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Grzegorz Gągoła
Wójt Gminy Bircza

Uprzejmie informuję, że na podstawie §19, pkt. 8 Statutu Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku
zwołuję Narady Techniczno Gospodarcze (NTG) dla Nadleśnictw: Dynów w dniu 6
grudnia 2016 r. oraz Bircza w dniu 8 grudnia 2016 r. Miejsca posiedzeń - Dynów
Restauracja Aleksandria w Dynowie, ul1 Maja 4, Bircza siedziba Nadleśnictwa,
początek posiedzeń godz. 1000, na które serdecznie zapraszam.
W czasie obrad zostanie dokonana analiza gospodarki leśnej za
poprzedni okres gospodarczy, dla każdego z nadleśnictw, w oparciu o: referat
Nadleśniczego, koreferat Wykonawcy projektu planu urządzenia lasu przedstawiony
wraz z oceną oddziaływania na środowisko czynności gospodarczych wykonanych
zgodnie z dotychczasowym planem urządzenia lasu, koreferat kierownika Zespołu
Ochrony Lasu dotyczący kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu.
Ponadto zostaną przyjęte końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac
urządzeniowych oraz dotyczące opracowywanych projektu planu urządzenia lasu w
oparciu o referat Wykonawcy oraz koreferat Nadleśniczego.
Zostanie dokonana akceptacja "'Prognoz oddziaływania planów urządzenia lasu na
środowisko i obszary Natura 2000".
Z obrad zostanie sporządzony 2 częściowy protokół ustaleń, dla każdego
z nadleśnictw, zawierający:
Część A: skład osobowy NTG, ocenę ostatecznej wersji mapy przeglądowej obszarów
chronionych i funkcji lasu, akceptację przedstawianego w projekcie planu urządzenia
lasu zakresu i formy podstawowych założeń polityki przestrzennego
zagospodarowania regionu, rozstrzygnięcia w sprawie ewentualnych rozbieżności
rodzajów użytków gruntowych, zatwierdzenie zmian granic i numeracji oddziałów,
zakres wykorzystania wskaźników spodziewanego przyrostu bieżącego
tabelarycznego oraz użytecznego, akceptację testu kontroli pomiaru miąższości na
powierzchniach próbnych, ocenę gospodarki leśnej za okres obowiązywania
poprzedniego planu urządzenia lasu wraz z wynikającymi z tej oceny wnioskami
dotyczącymi gospodarki przyszłej, wnioski w sprawie ogólnej ochrony lasu, ocena
zgodności sporządzenia projektu planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony
przyrody z przepisami prawa oraz wytycznymi KZP, inne końcowe wytyczne
dotyczące organizacji prac nad planem urządzenia lasu wraz z programem ochrony
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przyrody oraz prognozą oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary
Natura 2000, w tym akceptacja zakresu prognozy symulacyjnej na koniec okresu oraz
ustalenie formy przekazywania planu urządzenia lasu do nadleśnictwa.
Część B: W uporządkowanej i syntetycznej formie zostaną zapisane wszystkie
końcowe dane dotyczące projektu planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony
przyrody oraz prognozą oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary
Natura 2000.
Ponadto informuję, że projekty pul zostały uzupełnione o elementy wymienione
wart. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (jednolity
tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 ze zmian.), tym samym zostały ustanowione
zadania ochronne dla gruntów własności Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie
w/w Nadleśnictw, położone w następujących obszarach Natura 2000:
./ PLB 180003 Góry Słonne,
./ PLH180013 Ostoja Góry Słonne,
./ PLB 18000 1 Pogórze Przemyskie,
./ PLH180012 Ostoja Przemyska,
Ustalone zadania ochronne, na gruntach własności Skarbu Państwa,w zarządzie
w/w Nadleśnictw, zostały uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Rzeszowie i uwzględnione w projektach planów urządzenia lasu.
Informacja o terminie i miejscu posiedzenia NTG została ogłoszona w:
./ Gazecie codziennej "Nowiny" .
./ BlP RDLP Krosno w zakładce - Plan urządzenia lasu .
./ Siedzibie RDLP w Krośnie, ul Bieszczadzka 2 .
./ Siedzibach Nadleśnictw.
Nieffifttejiednak, .. związku z treścią art. 3 ust. 1, pRl. 11 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, uprzejmie proszę o spowodowanie zamieszczenia w siedzibie Urzędu,
jako właściwej ze względu na przedmiot postępowania, w sposób zwyczajowo przyjęty
ogłoszenia o terminie i miejscu posiedzenia NTG.
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