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Panie i Panowie 
Wojewodowie 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach 
wszystkich form własności na terenie całego kraju, w Jatach 2016-2018, będą prowadzone prace 
obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: ,.Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 20/5-2018 
w zakresie siedlisk przyrodniczych 20/6-2018". 

Program monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Państwowego 

· . . :.;::,-,,:,_l\1_o~jt9ti,nąu ~ro~o~iska. Treść progr~mu oraz ~et.odyka prowadzonych prac dostępna jest na sLronie: 
~ · :: ·.; _:;--.;.,•http://www.g1os.g0v.pl/pl/stan-srodow1ska/rnomtonng-przyrody. 

· Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do 
października na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Z.ebrane wyniki posłużą do oceny stanu 
zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form 
własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska. 

Wykonawcą monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest 
Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą Sękocinie Starym, 

-· Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, Instytut Ochrony 
Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warsmwie, TAXUS IT Sp. z o.o. 
z siedzibą w Wars:zawie. · · 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o poinformowanie właściwych służb oraz 
właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z programem 
monitoringu siedlisk przyrodniczych w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez Wykonawcę 
do wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. 

ŁÓDZKI URZĄO WOJEWÓDZKI W ŁODZI 
KANCELARIA . 
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