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Dotyczy: konsultacji społecznych w procesie tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL)

Działając na podstawie art. 8 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 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
(tj. w: Dz.U. z 2020 r., poz. 283), w odpowiedzi na Państwa wniosek otrzymany drogą
elektroniczną w dniu 04.11.2020 r. dotyczący konsultacji społecznych w procesie
tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL) we wszystkich nadleśnictwach zgrupowanych
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – tut. Dyrekcja udostępnia
materiały (w formie plików pdf) zawierające odpowiedzi, o które Państwo wnioskujecie,
zestawione dla każdego Nadleśnictwa osobno.
Materiały te wyślemy w postaci osobnych 38 wiadomości email (osobna
odpowiedź dla każdego nadleśnictwa – zgodnie z Państwa wnioskiem) na adres:
sprawa-33932@fedrowanie.siecobywatelska.pl
ponieważ
tyle
nadleśnictw
jest zgrupowane w RDLP. Jeżeli objętość wiadomości przekroczy istniejący u nas limit
wielkości wychodzących wiadomości elektronicznych tj. 30 MB to w wiadomości podamy
link do pobrania tych danych.
W odpowiedzi na Państwa pytanie nr 8 informuję, iż procedura konsultacji społecznych
prowadzona w trakcie opracowywania projektu Planu Urządzenia Lasu (pPUL)
prowadzona jest w oparciu o przepisy prawa krajowego, tj. ustawę 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 (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 poz. 283, 284, 322 - z późn. zm.) oraz przepisy branżowe tj. Instrukcję
Urządzania Lasu wprowadzoną Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu. Wobec
powyższego tut. Dyrekcja nie jest władna planowania wprowadzania zmian w procesach
konsultacji społecznych podczas tworzenia pPUL.
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Liczymy, iż dane, które Sieć Obywatelska Watchdog Polska oraz Lasy i Obywatele od
nas uzyskali pozwolą przeprowadzić dogłębną analizę procesu konsultacji społecznych
i umożliwią w przyszłości jej udoskonalenie poprzez odpowiednie regulacje
w/w przepisów.
W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z:
p. Grzegorzem Janas - Głównym Specjalistą Zespołu ds. Urządzania Lasu w zakresie
którego, leżą obowiązki związane m.in. z konsultacjami społecznymi pPUL:
tel. 601920615, grzegorz.janas@katowice.lasy.gov.pl

Z poważaniem
Hubert Wiśniewski
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki
Leśnej
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
1. DGLP Wydział Urządzania Lasu,
2. Nadleśnictwa zgrupowane w RDLP Katowice.
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