Wniosek o dostęp do informacji
Na podstawie 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 wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania zadaje
Fundacja Lasy i Obywatele.
Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag,
wniosków, petycji i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej,
które:
1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc
tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
2. miały miejsce w Nadleśnictwie od 1 stycznia 2018 roku do momentu odpowiedzi na to
pismo.
Pytania są kontynuacją monitoringu, który przeprowadziliśmy wraz z Siecią Obywatelską
Watchdog na przełomie roku 2020/21. W wyniku tego monitoringu wiele z nadleśnictw
odmówiło nam dostępu do informacji. Wybrane odmowy zaskarżyliśmy do sądu
administracyjnego. We wszystkich zakończonych już sprawach sądy orzekły bezprawność
odmowy informacji. Liczymy więc na to, że zgodnie z prawem udzielą nam Państwo
informacji.
Pytania
1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu od 1 stycznia 2018 roku do momentu
odpowiedzi na to pismo, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, pytania,
wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla
każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
a. kto zgłaszał postulaty, pytania, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej
na terenie Nadleśnictwa?
b. zagadnień, których dotyczyły pytania, wnioski i uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
c. rezultatów zgłaszania pytań, postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w
szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo
zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
d. dokumentacji komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną.
Przyjęte definicje terminów użytych w pytaniach podano poniżej.
"Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e,
organizacje pozarządowe, media, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje
"Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z form występowania z wnioskiem o
dostęp do informacji, wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o

gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź
wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia
(również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5.
wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc. W przypadku
artykułów i doniesień medialnych wnioskujemy o przesłanie informacji o doniesieniach,
których istnienie odnotowało Nadleśnictwo w swojej dokumentacji, a w szczególności
doniesień, w procesie powstawania których, przedstawiciele Nadleśnictwa zostali
poproszeni o wyrażenie opinii.
Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może
podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując
o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna
aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o
anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę
informację.
W przypadku, gdy Nadleśnictwo nie posiada wiedzy kim dokładnie są osoby, które chcą
pozyskać informację i wiedzę o gospodarce leśnej, wyrazić opinię bądź współuczestniczyć w
decyzjach wnioskujemy o ogólne opisanie takiej osoby bądź osób. W wypadku, gdy
Nadleśnictwo organizowało, bądź uczestniczyło w zebraniu lokalnej społeczności na którym
omawiane były kwestie związane z gospodarką leśną, wystarczający będzie prosty opis
uczestników, taki jak na przykład: członkowie społeczność X (w miejsce X proszę wstawić
nazwę miejscowości bądź osiedla), bądź członkowie klubu seniora w miejscowości X (w
miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), etc.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email
odpowiedni dla Państwa nadleśnictwa, zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej. Adres ten
jest zgodny z adresem podanym również w wersji tego wniosku wysłanej do Państwa dnia
15 lutego.
W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707
Marta Jagusztyn
Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
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Andrychów

sprawa-43913@info.lasyiobywatele.pl

Antonin

sprawa-44168@info.lasyiobywatele.pl

Augustów

sprawa-43914@info.lasyiobywatele.pl

Babimost

sprawa-44011@info.lasyiobywatele.pl

Babki

sprawa-44169@info.lasyiobywatele.pl

Barlinek

sprawa-44204@info.lasyiobywatele.pl

Barycz

sprawa-44133@info.lasyiobywatele.pl

Biała Podlaska

sprawa-43991@info.lasyiobywatele.pl
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Białogard

sprawa-44205@info.lasyiobywatele.pl

Białowieża

sprawa-43915@info.lasyiobywatele.pl

Bielsk w Bielsku Podlaskim

sprawa-43916@info.lasyiobywatele.pl

Bielsko

sprawa-43917@info.lasyiobywatele.pl

Bierzwnik

sprawa-44206@info.lasyiobywatele.pl

Biłgoraj

sprawa-43992@info.lasyiobywatele.pl

Bogdaniec

sprawa-44012@info.lasyiobywatele.pl

Bolesławiec

sprawa-43945@info.lasyiobywatele.pl

Bolewice

sprawa-44170@info.lasyiobywatele.pl

Borne Sulinowo

sprawa-44207@info.lasyiobywatele.pl

Brodnica

sprawa-43976@info.lasyiobywatele.pl

Browsk

sprawa-43918@info.lasyiobywatele.pl

Brynek

sprawa-43919@info.lasyiobywatele.pl

Brzeg

sprawa-43920@info.lasyiobywatele.pl

Brzeziny

sprawa-44036@info.lasyiobywatele.pl

Brzózka

sprawa-44013@info.lasyiobywatele.pl

Bydgoszcz

sprawa-43977@info.lasyiobywatele.pl

Bytnica

sprawa-44014@info.lasyiobywatele.pl

Bytów

sprawa-44101@info.lasyiobywatele.pl

Celestynów

sprawa-44057@info.lasyiobywatele.pl

Cewice

sprawa-43921@info.lasyiobywatele.pl

Chełm

sprawa-43993@info.lasyiobywatele.pl

Chmielnik

sprawa-44134@info.lasyiobywatele.pl

Chocianów

sprawa-43946@info.lasyiobywatele.pl

Choczewo

sprawa-43922@info.lasyiobywatele.pl

Chojna

sprawa-44208@info.lasyiobywatele.pl

Chotyłów

sprawa-43994@info.lasyiobywatele.pl

Cisna

sprawa-44087@info.lasyiobywatele.pl

Cybinka

sprawa-44015@info.lasyiobywatele.pl

Czaplinek

sprawa-44209@info.lasyiobywatele.pl

Czarna Białostocka

sprawa-43923@info.lasyiobywatele.pl

Czarne Człuchowskie

sprawa-44102@info.lasyiobywatele.pl

Czarnobór

sprawa-44210@info.lasyiobywatele.pl

Czerniejewo

sprawa-44171@info.lasyiobywatele.pl

Czersk

sprawa-44103@info.lasyiobywatele.pl

Człuchów

sprawa-44104@info.lasyiobywatele.pl

Dąbrowa

sprawa-43978@info.lasyiobywatele.pl

Daleszyce

sprawa-44135@info.lasyiobywatele.pl

Damnica

sprawa-44105@info.lasyiobywatele.pl

Dobieszyn

sprawa-44058@info.lasyiobywatele.pl

Dobrocin

sprawa-44148@info.lasyiobywatele.pl

Dojlidy

sprawa-43924@info.lasyiobywatele.pl
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Drawno

sprawa-44211@info.lasyiobywatele.pl

Drawsko

sprawa-44212@info.lasyiobywatele.pl

Dretyń

sprawa-44106@info.lasyiobywatele.pl

Drewnica

sprawa-44059@info.lasyiobywatele.pl

Durowo

sprawa-44172@info.lasyiobywatele.pl

Elbląg

sprawa-43925@info.lasyiobywatele.pl

Ełk

sprawa-43926@info.lasyiobywatele.pl

Garwolin

sprawa-44060@info.lasyiobywatele.pl

Gdańsk

sprawa-43927@info.lasyiobywatele.pl

Gidle

sprawa-44037@info.lasyiobywatele.pl

Giżycko

sprawa-43928@info.lasyiobywatele.pl

Głęboki Bród

sprawa-43929@info.lasyiobywatele.pl

Głogów z siedzibą w Głogowie

sprawa-43947@info.lasyiobywatele.pl

Głogów z siedzibą w Głogowie Małopolskim

sprawa-44232@info.lasyiobywatele.pl

Głusko

sprawa-44016@info.lasyiobywatele.pl

Gniezno

sprawa-44173@info.lasyiobywatele.pl

Gołąbki

sprawa-43980@info.lasyiobywatele.pl

Golub-Dobrzyń

sprawa-43979@info.lasyiobywatele.pl

Góra Śląska

sprawa-43948@info.lasyiobywatele.pl

Gorlice

sprawa-44044@info.lasyiobywatele.pl

Górowo Iławeckie

sprawa-44149@info.lasyiobywatele.pl

Gościeradów

sprawa-43995@info.lasyiobywatele.pl

Grodziec

sprawa-44174@info.lasyiobywatele.pl

Grodzisk

sprawa-44175@info.lasyiobywatele.pl

Grójec

sprawa-44061@info.lasyiobywatele.pl

Gromnik

sprawa-44045@info.lasyiobywatele.pl

Grotniki

sprawa-44038@info.lasyiobywatele.pl

Gryfice

sprawa-44213@info.lasyiobywatele.pl

Gryfino

sprawa-44214@info.lasyiobywatele.pl

Henryków

sprawa-43949@info.lasyiobywatele.pl

Herby

sprawa-44116@info.lasyiobywatele.pl

Iława

sprawa-44150@info.lasyiobywatele.pl

Jabłonna

sprawa-44062@info.lasyiobywatele.pl

Jamy

sprawa-43981@info.lasyiobywatele.pl

Janów Lubelski

sprawa-43996@info.lasyiobywatele.pl

Jarocin

sprawa-44176@info.lasyiobywatele.pl

Jarosław

sprawa-44088@info.lasyiobywatele.pl

Jastrowie

sprawa-44177@info.lasyiobywatele.pl

Jędrzejów

sprawa-44136@info.lasyiobywatele.pl

Jedwabno

sprawa-44151@info.lasyiobywatele.pl

Jeleśnia

sprawa-44117@info.lasyiobywatele.pl

Jugów

sprawa-43950@info.lasyiobywatele.pl
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Kaczory

sprawa-44178@info.lasyiobywatele.pl

Kaliska

sprawa-43930@info.lasyiobywatele.pl

Kalisz Pomorski

sprawa-44215@info.lasyiobywatele.pl

Kalisz z siedzibą w Szałe

sprawa-44231@info.lasyiobywatele.pl

Kamienna Góra

sprawa-43951@info.lasyiobywatele.pl

Kańczuga

sprawa-44089@info.lasyiobywatele.pl

Karczma Borowa

sprawa-44179@info.lasyiobywatele.pl

Karnieszewice

sprawa-44216@info.lasyiobywatele.pl

Kartuzy

sprawa-43931@info.lasyiobywatele.pl

Karwin

sprawa-44017@info.lasyiobywatele.pl

Kędzierzyn

sprawa-44076@info.lasyiobywatele.pl

Kielce

sprawa-44137@info.lasyiobywatele.pl

Kłobuck

sprawa-44118@info.lasyiobywatele.pl

Kłodawa

sprawa-44018@info.lasyiobywatele.pl

Kluczbork

sprawa-44077@info.lasyiobywatele.pl

Knyszyn

sprawa-43932@info.lasyiobywatele.pl

Kobiór

sprawa-44119@info.lasyiobywatele.pl

Kołaczyce

sprawa-44091@info.lasyiobywatele.pl

Kolbudy

sprawa-43933@info.lasyiobywatele.pl

Kolbuszowa

sprawa-44090@info.lasyiobywatele.pl

Koło

sprawa-43982@info.lasyiobywatele.pl

Koniecpol

sprawa-44120@info.lasyiobywatele.pl

Konin

sprawa-44180@info.lasyiobywatele.pl

Konstantynowo

sprawa-44181@info.lasyiobywatele.pl

Korpele

sprawa-44152@info.lasyiobywatele.pl

Kościan

sprawa-44182@info.lasyiobywatele.pl

Kościerzyna

sprawa-43934@info.lasyiobywatele.pl

Koszęcin

sprawa-44121@info.lasyiobywatele.pl

Kozienice

sprawa-44063@info.lasyiobywatele.pl

Kraśnik

sprawa-43997@info.lasyiobywatele.pl

Krościenko

sprawa-44046@info.lasyiobywatele.pl

Krosno

sprawa-44019@info.lasyiobywatele.pl

Krucz

sprawa-44183@info.lasyiobywatele.pl

Krzeszowice

sprawa-44047@info.lasyiobywatele.pl

Krzyż

sprawa-44184@info.lasyiobywatele.pl

Kudypy

sprawa-44153@info.lasyiobywatele.pl

Kup

sprawa-44078@info.lasyiobywatele.pl

Kwidzyn

sprawa-43935@info.lasyiobywatele.pl

Lądek Zdrój

sprawa-43952@info.lasyiobywatele.pl

Łagów

sprawa-44138@info.lasyiobywatele.pl

Lębork

sprawa-43936@info.lasyiobywatele.pl

Legnica

sprawa-43953@info.lasyiobywatele.pl
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Limanowa

sprawa-44048@info.lasyiobywatele.pl

Lipinki

sprawa-44020@info.lasyiobywatele.pl

Lipka

sprawa-44185@info.lasyiobywatele.pl

Lipusz

sprawa-43937@info.lasyiobywatele.pl

Łobez

sprawa-44217@info.lasyiobywatele.pl

Łochów

sprawa-44064@info.lasyiobywatele.pl

Łopuchówko

sprawa-44186@info.lasyiobywatele.pl

Lubartów

sprawa-43998@info.lasyiobywatele.pl

Lubin

sprawa-43954@info.lasyiobywatele.pl

Lubliniec

sprawa-44122@info.lasyiobywatele.pl

Lubniewice

sprawa-44021@info.lasyiobywatele.pl

Łuków

sprawa-43999@info.lasyiobywatele.pl

Łupawa

sprawa-44107@info.lasyiobywatele.pl

Lutowiska

sprawa-44092@info.lasyiobywatele.pl

Lutówko

sprawa-43983@info.lasyiobywatele.pl

Lwówek Śląski

sprawa-43955@info.lasyiobywatele.pl

Manowo

sprawa-44218@info.lasyiobywatele.pl

Marcule

sprawa-44065@info.lasyiobywatele.pl

Maskulińskie

sprawa-43938@info.lasyiobywatele.pl

Miastko

sprawa-44108@info.lasyiobywatele.pl

Miechów

sprawa-44049@info.lasyiobywatele.pl

Międzychód

sprawa-44187@info.lasyiobywatele.pl

Międzylesie

sprawa-43956@info.lasyiobywatele.pl

Międzyrzec

sprawa-44000@info.lasyiobywatele.pl

Międzyrzecz

sprawa-44022@info.lasyiobywatele.pl

Międzyzdroje

sprawa-44220@info.lasyiobywatele.pl

Miękinia

sprawa-43957@info.lasyiobywatele.pl

Mieszkowice

sprawa-44219@info.lasyiobywatele.pl

Milicz

sprawa-43958@info.lasyiobywatele.pl

Miłomłyn

sprawa-44154@info.lasyiobywatele.pl

Mińsk

sprawa-44066@info.lasyiobywatele.pl

Mircze

sprawa-44001@info.lasyiobywatele.pl

Mirosławiec

sprawa-44221@info.lasyiobywatele.pl

Młynary

sprawa-44155@info.lasyiobywatele.pl

Mrągowo

sprawa-44156@info.lasyiobywatele.pl

Myślenice

sprawa-44050@info.lasyiobywatele.pl

Myślibórz

sprawa-44222@info.lasyiobywatele.pl

Myszyniec

sprawa-44067@info.lasyiobywatele.pl

Namysłów

sprawa-44079@info.lasyiobywatele.pl

Narol

sprawa-44093@info.lasyiobywatele.pl

Nawojowa

sprawa-44051@info.lasyiobywatele.pl

Niedźwiady

sprawa-44109@info.lasyiobywatele.pl
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Nowa Dęba

sprawa-44094@info.lasyiobywatele.pl

Nowa Sól

sprawa-44023@info.lasyiobywatele.pl

Nowe Ramuki

sprawa-44157@info.lasyiobywatele.pl

Nowy Targ

sprawa-44052@info.lasyiobywatele.pl

Oborniki

sprawa-44188@info.lasyiobywatele.pl

Oborniki Śląskie

sprawa-43959@info.lasyiobywatele.pl

Olecko

sprawa-43939@info.lasyiobywatele.pl

Oleśnica Śląska

sprawa-43960@info.lasyiobywatele.pl

Olesno

sprawa-44080@info.lasyiobywatele.pl

Olkusz

sprawa-44053@info.lasyiobywatele.pl

Olsztyn

sprawa-44158@info.lasyiobywatele.pl

Olsztynek

sprawa-44159@info.lasyiobywatele.pl

Opoczno

sprawa-44039@info.lasyiobywatele.pl

Opole

sprawa-44081@info.lasyiobywatele.pl

Orneta

sprawa-44160@info.lasyiobywatele.pl

Osie

sprawa-43984@info.lasyiobywatele.pl

Ostrów Mazowiecka

sprawa-44068@info.lasyiobywatele.pl

Ostrowiec Świętokrzyski

sprawa-44139@info.lasyiobywatele.pl

Osusznica

sprawa-44110@info.lasyiobywatele.pl

Parczew

sprawa-44002@info.lasyiobywatele.pl

Piaski

sprawa-44189@info.lasyiobywatele.pl

Pieńsk

sprawa-43961@info.lasyiobywatele.pl

Pińczów

sprawa-44140@info.lasyiobywatele.pl

Piwniczna

sprawa-44054@info.lasyiobywatele.pl

Płońsk

sprawa-44069@info.lasyiobywatele.pl

Płytnica

sprawa-44223@info.lasyiobywatele.pl

Pniewy

sprawa-44190@info.lasyiobywatele.pl

Podanin

sprawa-44191@info.lasyiobywatele.pl

Poddębice

sprawa-44040@info.lasyiobywatele.pl

Polanów

sprawa-44224@info.lasyiobywatele.pl

Pomorze

sprawa-43940@info.lasyiobywatele.pl

Potrzebowice

sprawa-44192@info.lasyiobywatele.pl

Prudnik

sprawa-44082@info.lasyiobywatele.pl

Przedborów

sprawa-44193@info.lasyiobywatele.pl

Przemków

sprawa-43962@info.lasyiobywatele.pl

Przymuszewo

sprawa-44111@info.lasyiobywatele.pl

Przysucha

sprawa-44070@info.lasyiobywatele.pl

Przytok

sprawa-44024@info.lasyiobywatele.pl

Puławy

sprawa-44003@info.lasyiobywatele.pl

Radom

sprawa-44071@info.lasyiobywatele.pl

Radoszyce (dawn. Ruda Maleniecka)

sprawa-44233@info.lasyiobywatele.pl

Radzyń Podlaski

sprawa-44004@info.lasyiobywatele.pl
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Resko

sprawa-44225@info.lasyiobywatele.pl

Rozwadów

sprawa-44095@info.lasyiobywatele.pl

Rudnik

sprawa-44096@info.lasyiobywatele.pl

Rudy Raciborskie

sprawa-44123@info.lasyiobywatele.pl

Rudziniec

sprawa-44124@info.lasyiobywatele.pl

Runowo

sprawa-43985@info.lasyiobywatele.pl

Ruszów

sprawa-43963@info.lasyiobywatele.pl

Rybnik

sprawa-44125@info.lasyiobywatele.pl

Rytel

sprawa-44112@info.lasyiobywatele.pl

Rzepin

sprawa-44025@info.lasyiobywatele.pl

Sarbia

sprawa-44194@info.lasyiobywatele.pl

Sarnaki

sprawa-44072@info.lasyiobywatele.pl

Siedlce

sprawa-44073@info.lasyiobywatele.pl

Sieniawa

sprawa-44097@info.lasyiobywatele.pl

Sieraków

sprawa-44195@info.lasyiobywatele.pl

Siewierz

sprawa-44126@info.lasyiobywatele.pl

Skarżysko

sprawa-44141@info.lasyiobywatele.pl

Skwierzyna

sprawa-44026@info.lasyiobywatele.pl

Sława Śląska

sprawa-44027@info.lasyiobywatele.pl

Sławno

sprawa-44226@info.lasyiobywatele.pl

Smardzewice

sprawa-44041@info.lasyiobywatele.pl

Smolarz

sprawa-44028@info.lasyiobywatele.pl

Śnieżka

sprawa-43966@info.lasyiobywatele.pl

Sobibór

sprawa-44005@info.lasyiobywatele.pl

Sokołów

sprawa-44074@info.lasyiobywatele.pl

Solec Kujawski

sprawa-43986@info.lasyiobywatele.pl

Spała

sprawa-44042@info.lasyiobywatele.pl

Spychowo

sprawa-44161@info.lasyiobywatele.pl

Srokowo

sprawa-44162@info.lasyiobywatele.pl

Stąporków

sprawa-44144@info.lasyiobywatele.pl

Starachowice

sprawa-44142@info.lasyiobywatele.pl

Stary Sącz

sprawa-44055@info.lasyiobywatele.pl

Staszów

sprawa-44143@info.lasyiobywatele.pl

Strzebielino z siedzibą w Luzinie

sprawa-43941@info.lasyiobywatele.pl

Strzelce

sprawa-44006@info.lasyiobywatele.pl

Strzelce Krajeńskie

sprawa-44029@info.lasyiobywatele.pl

Strzelce Opolskie

sprawa-44083@info.lasyiobywatele.pl

Stuposiany

sprawa-44098@info.lasyiobywatele.pl

Sucha

sprawa-44056@info.lasyiobywatele.pl

Suchedniów

sprawa-44145@info.lasyiobywatele.pl

Sulechów

sprawa-44030@info.lasyiobywatele.pl

Supraśl

sprawa-43942@info.lasyiobywatele.pl

Wniosek do Nadleśnictwa:

Adres Email do korespondencji

Susz

sprawa-44163@info.lasyiobywatele.pl

Świdnica

sprawa-43967@info.lasyiobywatele.pl

Świdnik

sprawa-44007@info.lasyiobywatele.pl

Świeradów

sprawa-43968@info.lasyiobywatele.pl

Świerczyna

sprawa-44227@info.lasyiobywatele.pl

Świerklaniec

sprawa-44127@info.lasyiobywatele.pl

Świętoszów

sprawa-43969@info.lasyiobywatele.pl

Syców

sprawa-43964@info.lasyiobywatele.pl

Szczytno

sprawa-44164@info.lasyiobywatele.pl

Szklarska Poręba

sprawa-43965@info.lasyiobywatele.pl

Szprotawa

sprawa-44031@info.lasyiobywatele.pl

Taczanów

sprawa-44196@info.lasyiobywatele.pl

Tomaszów

sprawa-44008@info.lasyiobywatele.pl

Toruń

sprawa-43987@info.lasyiobywatele.pl

Torzym

sprawa-44032@info.lasyiobywatele.pl

Trzcianka

sprawa-44197@info.lasyiobywatele.pl

Trzebciny

sprawa-43988@info.lasyiobywatele.pl

Trzebielino

sprawa-44113@info.lasyiobywatele.pl

Trzebież

sprawa-44228@info.lasyiobywatele.pl

Tułowice

sprawa-44084@info.lasyiobywatele.pl

Turawa

sprawa-44085@info.lasyiobywatele.pl

Turek

sprawa-44198@info.lasyiobywatele.pl

Tuszyma

sprawa-44099@info.lasyiobywatele.pl

Ujsoły

sprawa-44128@info.lasyiobywatele.pl

Ustka

sprawa-44114@info.lasyiobywatele.pl

Ustroń

sprawa-44129@info.lasyiobywatele.pl

Ustrzyki Dolne

sprawa-44100@info.lasyiobywatele.pl

Wałbrzych

sprawa-43970@info.lasyiobywatele.pl

Wałcz

sprawa-44229@info.lasyiobywatele.pl

Waliły

sprawa-43943@info.lasyiobywatele.pl

Warcino

sprawa-44115@info.lasyiobywatele.pl

Węgierska Górka

sprawa-44130@info.lasyiobywatele.pl

Węgliniec

sprawa-43971@info.lasyiobywatele.pl

Wejherowo

sprawa-43944@info.lasyiobywatele.pl

Wichrowo

sprawa-44165@info.lasyiobywatele.pl

Wielbark

sprawa-44166@info.lasyiobywatele.pl

Wipsowo

sprawa-44167@info.lasyiobywatele.pl

Wisła

sprawa-44131@info.lasyiobywatele.pl

Włodawa

sprawa-44009@info.lasyiobywatele.pl

Włoszakowice

sprawa-44199@info.lasyiobywatele.pl

Włoszczowa

sprawa-44146@info.lasyiobywatele.pl

Wołów

sprawa-43972@info.lasyiobywatele.pl

Wniosek do Nadleśnictwa:

Adres Email do korespondencji

Wolsztyn

sprawa-44200@info.lasyiobywatele.pl

Wronki

sprawa-44201@info.lasyiobywatele.pl

Wymiarki

sprawa-44033@info.lasyiobywatele.pl

Żagań

sprawa-44035@info.lasyiobywatele.pl

Zagnańsk

sprawa-44147@info.lasyiobywatele.pl

Zamrzenica

sprawa-43989@info.lasyiobywatele.pl

Zawadzkie

sprawa-44086@info.lasyiobywatele.pl

Zdroje

sprawa-43973@info.lasyiobywatele.pl

Zdrojowa Góra

sprawa-44202@info.lasyiobywatele.pl

Zielona Góra

sprawa-44034@info.lasyiobywatele.pl

Złocieniec

sprawa-44230@info.lasyiobywatele.pl

Złoczew

sprawa-44043@info.lasyiobywatele.pl

Złotoryja

sprawa-43974@info.lasyiobywatele.pl

Złotów

sprawa-44203@info.lasyiobywatele.pl

Złoty Potok

sprawa-44132@info.lasyiobywatele.pl

Żmigród

sprawa-43975@info.lasyiobywatele.pl

Żołędowo

sprawa-43990@info.lasyiobywatele.pl

Zwierzyniec

sprawa-44010@info.lasyiobywatele.pl

Zwoleń

sprawa-44075@info.lasyiobywatele.pl

