Warszawa, dnia 15 października 2020 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE
WOOŚ-III.410.614.2020.MW

Pan Maciej Lewandowski
Taxus UL. Sp. z o.o.
ul. Ochocka 14
02-495 Warszawa
Na podstawie art. 54 ust. 1 w związku z art. 57 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm. – zwanej
dalej „ustawą ooś”), w odpowiedzi na pismo z dnia 17.09.2020 r., znak: 502-1426-2020-19 w sprawie
zaopiniowania projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy
i miasta Mordy oraz gminy Korczew na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2030 r. (upul), wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydaje opinię bez uwag do ww. projektów.
Opracowywane dokumenty dotyczą lasów o powierzchni 913,696 ha, położonych na terenie gminy
Korczew oraz lasów o powierzchni 2514,1578 ha, położonych na terenie gminy i miasta Mordy.
Teren gminy Korczew objęty zasięgiem upul znajduje się w granicach Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego, dla którego aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie
Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 66 poz. 1701).
Na terenach leśnych własności prywatnej, wchodzących w skład ww. parku krajobrazowego oraz jego
otuliny nie planuje się działań gospodarczych mogących znacząco negatywnie wpłynąć
na ustanowione cele ochrony oraz obecny stan ekosystemów obszaru.
Na terenie gminy Korczew znajdują się także rezerwaty przyrody: Kaliniak, Przekop, Dębniak,
ale są one poza gruntami objętymi upul.
Tereny objęte zasięgiem upul w gminie Korczew znajdują się częściowo w obszarze Natura 2000,
obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu PLB140001 (338,78 ha powierzchni lasów
objętych opracowaniem upul, w tym 33,95 ha bez zabiegu) oraz w obszarze Natura 2000, specjalnym
obszarze ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska PLH140011 (304,83 ha powierzchni lasów objętych
opracowaniem upul, w tym 33,08 ha bez zabiegu).
Dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 sporządzony został plan zadań
ochronnych zatwierdzony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lublinie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 9006,
ze zm.). Dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska PLH140011 sporządzony
został plan zadań ochronnych, zatwierdzony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie

1

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 8654).
Teren gminy Korczew objęty upul znajduje się poza działaniami ochronnymi przewidzianymi dla tych
obszarów, nie inwentaryzowano bytowania przedmiotów ochrony.
W granicach gminy i miasta Mordy oraz gminy Korczew nie występują obszary chronionego
krajobrazu.
Tereny miasta i gminy Mordy objęte zasięgiem upul znajdują się częściowo w obszarze Natura 2000,
obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Liwca PLB140002 (892,74 ha powierzchni lasów
objętych opracowaniem upul, w tym 33,5 ha bez zabiegu) oraz w obszarze Natura 2000, specjalnym
obszarze ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka PLH140032 (230,03 ha powierzchni lasów objętych
opracowaniem upul, w tym 18,80 ha bez zabiegu).
Dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 sporządzony został plan zadań ochronnych
zatwierdzony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Liwca PLB140002 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 3825, ze zm.). Dla specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka PLH140032 sporządzony został plan zadań ochronnych,
zatwierdzony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja
Nadliwiecka PLH140032 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 3827, ze zm.).
Tereny gminy i miasta Mordy objęte upul znajdują się poza działaniami ochronnymi przewidzianymi
dla tych obszarów.
Z danych będących w posiadaniu RDOŚ w Warszawie wynika, że na przedmiotowym obszarze
stwierdzono występowanie żurawia, derkacza, kszyka, remiza, dziwonii oraz błotniaka stawowego,
gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002.
Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z zasadami hodowli lasu nie jest zagrożeniem
dla ww. gatunków.
Na terenie gminy Mordy znajduje się także rezerwat przyrody Klimonty, ale jest on poza gruntami
objętymi upul. Jest on w bezpośrednim sąsiedztwie z wydzieleniami w obrębie Klimonty, w związku
z czym nie są proponowane inwazyjne zabiegi gospodarki leśnej oraz dodano zapis o pozostawieniu
strefy 10 m od granicy rezerwatu bez zabiegu.
W upul nie ma zaplanowanych zabiegów mogących naruszyć integralność obszarów Natura 2000.
Realizacja zaprojektowanych czynności gospodarczych nie wpłynie negatywnie na siedliska, rośliny
i zwierzęta występujące na obszarach Natura 2000, ani też na ekosystem jako całość, nie zaburzy
spójności czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie
populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano obszary
Natura 2000.
W prognozie podano wskazania dotyczące kształtowania stref ekotonowych na skraju lasu oraz przy
zbiornikach, jeziorach, a także rzekach. Takie zasady gospodarowania sprzyjają zwiększaniu
różnorodności biologicznej i tworzą korzystniejsze warunki bytowania dla wielu gatunków ptaków
chronionych. Uproszczony plan urządzania lasu oparty na nowoczesnych zasadach prowadzenia
gospodarki leśnej (preferowanie rębni złożonych, kształtowanie drzewostanów w kierunku
zróżnicowania gatunkowego i wiekowego, zwiększanie zasobów martwego drewna) będzie
czynnikiem sprzyjającym zachowaniu stanu ochrony poszczególnych gatunków. Jednak ze względu
na to, że plany urządzenia lasu nie podają dokładnych terminów przeprowadzenia zabiegów, wskazane
jest monitorowanie drzewostanów przed wykonaniem cięć (zarówno rębni, jak i trzebieży) w okresie
lęgowym (II-IX) pod kątem ewentualnego zasiedlenia przez gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,
będące przedmiotem ochrony na terenie obszaru Natura 2000.
Ponadto wprowadzono zapis, że w przypadku wykonywania zabiegów należy wykonywać je poza
okresem lęgowym. W celu poprawy warunków bytowych ptaków i innych gatunków zwierząt
zalecono, aby zachowywać drzewa dziuplaste i drewno martwe (z uwzględnieniem stanu sanitarnego
lasu).
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W wyniku analiz stwierdzono, że gospodarka leśna prowadzona zgodnie z upul nie będzie wpływała
negatywnie na gatunki chronione, pod warunkiem zastosowania się do działań w zakresie ochrony
przyrody przedstawionych w ww. dokumencie. Dodatkowo rozproszenie działek, ich przynależność
do różnych właścicieli i zróżnicowanie wiekowe drzewostanów powoduje rozłożenie oddziaływań
w czasie i przestrzeni (zabiegi będą wykonywane w różnym czasie przez różnych właścicieli).
W przedłożonej prognozie oddziaływania na środowisko dokonano analizy skutków realizacji
postanowień przedmiotowych dokumentów w odniesieniu do ww. obszarów. Z prognozy wynika,
iż ustalenia upul respektują zasady ochrony przyrody wynikające z utworzenia na danym terenie
obszarów chronionych. Wskazano, iż ustalenia upul nie będą miały negatywnego wpływu na ochronę
przyrody, cel i przedmiot ochrony ww. form ochrony przyrody oraz nie naruszą ciągłości
przestrzennej sieci obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000, jak również nie wpłyną
negatywnie na integralność obszarów naturowych.
Projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa, położonych na terenie gminy i miasta Mordy oraz gminy Korczew w powiecie siedleckim,
województwie mazowieckim, nie wpłyną znacząco negatywnie na środowisko oraz obszary
chronione.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie
Arkadiusz Siembida
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