Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Krosno, 04.12.2020 r.
Zn.spr.: ZU.0172.73.2020

Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
Dotyczy: udostępnienie informacji o środowisku
Odpowiadając na wniosek przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej
w dniu 4 listopada 2020 roku, uzupełniony w dniu 26 listopada 2020 roku tym samym
systemem komunikacji, w trybie art. 14 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 (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), dalej ooś, przedstawiam poniżej odpowiedzi na
zawarte w treści wniosku pytania:
Pytanie nr 1
1. Na jakim etapie tworzenia PUL strona społeczna zgłosiła wnioski i uwagi dotyczące
treści tworzonego planu? Prosimy o wybranie wszystkich właściwych odpowiedzi
a) Przed rozpoczęciem prac nad PUL
b) Podczas Komisji Założeń Planu (KZP)
c) Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej (NTZ)
d) Podczas Komisji Projektu Planu (KPP)
e) W innym momencie tworzenia PUL (prosimy wyjaśnić)
f) Strona społeczna nie zgłosiła żadnych wniosków i uwag do tworzonego PUL
Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.
Odpowiedź:
Możliwość składania uwag i wniosków w procesie opracowania projektu Planu
Urządzenia Lasu, dalej PUL, reguluje ustawa ooś, a w szczególności art. 39 tej ustawy.
Szczegółowe postępowanie dotyczące możliwości udziału społecznego w procesie
opracowania projektu PUL w tym możliwość składania uwag i wniosków reguluje § 125
ust. 2 pkt. 8 Instrukcji Urządzania Lasu wprowadzonej Zarządzeniem nr 55 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r., ze zmianami, dalej IUL.
W powyżej przywołanych przepisach zawarte są informacje na jakim etapie
opracowania projektu PUL istnieje możliwość składania uwag i wniosków oraz jaka jest
procedura ich rozpatrzenia. Zgodnie z art. 40 ustawy ooś uwagi lub wnioski złożone po
upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4 tej ustawy pozostawia się bez
rozpatrzenia. Powyższe informacje są również przekazywane w ogłoszeniach
publicznych publikowanych w toku procesu opracowania projektu PUL.
Procedura związana z rozpatrzeniem uwag i wniosków złożonych w toku opracowania
projektu PUL dla poszczególnych Nadleśnictw opisana została ogólnie w pisemnych
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podsumowaniach sporządzonych w oparciu o art. 55 ust. 3 ustawy ooś, które
zamieszczone są na stronach BIP poszczególnych Nadleśnictw. Szczegółowa
informacja odnosząca się do terminów, treści i sposobu rozpatrzenia wniosków znajduje
się w protokołach z KZP, NTG i KPP, których sporządzenia wymagane jest przepisami
IUL. Protokoły te jako składniki opisu ogólnego nadleśnictwa zamieszczone są na
stronach BIP poszczególnych Nadleśnictw.
W dotychczasowej praktyce, odpowiadając na pytanie nr 1, należy wskazać, że strona
społeczna zgłaszała wnioski: podczas KZP (b), NTG (c), KPP (d) oraz
w okresie upublicznienia założeń do projektu PUL, a następnie upublicznienia projektu
PUL (e). W przypadku części nadleśnictw, strona społeczna nie zgłosiła żadnych
wniosków i uwag (f).
Wszystkie żądane dane zostały udostępnione na stronach BIP nadleśnictw pod
następującymi adresami elektronicznymi:
1. Nadleśnictwo Baligród:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_baligrod/plan_urzadzania_lasu/czesc_
opisowa,
2. Nadleśnictwo Bircza :
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza/plan_urzadzania_lasu
3. Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzegi_dolne/plan_urzadzania_lasu/cz
esc_opisowa,
4. Nadleśnictwo Brzozów:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzozow/plan_urzadzania_lasu/czesc
_opisowa,
5. Nadleśnictwo Cisna:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_cisna/plan_urzadzania_lasu/czesc_opi
sowa,
6. Nadleśnictwo Dukla:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_dukla/plan_urzadzania_lasu/czesc_op
isowa,
7. Nadleśnictwo Dynów:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_dynow/plan_urzadzania_lasu/czesc_o
pisowa,
8. Nadleśnictwo Głogów:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_glogow_malopolski/plan_urzadzania_l
asu/czesc_opisowa,
9. Nadleśnictwo Kańczuga:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kanczuga/plan_urzadzania_lasu/czes
c_opisowa,
10. Nadleśnictwo Kolbuszowa:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kolbuszowa/plan_urzadzania_lasu/cze
sc_opisowa,
11. Nadlesnictwo Kołaczyce:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kolaczyce/plan_urzadzania_lasu/czes
c_opisowa,
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12. Nadlesnictwo Komańcza:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_komancza/plan_urzadzania_lasu/czes
c_opisowa
13. Nadleśnictwo Krasiczyn:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_krasiczyn/plan_urzadzania_lasu/czesc
_opisowa
14. Nadleśnictwo Lesko:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko/plan_urzadzania_lasu/czesc_opi
sowa,
15. Nadleśnictwo Leżajsk:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lezajsk/plan_urzadzania_lasu/czesc_o
pisowa
16. Nadleśnictwo Lutowiska:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lutowiska/plan_urzadzania_lasu/czesc
_opisowa,
17. Nadleśnictwo Mielec:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_mielec/plan_urzadzania_lasu,
18. Nadleśnictwo Narol:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_narol/plan_urzadzania_lasu/czesc_opi
sowa,
19. Nadleśnictwo Oleszyce:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_oleszyce/plan_urzadzania_lasu/czesc
_opisowa
20. Nadleśnictwo Rymanów:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_rymanow/plan_urzadzania_lasu/czesc
_opisowa
21. Nadleśnictwo Sieniawa:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_sieniawa/plan_urzadzania_lasu/czesc
_opisowa
22. Nadleśnictwo Strzyżów:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_strzyzow/plan_urzadzania_lasu/czesc
_opisowa
23. Nadleśnictwo Stuposiany:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_stuposiany/plan_urzadzania_lasu/cze
sc_opisowa
24. Nadleśnictwo Tuszyma:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_tuszyma/plan_urzadzania_lasu/czesc
_opisowa
25. Nadleśnictwo Lubaczów:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lubaczow/plan_urzadzania_lasu/czesc
_opisowa
26. Nadleśnictwo Jarosław:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_radymno/plan_urzadzania_lasu/czesc
_opisowa

Pytanie nr 2
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2. Na jakim etapie tworzenia PUL strona społeczna miała możliwości zgłaszania
wniosków i uwag? Prosimy o wybranie wszystkich właściwych odpowiedzi:
a) Podczas Komisji Założeń Planu (KZP)
b) Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej (NTZ)
c) Podczas Komisji Projektu Planu (KPP)
d) W innym momencie tworzenia PUL (prosimy wyjaśnić)
e) Strona społeczna nie miała możliwości składania wniosków i uwag
Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.
Odpowiedź:
Strona społeczna miała możliwość zgłaszania wniosków i uwag na wszystkich etapach
sporządzania projektów PUL, to znaczy: podczas obrad KZP (a) oraz do wyłożonych
do publicznego wglądu założeń do projektu PUL (d), podczas NTG (b), a także
wyłożenia do publicznego wglądu projektu PUL (d). Podczas Komisji Projektu Planów
(c) mających charakter debaty publicznej wypracowane zostało stanowisko odnośnie
wniosków złożonych do udostępnionych projektów PUL. Procedury te były tożsame dla
wszystkich nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie.
Pytanie nr 3
3. Jakimi kanałami komunikacji strona społeczna na terenie każdego Nadleśnictwa
została poinformowana o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach w procesie
tworzenia PUL?
Prosimy o podanie konkretnego tytułu i daty publikacji w wypadku ogłoszeń prasowych
oraz adresu internetowego w wypadku umieszczenia ogłoszenia na internecie (strona
nadleśnictwa, BIP, periodyki online itp.)
Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.
Odpowiedź:
RDLP w Krośnie podczas sporządzania Planów Urządzenia Lasu przestrzega przepisu
§ 125 ust. 2 pkt. 8 IUL, który reguluje sposób komunikacji ze stroną społeczną w celu
umożliwienia udziału społeczeństwa w procesie opracowania PUL. Szczegółowa
realizacja tego zapisu w odniesieniu do poszczególnych Nadleśnictw została
przedstawiona w pisemnych podsumowaniach wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr
1.
Pytanie nr 4
4. Czy kanały komunikacji różniły się w zależności od typu uczestnika reprezentującego
stronę społeczną? Jeżeli tak, wnosimy o wyszczególnienie jakimi kanałami
powiadamiani byli różni przedstawiciele strony społecznej. W szczególności
wnioskujemy o wyszczególnienie, którzy przedstawiciele strony społecznej zostali
zawiadomieni o procesie konsultacji bezpośrednio (telefon, email, poczta tradycyjna).
Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.
Odpowiedź:
W przepisach IUL § 125 ust. 2 pkt. 8 litera „b” i „e” wskazano na konieczność
szczególnego zaproszenia na obrady Komisji Założeń Planu (KZP) oraz narady
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techniczno-gospodarczej
(NTG)
przedstawicieli
urzędów,
samorządów,
przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną
przyrody w lasach. W praktyce, Dyrektor RDLP w Krośnie jako Organ odpowiedzialny
za sporządzenie Planów Urządzania Lasu dla Nadleśnictw zgrupowanych w ramach tej
Dyrekcji kierował zaproszenia do przedstawicieli samorządów terytorialnych w zasięgu
poszczególnych Nadleśnictw z prośbą o poinformowanie mieszkańców w sposób
zwyczajowo przyjęty. Informacja o przystąpieniu do opracowania projektów PUL oraz
o terminach i miejscach zwołania posiedzeń w ramach opracowania tych projektów
każdorazowo publikowana była na stronie BIP RDLP w Krośnie oraz ogłaszana w prasie
lokalnej. Opublikowane na stronach BIP nadleśnictw, wskazanych w odpowiedzi na
pytanie nr 1, podsumowania zawierają informacje o sposobie zawiadamiania.
Pytanie nr 5
5. Z jakim wyprzedzeniem została stronie społecznej zakomunikowana możliwość
wzięcia udziału w konsultacjach? Jeżeli odpowiedź różni się dla różnych przedstawicieli
strony społecznej i różnych etapów sporządzania PUL, prosimy o wyszczególnienie.
Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.
Odpowiedź:
Odpowiedź analogicznie jak na pytanie nr 3.
Pytanie nr 6
6. Czy z komunikacji i ze spotkań konsultacyjnych ze stroną społeczną były sporządzane
notatki/protokoły/podsumowania? Jeżeli tak wnioskujemy również o przesłanie treści
tych dokumentów.
Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.
Odpowiedź:
Konieczność sporządzania protokołów z posiedzeń KZP, NTG i KPP organizowanych
w ramach opracowania projektów PUL wymagana jest przepisami IUL. Treści
protokołów z poszczególnych posiedzeń znajdują się w opisach ogólnych nadleśnictw
zamieszczonych na stronach BIP poszczególnych Nadleśnictw. Adresy elektroniczne
zawierające odnośniki do tych dokumentów zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr
1.
Pytanie nr 7
7. Jakie uwagi i wnioski dotyczące treści tworzonego PUL złożyli przedstawiciele strony
społecznej?
Dla każdego ze złożonych wniosków, pomysłów i zastrzeżeń wnioskujemy o przesłanie:
a) dokumentacji z nimi związanej złożonej przez stronę społeczną
b) informacji, czy w ostatecznym kształcie PUL wniosek, pomysł lub zastrzeżenie
zostało (a) odrzucone, (b) uwzględnione w całości, (c) uwzględnione częściowo?
c) dla wniosków, pomysłów i zastrzeżeń uwzględnionych w całości, bądź
uwzględnionych częściowo, wnioskujemy o przesłanie informacji, w jaki sposób
wniosek, pomysł lub zastrzeżenie zostało uwzględnione w ostatecznym kształcie PUL.
d) dla wniosków, pomysłów i zastrzeżeń odrzuconych wnioskujemy o podanie powodu
dla którego wnioski odrzucono.
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Jeżeli takie informacje znajdują się w raporcie z konsultacji, wystarczająca jest jego
kopia, o ile nie została ona już uwzględniona w odpowiedzi na pytanie 6.
Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.
Odpowiedź:
Wszelkie informacje wymagane powyższym pytaniem znajdują się w protokołach
z posiedzeń KZP, NTG i KPP organizowanych w ramach opracowania projektu PUL.
Treści protokołów z poszczególnych posiedzeń znajdują się w opisach ogólnych lasów
zamieszczonych na stronach BIP poszczególnych Nadleśnictw. Informacje te w formie
syntetycznej, umieszczone są także w podsumowaniach sporządzonych w oparciu o art.
55 ust. 3 ustawy ooś. Adresy elektroniczne zawierające odnośniki do tych dokumentów
zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie nr 8
8. Czy w najbliższych dwóch latach Regionalna Dyrekcja planuje wprowadzenie zmian
w procesach konsultacji społecznych podczas procesu tworzenia PUL oraz
informowaniu o nich? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?
Odpowiedź:
W związku ze stanem epidemii Dyrektor RDLP w Krośnie w uzgodnieniu z Dyrektorem
Generalnym Lasów Państwowych zmienił formę możliwości udziału społeczeństwa w
opracowaniu projektów PUL. Zmiany dotyczyły możliwości odstąpienia od zapisów IUL,
które nakładały obowiązek udziału przedstawicieli społeczeństwa w obradach komisji na
rzecz zapewnienia możliwości wnoszenia uwag i wniosków do materiałów źródłowych i
projektów protokołów publikowanych na stronie BIP RDLP w Krośnie. Dla zobrazowania
rodzaju tych zmian przesyłam w załączeniu:
 treść ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania projektów Planów Urządzenia
Lasu dla Nadleśnictw Mielec, Narol i Tuszyma,
 pismo ZU.003.1.2020 z dnia 06.07.2020 r. w sprawie zasad opracowania założeń
do projektów Planów Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw Mielec, Narol i Tuszyma
 terminarz opracowania założeń do projektów Planów Urządzenia Lasu dla
Nadleśnictw Mielec, Narol i Tuszyma w związku z wprowadzeniem ograniczeń
wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 pismo ZU.6000.4.2020 z dnia 10.07.2020 r. w sprawie zmiany dotychczas
przyjętych zasad przeprowadzania Narad Techniczno-Gospodarczych wraz z
załącznikiem nr 1 określającym te zasady.
Jeśli wnioskodawca podtrzymuje wniosek o udostępnienie dokumentacji, o której mowa
w pytaniu nr 7 lit. a) wniosku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
informuje o przedłużeniu terminu udostępnienia żądnej informacji, która zgodnie z
treścią art. 14 ust. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
zostanie udostępniona do dnia 4 stycznia 2021 r. Udostępnienie informacji wskazanej
w pytaniu nr 7 lit a) wiąże się z koniecznością odszukania dokumentacji w archiwum
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oraz jej anonimizacji co wymaga zaangażowania znacznej ilości czasu pracownika
przygotowującego odpowiedź. Z tych względów, termin jednego miesiąca na
udostępnienie informacji nie mógł zostać dochowany.
Stosownie do treści art. 14 ust. 2 ww . ustawy w zw. z art. 36 k.p.a. pouczam o prawie
do wniesienia ponaglenia.

Grażyna Zagrobelna
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie
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