PROTOKÓŁ NR 21/12
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 11 czerwca 2012 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 1600 do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście: Nadleśniczy
Nadleśnictwa Celestynów Pan Artur Dawidziuk oraz pracownik Działu Gospodarki Leśnej
Pani Ewa Dunal, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Pani Przewodnicząca powitała zebranych, następnie przedstawiła proponowany
porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie problemów dotyczących:
− zwierząt leśnych,
− uproszczonego planu urządzania lasu.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.
4. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1.
Przewodnicząca poinformowała, że temat zwierząt leśnych reguluje Prawo łowieckie
– ustawa z 13 października 1995 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.).
Początki pisanego prawa łowieckiego przypadają na XV wiek. Najdawniejszą formą
prawną regulacji łowiectwa była instytucja zwana regaliami panującego. Przedmiotem
regulacji prawa łowieckiego są zwierzęta łowne.
Prawo łowieckie reguluje sprawy:
− listy gatunków zwierząt łownych,
− planów łowieckich,
− ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną,
− egzaminów dla przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne w zakresie
organizacji polowań,
− ewidencji przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu
zwierzyną żywą i tuszami,
− przekazywania w zarząd obwodów łowieckich,
− kategoryzacji obwodów łowieckich i czynszów,
− kwalifikacji strażników łowieckich,
− współdziałania z policją,
− warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny,
− okresu i warunków polowań,
− odszkodowań.
Następnie Przewodnicząca zadała kilka pytań z zakresu Prawa łowieckiego m.in.:
1. Kto sprawuje administrację w zakresie łowiectwa?
2. Czy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego występuje strefa ochronna
zwierząt łownych?

3.
4.
5.
6.
7.

Kto zatwierdza i opiniuje roczne i wieloletnie plany łowickie?
Jak jest zwalczane kłusownictwo?
Czy Prawo łowieckie dopuszcza łowienie zwierzyny żywej w sieci?
Czy tworzone są osłony dla zwierząt?
Jak wygląda kwestia ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną i jakie są
sankcje za naruszenie?
8. Kto jest uprawniony do zgłoszeń szkód łowieckich?

Na pytania wyczerpujących odpowiedzi udzielił Nadleśniczy.
Gospodarką łowiecką zajmują się koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku
Łowieckim. Koła łowieckie dzierżawią grunt w obwodach leśnych przez dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a w obwodach polnych przez starostę. Zgodnie
z ustawą zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa, natomiast gospodaruje
nią koło łowieckie. Nad kołem łowieckim bezpośredni nadzór ma Polski Związek Łowiecki.
Nadleśnictwo również w pewnym zakresie sprawuje nadzór nad gospodarką łowiecką. Na
terenie Nadleśnictwa Celestynów znajduje się 8 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez
7 kół łowieckich, które zajmują się prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Każdy myśliwy
płaci roczną składkę do PZŁ oraz do koła łowieckiego. Zasięg obwodu łowieckiego określa
rozporządzenie wojewody. Kilka obwodów tworzy rejony hodowlane. Koło łowieckie
gospodarując populacjami zwierzyny tworzy roczne plany łowieckie. Wieloletni plan
hodowlany jest tworzony przez dyrektora RDLP i obejmuje cały rejon. Koła łowieckie mają
obowiązek co roku przeprowadzić inwentaryzację zwierzyny i stworzyć roczny plan łowiecki.
Brak wykonania planu równa się uczestnictwem w kosztach ochrony lasu. Za szkody, które
wyrządzi dzik w uprawach rolnych odpowiada koło łowieckie. Szkody łowieckie szacują
wytypowani przedstawiciele koła łowieckiego. Kłusowników jest w lasach mniej dzięki
lepszej komunikacji (telefony komórkowe, monitoring) oraz współpracy straży leśnej
z policją.
Następnie Nadleśniczy przedstawił prezentację (w załączeniu), przedstawiającą m.in.:
− znaczne ubytki w pogłowiu zwierzyny na skutek kolizji samochodowych,
− postępowanie z tuszami martwych zwierząt łownych. Obowiązek usunięcia tuszy
zwierząt, które zginęły w zderzeniu z pojazdami spoczywa na zarządcy drogi.

Przewodnicząca poinformowała, że uproszczony plan urządzania lasu reguluje ustawa
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59).
Gospodarka leśna zgodnie z ustawą o lasach prowadzona jest na podstawie planu.
Uproszczony plan urządzania lasu i inwentaryzację stanu lasu sporządza się na okres 10 lat.
W Nadleśnictwie Celestynów obecny plan obowiązuje od 2009 do 2018 r.
Pani Ewa Dunal poinformowała, że powierzchnia lasów osób fizycznych jest objęta
uproszczonym planem urządzania lasów. W uproszczonym planie urządzania lasów znajduje
się opis taksacyjny z podstawowymi cechami lasu, czyli skład gatunkowy, wiek, bonitacja
siedliska i informacje jakie zabiegi może dany właściciel lasu wykonać.
Członek Zarządu Pan Janusz Budny poinformował, że uproszczony plan urządzania
lasu obejmuje kilkanaście tysięcy działek. Plan był przepisywany, a tylko niewielka część
była poddana inwentaryzacji i jest szereg błędów, które Starostwo musi weryfikować.
Wpływające do Starostwa wnioski o zmianę użytku (lasu) szczegółowo bada Wydział
Geodezji i Kartografii.
Pani Ewa Dunal poinformowała, że prawo dopuszcza zabudowę na gruncie leśnym,
lecz nie ma miejscowych planów zagospodarowania, które dopuszczają taką zabudowę.
Marszałek podejmuje decyzję dot. zabudowy na gruncie leśnym wyłączonym z produkcji.

Nadleśniczy poinformował, że Nadleśnictwo ma problem z drogami. Starostwo
wniosło sprzeciw modernizacji szlaku leśnego, który nie jest drogą publiczną. W związku
z powyższym prawdopodobnie pięć milionów złotych straci Nadleśnictwo. Odmowa jest
uzasadniana koniecznością zrobienia oceny działania na środowisko przez Regionalną
Dyrekcję Lasów Państwowych.
Jest przepis, który mówi, że jeżeli przedsięwzięcie jest na obszarze Natura 2000, to organ
właściwy do rozpatrzenia zastanawia się, czy może być potencjalny wpływ lub zgodnie
z ustawą występuje z zapytaniem do RDOŚ.
Nadleśniczy poinformował, że powyższą sprawę powinien załatwić do końca czerwca.
Komisja uznała, że Członek Zarządu Pan Janusz Budny powinien porozmawiać na ten
temat ze Starostą.
Nadleśnictwo przystępuje do rozmów w sprawie porozumienia pomiędzy Starostą
Otwockim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów w spawie nadzoru nad lasami
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
Ad. 2
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 2 lipca 2012 r. o godz. 1600. Głównym
tematem będzie informacja z funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej.
Ad. 3
Protokół Nr 19/12 z dnia 15 maja 2012 r. oraz protokół Nr 20 z dnia 31 maja 2012 r.
z posiedzenia Komisji RLiOŚ zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Przebieg obrad zarejestrowano na nośniku cyfrowym.
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