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Uprzejmie informuję, że Minister Środowiska przesłał do Podkarpackie8o Użędu
Wojewódzkie8o W Rzeszowie pismo znak: DLP-V.411.107'2016.DP w sprawie prowadzonych prac

obserwacyjno-pomiarowych W rumaah zadania pn.,Monito ng gdtunków i siedlirk ptzyrodrllczych ze
szczególnym uwŻględnieniern speclolnych obslańw ochrony siedlkk NATURA 2ou) w ldtoń 2015-

2078 w zdkfe1ie siedtisk prżyrcdnicżych 2016-2018', a ten zwrócił 5ię do nas z prośbą, by przy

w5półpracy 8min leżących na terenie naszego powiatu tj. Pow!atu Mieleckiego poinformowaćwłaściwe

służby i Właścicieli lasów niestanowiących własność skarby Państwa o powyższych pracach'

Mając powyższe na uwadze W załączeniu przesyłam do Państwa Vw pismo Ministra

środowiska z prośbą o poinformowanie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. tablice

ogłoszeń, strona internetowa, sołtysiitp. o Vw pracach obserwacyjno-pomiarowych, które mogą być

prowadzona na terenach Gminy.
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Otrzvmuia:

1. AdresaciWs rozdzielnika + pismo Ministra środowiska znak: DLP_V.411 .1o7 '2o16.DP,

2. A/a.
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Upfrejmie informuję' że na podstawie sn' t 12 uslawy 2 dnia ló kwietnia 2m4 r' o ochronie
przyrcdy (Dz' u. z 2ol5 r. poz' 165l, z Ńźn. zrn'), na grunrach leśnych, nieleśnych i wodach
wszystkich form własności na tcrEnie całeBo kaju. w latach 20ló-20l8. Ęą Powadzon€ prace
obsćrwacyjno-pomiarowe w ramach z'dania pń.: 
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gotunków i siedlisI' przyrodĄicarch ae

ąc7ególłym uwaględnienień sp.cjaln ch obszarów ochfuny siedlisk Nalura zun 
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lalach 20l5-20l8
w zakresie siedlkk pąlrodłkłch 20Ió-mI8''

Pro8ram moniloringu sicdlisk przyrodniczych stanowi element syŚtemu Pań$wowe8o
Monilorin8u srodowiska' Tr€ść progfamu oraz rnetodyka prowadzonych prac dostępnaje$ ńa stJoniej
hnp://www.gios' gov'pl/pl,/stan-srodowiska,honitońn8_przyrody'

Prace t€rcnowe prowad.Żone Ędq corocnie w ok'esie wc8eracyjnym od marca do
P^ź!ózięrnika na sralych powićrzchniach obserwacyjnych. Zebrane wyniki posłuą do oceny stanu
zachowania siedlisk P-zyrodniczych wyŚtępujących w Polsc€ na gruntach i wodach wszyslkich form
własności w relacjido zmicniajgcych się w$unków śrcdowiska.

wylonawcą moni(ofin8u siedlisk przyrodniczych j€st korrsorśjum, kaórtgo lid€rem jesl
lnstytu] Brd.lvczy taalicttv. 2 sieddbq w sęłociBle sarrym' r w Je8o sklrd vcbodżq! Bluń
Ur2{d1ADlr t,asu i Geod.ąjl l2śncl' Prr.dsięHoEtwo Prńrtrvowc z śeddĘ sękoct'le sl'rym'
lnstytua ochrony Pr.yrody Polskiej A}rdemli Nruk z sicdżb{ tł Krskowie' IDstytul ochrony
srodowisks - P.ńltwotvy Ilrśayttt1 B.d.wczy z sleddĘ w w.Iszrwie, TAXUS IT Sp. z oo.
z siedźbą w wrrś?awie'

w Żwiązłu Ż powyxzym' uprŻejmie proszł o poinfonnowanie właściwych służb oraz
wlaścicieli lasów niestanowiących własności skaIbu Pańslwa o praclch Żwiązanych Ż progromem
monitoringu siedlisk przyrodniczych w c€lu umożliwicnia osobom upoważnionym prz€z wykonawcę
do wykooania obse.wacji i pomiaów na stałych Powierzchniach obserwacyjnych'
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Pan Jacek Krawczy* - Dyr€kt(' D€parlan€nt! trśnicl$a MŚ
P.tn Janusz czerepko Dyreklor InnyIulu 8adalczś8o l-eśnidwa
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