Nadleśnictwo Kwidzyn

Kwidzyn, 08.04.2022
Zn.spr.: ZSP.054.1.2022

Sz. P
Marta Jagusztyn
Członkini Zarządu Fundacji
Lasy i Obywatele

Dotyczy: wniosku o dostęp do informacji.
W odpowiedzi na Państwa wniosek, Nadleśnictwo Kwidzyn przesyła odpowiedź
na zadane pytania.
Pytania odnoszące się do wszelkich procesów konsultacji społecznych,
zgłaszania uwag, wniosków, petycji i współuczestnictwa 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.
Nadleśnictwo odpowiada:
Brak jakichkolwiek wniosków, które wpłynęły do Nadleśnictwa. Wnioski w sprawie PUL
zostały składane telefonicznie. Każdorazowo wnioskodawcy otrzymywał odpowiedź od
pracowników Nadleśnictwa.
Pytania. Wnioskowanie 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?
Nadleśnictwo odpowiada:
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W przypadku wniosków lub zapytań telefonicznych, pracownicy odpowiadali
każdorazowo na zadane pytania. Wnioski takie nie były rejestrowane.
W tabelach za poszczególne lata przedstawiamy wnioski, które wpłynęły do
Nadleśnictwa.
2018 r.
Lp. Wnioskodawca Zagadnienia, które dot. pytania, wnioski itd.
1

Firma

Udostępnienie

informacji

niezbędnych

Rezultat
do Pismo

zajmująca się wykonania POŚ dla Miasta i Gminy Sztum na odpowiedzią
opracowaniem

lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024.

z
na

zadane pytania.

programów.
2

Lokalny

Udostepnienie

informacji

mieszkaniec.

w miejscowości Morawy.

dot.

zalesień Odpowiedź
pisemna

na

zadane pytania.
3

Mieszkaniec.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Odpowiedź
dot. wykorzystania farby w spray do zadań z
gospodarczych.

4

Fundacja.

udostępnionymi

danymi.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Odpowiedź

na

dot. prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie zadane pytania.
z UoL.
5
6

Rzeczoznawca Prośba o udostępnienie informacji odnośnie Odpowiedź

na

majątkowy.

kosztów pozyskania i zrywki drewna.

zadane pytanie.

Student.

Prośba o udostępnienie informacji na temat Odpowiedź na eżerowisk.

mail.

2019 r.
Lp.

Wnioskodawca Zagadnienia, które dot. pytania, wnioski itd.

1

Samorząd

Udzielenie informacji na temat realizacji POŚ dla Odpowiedź

lokalny.

Powiatu Malborskiego za lata 2017-2018.

Mieszkaniec.

Wniosek

2

o

udostępnienie

Rezultat
z informacjami.

informacji Odpowiedź

o środowisku POP Nadleśnictwa Kwidzyn.
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2020 r.
Lp.

Wnioskodawca

Zagadnienia, które dot. pytania, wnioski itd.

1

Organizacja

Wniosek

pozarządowa.

o podmiotach gospodarczych świadczących ZUL,

o

udostępnienie

Rezultat

informacji Odpowiedź z listą

usługi w zakresie gospodarki leśnej.

które

wykonują usługi z
zakresu gospodarki
leśnej
w Nadleśnictwie.

2

Lokalny

Zapytanie

w

sprawie

zanieczyszczenia Odpowiedź

mieszkaniec.

rezerwatu Parów Węgry oraz usytuowania pisemna.
ambony.

3

Organizacja

Wniosek o udostępnienie informacji na temat Odpowiedź

pozarządowa.

procesów konsultacji społecznych, zgłaszania odmowna.
uwag i współuczestnictwa strony społecznej
w decyzjach o gospodarce leśnej.

2021 r.
Lp.

Wnioskodawca

Zagadnienia, które dot. pytania, wnioski itd.

Rezultat

1

Organizacja

Wniosek o udostępnienie informacji w zakresie Przesłanie

pozarządowa.

arkuszy map gospodarczych lasów w postaci e-mailem map.
rastrów.

2

Organizacja

Wniosek o udostępnienie listy wszystkich rębni Odpowiedź

pozarządowa.

i trzebieży wykonanych w nadleśnictwie od przesłana
czasu rozpoczęcia bieżącego Planu Urządzenia w e-mailu.
Lasu do 31 grudnia 2020, 2021.

3

Gazeta

Zapytanie w sprawie pieniędzy przeznaczonych Odpowiedź

(wydawnictwo). na sprzątanie śmieci z lasu w 2020 r.

z danymi wysłana
e-mailem.

4

Indywidualna

Wniosek o udostępnienie informacji i jego Odpowiedź

działaczka.

ochronie gł.: Informacji jak wygląda proces e-mailem
wyznaczania
wykonania
planowanych

konkretnych
rębni

różnych

cięć.

obszarów
rodzajów.

Danych

o

do z

udostępnionymi

Map mapami i danymi.

zasięgu

przestrzennym oraz o charakterze wszystkich

Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn, www.kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl
tel.: +48 55 279-39-29, fax: +48 55 261-00-55, e-mail: kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl
BGŻ S.A. Warszawa 89 2030 0045 1110 0000 0220 8260

www.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Kwidzyn

rębni planowanych na rok 2021 oraz rębni
planowanych w bieżącym PUL w postaci
cyfrowej umożliwiającej nałożenie na mapę
cyfrową.
5

Organizacja

Wniosek

o

udostępnienie

informacji Odpowiedź

pozarządowa.

o podmiotach gospodarczych świadczących wysłana e-mailem.
usługi w zakresie gospodarki leśnej.

2022 r.
Lp.

Wnioskodawca

Zagadnienia, które dot. pytania, wnioski itd.

1

Firma.

Zapytanie w sprawie zapytania na budowę Odpowiedź e-mail
wieży p-poż.

Rezultat
o

realizacji

modernizacji
istniejącej wieży.
2

Lokalny

Zapytanie w sprawie wycinki drzew.

mieszkaniec.

Odpowiedź
z wyjaśnieniem.

W ubiegłym roku Nadleśnictwo Kwidzyn spotkało się z lokalnymi samorządami
oraz społeczeństwem, gdzie zostały przedstawione, omówione, a następnie
zaopiniowane działania związane z pracami z zakresu gospodarki leśnej które będą
wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości.

Z wyrazami szacunku,
Michał Wudarczyk
Zastępca Nadleśniczego
/podpisano elektronicznie/
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