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Tomaszów Mazowiecki, 7 lutego żOżl r -

Sz- P. Jan Mazur
Nadleśniczy Nadleśnictwa §tuposiany

Szanowny Panie Nadle śniczy,

Dziękuję za obszerną odpowiedź na rnoją interwencję poselską z dnia 29 stycznia 2O21- r. w sprawie
możliwości popełnienia pnestępstwa zanieczyszczenia lasu, podpa|enia i próby zniszczenia mienia,
które miało miejsce wieczorem 25 sĘcznia w pobliżu zagrody żubrów w Mucznem

Doceniam skierowanie przez Pana zawiadomienia o uzasadnionym popełnieniu przestĘpstrła do
Prokuratury w Lesku. Mam nadzieją że zebrane dowody, m-in- z zainstalowanego monitoringu oraz
działania prokuratury doprowadzą do ujęcia i ukarania sprawców zdarzenia.

RÓwnoczeŚnie, w odpowiedzi na Pana pisrno z dnia 4 lr^rtego 78ż1- r- pragnę ryrazić swoje głębokie
zaniepokojenie dalszynn możliwym roałłojern spranry. Jak Pan podkreślil w swoim liście: ,,Działania
w kierunku udrożnienia drogi Nr 7 zostaną przeze mnie podięte"- Uważam, że takie rozwiązanie
będzie prowadzić do dalszej eskalacji konfliktą a nie rozwiązania go- W rnojej ocenie siłowe próhy
rozwiązania tego konffiktu rnogą doprowadzić do nieszczęścia, dlatego zwnlcam się do Panaz prośbą
o odstąpienie ad tego zamiaru i o znalezienie roariązania opańego na dialogu.

W *rłoirn pśmie tłumaczy Pan, że gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o plan urządzania
lasu zatwierdzony pr.ez Ministra Środowiska w dniu 05"1X..2815 r- oraz §ryraża ran swolle obaury, iż

.zaprze§tanie reaIizowania obowiązkótłł ustaworłrych, obwiązków trwałego utrzymy$rania lasów
i zapewnienia ciągłości ich użytkowania narazić Ę mnie rnogło na odpowiedzialność z art. ż3l Kł{.
Rozumiem te obawy, ale z drugiei strony podzielam zdanie ponad dwustu naukowców, którzy w
paŹdzierniku ubiegtego roku podpisali się pod apelem o ochronę dziedzictwa narodowego w Puszc4y
Karpackiej- Tego fundamentalnego konfliktu w moiej ocenie nie da się roałłiązać wyĘcznie lokalnie
i konieczne jest włączenie Ministra Klimatu i Środowiska, dlatego pozwolę sobie lvysłać do Pana
Ministra interpelację i prośbę o podjęcie mediacji w tej sprawie"
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