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Wojewoda Opolski

/
rN.ilt.7010.1.2016.JS Opole, dnia 6 lipca 2016 r.

Pani / Pan
Prezydent Miasta / Burmistrz / Wójt
z terenu województwa opolskiego

Dotyczy: Program Monitoringu Lasów

W związku z pismem Ministra Srodowiska z 20 czerwca 2016 r. nr

DLP-I.062.3'2016.EL (w załączeniu) dotyczącym rozpoczęcia prac obserwacyjno-

pomiarowych na terenie lasów, które prowadzone będą w latach 2o16-2a2o, upzejmie

proszę o rozpropagowanie informacji wśród właścicieIi lasów o pracach związanych

z programem monitoringu w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez lnsĄ1tut

Badawczy LeŚnictwa wstępu na teren tych lasÓw i dokonania obserwacji i pomiarÓw stałych

powiezchni obserwacyjnych.

Z up. Wojewody Opolskiego

Radasław Miążek
Z-ca Dyrektora Wydziału

lnfrastruktury i NieruchomoŚci

W załączeniu:

'l . Pismo Ministerstwa Środowiska

Sprawę prowadzi Janusz Sowa eksperf ds . łowiectwa Wydział Infrastrul<tury i Nieruchomości tel. 77 4524 105

ul. Piastowska 14,
45-082 Opole
NI P: 754- t 1 -1 6-953
REGON:000514325

tel.77 4524 125
'fax77 4524705
email: bok@opole.uw. gov. pł

www: wranv.opole. uw. govpl
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.9anownj Państwo!

Ministerstrvo ŚrgdoĘ,iska intbrmuje, że *-lasach łł'szystkich forrn własrrości na terenie

całego kraju. w latach 201&2020, bs4 prowadzarre prac€ obserwmfirn-pomiarowe wramach

programu monitoringu lasÓw.

Program monitońngu lasów stanowi elęment systemu Państrvorvego Monitońngu

Śroao*isLą trnść programu dostępnajest rra sfiorrie: hrF://Ę.rłł'.gi0li.g0r'.nlipl/51an-srodowiskii/plns].

Zebrónę rtpiki posh.rzą' rlo oceny stanu zdluwohrtgo lasÓw Polski wsrystkich forrn

własności rv relacji dozrnieniających się warunków środowiska-

Prace tęrenowe odb'vwają się corocanie na sta}ych powierzchrriach obsenr'acyjnych

mzrnieszczonych w sieci 8 x 8 km, klÓre ą częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej

inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserw'acje wykonywane są zgodnie z instrukcją

opfflsowailąprzeŻ.Instytut Badawczy Leśnictwa izaakceptowaną przcz Dyrekcję Generalną

LasÓw Państrł.łwych, GłÓwny Inspektorat ochrony Srodorviska i Ministerst'ul'o Srodoiviska-

Prace terenowe będą wykon1.rł'ane przeŻ pracownikó* lnsĘitutrr Badawczego lrśnicwa

lub przez osoby upowaanion€ przez [rstyrut, w olaesie od i czerv"ca do 30 rvrześnia rł latach

Ź0ló_2020'

W nxiązku Z powyższym uprz_ejmie prusŻę o poinforńorłanie wtascirł1ch shźb oraz

lr'łaścicięIi lasów niestanorviących *'łasności Skarbu Państrva o pracach związanych

z prCIgramem mrrnitońngu lasu rr. celu umozliwięnia osobom upow*żnionym pĘee Instytut

Badawcry Leśnicr.ł'a t\'stępu na tercn Ęvch lasów i dokonania obsenvałji i porniarow na stałych

powierzc hni ach obsenłac yjn1ch.

Do wiadomości:

Pan Janusz Czerepko

Dyrektor {nstvrutrr Badawczego Leśnictu'a


