Warszawa, dnia 04-01-2021
Zn. spr.: ZG.0172.18.2020

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
sprawa-33944@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek z dnia 5 listopada 2020 r., Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Warszawie informuje:
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 (NTG)
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.”
Informacje będące przedmiotem powyższego pytania zostały udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/plan_urzadzenia_lasu.
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 (NTG)
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.
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Informacje będące przedmiotem powyższego pytania zostały udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/plan_urzadzenia_lasu.
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.
Strona społeczna na terenie każdego nadleśnictwa została poinformowana o
możliwości wzięcia udziału w konsultacjach w procesie tworzenia PUL poprzez podanie
przed zwołaniem KZP, do publicznej wiadomości w BIP RDLP oraz w prasie lokalnej,
informacji o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu.
Nadleśnictwo Wyszków
Publikacja w prasie lokalnej „Nowy Wyszkowiak” numer 30/14 z dnia 29 lipca 2014 roku,
publikacja w prasie lokalnej „Tuba Wyszkowa” z dnia 24 lipca 2014 roku, publikacja na
stronie internetowej Nadleśnictwa Wyszków z dnia 24 lipca 2014 roku.
Nadleśnictwo Pułtusk
Opublikowanie w lokalnych gazetach (m.in. Tygodnik Pułtuski, Tygodnik Makowski)
ogłoszenia o przystąpieniu do opracowywania projektu PUL dla Nadleśnictwa Pułtusk
na lata 2014-2023, oraz ogłoszenia o możliwości zapoznania się z projektem PUL na
lata 2014-2023. Powyższe informacje zamieszczono również w Biuletynie Informacji
Publicznej Nadleśnictwa Pułtusk.
Nadleśnictwo Jabłonna
Wykaz tytułów oraz daty publikacji ogłoszeń prasowych:
GAZETA POWIATOWA nr 14; strona 7 – wtorek, 2 kwietnia 2019 r.;
- tygodnik społeczno-kulturalny;
TYGODNIK NOWODWORSKI nr 14; strona 3 – środa, 3 kwietnia 2019 r.;
- tygodnik lokalny
Nadleśnictwo Chojnów
Publikacja w dwóch lokalnych tygodnikach:
- „Nad Wisłą” – data publikacji 06.08.2015 roku,
- „Kurier Południowy” – data publikacji 13.08.2015 roku oraz nr 9/2018,
- "Przegląd Piaseczyński" - nr 186 z dnia 7 marca 2018.
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Nadleśnictwo Siedlce
Ogłoszenia były zamieszczone w lokalnej prasie w gazetach Tygodnik Siedlecki (data
publikacji 26.05.2013 r.) oraz Życie Siedleckie (data publikacji 23.05.2013 r.).
Nadleśnictwo Drewnica
Ogłoszenia prasowe i internetowe informujące o założeniach do PUL na lata 2018-2027
Gazeta Powiatowa: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew - data publikacji
18 sierpnia 2015 r.
Gazeta Wyborcza – data publikacji 18 sierpnia 2015 r.
Wieści Podwarszawskie –data publikacji 23 sierpnia 2015 r.
Ogłoszenia prasowe i internetowe , informujące o możliwości składania uwag i wniosków
do projektu PUL.
Nowy Wyszkowiak – data publikacji 13 marca 2018 r.
Tygodnik Lokalna powiatu mińskiego i Wesołej – data publikacji 13 marca 2018 r.
Gazeta powiatu wołomińskiego „Fakty.wwl” – data publikacji 15 marca 2018 r.
Gazeta Powiatowa . Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew – data publikacji
13 marca 2018 r.
„Polska Metropolia Warszawska” –data publikacji 16-18 marca 2018 r.
Nadleśnictwo Sokołów
Ogłoszenie w prasie lokalnej, tygodniku „Wieści sokołowskie” w wydaniu z 29.05.2013
r.
Nadleśnictwo Celestynów
„Linia otwocka” Nr 29/949,18-24 lipca 2016 r., na stronie 9 ogłoszenie o przystąpieniu
do opracowywania projektu PUL na lata 2019-2028.
„Linia otwocka” Nr 24(1101), 17-23 czerwca 2019 r., na stronie 50 ogłoszenie o
możliwości zapoznania się z projektem PUL dla Nadleśnictwa Celestynów na lata 20192028.
Nadleśnictwo Łochów
Ogłoszenie w prasie pt. „OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU PLANU
URZĄDZENIA LASU DLA NADLEŚNICTWA ŁOCHÓW REGIONALNA DYREKCJA
LASÓW PAŃSTWOWYCH w WARSZAWIE” zamieszczone na str. 34 w numerze 13
Tygodnika Siedleckiego z dnia 05.04.2015 r., będącego w sprzedaży od 01.04.2015 r.
Nadleśnictwo Mińsk
Ogłoszenie w prasie lokalnej w tygodniku "Co słychać" w nr 21(816) z 26.05.2013 r. i nr
11(962) z 13.03.2016 r.
Nadleśnictwo Garwolin
Ogłoszenie w lokalnej prasie w czterech wydaniach tj.
07.10.2020 – Twój Głos Garwolin 40/2020 (465)
14.10.2020 – Twój Głos Garwolin 41/2020 (466)
21.10.2020 – Twój Głos Garwolin 42/2020 (467)
28.10.2020 – Twój Głos Garwolin 43/2020 (468)
4. Czy kanały komunikacji różniły się w zależności od typu uczestnika reprezentującego stronę
społeczną? Jeżeli tak, wnosimy o wyszczególnienie jakimi kanałami powiadamiani byli różni
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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.
Kanały komunikacji nie różniły się w zależności od typu uczestnika
reprezentującego stronę społeczną. Na posiedzenie KZP każdego nadleśnictwa
zapraszano bezpośrednio przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców
leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w
lasach nadleśnictwa.
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.
Możliwość wzięcia udziału w konsultacjach została zakomunikowana stronie
społecznej z wyprzedzeniem około jednego miesiąca. Kanały komunikacji nie różniły się
w zależności od typu uczestnika reprezentującego stronę społeczną.
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.
Informacje będące przedmiotem powyższego pytania zostały udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/plan_urzadzenia_lasu.
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?
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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.
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.
Informacje będące przedmiotem powyższego pytania zostały udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/plan_urzadzenia_lasu.
Na pytanie nr 8 udzielono odpowiedzi w piśmie RDLP w Warszawie z dnia
19 listopada 2020 r., zn.spr.: ZG.0172.18.2020.

Z poważaniem,
Marek Roman
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Warszawie
/podpisano elektronicznie certyfikatem
kwalifikowanym/
Do wiadomości:
Zespół ds. Promocji i Mediów, w/m.
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