Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

Radom, dnia 17.12.2020 r.
Zn.spr.: ZS.0172.10.2020

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
sprawa-33940@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Dotyczy: Konsultacji Planów Urządzenia Lasu.
Nawiązując do uzupełnionego wniosku otrzymanego drogą mailową dnia
26.11.2020 r., dotyczącego konsultacji społecznych w procesie tworzenia Planów
Urządzenia Lasu (PUL) we wszystkich Nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Radomiu, informujemy, że udostepnienie tak obszernych informacji, nie jest
niemożliwe w terminie przewidzianym w 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, z uwagi na wielowątkowość
wniosku oraz potrzebę przetworzenia i przekształcenia informacji.
W związku z powyższym Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radomiu
informuje, że państwa wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 26 stycznia 2021 r. przy
czym nie wykluczone jest wcześniejsze udzielenie odpowiedzi w sprawie.
Ponadto informujemy, że zebranie danych, o które państwo wnioskujecie, wymaga
dodatkowego czasu a także nakładu pracy zarówno ze strony pracowników tutejszego
organu ale również ze strony podległych nadleśnictw – 23 nadleśnictwa.
W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji
o środowisku mogą zostać naliczone opłaty. RDLP w Radomiu jeżeli zajdzie taka
konieczność obliczy i przedstawi w/w koszty w odrębnym piśmie w wysokości
odpowiadającej wyliczonym kwotom.
Piotr Kacprzak
zastępca dyrektora ds. gospodarki
leśnej
/podpisano elektronicznie/
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