Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie
Chrosno, dnia 08-01-2021
Znak spr.: ZG.0172.6.2020

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Dotyczy: wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

W odpowiedzi na przesłany mailowo w dniu 10 grudnia 2020 przez Stowarzyszenie Sieć

Obywatelska Watchdog Polska wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko, Nadleśnictwo Kutno przesyła poniżej odpowiedzi na pytania zawarte w tym
wniosku.
Zgłaszane postulaty, wnioski, skargi i uwagi dotyczą ostatnich trzech lat tj. okresu od
1 listopada 2017 do 3 listopada 2020 roku.
1. Wniosek Komitetu Ochrony Orłów przesłany pocztą tradycyjną dotyczący ochrony
strefowej bielika w Leśnictwie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Zał. nr 1.
- pismo KOO z dnia 2.04.2020 r z prośbą o objęcie stanowiska z bielikiem należytą
ochroną,
- Notatka z lustracji stanowiska bielika z dnia 13.08.2020 r.,
- pismo Nadleśnictwa Kutno do KOO oraz do RDOŚ Bydgoszcz w sprawie ustaleń
dotyczących stanowiska bielika,
- odpowiedź RDOŚ w sprawie kontroli stanowiska bielika z dnia 30.10.2020 r.
2. Wniosek Komitetu Ochrony Orłów przesłany drogą mailową dotyczący strefy bielika
w Leśnictwach na terenie województwa łódzkiego. Zał.nr 2.
- wniosek KOO z dnia 16 lipca 2020 o powołanie strefy ochronnej wokół gniazda
bielika,
- Notatka ze spotkania z dnia 7.09.2020 r. ustalającego strefę bielika, a w przypadku
drugiego bielika zalecenia obserwacji stanowiska.
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- Decyzja RDOŚ w Łodzi z dnia 21 października 2020 r. ustalająca strefę bielika.

W przypadku artykułów i doniesień medialnych Nadleśnictwo Kutno uważa, iż tego rodzaje
informacje nie stanowią żadnego rodzaju informacji o środowisku, określonego w katalogu zawartym
w ustawie 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. Żądanie
Stowarzyszenia dotyczy w zasadzie bliżej nieokreślonego katalogu informacji na temat zgłaszanych
przez czynniki zewnętrzne (a więc spoza struktury PGL LP) wniosków, postulatów i spostrzeżeń na
temat prowadzonej przez Nadleśnictwo gospodarki leśnej w ramach wykonywania przez nie
zatwierdzonego Planu Urządzenia Lasu. Tego rodzaju informacje – w ocenie Nadleśnictwa – nie
mieszczą się w żadnej z kategorii informacji o środowisku, wskazanych w ustawie. W związku z tym
nie mogą one podlegać udostępnieniu w trybie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku.
Nadleśnictwo informuje, iż nie prowadzi żadnego rejestru czy też archiwizacji danych
o charakterze czysto nieformalnym, czy też znajdujących się w źródłach niezwiązanych w żaden sposób
z Lasami Państwowymi (tj. artykuły prasowe czy też wystąpienia na portalach internetowych nie
administrowanych przez jednostki LP), a głównie o takie dane wystąpiło Stowarzyszenie. Skoro zatem
żądane dane nie znajdują się ani w posiadaniu Nadleśnictwa, ani żadnego innego organu, do którego
Nadleśnictwo mogłoby wystąpić o ich przekazanie celem udostępnienia, to przyjąć należy, iż nie mogą
one zostać w żaden sposób potraktowane jako informacje o środowisku w rozumieniu ustawy z dnia
3 października 2008 r.
Jest to odpowiedź na pytanie zawarte w pytaniu 1.
Odnosząc się zaś do pytania 2 o to, czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje
wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz
prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej wskazano, że w przypadku konsultacji
społecznych przy tworzeniu planu urządzania lasu lub prognozy oddziaływania na środowisko, proces
ten jest opisany i wynika z przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, rozporządzenia
ministra środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu
lasu, a także obowiązującej w Lasach Państwowych Instrukcji Urządzania Lasu i wytycznych dyrektora
generalnego Lasów Państwowych (zarządzenie nr 12/2009). Rolą nadleśnictwa jest stosowanie wyżej
wskazanych regulacji, a nie planowanie w nich zmian. Natomiast w przypadku wszelkich innych
„procesów rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią
dialogu na temat gospodarki leśnej” sposób ich rozpatrywania lub prowadzenia jest zindywidualizowany
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i każdorazowo uzależniony jest od tego, jaki postulat lub wniosek konkretnie zgłasza dana osoba lub
organizacja, w jakiej formie i jaką drogą to czyni, jakiego sposób i formy odpowiedzi lub innej reakcji
oczekuje lub preferuje etc. Nie sposób mówić zatem o planowaniu przez nadleśnictwo zmian
w „procesach”, jeśli te ostatnie wynikają i uzależnione są od każdorazowego działania i oczekiwań
danego wnioskodawcy.

z poważaniem
mgr inż. Janusz Młynarczyk
Nadleśniczy
Nadleśnictwo Kutno
[podpisano elektronicznie]

Załączniki:
1. Zał 1. Wniosek o założenie strefy bielika w województwie kujawsko-pomorskim.
2. Zał 2. Wniosek o założenie strefy bielika w województwie łódzkim.
Do wiadomości:
1. Do wiad. RDLP Łódź
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