
PROTOKÓŁ NR 5/11 
 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w dniu 4 kwietnia 2010 r.  

 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa 
Celestynów pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 
1530 do 1930.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi 
listami obecności. 

 
Proponowany porządek posiedzenia przestawiał się następująco: 
 

1. Omówienie realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Powiatu 
Otwockiego. 

2. Sprawy róŜne. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 

  
Ad. 1 
 Pan Artur Dawidziuk Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów przedstawił osiągnięcia 
i problemy Nadleśnictwa. Nadleśnictwo obejmuje tereny połoŜone na południowy wschód 
od Warszawy – 11 miast i gmin. W obecnych granicach działa od 1 stycznia 1993 r. 
Podzielone jest na dwa obręby: Celestynów i Kotwica. Powierzchnia lasów państwowych 
nadleśnictwa wynosi 8497 ha, a nadzorowanych lasów niepaństwowych – 9794 ha. Około 
70% powierzchni Nadleśnictwa znajduje się na terenie Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego. Do najwaŜniejszych gatunków lasotwórczych naleŜą: sosna, brzoza, olsza, 
dąb i osika. Na obszarze działania Nadleśnictwa powstało 8 rezerwatów przyrody, do 
najciekawszych moŜna zaliczyć rezerwaty: „Na torfach” i „Celestynowski Grąd”. Na terenie 
Nadleśnictwa rośnie wiele drzew pomnikowych, przede wszystkim wiekowe sosny i dęby. 
Występuje teŜ wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt. Około 70 % powierzchni 
Nadleśnictwa znajduje się na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 
Największym zagroŜeniem dla lasów Nadleśnictwa Celestynów jest nieprzestrzeganie 
przepisów leśnych przez liczne rzesze odwiedzających. Osobnym problemem jest 
zaśmiecanie lasu zarówno przez turystów, jak i ludność miejscową. 
Następnie Pan Nadleśniczy poinformował o działalności Centrum Edukacji Leśnej, które 
powstało w 2009 r., w celu edukacji społeczeństwa. Wokół budynku znajduje się sieć 
ścieŜek edukacyjnych. 
Nadleśnictwo zatrudnia 33 osoby, obejmuje 7 Leśnictw. 
Działanie Nadleśnictwa wpisuje się w Politykę Leśną Państwa. Tworzony plan urządzania 
lasów musi być zgodny z Polityką. Na szczeblu lokalnym Nadleśnictwo, w tym zakresie 
współpracuje ze starostwami i z gminami. Nie wszystkie gminy przysyłają do Nadleśnictwa 
plany zagospodarowania przestrzennego, w celu zaopiniowania.  
 Pan Franciszek Walczyński zapytał, czy gospodarka drewnem jest gospodarką 
rabunkową w lasach państwowych, czy tereny po wycinkach odnawia się? Jak wygląda 
sprawa kradzieŜy drewna? 
 Pan Artur Dawidziuk Nadleśniczy odpowiedział, Ŝe kradzieŜ drewna opałowego jest 
ogromnym problemem. Wycinane są równieŜ drzewa z pnia. Na 9 tys. ha lasu jest 
zatrudnionych 2 straŜników leśnych. Nadleśnictwo współpracuje w tym zakresie z Policją. 
W przypadku zauwaŜenia kradzieŜy społeczeństwo powinno informować Nadleśnictwo lub 
Policję. Jeśli chodzi o gospodarkę drewnem, to w planie urządzania lasów instytucje 
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zewnętrzne określają ile moŜna wyciąć drzew z danego Nadleśnictwa, przy załoŜeniu, Ŝe 
moŜna pozyskać 60% przyrostu rocznego. 
 Przewodnicząca Komisji zapytała, jak Nadleśnictwo sobie radzi z zagroŜeniem 
poŜarowym? 
 Pan Artur Dawidziuk Nadleśniczy poinformował, Ŝe Nadleśnictwo ma II stopień 
zagroŜenia poŜarowego. W latach 90-tych wybuchło ok. 200 poŜarów, w 2010 r. ok. 30. 
Przyczyną poŜarów w 90% jest człowiek. Obecnie poŜarów jest mniej, poniewaŜ szybkość 
powiadomienia o poŜarze jest większa, dzięki telefonom komórkowym. Nadleśnictwo 
posiada system zapobiegania i gaszenia poŜarów – dwie wieŜe p. poŜ., gdzie siedzi człowiek         
i jeśli widzi dym, wykorzystując odpowiedni sprzęt i narzędzia określa jego miejsce. 
Powiadamia leśną słuŜbę poŜarniczą (2 wozy bojowe) oraz Powiatową i Ochotniczą StraŜ 
PoŜarną. Samoloty w Jabłonnej patrolują lasy. 
 Przewodnicząca Komisji zapytała, o  zanieczyszczenia lasów przez przemysł? 
 Pan Artur Dawidziuk Nadleśniczy odpowiedział, Ŝe drzewostan niszczony jest przez 
zanieczyszczenia siedliskowe oraz aglomeracje warszawską. Ogólnie stan zdrowotny lasów 
jest dobry. 
 Przewodnicząca Komisji zapytała, jak wygląda współpraca z kołami łowieckimi? 
 Pan Artur Dawidziuk Nadleśniczy odpowiedział, Ŝe w Nadleśnictwie Celestynów nie 
ma ośrodka hodowli zwierzyny. Gospodarkę leśną prowadzą koła łowieckie, które są 
nadzorowane przez Polski Związek Łowiecki i Nadleśnictwo. Jest bardzo duŜo łosi, które 
powodują ogromne szkody, ich poŜywieniem są między innymi młode pędy sosny. DuŜo 
zwierząt ginie w wypadkach samochodowych. Na terenie Nadleśnictwa jest 7 kół i 8 
obwodów łowieckich. 
 Pani Ewa Dunal specjalista ds. lasów niepaństwowych poinformowała, Ŝe nadzór nad 
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pełni Starosta.          
W ramach porozumienia zadanie to zostało przekazane Nadleśniczemu. Lasy te stanowią 
9.281 ha.  Omówiła zasady pokrywania kosztów wykonywanych zadań przez Nadleśnictwo. 
Wysokość naleŜnej kwoty co roku jest renegocjowana. Indywidualni właściciele lasów, 
starający się o uzyskanie świadectwa legalności pochodzenia drewna, muszą dostarczyć 
dokument zaświadczający, Ŝe są właścicielami nieruchomości, na której znajduje się las. Dla 
wielu zwłaszcza starszych mieszkańców powiatu dotarcie do Wydziału Geodezji                    
i Kartografii na ulicę Komunardów w Otwocku po wypis z ewidencji gruntów stanowi 
problem. Bezpośredni podgląd przez pracownika Nadleśnictwa do bazy ewidencyjnej 
rejestru gruntów, przyspieszyłby procedurę przygotowania dokumentów. 
  
WNIOSEK 
Komisja zwraca się z prośbą o udostępnienie bazy danych z rejestru gruntów Nadleśnictwu 
Celestynów, które wykonuje w drodze porozumienia nadzór nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, co znacznie ułatwi procedurę nadzoru nad  
gospodarką leśną. 
Wniosek został podjęty jednogłośnie. 
  
Kolejnym problemem psującym wizerunek lasów i negatywnie wpływającym na finanse 
Nadleśnictwa są śmieci wywoŜone do lasu. Nowa ustawa śmieciowa ma spowodować, Ŝe 
gminy będą odpowiedzialne za odpady komunalne.  
 
Ad. 2 

1. Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe powinno odbyć się spotkanie wójtów, 
burmistrzów i prezydenta, którego celem byłoby ustalenie ewentualnej współpracy     
z Towarzystwem Ochrony Zwierząt i Schroniskiem dla Zwierząt w Celestynowie        
w temacie przyjmowania zwierząt z terenu powiatu otwockiego. 
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Nadleśniczy stwierdził, Ŝe naleŜy uregulować stan prawny gruntu, na którym 
znajduje się Schronisko. Teren Schroniska jest terenem spornym (posiada dwie księgi 
wieczyste). Sąd powinien ustalić, czy nieruchomość jest w posiadaniu Nadleśnictwa 
Celestynów, czy Schroniska.  
 

2. Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe na początku kwietnia br. odbędzie się 
spotkanie z wójtami, burmistrzami i prezydentem na temat rozwiązania problemu 
śmieci, niskich emitorów najbardziej zanieczyszczających atmosferę oraz dróg 
robionych ze środków zapylających atmosferę. Wprawdzie są to zadania gminy, ale 
powiat moŜe być dobrowolnym koordynatorem współpracy z gminami. 
 

Ad. 3 
 Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
  
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
             Protokółowała:            Przewodnicząca Komisji: 
                                                                                               
        Jolanta Wyszomirska                    Lucyna Komorowska 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


