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O PI NI A  S AN IT ARN A  
 

 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, 

działając na podstawie przepisu art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), przepisu art. 54 ust. 1 w związku  

z przepisem art. 58 ust. 1 pkt 2 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), 

 

o p in iu j e  p oz y t ywn ie  

 

projekt dokumentu pn.: Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rokita, sporządzony na 

okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. 

 

 

U zas ad n i en i e  
 

Opinię niniejszą wydano w oparciu o: 

1. wniosek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w imieniu której 

działa Pan Krzysztof Sielecki Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, z dnia  

6 października 2020 r., uzupełniony w dniu 22 października br., w sprawie zaopiniowania 

projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rokita, sporządzonego na okres od  

1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r.; 

2. analizę projekt dokumentu pn.: Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Rokita, sporządzony 

na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r.; 

3. analizę prognozy oddziaływania na środowisko dla ustaleń projektu Planu Urządzenia 

Lasu Nadleśnictwa Rokita, sporządzonego na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 

2029 r. 

 

 Analizowany projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rokita jest 

podstawowym dokumentem gospodarki leśnej, zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz 

cele, zadania oraz sposoby prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej na okres najbliższych 

10 lat. Plan opracowuje się dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, a jego 

głównym zadaniem jest dostosowanie działań prowadzonych przez nadleśnictwo do 

wymagań międzynarodowych, wspólnotowym i krajowym oraz zapewnienie spójności 

zapisów tego dokumentu z innymi dokumentami obowiązującymi dla tego obszaru 

dotyczącymi zwłaszcza ochrony środowiska. 
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 Nadleśnictwo Rokita położone jest w województwie zachodniopomorskim,  

w powiatach: kamieńskim, gryfickim i goleniowskim. Zajmuje ono obszar o powierzchni 

ogólnej ok. 20342,42 ha i jest nadleśnictwem złożonych z dwóch obrębów - obręb Rokita  

i obręb Golczewo. Projekt planu urządzenia lasu dla tego terenu obejmuje: opis lasów  

i gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierający szczegółowe dane inwentaryzacyjne 

oraz zaprojektowane wskazania gospodarcze; elaborat zawierający opis stanu lasu, analizę 

gospodarki leśnej w minionym okresie, podstawy gospodarki przyszłego okresu oraz 

sposoby ich realizacji; zestawienie zadań do wykonania w najbliższym 10-leciu; program 

ochrony przyrody, zawierający kompleksowy opis stanu przyrody, podstawowe zadania  

i sposoby ich realizacji. 

 Głównym elementem analizowanego planu, podlegającym ocenie na środowisko,  

w tym na ludzi, są wskazania gospodarcze, będące podstawą do określenia zadań 

gospodarczych przez okres obowiązującego planu. Planowane czynności gospodarcze 

zawarte w przedłożonym dokumencie polegać będą na przeprowadzeniu działań 

pielęgnacyjnych, zadań dotyczących zalesień i zadrzewień, odnowieniu halizn, płazowin  

i zrębów, rębni i zrębów zupełnych, podsadzeń i dolesień, poprawek i uzupełnień oraz 

melioracji.  

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja planu nie będzie wiązała 

się z istotnym i trwałym negatywnym oddziaływaniem na środowisko, w tym na zdrowie  

i życie ludzi. Niewątpliwie zagrożenie będzie występowało dla pracowników wykonujących 

zaplanowane prace związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, jak i dla osób postronnych 

- z tego też względu powinny być ściśle przestrzegane przepisy bhp, a teren powinien być 

odpowiednio zabezpieczony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Uciążliwości dla 

ludzi, związane zwłaszcza ze zwiększoną emisją hałasu pochodzącego od pilarek 

spalinowych oraz pojazdów do zrywki i wywozu drewna, a także utrudnienia  w ruchu, mogą 

wystąpić również w trakcie prowadzenia prac gospodarczych na obszarach sąsiadujących. 

Jednak, powinny one mieć charakter miejscowy i krótkotrwały, a przy zastosowaniu zaleceń 

proponowanych w prognozie oddziaływania na środowisko, nie powinny stanowić istotnego 

problemu. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Szczecinie opiniuje pozytywnie projekt Planu Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Rokita, sporządzony na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. 

 

 

P ou czen ie  
 

Na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy. 

 

 
 

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez  
Z-cę Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dr inż. Edytę Szopa”. 
 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. Adresat - ePUAP, 

2. aa. 


