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Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej ~.
Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z późno zm.) w związku z art. 53 i 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
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późno zm.),
Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

wnosi

o sporządzenie

prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu urządzenia lasu dla lasów
ochronnych Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata 2013-2022, w następującym zakresie:
1. informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach-z-irul-ymi-dokumentami;
2. informacje o metodach zastosowanych przy'sporządzaniu prognozy;
3. propozycje
dotyczące
przewidywanych
metod analizy skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania;
4. streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
5. określenie, analizę i ocenę:
a) istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w przypadku
braku realizacji projektowanego

dokumentu;

b) istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu;
c) celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposobów, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
d) przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań bezpośrednich,
pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych
i długoterminowych, stałych i chwilowych oddziaływań na środowisko, a w
szczególności na ludzi, wodę i powietrze z uwzględnieniem zależności między
tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;
6. przedstawienie
rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na warunki życia i na zdrowie
ludzi, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu;
7. przedstawienie przy uwzględnieniu celów i geograficznego zasięgu dokumentu
rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opisu metod dokonania oceny prowadzącej
do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych w tym wskazanie
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napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki
współczesnej wiedzy.
Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko
dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości "Planu ...".
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Uzasadnienie:
Opinię niniejszą wydano w oparciu o analizę wniosku Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie z dnia 29 lutego 2012 r. znak: OW-I-074/024/01l12,
dotyczącego
uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko dla projektu planu urządzenia lasu dla lasów ochronnych
Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata 2013-2022.
Prognoza obejmująca swym zakresem w/w informacje umożliwi właściwą ocenę
wpływu ustaleń zawartych w projektowanym dokumencie na warunki życia i zdrowie
ludzi.
Pouczenie:
Na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy.
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