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Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa wniosku
o udostępnienie informacji o środowisku otrzymanym przez nadleśnictwo Radomsko
w dniu 05.11.2020 r. (wniosek uzupełniony w dniu 11.12.2020 r.).
Odpowiedź na pytanie 1. W okresie od 1 listopada 2017 roku do 3 listopada 2020 roku
wpłynęły do nadleśnictwa Radomsko następujące „postulaty, wnioski i uwagi”,
zgłoszone oficjalnymi kanałami za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poczty
elektronicznej:
1. Rok 2017 - Zapytanie o stan populacji norki amerykańskiej na terenie
nadleśnictwa Radomsko. Pytanie ankietowe skierowane od pracownika
Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Rok 2019 - Pismo w sprawie stanu oraz ilości elementów zagospodarowania
turystycznego. Pismo skierowane od mieszkańców miejscowości Sucha Wieś.
3. Rok 2020 - Interpelacja poselska w sprawie rozbiórki obelisku w Ojrzeniu.
4. Rok 2020 – Zapytanie osoby postronnej w sprawie rozmiaru prac
wykonywanych w leśnictwie Krzętów przez Zakład Usług Leśnych.
Odpowiedź na pytanie 2. Informujemy, że w zakresie pytania nr 2 z wniosku „Czy
w najbliższych 2 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach
rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią
dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?”
Nadleśnictwo Radomsko podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie znak spr.:
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Nadleśnictwo Radomsko
ZG.0172.24.2020 z dnia 16.11.2020 r. Dodatkowo odpowiedź na ww. pytanie nie
stanowi informacji o środowisku, o której mowa w § 9 ust. 1 ustawy z dnia 3
października2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Z poważaniem
dr inż. Tomasz Wrzalik
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Radomsko
/podpisano elektronicznie/
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