PROTOKÓŁ NR 12/16
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 31 marca 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Ciorgi w godzinach 1600 do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Mazowieckiego Zespołu
Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast oraz Katarzyna Grajda pracownik
Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Przewodniczący powitał zebranych, następnie przedstawił proponowany porządek
obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
2. Informacja o zadaniach i działalności
Krajobrazowych.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie posiedzenia.

Mazowieckiego

Zespołu

Parków

Ad. 2
Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Pan Sylwester Chołast
przedstawił zadania i omówił działalność Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
W Polsce, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, występuje 10 form ochrony przyrody:
1) Parki Narodowe;
2) Rezerwaty Przyrody;
3) Parki Krajobrazowe;
4) Obszary Natura 2000;
5) Obszary Chronionego Krajobrazu;
6) Pomniki Przyrody;
7) Użytki Ekologiczne;
8) Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe;
9) Stanowiska Dokumentacyjne;
10) Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Park Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze,
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych
wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych został powołany na początku 2010 r. jako
jednostka samorządu województwa mazowieckiego. W jego skład wchodzi pięć parków
krajobrazowych:
Brudzeński Park Krajobrazowy został utworzony 9 czerwca 1988 roku.
Jego powierzchnia wynosi 3 171 ha, a otuliny 4 397 ha.
Jest położony na obszarze gmin Brudzeń Duży i Stara Biała w Powiecie Płockim.
Na terenie BPK istnieją 3 rezerwaty przyrody:
„Sikórz”- obejmuje 12 km odcinek rzeki Skrwa Prawa,
„Brwilno”- rezerwat świetlistej dąbrowy,
„Brudzeńskie Jary”- ochrona starych drzewostanów dębowych i skupisk unikalnej
roślinności zielnej.
Nadbużański Park Krajobrazowy został utworzony w latach 1998-2002.
Jego powierzchnia wynosi 74 136,5 ha, a otuliny 39 535,2 ha.
Położony jest w środkowo - wschodniej części Województwa Mazowieckiego.
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Obejmuje lewobrzeżną część doliny dolnego Bugu, fragment dolnej Narwi oraz rozległe
kompleksy leśne.
Na terenie NPK utworzono 14 rezerwatów przyrody.
Kozienicki Park Krajobrazowy im. Prof. Ryszarda Zaręby został utworzony w 1983
roku.
Jego powierzchnia wynosi 26 233,83 ha, a otuliny 39 009,62 ha.
Położony jest w środkowo-południowej części Województwa Mazowieckiego w widłach
pradolin rzek Wisły i Radomki.
Na terenie KPK znajduje się15 rezerwatów przyrody.
Chojnowski Park Krajobrazowy został utworzony 7 czerwca 1993 roku.
Jego powierzchnia wynosi 6 796 ha, a otuliny 4 727 ha.
Położony na obszarze 5 gmin: Piaseczno, Prażmów, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria,
Tarczyn.
Na terenie parku utworzono 11 rezerwatów przyrody.
Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka
Został utworzony na przełomie lat 1986/1987.
Jego powierzchnia wynosi 15 710 ha, a otuliny 7 992 ha.
Położony na obszarze gmin: Warszawa -Wawer, Warszawa - Wesoła, Wiązowna,
Celestynów,
Kołbiel, Sobienie Jeziory, Osieck, Józefów, Otwock, Karczew i Pilawa.
Na terenie MPK utworzono 9 rezerwatów przyrody.
REZERWATY PRZYRODY W MPK:
1) Bocianowskie Bagno – rok utworzenia 1982, powierzchnia – 68,98 ha, rezerwat
torfowiskowy;
2) Grądy Celestynowskie – powstał w 1987 r., powierzchnia – 8,35 ha, chroni
zbiorowiska leśne;
3) Pogorzelski Mszar – powstał w 1987 r., powierzchnia – 35,32 ha, rezerwat
torfowiskowy;
4) Czarci Dół - powstał w 1983r., powierzchnia – 8,75 ha, rezerwat torfowiskowy;
5) Świder - powstał w – 1978 r., powierzchnia – 238 ha, rezerwat krajobrazowy;
6) Żurawinowe Bagno – rok utworzenia 1994, powierzchnia – 2,33 ha, rezerwat
torfowiskowy;
7) Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego – powstał w 1952 r., pow. – 113,56 ha,
chroni zbiorowiska leśne;
8) Szerokie Bagno – powstał w 1984 r., powierzchnia – 76,73 ha, rezerwat
torfowiskowy;
9) Na Torfach im. Janusza Kozłowskiego – rok utworzenia 1977, pow. – 21,13 ha,
rezerwat faunistyczny.
Stanowiska archeologiczne:
Wydma Pękatka na Bagnie Całowanie
Stanowisko archeologiczne obozowisk łowców reniferów z okresu paleolitu. Gospodarka
kultury świderskiej opierała się na polowaniach sezonowych na stada reniferów. Stąd częste
wędrówki na północ w lecie i na południe zimą. Budowano sezonowe szałasy na terasach
rzek i wydmach.
Zadania ustawowe służby parków reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, art. 107:
− inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów
objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę
tworów
i składników przyrody nieożywionej,
− identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań
mających na celu eliminowanie lub ograniczenie tych zagrożeń i ich skutków, a także
innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego,
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− gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych,
kulturowych i etnograficznych,
− realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach
parku krajobrazowego,
− informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach
podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki
przyrody objęte formami ochrony przyrody,
− prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa,
a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych
i turystycznych parku krajobrazowego,
− współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego,
organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną
parku krajobrazowego.
Działalność Parków:
− ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego – inwentaryzacje przyrodnicze,
realizacja programów czynnej ochrony, gromadzenie dokumentacji dotyczącej
przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych,
− edukacja – konkursy, akcje, wystawy, zajęcia terenowe, prelekcje,
− turystyka i rekreacja – szlaki i ścieżki przyrodnicze, rajdy, imprezy plenerowe,
− gospodarka przestrzenna – przygotowywanie opinii,
− interwencje terenowe i patrole,
− współpraca z samorządami, instytucjami naukowymi.
Mazowiecki Park Krajobrazowy w 2015 r. zrealizował 9 wniosków z WFOŚ i GW na
kwotę 84.500 zł. Całkowity koszt zadania 95.900 zł.
Dyrektor przedstawił również plan pracy na 2016 rok dla Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego.
W 2015 roku na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych łącznie
105 558 osób korzystało z różnych form edukacji.
Pomoc finansowa udzielona przez Powiat Otwocki w wysokości 10 000,00 zł
została przeznaczona na działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych,
wartości historycznych i kulturowych oraz działalność edukacyjną prowadzoną na terenie
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.
Członkowie Komisji dyskutowali na temat działalności Mazowieckiego Zespołu
Parków Krajobrazowych.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy szkodnik świerków w Białowieży może
zagrażać drzewom MZPK?
Dyrektor Pan Sylwester Chołast stwierdził, iż szkodnik kornik drukarz zjada świerk,
a w naszych parkach świerka nie ma. Zdaniem Dyrektora jedynym lekarstwem na tego
szkodnika jest siekiera.
Pani Małgorzata Wielopolska zapytała, jakie są kary za zaśmiecanie lasu?
Dyrektor Pan Sylwester Chołast odpowiedział, że za zaśmiecanie są nakładane
mandaty.
Pan Mariusz Szostak pochwalił inicjatywę oznakowania ścieżek rowerowych na
terenie MPK, zapytał kto je oznakował?
Dyrektor Pan Sylwester Chołast odpowiedział, że część MZPK i część PTTK.
Na zakończenie Dyrektor Pan Sylwester Chołast podziękował Powiatowi Otwockiemu
za wsparcie finansowe w wysokości 10.000 zł dla MPK i zaprosił członków Komisji na szóstą
edycję Konkursu edukacyjnego pn. „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”
skierowanego do dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.
Przewodniczący Komisji podziękował gościom za przybycie.
Ad. 3
3

Przewodniczący Komisji poinformował o przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju
Gospodarczego w dniu 11 marca 2016 r. dot. aktualnej sytuacji w zakresie uciążliwego
oddziaływania emisji odoru na przyległe do składowisk otoczenie firm SATRER i LEKARO
oraz uzyskanie informacji o podjętych działaniach i przedstawił dwa wnioski przyjęte na w/w
posiedzeniu:
1. „Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wniosek skierowany do
Przewodniczącego Rady Powiatu o zorganizowanie sesji Rady Powiatu poświęconej
problemom odorowym na terenie Powiatu Otwockiego z uczestnictwem
zainteresowanych stron.”
2. „Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wniosek skierowany do Zarządu
Powiatu o sprawdzenie statusu drogi dojazdowej do składowiska SATER OTWOCK.”
Ad. 4
Protokół Nr 11/15 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5
Przewodniczący Komisji RLiŚ – Kazimierz Ciorga podziękował wszystkim
za obecność i zamknął posiedzenie Komisji.

W załączeniu:
1) lista obecności;

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Kazimierz Ciorga
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