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Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji o środowisku
W nawiązaniu do przesłanego przez Panią wniosku z dnia 06 września 2021 r.
o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, w których posiadaniu jest
Nadleśnictwo Miechów, na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, zwanej
dalej „k.p.a.”), 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 247,
zwanej dalej „u.u.i.ś.”) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176, zwanej dalej „u.d.i.p.”) poniżej
przedstawiam informację odnośnie otrzymania danych o które Pani wnioskuje.
W załączeniu do pisma przesyłam dwa oddzielne pliki w formacie
xls. w których szczegółowo przedstawiono wnioskowane informacje.
Dodatkowo, odnosząc się do treści wniosku wskazuję, że przekazane dane
wymagają doprecyzowania w zakresie stanu faktycznego. Otóż w wyniku
prowadzonych przez Nadleśnictwo Miechów zabiegów hodowlanych tj. rębnie
złożone oraz trzebieże, powierzchnia manipulacyjna zostaje czasowo pozbawiona
drzew jedynie w części. Nie należy przez to rozumieć, że podczas trwania prac
z zakresu pozyskania drewna na powierzchni manipulacyjnej usuwane są wszystkie
drzewa. Przyjęcie założenia, że powierzchnia manipulacyjna to obszar, na którym
zostały wycięte wszystkie drzewa w ramach przedstawionych zabiegów hodowlanych
prowadzonych przez Nadleśnictwa Miechów byłoby niezgodne ze stanem
faktycznym. Nadleśnictwo Miechów nie zakłada oczywiście złych intencji po stronie
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Wnioskodawcy, a jedynie zapoznając się z treścią wniosku dostrzega, że po stronie
Wnioskodawcy może dojść do niezrozumienia w zakresie interpretacji danych
objętych wnioskiem. Stąd koniecznym wydawało się sprecyzowanie ww. informacji,
ponieważ ewentualna dalsza ich prezentacja w sposób niezgodny z faktami mogłaby
narażać renomę Nadleśnictwa Miechów jako podmiotu odpowiedzialnego za
zarządzanie lasami na podległym mu terenie, w tym - za prowadzenie zabiegów
hodowlanych na powierzchniach manipulacyjnych, do których Nadleśnictwo Miechów
jest ustawowo zobowiązane.
Dodatkowo zastrzegam, że plan rębni oraz trzebieży na 2021 rok, który
stanowi załącznik nr 2 do pisma może ulec zmianie.
Z poważaniem
Jan Karczmarski
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

W załączeniu:
1.

Załącznik nr 1. 03-14-rebnie-trzebieze-wykonanie-do-konca-2020.xls

2.

Załącznik nr 2. 03-14-rebnie-trzebieze-zaplanowane-na-2021.xls

2

