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Dotyczy: wniosku o udostepnienie informacji

Odpowiadając na Pani pismo przesłane za pośrednictwem platformy e-PUAP
w dniu 01.03.2022 r. opatrzone podpisem zaufanym z dn. 22 lutego 2022 r. wraz
z wyjaśnieniem przesłanym e-mailem w dn. 09.03.2022 r. informuję o pozostawieniu
wniosku bez rozpoznania jako niedotyczącego informacji o środowisku.

Z treści zapytania z dn. 01.03.2022 r. i wyjaśnienia z dn. 09.03.2022 r. wynika,
że domaga się Pani udzielenia 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 (t.j. w: Dz.U.
z 2021 r., póz. 2373). w następującym zakresie:
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.
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Przedmiotowy wniosek, wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, nie obejmuje
informacji o środowisku i jego ochronie w rozumieniu art. 8 ust. 1 oraz art.. 9 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., póz. 2373). Wskazać bowiem
należy, iż informacja wymieniona we wniosku nie stanowi informacji o środowisku
i jego ochronie w rozumieniu art. 8 ust. 1 w rozumieniu ww. ustawy. Żądane informacje,
w ocenie tut. Nadleśnictwa, nie są związane z informacją o środowisku przyrodniczym,
jego stanie ochrony ani nie nawiązują do projektowanych lub realizowanych działań
gospodarczych.
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