PROTOKÓŁ NR 10/15
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 8 grudnia 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Ciorgi w godzinach 1500 do 1700.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa
Celestynów Artur Dawidziuk, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Przewodniczący powitał zebranych, następnie przedstawił proponowany porządek
obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o działalności Nadleśnictwa Celestynów w zakresie lasów państwowych
i współpracy ze Starostwem w zakresie lasów prywatnych oraz kół łowieckich
o zgłoszonych przez rolników szkodach i prowadzonej działalności statutowej tych kół.
2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2016.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Pan Artur Dawidziuk Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów przedstawił informację
0 działalności Nadleśnictwa Celestynów. Nadleśnictwo obejmuje tereny położone na
południowy wschód od Warszawy na obszarze 11 gmin.
Około 70% powierzchni Nadleśnictwa znajduje się na terenie Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego. Do najważniejszych gatunków lasotwórczych należą: sosna, brzoza, olsza,
dąb i osika. Nadleśnictwo corocznie odnawia około 60 ha lasów w tym 17,78 ha odnowień
naturalnych. Drzewostany cechuje duże rozdrobnienie. Nadleśnictwo ma 2800 działek
ewidencyjnych - średnio 3,2 ha każda z nich.
Nadleśnictwo corocznie pozyskuje około 39,6 tys. m3 drewna. Od kilku lat część prac
wykonywana jest przez specjalistyczne maszyny leśne - harvestery.
W Nadleśnictwie dużym problemem są łosie (szacunkowo około 129 sztuk).
Zaśmiecanie lasu zarówno przez turystów, jak i ludność miejscową stanowi dość
poważny problem. Corocznie Nadleśnictwo wydaje na sprzątanie około 80-100 tys. zł.
Ze względu na wysoki udział siedlisk suchych (88%) oraz młodych drzewostanów,
a także warunki klimatyczne lasy Nadleśnictwa Celestynów są zakwalifikowane do
1 najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego.
W chwili obecnej w zarządzie Nadleśnictwa Celestynów jest 9011,50 ha lasów,
co odpowiada lesistości ok. 32%. Dodatkowo Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad 9590 ha
lasów innych własności.
Powierzchnia lasów w Otwocku wynosi 1875 ha. Powierzchnia miasta 4733 ha. Otwock 39,6% lesistości. Lasy prywatne, to ponad 66% wszystkich lasów.
Nadzór nad lasami reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Nadzór nad gospodarką leśną sprawuj ą:
1) Minister właściwy do spraw środowiska w lasach stanowiących własność Skarbu
Państwa;
2) Starosta w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
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Starosta może w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z
zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji,
Nadleśniczemu. W przypadku powierzenia zadania Starosta przekazuje środki na realizację
tego zadania.
Starosta Otwocki porozumieniem z dnia 30 marca 2015 r. powierzył prowadzenie
w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru Nadleśniczemu Nadleśnictwa Celestynów.
Gospodarkę leśną prowadzi się w oparciu o obowiązujące Uproszczone Plany Urządzania
Lasu.
Istotny problem w mieście Otwocku stanowią grunty o nieuregulowanej własności,
grunty Skarbu Państwa w trakcie przekształceń własnościowych oraz fakt, że ustawa o lasach
nie definiuje pojęcia drzewa zagrażającego - wycinkę drzew w lasach Nadleśnictwo prowadzi
w ramach zabiegów pielęgnuj ących.
Gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad:
1) powszechnej ochrony lasów;
2) trwałości i utrzymania lasów;
3) ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów;
4) powiększania zasobów leśnych.
Zwierzyna w lasach Nadleśnictwa według stanu na 10 marca 2015 r.:
łoś - 130,
jeleń - 68
daniel - 10
sarna - 1023
dzik - 347
Nad kołem łowieckim bezpośredni nadzór sprawuje Polski Związek Łowiecki. Nadleśnictwo
również w pewnym zakresie sprawuje nadzór nad gospodarką łowiecką. Na terenie
Nadleśnictwa Celestynów znajduje się 8 obwodów łowieckich.
Sprawy dotyczące szkód łowieckich regulują przepisy ustawy z dnia 13 października
1995 r. Prawo łowieckie.
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania
szkód wyrządzonych:
1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
2) przy wykonywaniu polowania.
Za szkody, które wyrządzi dzik w uprawach rolnych odpowiada koło łowieckie.
Szkody łowieckie szacują wytypowani przedstawiciele koła łowieckiego.
Przewodniczący zapytał, czy szkody łowieckie są zgłaszane do Nadleśnictwa?
Nadleśniczy odpowiedział, że właściciel gruntu, na którym jest szkoda zgłasza j ą
bezpośrednio do koła łowieckiego. Przyjeżdża komisja szacuje i wypłaca odszkodowanie.
Jeżeli między stronami nie ma porozumienia to przy szacowaniu szkód bierze udział
przedstawiciel gminy, izby rolniczej lub rzeczoznawca. Jedyną szkodą, jaką może
rozpatrywać nadleśnictwo to szkody od łosia w lasach.
Nadleśniczy nadmienił, że współpraca ze Starostwem układa się dobrze.
Ad. 2
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zatwierdzili niżej przedstawiony plan
pracy Komisji na 2016 rok:
1.
2.
3.
4.

Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 r. oraz przedłożenie go Radzie Powiatu.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, związanych tematycznie z Komisją.
Opiniowanie wykonania budżetu Powiatu w zakresie działania Komisji za I półrocze 2016
roku.
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5. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne
Komisje.
6. Informacja o zadaniach i działalności Wydziału Ochrony Środowiska.
7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat realizowanych zadań oraz stanu
sanitarno-weterynaryjnego na terenie Powiatu Otwockiego.
8. Spotkanie z przedstawicielami organizacji ekologicznych działających na terenie Powiatu
Otwockiego.
9. Zapoznanie się z aktualną sytuacją dot. Firm Sater i Lekaro w zakresie uciążliwego
oddziaływania emisji odoru oraz o podjętych w tym zakresie działaniach.
10. Informacja z działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w zakresie obsługi programów oraz o dopłatach dla rolników za 2015 rok
i o dopłatach na 2016 rok.
11. Zaopiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego w 2015 r.
12. Zapoznanie się z zadaniami Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ich
realizacją oraz współpracą Powiatu w odniesieniu do przeprowadzanych konkursów.
Ad. 3
Przewodniczący odczytał wyciąg N r 13 z projektu protokołu N r 12/15 z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 listopada 2015 r. dot. składowiska Sater oraz
e-maile: Pani
i Pani
- mieszkanek Gliny w sprawie odoru
gazu upuszczanego do atmosfery ze składowiska odpadów Sater.
WNIOSEK
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska wnioskuje o przekazanie wyciągu N r 13 z
projektu protokołu N r 12/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 25
listopada
2015 r. wraz z dwoma e-mailami mieszkańców Gliny dot. składowiska
SATER Otwock,
do Zarządu Powiatu, który rozpoczął działania w tym temacie.
Wniosek został przyjęty przez aklamację.
Ad. 4
Protokół N r 9/15 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5
Przewodniczący Komisji RLiŚ za obecność i zamknął posiedzenie Komisji.

Kazimierz

Ciorga

podziękował

wszystkim

W załączeniu:
1) lista obecności;
2) plan pracy Komisji RLiŚ na 2016 rok;
3) wyciąg Nr 6 Komisji RLiŚ z 3 złącznikami;
4) wyciąg Nr 180 Zarządu Powiatu.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Kazimierz Ciorga
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