
 

 
 Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227, ze zm.). Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie 

jest prawem konstytucyjnym każdego, niezależnie od narodowości, miejsca zamieszkania lub 

siedziby.  

Pozostałe 2 akty prawne, regulujące tę kwestię to:  

a) Konwencja z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa  

w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

dotyczących środowiska  

b) DYREKTYWA 2003/4/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia  

28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 

środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG  

 

Udostępnienie informacji o środowisku jest płatne w sytuacji, gdy:  

a) informacje wymagają wyszukania,  

b) sporządzone zostają kopie dokumentów lub danych,  

c) następuje przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku  

d) organ przesyła wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych drogą 

pocztową.  

 

ZARZĄDZENIE  nr  5/11 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia  

27 stycznia  2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie  
 

Wykaz osób w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” zobowiązanych do udzielania informacji  

o środowisku i jego ochronie: 

a) Dorota Orzłowska, tel./fax: 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl 

b) Magdalena Kochanowska,  tel./fax: 52 3988397, e-mail: pdn@pnbt.com.pl 

Wniosek (do pobrania) 

 
Sposób zgłaszania i terminy 

realizacji wniosków o 

udostępnienie informacji o 

środowisku Sposób złożenia 

wniosku  

Sposób odpowiedzi  Termin udostępnienia 

informacji  

BEZ PISEMNEGO WNIOSKU: - gdy informacja nie wymaga wyszukiwania, - w przypadku 

wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub innego 

bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka 

lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla 

nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie 

działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.  
osobista wizyta w biurze  forma ustna  niezwłocznie tzn. “od ręki”, a w 

przypadku klęski żywiołowej – w 

dniu złożenia wniosku  

telefonicznie  

NA PISEMNY WNIOSEK - gdy udostępnienie dotyczy dokumentów, o których informacje znajdują 

się w publicznie dostępnych wykazach danych  
przesłanie wniosku na piśmie  pisemnie  w dniu złożenia wniosku  

pocztą elektroniczną  pocztą elektroniczną, o ile specyfika informacji na to 

pozwala, w przeciwnym wypadku na piśmie  

NA PISEMNY WNIOSEK - gdy udostępnienie dotyczy informacji, które należy wyszukać  

przesłanie wniosku na piśmie pisemnie  bez zbędnej zwłoki, nie później 

niż w ciągu miesiąca od daty 

otrzymania wniosku, lub do 

dwóch miesięcy, gdy wniosek 

dotyczy skomplikowanej sprawy  

pocztą elektroniczną  pocztą elektroniczną, o ile specyfika informacji na to 

pozwala, w przeciwnym wypadku na piśmie  



 

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o 

środowisku i jego ochronie w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” 

 

SPIST KART INFORMACYJNYCH 

 

L.p. Rodzaj dokumentu 

1 D-1  Plan Ochrony Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r.  

2 Opracowania na potrzeby Planu Ochrony Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 

F -1 Operat generalny 

F -2 Operat biochemii krajobrazu i zasobów wodnych (Biogeo) 

F -3 Operat ochrony ekosystemów wodnych (Hydro) 

F -4 Operat kształtowania drzewostanów (Leśny) 

F -5  Operat ochrony szaty roślinnej (Botan) 

F -6  Operat ochrony walorów kulturowych (Kultur) 

F -7 Operat ochrony fauny (Zoolog) 

F -8 Operat zagospodarowania przestrzennego i turystycznego (Planist) 

F -9 Operat glebowo siedliskowy 

F- 10 Bibliografia 2000-2003 

F -11 Formularz nominacyjny. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie.  

3 Analizy działań Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 

R -1 Analiza działalności Parku Narodowego „Bory Tucholskie” za 1996 r.  

R -2 Analiza działalności Parku Narodowego „Bory Tucholskie” za lata 1996-1998. 

R -3 Analiza działalności Parku Narodowego „Bory Tucholskie” za 1997 r. 

R -4 Analiza działalności Parku Narodowego „Bory Tucholskie” za 1998 r. 

R -5 Analiza działalności Parku Narodowego „Bory Tucholskie” za 1999 r. 

R -6 Analiza działalności Parku Narodowego „Bory Tucholskie” za 2000 r. 

R- 7 Analiza działalności Parku Narodowego „Bory Tucholskie” za 2001 r. 

R -8 Analiza działalności Parku Narodowego „Bory Tucholskie” za 2002 r. 

R -9 Analiza działalności Parku Narodowego „Bory Tucholskie” za 2003 r. 

R-10 Analiza działalności Parku Narodowego „Bory Tucholskie” za 2004 r. 

R-11 Analiza działalności Parku Narodowego „Bory Tucholskie” za 2005 r. 

R-12 Analiza działalności Parku Narodowego „Bory Tucholskie” za 2006 r. 

R-13 Analiza działalności Parku Narodowego „Bory Tucholskie” za 2007 r. 

 

 

FORMULARZ D – decyzje 

 

L.p. Decyzje 

1 Numer karty/rok D- 1/2010 

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Rozporządzenie Ministra Środowiska w 

sprawie ustanowienia planu ochrony dla 

Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Plan ochrony Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” 

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie, powiat chojnicki, 

gmina Chojnice i Brusy, Park Narodowy 

„Bory Tucholskie” 

5 Znak sprawy 15 grudnia 2008; Dz. U. z 2008, Nr 230, poz. 

1545 

6 Data dokumentu 15 grudnia 2008 r. 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, Czytelnia Parku Narodowego „Bory 



nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

http://www.bip.pnbt.com.pl/index.php?id=181 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

 

FORMULARZ F – polityki, strategie, plany, programy  

 

Karta informacyjna F -1  

L.p. Polityka, strategia, plan lub program 

1 Numer karty/rok F -1  

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu  Operat  generalny 

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Określenie zasad polityki ochrony przyrody i 

kształtowania ekosystemów funkcjonalnych 

środowiska na obszarze  Parku Narodowego 

„Bory Tucholskie” 

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie, powiat chojnicki, 

gmina Chojnice i Brusy, Park Narodowy 

„Bory Tucholskie” 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2000-2003 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna F -2  

L.p. Polityka, strategia, plan lub program 

1 Numer karty/rok F -2 

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Operat biochemii krajobrazu i zasobów 

wodnych (Biogeo) 

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Ochrona krajobrazu oligotroficznego. 

Ochrona zasobów wodnych. 

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie, powiat chojnicki, 

gmina Chojnice i Brusy, Park Narodowy 

„Bory Tucholskie” 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2000-2003 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 



9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna F -3  

L.p. Polityka, strategia, plan lub program 

1 Numer karty/rok F -3 

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Operat ochrony ekosystemów wodnych 

(Hydro) 

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Koncepcja ochrony ekosystemów wodnych na 

obszarze Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” 

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie, powiat chojnicki, 

gmina Chojnice i Brusy, Park Narodowy 

„Bory Tucholskie” 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2000-2003 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi + załączniki: jeziora, zielniki(1,2,3,4), zielnik 

– opis, struga „Siedmiu Jezior” 

 

 

 

 

Karta informacyjna F - 4  

 

L.p. Polityka, strategia, plan lub program 

1 Numer karty/rok F -4 

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Operat kształtowania drzewostanów (Leśny) 

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Koncepcja ochrony ekosystemów leśnych na 

obszarze Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” 

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie, powiat chojnicki, 

gmina Chojnice i Brusy, Park Narodowy 

„Bory Tucholskie” 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2000-2003 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 



10 Uwagi Tom I, II, III, mapy przeglądowe, 

+opracowanie geodezyjno - kartograficzne 

 

Karta informacyjna F -5  

L.p. Polityka, strategia, plan lub program 

1 Numer karty/rok F -5 

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Operat ochrony szaty roślinnej (Botan) 

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Koncepcja ochrony i kształtowania szaty 

roślinnej na obszarze Parku Narodowego 

„Bory Tucholskie” 

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie, powiat chojnicki, 

gmina Chojnice i Brusy, Park Narodowy 

„Bory Tucholskie” 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2000-2003 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi Tom I, II, + załącznik 

 

Karta informacyjna F -6  

L.p. Polityka, strategia, plan lub program 

1 Numer karty/rok F -6 

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Operat ochrony walorów kulturowych 

(Kultur) 

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Informacje dotyczące cech przyrodniczych i 

zarazem kulturowych Parku Narodowego 

„Bory Tucholskie” 

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie, powiat chojnicki, 

gmina Chojnice i Brusy, Park Narodowy 

„Bory Tucholskie” 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2000-2003 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi +fotografie 

 

Karta informacyjna F – 7  

L.p. Polityka, strategia, plan lub program 

1 Numer karty/rok F -7 

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 



2 Nazwa dokumentu Operat ochrony fauny (Zoolog) 

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Koncepcja planu zapewnienia ciągłości 

występowania wszystkich rodzimych 

gatunków zwierząt. 

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie, powiat chojnicki, 

gmina Chojnice i Brusy, Park Narodowy 

„Bory Tucholskie” 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2000-2003 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna F -8 

L.p. Polityka, strategia, plan lub program 

1 Numer karty/rok F -8 

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Operat zagospodarowania przestrzennego i 

turystycznego (Planist) 

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Strategia zagospodarowania przestrzennego i 

turystycznego Parku i jego otuliny 

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie, powiat chojnicki, 

gmina Chojnice i Brusy, Park Narodowy 

„Bory Tucholskie” 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2000-2003 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna F -9 

L.p. Polityka, strategia, plan lub program 

1 Numer karty/rok F -9 

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Operat glebowo siedliskowy (Leśny) 

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Koncepcja rozpoznania i opisania gleb i 

siedlisk występujących na terenie Parku 

Narodowego „Bory Tucholskie”.  

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie, powiat chojnicki, 

gmina Chojnice i Brusy, Park Narodowy 

„Bory Tucholskie” 



5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2000-2003 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi Tom I, IIa, IIb1, +dokumentacja fotograficzna 

 

Karta informacyjna F -10 

L.p. Polityka, strategia, plan lub program 

1 Numer karty/rok F -10 

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Bibliografia 

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Wykaz publikacji dotyczących Borów 

Tucholskich 

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie, powiat chojnicki, 

gmina Chojnice i Brusy, Park Narodowy 

„Bory Tucholskie” 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2000-2003 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna F -11 

L.p. Polityka, strategia, plan lub program 

1 Numer karty/rok F -11 

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Formularz nominacyjny rezerwatu biosfery 

„Bory Tucholskie” 

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Opis obszaru nominowanego pod względem 

geograficznym, przyrodniczym i 

gospodarczo-kulturowym 

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie i kujawsko-

pomorskie 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2010 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania  



informacji 

10 Uwagi  

 

FORMULARZ R- analizy, opracowania fizjograficzne, wyniki badań i pomiarów 

 

Karta informacyjna R -1  

L.p. Analizy, opracowania fizjograficzne, wyniki badań i pomiarów 

1 Numer karty/rok R – 1 , 09.12.2010 r.  

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Analiza działalności Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” za 1996 r.  

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Analiza działalności Parku w 1996 r.  

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie i kujawsko-

pomorskie 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2010 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna R -2 

L.p. Analizy, opracowania fizjograficzne, wyniki badań i pomiarów 

1 Numer karty/rok R– 2 , 09.12.2010 r.  

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Analiza działalności Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” za lata 1996-1998. 

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Analiza działalności Parku w latach 1996-

1998  

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie i kujawsko-

pomorskie 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2010 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna R -3 

L.p. Analizy, opracowania fizjograficzne, wyniki badań i pomiarów 

1 Numer karty/rok R – 3 , 09.12.2010 r.  

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Analiza działalności Parku Narodowego „Bory 



Tucholskie” za 1997 r.  

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Analiza działalności Parku w 1997 r.  

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie i kujawsko-

pomorskie 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2010 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna R -4 

L.p. Analizy, opracowania fizjograficzne, wyniki badań i pomiarów 

1 Numer karty/rok R- 4 , 09.12.2010 r.  

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Analiza działalności Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” za 1998 r.  

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Analiza działalności Parku w 1998 r.  

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie i kujawsko-

pomorskie 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2010 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna R -5  

L.p. Analizy, opracowania fizjograficzne, wyniki badań i pomiarów 

1 Numer karty/rok R– 5 , 09.12.2010 r.  

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Analiza działalności Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” za 1999 r.  

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Analiza działalności Parku w 1999 r.  

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie i kujawsko-

pomorskie 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2010 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 



9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna R-6  

L.p. Analizy, opracowania fizjograficzne, wyniki badań i pomiarów 

1 Numer karty/rok R– 6 , 09.12.2010 r.  

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Analiza działalności Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” za 2000 r.  

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Analiza działalności Parku w 2000 r.  

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie i kujawsko-

pomorskie 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2010 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna R -7 

L.p. Analizy, opracowania fizjograficzne, wyniki badań i pomiarów 

1 Numer karty/rok R – 7 , 09.12.2010 r.  

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Analiza działalności Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” za 2001 r.  

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Analiza działalności Parku w 2001 r.  

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie i kujawsko-

pomorskie 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2010 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna R -8 

L.p. Analizy, opracowania fizjograficzne, wyniki badań i pomiarów 

1 Numer i data wpisu R – 8 , 09.12.2010 r.  

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Dokument ( np. jego nazwa) Analiza działalności Parku Narodowego 

„Bory Tucholskie” za 2002 r.  

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Analiza działalności Parku w 2002 r.  



 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie, powiat 

chojnicki, gmina Chojnice i Brusy, Park 

Narodowy „Bory Tucholskie” 

4 Data sporządzenia dokumentu Styczeń 2003 r.  

5 Zamawiający wykonanie dokumentu Park Narodowy „Bory Tucholskie” 

6 Wykonawca dokumentu Park Narodowy „Bory Tucholskie” 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

Nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, 

Numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” , tel. 523988397 

8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  

9 Uwagi  

 

Karta informacyjna R -9  

L.p. Analizy, opracowania fizjograficzne, wyniki badań i pomiarów 

1 Numer karty/rok R – 9 , 09.12.2010 r.  

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Analiza działalności Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” za 2003 r.  

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Analiza działalności Parku w 2003 r.  

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie i kujawsko-

pomorskie 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2010 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna R-10 

L.p. Analizy, opracowania fizjograficzne, wyniki badań i pomiarów 

1 Numer karty/rok R– 10 , 09.12.2010 r.  

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Analiza działalności Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” za 2004 r.  

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Analiza działalności Parku w 2004 r.  

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie i kujawsko-

pomorskie 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2010 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  



 

Karta informacyjna R -11 

L.p. Analizy, opracowania fizjograficzne, wyniki badań i pomiarów 

1 Numer karty/rok R– 11 , 09.12.2010 r.  

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Analiza działalności Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” za 2005 r.  

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Analiza działalności Parku w 2005 r.  

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie i kujawsko-

pomorskie 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2010 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna R -12  

L.p. Analizy, opracowania fizjograficzne, wyniki badań i pomiarów 

1 Numer karty/rok R – 12 , 09.12.2010 r.  

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Analiza działalności Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” za 2006 r.  

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Analiza działalności Parku w 2006 r.  

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie i kujawsko-

pomorskie 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 

6 Data dokumentu 2010 

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 

pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Czytelnia Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, tel. 523988397 

8 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 

9 Zastrzeżenia dotycząc udostępniania 

informacji 

 

10 Uwagi  

 

Karta informacyjna R -13  

L.p. Analizy, opracowania fizjograficzne, wyniki badań i pomiarów 

1 Numer karty/rok R– 13 , 09.12.2010 r.  

 Temat dokumentu inne- ochrona przyrody 

2 Nazwa dokumentu Analiza działalności Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie” za 2007 r.  

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Analiza działalności Parku w 2007 r.  

4 Obszar którego dokument dotyczy, zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

Województwo pomorskie i kujawsko-

pomorskie 

5 Znak sprawy Nie dotyczy 




