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Wydzial Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie w

zal^czeniu przekazuje kopi? pisma Ministra Srodowiska DLP-V.411.107.2016.DP dot. prac

obserwacyjno - pomiarowych, prowadzonych w ramach monitoringu gatunkow i siedlisk

przyrodniczych, na gruntach lesnych, nielesnych i wodach.

Zwracamy si^ z uprzejm^ prosb^ o zamieszczenie pisma na tablicy ogioszen Urz^du i

jednoczesnie, w miar? posiedanych mozliv/osci, prosimy o informowanie wiascicieli las6w

pryA'atnych o pracach zwi<qzanych z programem monitoringu lasow.

Zai. 1

1. Kopia pisma DLP-V.411.107.2016.DP

Otrzymuj^ -r zah

1. Urz^d Miejski w Lipnie

2. Urz^d Gminy Lipno

3. Urz^d Miasta i Gminy Skppe

4. Urz^d Miasta i Gminy Dobrzyn n/W

5. Urz^d Gminy Tluchowo

^^6^Urz4d Gminy Wielgie
7. Urz^d Gminy Chrostkowo

8. Urz^d Gminy Bobrownilc:

9. Urz^d Gminy Kiko ■

10. A/a

NACZ^NIK
V^dzialu ̂ i^owiskft
Rolnictwa/Lesnictwa

E/iVa Jamwipcka-Rudewiez



/f,

?  22. 00. 2018 Warszawa, dnia -08- 1 7

Minister Srodowiska

DLP-V.411.107.201 maAD
1  V .JMJW.V
i  £ckrct:2iiafWoiowo>^y

I'L 08. 2GiO I

^tw -S'i^C t \

KUJAWSKO-FOMO^SjCli
'iJlKSAB WO-ISwOdZK.? w Bydgttss^sy

Blufo KfKirow'>Or3aniz.acyin<5

wpm^o: 22, 08„ 2016

P<XlDiS I
/To

Panie i Panowie , J., [/<

lii^K - r

r

Wojewodowie

Uprzejmie informuj?, ze na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z pozn. zm.), na gruntach lesnych, nielesnych i wodach
wszystkich form wlasnosci na terenie calego kraju, w latach 2016-2018, b^d^ prowadzone prace
obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.; ,Monitoring gatunkow i siedlisk przyrodniczych ze
szczegolnym uwzglfdnieniem specjalnych obszarow ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018
w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".

Program monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Pahstwowego
Monitoringu Srodowiska. Tresc programu oraz metodyka prowadzonych prac dostepna jest na stronie:
http://www.gios.gov.pi/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody.

Prace terenowe prowadzone b?d^ corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do
pazdziemika na stafych powierzchniach obserwacyjnych. Zebrane wyniki posluz^ do oceny stanu
zachowania siedlisk przyrodniczych wyst^puj^cych w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form
wlasnosci w relacji do zmieniaj^cych si? warunkow srodowiska.

Wykonawc^ monitoringu siedlisk przyrodniczych Jest konsorcjum, ktorego liderem jest
Instytut Badawczy Lesnictwa z siedzib^ w S?kocinie Starym, a w jego skfad wchodz^: Biuro
Urz^dzania Lasu i Geodezji Lesnej, Przedsi?bioirstwo Panstwowe z siedzib^ S?kociiiie Starym,
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzib^ w Krakowie, Instytut Ochrony
Srodowiska - Pahstwovry Instytut Badawczy z siedzib^ w Warszawie, TAXUS IT Sp. z o.o.
z siedzib^ w Warszawie.

W zwi^ku z powyzszym, uprzejmie prosz? o poinformowanie wlasciwych sluzb oraz
wlascicieli lasow niestanowi^cych wlasnosci Skarbu Pahstwa o pracach zwi^zanych z programem
monitoringu siedlisk przyrodniczych w celu umozliwienia osobom upowaznionym przez Wykonawc?
do wykonania obserwacji i pomiarow na stalych powierzchniach obserwacyjnych.

Do wiadomosci:

Pan Jacek BCrawczyk - Dyrektor Departamentu Lesnictwa MS

Pan Janusz Czerepko - Dyrektor Instytutu Badawczego Lesnictwa

Pan Marek Haliniak - Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska
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