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Sz. P.
Marta Jagusztyn-Krynicka
WEZWANIE
WNIOSKODAWCY DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Odpowiadając na Pani pismo, które wpłynęło dnia 03.03.2022 r. za pomocą środków
komunikacji elektronicznej uprzejmie proszę o wskazanie czy Pani wiadomość należy traktować
jako wniosek o dostęp do informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. w: Dz.U. z 2020 r., poz. 2176), wniosek
o dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie w rozumieniu art. 8 ust. 1 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 (t.j. w:
Dz.U. z 2021 r., poz. 2373) czy też jako pismo innej kategorii (proszę wskazać jakiej).
Obecnie nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na Pani pismo ze względu na rozbieżności co
do trybu właściwego do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. W treści wskazuje Pani, że
domaga się Pani udzielenia odpowiedzi w trybie przewidzianym przepisami 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 (t.j. w:
Dz.U. z 2021 r., poz. 2373), podczas gdy żądane informacje w ocenie tut. Nadleśnictwa nie są
bezpośrednio związane z informacją o środowisku przyrodniczym, jego stanie ochrony ani nie
nawiązują do projektowanych lub realizowanych działań gospodarczych w lasach.
W konsekwencji proszę o jednoznaczne wskazanie czy Pani pismo należy traktować jako
wniosek o dostęp do informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. w: Dz.U. z 2020 r., poz. 2176), wniosek o dostęp
do informacji o środowisku i jego ochronie w rozumieniu art. 8 ust. 1 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 (t.j. w:
Dz.U. z 2021 r., poz. 2373) czy też jako pismo innej kategorii (proszę wskazać jakiej).
W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo w
terminie 7 dni od daty jego odebrania. W przypadku braku odpowiedzi, odpowiedź na pismo
które wpłynęło dnia 03.03.2022 r. nie będzie mogła zostać udzielona.
Z poważaniem
Andrzej Cap
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
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