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Radzyn Podlaski, 07 .07 .2106 r"

ow. 6164.10.10.2016
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W załączeniu przesyłam pismo Miiristra Srodowiska z dnia20.06.20l6 r., znak: DLP-

I.062.3.2UI6.EL, informujące o pracach obserwacyjno _ badawczych, kt re będą prowadzone
w latach 2016 _ 2020 w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, otrzymane
z Lubelskiego Urząd Wojew dzki w Lublinie, pismem z dnia 30.06.201'6 r.) znak'.
SR.I.7 I0.1 L.20I6lJŁ.

Prace terenowe będą wykonywane
LeŚnictwa lub przez osoby upowaznione
do 3 0 września w lata eh Ż0I 6 - Ż0Ż0 .

IJprzejmie pro sZę o przekazanlę
niestanowiących własnoŚci Skarbu Panstwa
w Zryczajowo przyjęty Sposob.

x 'ł L'!P, 7t;'d j Szanowni Paristwo

przez pracownikow Instytutu Badawczega
przez Instytut, W, okresie od 1 Częrwca

powyŻszej informacji
połoŻonych na terenie

właścicie1om 1asow
powiatu radzynskiego,

Rozdzielnik:

l. |Jrząd Miasta Radzyn Podlaski
Ż.IJrzędy Gmin - wszystkie
3. Sołtysi Sołęctw - Wszystkich
4. ala
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Vlinisterstwo Srodowiska infonrruje? Ze W lasac}r wszystkich forrn własności na tereĄie

całego kraju, w lataełi 2aI6-Ża20, będą prowadzane prace obserwacyjno-porniarowe w ramach

programu monitoringu las w.

Program monitoringu ias w stanov,ri eiement systemu Pa stwowego Monitoringu

Środowiska,treś programudostępnajestnasft"onie: !!iil] \r').\1'\1\'.r1'i1ls,g1L,11i,pl]!;li.!t1rłI_ql!qt'.tii1p3lru).

Zębrane wyniki posłrŹą do oeeny stariu zdrowotlrego ias w Poiski wszysrkicli florm

własnoŚei w relaeji do rmieniającycłl się vrarunk w śnoclowiska.

Prace terenowe odbywają się eoroeznie na staĘch powierzchniacl'l obserwaelnych

rozmieszezonyclr w sieci 8 x 8 kn, kt re są ezęśeią gęstszej sieci wielkoobszarowej

inwentaryzacji stanu lasu. Fomiary i obserwaeje wykonywane są zgodnie z instrukcją

opraoowaną przet,Inst/cut Badawczy Leśnietwa i zaakceptowaną przez Dyrekeję Generalną

Las w Fa stwowych, Gł wny Inspektorat oehrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

Praee terenowe będą wykonywano przęz pracolvrrik w kmĘrtutu Eadawczego Leśnictwa

Lub przez osoby upowaanione przez Insq/rut, w okesie od 1 ezerwea do 30 września w latach

Ż0l6-zaŻ0"

W związku z powyżsrym uprzejmie proszę o poinformowanie właseiwych sfużb oraz

właścieieli las w niestanowiąeych własności Skarbu Fa stwa o pracach związanych

z programem monitoringu lasu w celu umożllwienia osobom upowaznioflW ptzęz Instytut

Badawczy Leśnictwa wstępu na tęren Ęch las rv i dokonania obserwacji i pomiar w na stałych

powietzchniachobserwacy.jnych. , i,.:

Do wiadołnośer:

Pan Janus z Częrępx(o

Dyrektor trnst}'ft}tu Eadawczego {-ęśnlotwa


