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ul. Ursynowska 22/2
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W nawiązaniu do wniosku z dnia 04.11.2020 r. (data rejestracji 05.11.2020 r.)
zmodyfikowanego w dniu 26.11.2020 r. (data rejestracji 27.11.2020 r.), o udostępnienie
informacji o środowisku poniżej przedstawiam informacje przygotowane przez wydział
merytoryczny.
Ustawa 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 (Dz.U. z 2020r. poz. 283) skonkretyzowała wymogi, dotyczące obowiązku
konsultacji społecznych przy sporządzaniu Planów urządzenia lasu (dalej: PUL) w ramach
szeroko rozumianego udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 12 z dnia 09.02.2009 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
18.04.2003 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu (dalej: IUL) wprowadzono zmiany do
IUL wynikające z dostosowania przepisów do zapisów ww. ustawy o udostępnianiu,
w efekcie rozszerzony został dotychczasowy przebieg konsultacji społecznych.
Modyfikacja w tym zakresie miała zastosowanie przy sporządzaniu projektów PUL dla
nadleśnictw, dla których posiedzenia KZP odbywały się do 2011 roku włącznie a więc dla
nadleśnictwa: Bydgoszcz, Solec Kujawski, Żołędowo, Toruń, Cierpiszewo, Dobrzejewice
i Szubin.
Kolejnym Zarządzeniem nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
21.11.2011 r. w sprawie IUL, dostosowane zostały do zapisów ww. ustawy
o udostępnianiu informacji, dotychczasowe przepisy dotyczące przebiegu konsultacji
społecznych oraz udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie sporządzenia
projektu PUL, obowiązujące do chwili obecnej. Dotyczyły one nadleśnictw, dla których
posiedzenia KZP miały miejsce od 2012 r. włącznie, a więc nadleśnictwa: Brodnica,
Gołąbki i Lutówko.
W związku z zaistniałą w 2020 r. sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz w trosce
o zapewnienie właściwego udziału społeczeństwa w pracach projektowych, modyfikacji
uległ schemat działania nad wypracowaniem założeń i wytycznych do projektu PUL dla
nadleśnictw, dla których początkowy okres sporządzania projektów PUL przypadł na czas
ogłoszonej pandemii. Modyfikacje dokonane na podstawie pisma Dyrektora Generalnego
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń
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Lasów Państwowych z dnia 29.04.2020 r. (zn. spr. ZU.6000.21.2020) w sprawie
warunków przeprowadzenia KZP w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,
dotyczyły następujących zapisów:
a. Posiedzenia KZP odbędą się w możliwie najmniejszym gronie uczestników.
Obowiązkowo uczestniczyć będą: przewodniczący (Dyrektor lub zastępca Dyrektora
RDLP w Toruniu), kierownictwo Nadleśnictwa, przedstawiciel RDOŚ w Bydgoszczy,
Naczelnik właściwy ds. urządzania lasu RDLP w Toruniu.
b. W posiedzeniu Komisji udział będzie mogło wziąć maksymalnie 10-12 osób
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
c. Posiedzenie nie będzie poprzedzone ogłoszeniem w prasie i zaproszeniem do obrad
organizacji i urzędów zainteresowanych tematyką planowania urządzeniowego.
Konsultacje odbędą się na bazie wypracowanych przez KZP wytycznych i założeń.
d. Do publicznej wiadomości w prasie oraz BIP RDLP w Toruniu, podane zostaną
informacje o wytycznych i założeniach do projektów PUL, wypracowanych w czasie
posiedzeń KZP w formie projektu protokołu z obrad. Projekt ten zostanie udostępniony na
stronie BIP niezwłocznie po jego sporządzeniu na okres 21 dni, w czasie których zbierane
będą pisemne uwagi i wnioski.
e. Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków sporządzony zostanie ostateczny protokół
z KZP, który stanowić będzie podstawę do podjęcia działań mających na celu wyłonienie
wykonawcy projektu PUL. Protokół ten zostanie opublikowany na stronie BIP RDLP
w Toruniu.
Modyfikacja w tym zakresie miała zastosowanie przy sporządzaniu projektów PUL dla
nadleśnictw, dla których posiedzenia KZP odbywały się w 2020 r. a więc nadleśnictwa
Toruń i Cierpiszewo. Informacja o powyższej modyfikacji w dniu 09.09.2020r. została
zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu (dalej: BIP), w zakładce Komunikaty i ogłoszenia:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/komunikaty_i_ogłoszenia
Projekty PUL wraz z protokołami z KZP, NTG i KPP załączonymi do elaboratów (Opisów
ogólnych), za wyjątkiem Nadleśnictw: Bydgoszcz, Solec Kujawski, Żołędowo, Toruń
i Cierpiszewo, są udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w zakładce Plan urządzenia lasu:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/plan_urzadzenia_lasu
Dla Nadleśnictw: Bydgoszcz, Solec Kujawski, Żołędowo, Toruń i Cierpiszewo są
udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu, w zakładce Wykaz dokumentów zawierających informację
o środowisku:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/wykaz_dokumentów_zawierających_informację
_o_środowisku
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Ponieważ proces konsultacji społecznych podczas procesu sporządzania projektu PUL
jest ściśle określony IUL oraz Zarządzeniem DGLP w tej sprawie, RDLP nie może
wprowadzać zmian w tym zakresie. Wprowadzone modyfikacje na podstawie pisma
DGLP z dnia 29.04.2020r. (zn. spr. ZU.6000.21.2020) w sprawie warunków
przeprowadzenia KZP w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, były spowodowane
stanem pandemii oraz będą obowiązywać wyłącznie w czasie jej trwania.
Wariantowe odpowiedzi zamieszczone zostały w załączonym do pisma tabelarycznym
zestawieniu w formacie excel. Tabela 1 dotyczy nadleśnictw z obowiązującym PUL
a tabela 2 nadleśnictw z obowiązującym PUL oraz rozpoczętym procesem sporządzania
nowego projektu PUL. Pozostałe odpowiedzi wymagające szerszego omówienia lub
dołączenia skanu dokumentów, zamieszczono w formie załączników: 1a, 1b, 1c lub 2a,
2b, w osobnych plikach (zał. 1do 27) dla poszczególnych 27-miu nadleśnictw naszej
Dyrekcji.
Zastosowane załączniki odnoszą się do następujących spraw:
Zał. 1a – Uzasadnienie opisujące sposób powiadomień strony społecznej, tytuły i daty
publikacji w wypadku ogłoszeń prasowych i na stronach BIP, terminy i sposób wniesienia
uwag oraz sposób ich rozpatrzenia i uwzględnienia w ostatecznej wersji projektu PUL,
Zał. 1b – skany zaproszeń listownych na KZP, NTG,
Zał. 1c – skany zgłoszonych uwag i wniosków do realizacji obowiązujących PUL,
Zał. 2a – skany zaproszeń na KZP dla projektów PUL w trakcie realizacji,
Zał. 2b – skany zgłoszonych uwag i wniosków dla projektów PUL w trakcie realizacji,
Zał. 2c – informacja w BIP i prasie o informacja do prasy i BIP o możliwości składania
uwag do projektu protokołu z KZP.
Z poważaniem
Bartosz Michał Bazela
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:
1.
2.

Załącznik 1-27 – dotyczą poszczególnych nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Toruniu
Załącznik 28 – tabelaryczny wykaz odpowiedzi

Do wiadomości:
1. Wydział ZS – w miejscu
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