęte  w  projektach  Uproszczonych  Planów  
Urządzenia LasuUrządzenia Lasu**

Obszar Natura 2000 Grabia PLH100021 został zatwierdzony Decyzją Wykonawczą Komisji 

z  dnia  18  listopada  2011  r.  w  sprawie  przyjęcia  piątego  zaktualizowanego  wykazu  terenów 

mających  znaczenie  dla  Wspólnoty  składających  się  na  kontynentalny  region  biogeograficzny 

(notyfikowana  jako  dokument  nr  C(2011)  8278)  (2012/14/UE)  opublikowana  w Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  13  stycznia  2012  r.  (DZ.U.UE  L  11/55  z  dnia 

13 stycznia 2012 r.).

Jak  podaje  PZO  –  „obszar  Grabia  PLH100021  położony  jest  w  całości  na  terenie 

województwa  łódzkiego,  w powiecie  łaskim,  na  terenie  gmin:  Widawa,  Sędziejowice,  Łask, 

w powiecie  pabianickim  na  terenie  gmin:  Dłutów,  Dobroń  oraz  w  powiecie  bełchatowskim  na 

terenie gminy Zelów. Obszar obejmuje środkowy i dolny bieg rzeki Grabi wraz z przylegającymi 

ekosystemami  łąkowymi  i leśnymi,  charakterystycznymi  dla  niewielkich  rzek  nizinnych  Polski. 

Teren objęty granicami obszaru ciągnie się wzdłuż rzeki od miejscowości Kolonia Karczmy do jej 

ujścia do Widawki,  a jego granice wyznacza terasa zalewowa. Długość Grabi objętej granicami 

obszaru Natura 2000 wynosi około 50 km, co stanowi nieco ponad połowę całkowitej długości rzeki 

wynoszącej 81,1 km. Źródła Grabi zlokalizowane są w okolicy wsi Dziwle na wysokości 229 m 

n.p.m. (...).

Powierzchnię  terenu  stanowią  głównie  gleby  klasy  IV,  V  i  Vi  powstałe  na  piaskach 

gliniastych. Tylko niewielkie obszary stanowią gleby II i III klasy bonitacji. Ponad 55 % stanowią 

grunty V i VI klasy bonitacyjnej, natomiast około 42 % stanowią grunty III i IV klasy bonitacyjnej.

Obszar  położony  jest  w  regionie  klimatycznym  zwanym  Regionem  Środkowopolskim.  Ogólna 

charakterystyka tego regionu to:

• średnioroczna prędkość wiatrów 3 - 5 m/s
• średnioroczna suma opadów atmosferycznych 580 mm/m²
• średnioroczne parowanie terenowe 510 mm/m²
• średnioroczna temperatura dobowa 7,7°C
• okres wegetacyjny trwa około 215 dni (od początku kwietnia do początku listopada).

* Obszar  Natura 2000 PLH100021 Grabia posiada aktualny Plan Zadań Ochronnych zatwierdzony Zarządzeniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18 lutego 2014 roku (Dz. Urz .Woj. Łódzk. Z 2014r. poz. 785) wraz z wprowadzonymi 
do niego zmianami ( Dz. Urz .Woj. Łódzk. z 2014r. Poz. 1100).
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Obszar leży w zlewni Warty. Grabia jest prawobrzeżnym dopływem Widawki, która uchodzi 

do Warty.  Powierzchnia  zlewni  rzeki  Grabi  wynosi  813,4 km2. Przeważają  grunty orne i użytki 

zielone. Zalesienie górnej i środkowej części zlewni nie przekracza 10%. Charakterystyczny dla 

zlewni jest znaczny odpływ podziemny wynoszący 14% wartości opadów atmosferycznych przy 

spływie powierzchniowym równym 16% opadów.

Liczne starorzecza, małe zbiorniki  wodne oraz lasy łęgowe w dolinie rzeki Grabi nadają 

dolinie  szczególny  charakter.  Obszary  bezpośrednio  przylegające  do  koryta  rzeki  miejscami 

porośnięte są lasem sosnowym, a rozległe łąki - różnogatunkową roślinnością. W dolinie dominuje 

mozaikowy, ekstensywny krajobraz rolniczy”.

Powierzchnia całego obszaru Natura 2000 PLH100021 Grabia wynosi 1670,48 ha, z czego 

zaledwie 0,51 ha leży w zasięgu gruntów należących do osób fizycznych położonych w obrębach 

ewidencyjnych: Widawa i Rogóźno w gminie Widawa.

Tabela 1. Typy siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony występujące w obszarze 
Natura 2000 PLH100021 Grabia (według aktualnego SDF oraz PZO dla obszaru)

Lp. Kod 
siedliska Nazwa Stan 

zachowania
Ocena 
ogólna

1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion C C

2 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 
elatioris) C C

3 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) C C

Tabela 2. Zestawienie gatunków zwierząt objętych Art. 4 Dyrektywy 2009/147/WE i gatunków 
wymienionych w Załączniku II do Dyrektywy 92/43/EWG na obszarze Natura 2000 PLH100021 Grabia 

(według aktualnego SDF oraz PZO dla obszaru)
Lp. Kod 

gatunku Nazwa łacińska Nazwa polska Stan 
zachowania

Ocena 
ogólna

Invertebrata – Bezkręgowce
1 1032 Unio crassus Skójka gruboskorupowa C C
2 1037 Ophiogomphus cecilia Trzepla zielona A B
3 1042 Leucorrhinia pectoralis Zalotka większa C C
4 1060 Lycaena dispar Czerwończyk nieparek C C
5 4056 Anisusus vorticulus Zatoczek łamliwy C C

Pisces – Ryby
6 1096 Lamperta planeri Minóg strumieniowy B C
7 1098 Eudontomyzon spp. Minogi czarnomorskie B B
8 1134! Rhodeus sericeus Różanka - -
9 1145 Misgurnus fossilis Piskorz C C

10 1146 Sabanejewia aurata Koza złotawa B B
11 1149 Cobitis taenia Koza B B

Amphibia – Płazy
12 1188 Bombina bombina Kumak nizinny B C

Mammalia – Ssaki
13 1337 Castor fiber Bóbr C C
14 1355 Lutra lutra Wydra europejska C C

! Gatunek przedstawiony w dokumentacji jako występujący w granicach obszaru N2000, ale nie będący przedmiotem  
ochrony dla tego obszaru (ocena ogólna D). Gatunku nie wykazano w zaktualizowanym Standardowym Formularzu  
Danych (aktualizacja SDF – styczeń 2016 r.)
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Na obszarze Natura 2000 PLH100021 Grabia wyróżniono 3 typy siedlisk przyrodniczych 

oraz  14  gatunków  fauny  podlegających  ochronie  międzynarodowej.  Spośród  zwierząt  prawie 

wszystkie są przedmiotami ochrony dla tego terenu (posiadając ocenę ogólną B lub C). Wyjątek 

stanowi różanka (Rhodeus sericeus), która została wspomniana w Planie Zadań Ochronnych dla 

obszaru  z  nadaną  jej  oceną  ogólną  D,  ale  której  obecności  i  znaczenia  nie  opisano  już 

w zaktualizowanym  Standardowym  Formularzu  Danych  dla  PLH100021  Grabia 

(ze stycznia 2016 r.)

4.2. 4.2. Zestawienie tabelaryczne powierzchni gruntów objętych projektami upulZestawienie tabelaryczne powierzchni gruntów objętych projektami upul  
zz  zasięgiem obszaru Natura 2000zasięgiem obszaru Natura 2000

Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne powierzchni gruntów objętych projektami 

upul z powierzchnią obszaru Natura 2000 PLH100021 Grabia.

W zestawieniu tym zastosowano podział zabiegów na 5 grup:

Zalesienia: zaliczono tu zabieg związany z powiększeniem powierzchni lasów kosztem gruntów 

nieleśnych, które znajdują się w obrębie gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Odnowienia:  do  tej  grupy  zaliczono  zabiegi  związane  z  odnowieniem  na  powierzchniach 

otwartych  (zręby  zaległe,  halizny  i  płazowiny)  oraz  odnowieniem  pod  osłoną  drzewostanów 

(odnowienie  realizowane  w  ramach  rębni  złożonych  oraz  podsadzenia  i  dolesienia),  a  także 

odnowienia związane z poprawą stanu upraw bądź młodników (poprawki i uzupełnienia).

Pielęgnacje:  do  tej  grupy  zaliczono  zabiegi  związane  z  czyszczeniami  wczesnymi  i późnymi, 

trzebieżami wczesnymi i późnymi, oraz cięcia sanitarne.

Rębnie: w tej grupie wyszczególniono rodzaje rębni.

Płazowiny: do tej grupy zaliczono zabieg dotyczący uporządkowania stanu lasu polegający na 

uprzątnięciu wybranych drzew (pozostałych po drzewostanach) w celu stworzenia warunków do 

odnowienia powierzchni płazowiny.

Tabela 3. Zestawienie powierzchni gruntów objętych projektami upul oraz powierzchni obszaru 
Natura 2000 PLH100021 Grabia

Lp. Kod i nazwa obszaru 
Natura 2000

Pow. obszaru 
Natura 2000 

wg SDF 
[ha]

Pow. gruntów leśnych 
ujętych w u.p.u.l 

pokrywających się z 
obszarem Natura 2000 

[ha]

Pow. gruntów ujętych w upul 
pokrywająca się z obszarem 
Natura 2000 w stosunku do 

powierzchni całego obszaru 
Natura 2000 [%]

1 PLH100021 Grabia 1670,48 0,51 0,03
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Tabela 4. Struktura zabiegów gospodarczych planowanych do realizacji w latach 2017-2026 
w granicach obszaru PLH100021 Grabia

Lp. Rodzaj zabiegu Powierzchnia [ha] Powierzchnia [%]*
1 Zalesienia 0 0
2 Odnowienia 0 0
3 Pielęgnacja 0,51 100,00

4

Rębnia I 0 0
Rębnia II 0 0
Rębnia III 0 0
Rębnia IV 0 0

5 Płazowina 0 0
Powierzchnia obszaru Natura 2000 

PLH100021 Grabia w granicach u.p.u.l 0,51

*Udział % zabiegu w stosunku do powierzchni obszaru znajdującego się w granicach upul

Łączna powierzchnia obszaru Natura 2000 PLH100021 Grabia wynosi 1670,48 ha, z czego 

0,03% powierzchni pokrywa się z gruntami, dla których sporządzany jest upul i niniejsza analiza.

Na  wspomnianych  gruntach  jedynym  rodzajem  projektowanych  zadań  są  prace 

pielęgnacyjne  (w  postaci  trzebieży  wczesnej)  zaplanowane  na  całej  powierzchni  położonej 

w granicach obszaru Natura 2000.

Oddziaływanie  zabiegów  gospodarczych  na  obszar  Natura  2000  PLH100021  Grabia 

opisano szczegółowo w poniższym rozdziale.

4.3. 4.3. Analiza  oddziaływania  upul  na  obszary  Natura  2000  i  ich  przedmiotyAnaliza  oddziaływania  upul  na  obszary  Natura  2000  i  ich  przedmioty  
ochronyochrony

W toku realizacji prac taksacyjnych przy sporządzaniu Uproszczonego Planu Urządzenia 

Lasu nie prowadzono inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, roślin oraz zwierząt – prace te nie 

były  przedmiotem  opracowywania  upul  dlatego  wszystkie  zestawienia  przedmiotów  ochrony 

obszarów  Natura  2000  występujących  na  opracowywanym  obszarze  pozyskano  głównie  z 

zasobów  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  w  Łodzi.  Dodatkowym  źródłem  danych 

okazały  się  również:  „Program  Ochrony  Przyrody  Nadleśnictwa  Bełchatów”,  dane  Głównego 

Inspektoratu  Ochrony  Środowiska,  Generalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie. 

Dodatkowo wykorzystano także dane z aktualnego „Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura  

2000 Grabia PLH100021”.

17



4. ANALIZA MERYTORYCZNA PODSTAW PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ASPEKCIE OBSZARÓW NATURA 2000

4.3.1. 4.3.1. Oddziaływanie zabiegów upul na obszar Natura 2000 Oddziaływanie zabiegów upul na obszar Natura 2000 PLH100021 GrabiaPLH100021 Grabia
Obszar Natura 2000 PLH100021 Grabia znajduje się w zasięgu gruntów objętych upul na 

powierzchni 0,51 ha  (Tabela  3).  Dla  opisywanego  obszaru  we  fragmencie  pokrywającym  się 

z zasięgiem gruntów objętych  upul  zaplanowano  zabiegi  pielęgnacyjne  o charakterze  trzebieży 

wczesnej, która prowadzi do utrzymania lasu na gruncie, optymalizacji jego składu gatunkowego, 

zdrowotności i  stabilności stwarzając jednocześnie więcej przestrzeni życiowej  dla drzewostanu 

i pozostałych żywych składników ekosystemu.

Z  kolei  zasadniczym  celem  ochrony  opisywanego  obszaru  Natura  2000  jest  przede 

wszystkim  utrzymanie  we  właściwym  stanie  zachowania  siedlisk  nadrzecznych  wraz 

z występującymi na nich gatunkami roślin i zwierząt.

Oddziaływanie  zabiegów  wynikających  z  upul  rozpatrzono  i  opisano  szczegółowo 

w poniższych podrozdziałach.

4.3.1.1. 4.3.1.1. Siedliska  przyrodnicze  będące  przedmiotami  ochrony  w  obszarze  NaturaSiedliska  przyrodnicze  będące  przedmiotami  ochrony  w  obszarze  Natura  
2000  PLH100021  Grabia  występujące  w zasięgu  gruntów  objętych  upul  2000  PLH100021  Grabia  występujące  w zasięgu  gruntów  objętych  upul  oraz  ichoraz  ich  
bliskim sąsiedztwiebliskim sąsiedztwie

Przedmiotami ochrony dla obszaru są 3 typy siedlisk przyrodniczych. Na gruntach objętych 

projektami upul leżących w zasięgu obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Grabia” nie 

stwierdzono obecności żadnego z siedlisk przyrodniczych. Tym samym zabiegi zaplanowane w 

upul   nie będą oddziaływać w sposób znaczący na obszar Natura 2000.  

4.3.1.2. 4.3.1.2. Zwierzęta będące przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 PLH100021Zwierzęta będące przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 PLH100021  
Grabia występujące Grabia występujące w zasięgu gruntów objętych upul oraz ich bliskim sąsiedztwiew zasięgu gruntów objętych upul oraz ich bliskim sąsiedztwie

Na  terenie  gruntów  objętych  niniejszym  opracowaniem,  które  pokrywają  się 

powierzchniowo z obszarem Natura 2000 PLH100021 „Grabia”  nie zinwentaryzowano gatunków 

będących przedmiotami ochrony. Tym samym zabiegi zaplanowane w upul   nie będą oddziaływać   

w sposób znaczący na obszar Natura 2000.

Niemniej, należy także wspomnieć, że w sąsiedztwie gruntów objętych upul potwierdzono 

obecność  3  gatunków  zwierząt  przedstawionych  w Standardowym  Formularzu  Danych  dla 

wspomnianego obszaru. Są nimi: skójka gruboskorupowa, trzepla zielona oraz bóbr.
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1032 – Skójka gruboskorupowa (  Unio crassus  )  
Skójka  gruboskorupowa  jest  przedstawicielem  małży  słodkowodnych.  Występuje 

w czystych  wodach  bieżących  z  piaszczystym  lub  piaszczysto-żwirowym  dnem.  Spotykana 

najczęściej w potokach, strumieniach i rzekach z wodą o szybkim przepływie.  Jest doskonałym 

wskaźnikiem  bardzo  czystych  wód,  gdyż  jest  wrażliwa  na  zanieczyszczenia

(Adamski  P.  i  in.,  2004).  Zagrożenia wskazane dla tego gatunku w Planie  Zadań Ochronnych 

obszaru to:

• H01.05.  Rozproszone  zanieczyszczenie  wód  powierzchniowych  z  powodu  działalności 

związanej z rolnictwem. Spływ nawozów i środków ochrony roślin.

• H01.09.  Zanieczyszczenie  wód  powierzchniowych  z  innych  źródeł  rozproszonych, 

niewymienionych powyżej. 

• J02.03.  Regulowanie (prostowanie) koryt  rzecznych i  zmiana przebiegu koryt  rzecznych 

(zagrożenie potencjalne).

Zapisy upul dotyczą wyłącznie powierzchni leśnych. Biorąc pod uwagę charakter zabiegów 

gospodarczych  (pielęgnacji  drzewostanów  w  postaci  trzebieży  wczesnych)  zaplanowanych 

w najbliższym  sąsiedztwie  potoków,  w których  występuje  przedmiotowy  gatunek,  można 

wnioskować, że zapisy upul nie stworzą zagrożenia i nie spowodują negatywnego oddziaływania 

na siedlisko małża.  Wymienione zabiegi  mają lokalne znaczenie  dla powierzchni,  na której  są 

wykonywane  i  nie  oddziałują  na  obszary  usytuowane  w pobliżu  kompleksów.  Skutki 

zaprojektowanych w upul zadań nie zostały ujęte w liście zagrożeń dla gatunku opisanych w PZO 

dla obszaru Natura 2000.

Dodatkowo  dokument  jakim  jest  upul  w  swojej  treści  wprowadza  szereg  wytycznych 

w zakresie  realizacji  zadań  gospodarczych  w  sposób  mało  uciążliwy  dla  ekotopu  i  biocenozy 

leśnej. W zakresie działań zapobiegawczych dla ekosystemów wodnych upul wskazuje na:

• nie  ingerowanie  w  zbiorniki,  cieki  wodne  i  tereny  źródliskowe,  pozostawianie  wzdłuż 

zbiorników,  cieków  wodnych  i  na  terenach  źródliskowych  rosnącej  tam  roślinności 

drzewiastej; w przypadku powstania wylesienia teren taki należy w krótkim czasie odnowić,

• nie prowadzenie melioracji wodnych w sposób grożący wysuszeniem naturalnych terenów 

podmokłych oraz zniszczeniem występującej tam roślinności.
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1037 – Trzepla zielona (  Ophiogomphus cecilia  )  
Jest  gatunkiem  ważki  różnoskrzydłej  z  rodziny  gadziogłówkowatych  (Gomphidae). 

Występuje praktycznie w całej  Polsce (unika tylko  gór).  Gatunek chroniony prawnie – podlega 

ochronie  ścisłej.  Spotykana  głównie  w pobliżu  większych  strumieni,  rzek  i  kanałów (w których 

rozwijają się jej larwy). Preferuje wolno płynące nizinne i równinne czyste wody o piaszczystym 

dnie oraz. W większych dolinach rzecznych chętnie oddala się od wody i wówczas można na nią 

natrafić w nadrzecznych lasach i zaroślach. Pojawia się pod koniec maja i można ją widywać do 

września.

Zagrożenia przypisane temu gatunkowi w Planie Zadań Ochronnych to:

• E03 Odpady, ścieki. Celowe lub przypadkowe wyrzucanie odpadów przez mieszkańców, 

turystów, wędkarzy oraz wypłukiwanie nielegalnych wysypisk w trakcie wysokich stanów 

wód.

• H01.05 Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych pochodzące z działalności 

rolniczej. Spływ nawozów i środków pielęgnacji roślin z uregulowanej i użytkowanej rolniczo 

górnej części zlewni oraz ścieki bytowe z miejscowości położonych wzdłuż biegu rzeki.

• J02.03 Regulowanie (prostowanie)  koryt  rzecznych i  zmiana przebiegu koryt  rzecznych. 

Negatywny wpływ na strukturę siedliska gatunku (zagrożenie potencjalne).

Życie  trzepli  zielonej  związane  jest  głównie  z siedliskami  nieleśnymi.  Brak  wskazań 

gospodarczych dla terenów otwartych, dla których realizacja zadań mogłaby wpłynąć negatywnie 

na stan zachowania siedlisk (głównie miejsc żerowania tego gatunku) oraz oddalenie najbliższych 

gruntów leśnych objętych zadaniami od stwierdzonych stanowisk tej ważki pozwala stwierdzić, że 

upul nie będzie oddziaływać negatywnie na stan zachowania gatunku.

1337 – Bóbr (  Castor fiber  )  
Bóbr  jest  zwierzęciem  ziemnowodnym  związanym  ściśle  z  ekosystemami  wodnymi 

(ciekami wodnymi, zbiornikami i rozlewiskami) oraz ich strefami przybrzeżnymi. Podobnie jak wiele 

gryzoni, bobry budują skomplikowane gniazda i nory oraz magazynują pokarm na użytek zimowy 

(...). Bobry występują powszechnie nad dużymi rzekami, zalewami i dużymi jeziorami o względnie 

stałym poziomie wody, nad strumieniami, dopływami i małymi ciekami o przepływie pozwalającym 

na spiętrzanie wody.

Bobry  preferują  nizinny  krajobraz  żyznych  dolin  o  obfitym  pokarmie  zimowym.  W  takich 

środowiskach  osiągają  optymalne  zagęszczenia  populacji.  Dobrze  prosperują  na  niewielkich 

bagienkach, torfowiskach i w obniżeniach terenowych, gdy dostępna jest osika i wierzby. Jeśli nie 

są niepokojone, mogą bytować w pobliżu ludzi” (Adamski P. i in., 2004).
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Zagrożenia wskazane dla tego gatunku w Planie Zadań Ochronnych dla obszaru to:

• J02.03 Regulowanie  (prostowanie)  koryt  rzecznych  i  zmiana przebiegu koryt  rzecznych 

(zagrożenie potencjalne).

Środowiskiem występowania bobra są zarówno jego nory i żeremia, jak i tworzone przez 

niego stawy i rozlewiska, a wreszcie zbiorniki i cieki wodne wraz z ich strefą przybrzeżną.

Siedliska takie  leżą w bezpośrednim sąsiedztwie  gruntów objętych upul.  Uproszczony plan nie 

posiada  zapisów  odnośnie  zabiegów  gospodarczych  prowadzonych  na  takich  terenach. 

Zaplanowane w upul  działania nie wpływają  w sposób bezpośredni na siedliska występowania 

bobra. Wykonanie zaprojektowanych wskazań gospodarczych w bezpośrednim otoczeniu miejsc 

występowania nie powinno stwarzać zagrożenia dla populacji tego gatunku. Dodatkowo w upul nie 

planuje się prac melioracyjnych, hydrotechnicznych, regulacji rzek i potoków, a więc potencjalnych 

siedlisk  występowania  bobra  tym samym jego zapisy nie wpłyną negatywnie na siedlisko tego 

gatunku.

Prócz  powyższego dokument  jakim  jest  upul  w  swojej  treści  wprowadza  wytyczne 

w zakresie  realizacji  zadań  gospodarczych  w  sposób  mało  uciążliwy  dla  ekotopu  i  biocenozy 

leśnej, o których wspomniano już przy opisie skójki gruboskorupowej.

W  tym  konkretnym  przypadku  –  zabiegi  wyznaczone  dla  wydzieleń  1d,  2a  oraz 

2b (w obrębie  ewidencyjnym  Rogóźno)  usytuowanych  w  bliskim  sąsiedztwie  stanowisk 

występowania gatunku to trzebieże wczesne, których realizacja nie pociąga żadnych negatywnych 

konsekwencji dla bliskiego otoczenia, zatem nie wpłynie także negatywnie na opisywany gatunek 

oraz zajmowane przez niego siedlisko.

Dodatkowo dwa wydzielenia  – tj.  1n oraz 1r  (w obrębie ewidencyjnym Chociw)  zostały 

wykazane w latach 2014 oraz 2015 jako objęte szkodami bobrowymi. Z perspektywy przyrodniczej 

– wskazane dane stanowią informację przyrodniczą o bytowaniu gatunku na tym terenie (miejsca 

żerowania bobra).  Zaprojektowane dla wspomnianych powyżej  wydzieleń prace gospodarcze – 

tj. zabiegi pielęgnacyjne w postaci czyszczeń późnych oraz trzebieży wczesnych nie będą miały 

negatywnych skutków dla bobra ze względu na swój  charakter,  powierzchnię objętą zabiegiem 

(2,27 ha), krótką okresowość realizacji zaplanowanych prac gospodarczych na tym terenie oraz 

odległość obszaru od miejsc rozrodu opisywanego ssaka.

Reasumując, powyższa analiza wykazała brak negatywnego oddziaływania upul na bobra.
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5. 5. PODSUMOWANIE, WYNIK ANALIZYPODSUMOWANIE, WYNIK ANALIZY
Zgodnie z naczelną zasadą postępowania administracyjnego, wyrażoną w art.  6 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. 

poz.  23  z  późn.  zm.),  w  myśl  której  organy  administracji  publicznej  działają  na  podstawie 

przepisów prawa,  organ opracowujący projekt  uproszczonego planu urządzenia lasu nie może 

przeprowadzić postępowania w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli 

dokument ten nie realizuje przesłanek, o których mowa w art. 46 pkt 2 lub 3.

Przedmiotowy  uproszczony  plan  urządzenia  lasu  nie  wyznacza  ram  dla  późniejszej 

realizacji  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  a jego realizacja  nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000. Brak jest zatem podstawy prawnej 

do  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedmiotowego 

dokumentu.
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6. ZAŁĄCZNIKI

6. 6. ZAŁĄCZNIKIZAŁĄCZNIKI
• Mapa przeglądowa form ochrony przyrody na tle gruntów objętych uproszczonym planem 

urządzenia  lasu  wraz  z  wybranymi  stanowiskami  gatunków  chronionych  i  siedlisk 

Natura 2000
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