
 

 

OBWIESZCZENIE 

Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 lipca 2020 r.  

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 7 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.), Starosta Ciechanowski podaje do publicznej wiadomości 

informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów 

uproszczonych planów urządzenia lasu (upul) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących 

do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, sporządzonych na okres 01.01.2021 r. – 31.12.2030 r., położonych 

na terenie obrębów: Baraki Chotumskie, Chotum, Gąski, Gumowo, Modła, Nowa Wieś, Pęchcin, Rajmundowo, 

Rutki Borki, Rutki Głowice, Rutki Marszewice, Rydzewo, Wola Pawłowska, Wólka Rydzewska – gmina 

Ciechanów; Bądkowo, Ciemniewko, Gąsocin, Gutków, Kałęczyn, Koźniewo Łysaki, Koźniewo Średnie, Koźniewo 

Wielkie, Łopacin, Marusy, Soboklęszcz, Sońsk, Szwejki, Ślubowo, Wola Ostaszewska – gmina Sońsk; Kraszewo, 

Lipówiec, Łebki Wielkie, Ojrzeń, Rzeszotko, Skarżynek, Dąbrowa, Halinin, Kicin – gmina Ojrzeń; Humięcino 

Andrychy, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Grudusk, Kołaki Wielkie, Żarnowo, Rąbież Gruduski – gmina 

Grudusk; Ogonowo, Płaciszewo, Sadek, Strzeszewo – gmina Glinojeck, w powiecie ciechanowskim, 

województwie mazowieckim. 

Decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko               

dla ww. projektów podjęto po analizie uwarunkowań określonych w art. 49 ww. ustawy oraz po uzgodnieniu         

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo z dnia 08.06.2020 r. znak                 

WOOŚ-III.410.300.2020.JD) i Mazowieckim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie 

(pismo z dnia 14 lipca 2020 r. znak ZS.7040.297.2020.MSI). 

Projekty upul dotyczą lasów o łącznej powierzchni 3020 ha. Zadania ujęte w projektach planów dotyczą 

trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, pielęgnacji i ochrony lasów. Dokumenty te nie ustalają ram              

dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (wylesień, zalesień, 

inwestycji). W związku z tym realizacja zapisów planów nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, 

nie będzie generowała prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia                   

dla środowiska, a także oddziaływania na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych, ani na obszary 

posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego. 
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