Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

Toruń, dnia 19.11.2020 r.
Zn. spr.: DR.0172.67.2020
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Na podstawie art. 13 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1429 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku
z dnia 04.11.2020 r., godz.: 21:52 (data rejestracji: 05.11.2020 r.) o udostępnienie
informacji publicznej zawiadamiam, że termin udostępnienia informacji publicznej
zostaje przedłużony do dnia 05.01.2021 r. Konieczność przedłużenia terminu wynika
z okoliczności powołanych poniżej. Jednocześnie informuję, że żądane przez Państwa
informacje posiadają charakter informacji przetworzonej.
W pierwszej kolejności wskazuję, że zebranie danych, o których udostępnienie
Państwo wnioskujecie w punktach 1-7 wniosku, wymaga dodatkowego czasu,
a także nakładu pracy ze strony poszczególnych wydziałów Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu (dalej RDLP) oraz poszczególnych nadleśnictw
podlegających RDLP.
Żądane przez Państwa informacje wymagają przetworzenia, a niekiedy wytworzenia
informacji zebranych z cząstkowych informacji pochodzących z poszczególnych
nadleśnictw. Przykładowo, wymaga tego wyszukanie ogłoszeń prasowych oraz innych
publikacji informujących o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych
PUL, ujęcie ich w tabeli podając kanał komunikacji, datę publikacji itd. W związku
z powyższym, większość odpowiedzi będzie stanowiła informację przetworzoną
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej – ze względu na konieczność dokonywania analiz,
opracowywania danych prostych i odpowiedniego ich zestawiania dla każdego PUL
w każdym nadleśnictwie (vide: wyrok NSA z dnia 5 marca 2015 r.,
sygn. akt I OSK 865/14).
W związku z tym, że żądane informacje są informacjami wymagającymi przetworzenia,
wzywam Państwa zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej, do wykazania dlaczego i w jaki sposób
uzyskanie tych informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, pod
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rygorem odmowy udostępnienia żądanych informacji, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszego pisma.
Informuję również, że w rezultacie powyżej przytoczonych okoliczności wydanie
wnioskowanej informacji związane jest z koniecznością poniesienia przez RDLP
w Toruniu dodatkowych kosztów, w tym m.in. wymagać będzie zaangażowania
pracowników i poświęcenia przez nich dodatkowego czasu pracy w godzinach
nadliczbowych oraz niekiedy wykorzystania dodatkowych materiałów biurowych.
W związku z tym, na podstawie art. 15 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy, Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu obliczy i przedstawi te koszty oraz
pobierze od Państwa opłatę w wysokości odpowiadającej tym wydatkom.
Odnosząc się do punktu nr 8 wniosku, wskazuję, że w przypadku konsultacji
społecznych przy tworzeniu planu urządzania lasu lub prognozy oddziaływania
na środowisko i informowania o nich, proces ten jest opisany i wynika między innymi
z przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1463), rozporządzenia ministra środowiska z dnia 12 listopada 2012r. 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),
a także obowiązującej w Lasach Państwowych Instrukcji Urządzania Lasu
i wytycznych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (zarządzenie nr 12/2009).
Rolą regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych jest stosowanie wyżej wskazanych
regulacji, a nie planowanie w nich zmian. Informujemy, że wniosek w tym zakresie
nie może być przez nas uwzględniony, gdyż pytanie o zdarzenie przyszłe lub takie,
które jeszcze nie nastąpiły, nie jest pytaniem o informację publiczną podlegającą
udostepnieniu (vide: wyrok WSA w Warszawie z 21 grudnia 2010 r., II SAB/Wa
219/10).

Z poważaniem
z upoważnienia
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Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
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