Katowice, dnia 22.04.2021
Zn. spr.: ZU.601.1.2021
Sz. P. Edward Maniura
Burmistrz miasta Lubliniec
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec

Dotyczy: debaty nt. realizacji PUL w rejonie dzielnicy Kokotek
W nawiązaniu do Pana pisma zn.spr SE.7021.2.00010.2021 otrzymanego
w dniu 20.04.2021 r. ws. licznych petycji jakie docierają do Pana, a dotyczących
realizacji Planu Urządzenia Lasu (PUL) na terenie lasów Nadleśnictwa Lubliniec
położonych w sąsiedztwie dzielnicy Kokotek – Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach – informuje, iż z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa
Lubliniec w siedzibie Nadleśnictwa w dniu 10.05.2021 r. o godzinie 11.00 rozpocznie się
debata publiczna z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności.
W związku z tym zawracam się do Pana Burmistrza z ogromną prośbą,
aby poinformował Pan wszystkie osoby, które przekazały Panu liczne petycje
i głosy krytyki, iż oczekujemy na spotkanie z tymi osobami w tym dniu.
W trakcie tej debaty chcielibyśmy zapoznać się z wolą mieszkańców,
albowiem Lasy Państwowe są zawsze otwarte na dialog społeczny.
Jeżeli ze względów pandemii wciąż będą funkcjonowały obostrzenia uniemożliwiające
spotkanie, to zorganizujemy je na powierzchni otwartej lub w innym terminie.
Liczę, iż Pan Burmistrz w poczuciu odpowiedzialności za głosy mieszkańców
miasta przekaże tą informacje nie tylko osobom, które do tej Pory zawracały się w w/w
temacie do Pana, ale również poinformuje o tym spotkaniu za pośrednictwem strony
internetowej www i strony BIP Miasta Lubliniec oraz na tablicy ogłoszeń magistratu,
jak również za pośrednictwem mediów społecznościowych typu Twitter, Facebook.
Ze strony Nadleśnictwa Lubliniec ogłoszenie takie również zostanie
zamieszczone na własnych stronach.
Z poważaniem
Hubert Wiśniewski
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki
Leśnej
/dokument podpisany elektronicznie/
Do wiadomości:
1. Zbigniew Znojek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec,
2. Gabriel Podbioł – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lublińcu.
3. Sławomir Cichy- rzecznik prasowy RDLP w Katowicach z prośbą o uczestnictwo w spotkaniu.
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