UCHWAŁA NR 829/XL/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia i poparcia apelu w przedmiocie zaprzestania wycinki drzewostanu
i maksymalnego zachowania charakteru oraz walorów na terenie lasu w Głoskowie
Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się i popiera apel skierowany do zarządu lasów Chojnowskich, Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa
Chojnów przedmiocie wezwania do zaprzestania wycinki drzewostanu na terenie lasu w Głoskowie.
§ 2.
Uznaje się za zasadne zachowanie drzewostanu oraz warunków środowiskowych i przyrodniczych na
terenie kompleksu leśnego położonego u zbiegu ulic Rybnej i Abramowicza w Głoskowie, stanowiącego
dz. nr ewid. 4/1 obr. Głosków PGR (wydzielenia leśne nr: 17-02-1-07-248A-b-00, 17-02-1-07-248A-a00, 17-02-1-07-248A-f-00, 17-02-1-07-248A-h-00, 17-02-1-07-248A-c-00, 17-02-1-07-248A-g-00) jako
pełniącego szczególne funkcje przyrodnicze, krajobrazowe ale przede wszystkim społeczne.
§ 3.
Mając na względzie dobrostan gminy Piaseczno i jej mieszkańców, uwarunkowania przyrodnicze,
środowiskowe i krajobrazowe, a także wnioski, petycje i uwagi mieszkańców, zostaną podjęte działania
zmierzające do rozwiązania sporu oraz wyjaśnienia i wprowadzenia ewentualnych zmian w planowanej
gospodarce leśnej w lasach w Głoskowie, przy ul. Rybnej i Abramowicza (wydzielenia leśne nr: 17-02-107-248A -b -00, 17-02-1-07-248A -a -00,17-02-1-07-248A -f -00, 17-02-1-07-248A -h -00, 17-02-1-07248A -c -00, 17-02-1-07-248A -g -00).
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno, oraz zobowiązuje się go do
doręczenia niniejszej uchwały do Ministra Klimatu i Środowiska, Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie oraz Nadleśniczego
Nadleśnictwa Chojnów.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§ 6.
Uchwała nie wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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UZASADNIENIE
Teren kompleksu leśnego położonego u zbiegu ulic Rybnej i Abramowicza w Głoskowie,
stanowiącego dz. nr ewid. 4/1 obr. Głosków PGR (wydzielenia leśne nr: 17-02-1-07-248A-b-00,
17-02-1-07-248A-a-00, 17-02-1-07-248A-f-00, 17-02-1-07-248A-h-00, 17-02-1-07-248A-c-00, 1702-1-07-248A-g-00) pozostaje w użytkowaniu Lasów Państwowych. Na przedmiotowym terenie od
kilku lat nie były prowadzone prace gospodarcze na skutek czego las nabrał cechy zbiorowiska o
charakterze spontanicznym z licznymi podrostami drzew i krzewów oraz pnączy i roślin zielnych.
Jest miejscem chętnie odwiedzanym przez okolicznych mieszkańców w celach rekreacyjnych,
szczególnie ze względów przyrodniczych i krajobrazowych. Na jego terenie zinwentaryzowano
obecność chronionych gatunków roślin i zwierząt- stanowi też żerowisko, ostoję, miejsce rozrodu
ptaków. W ostatnim czasie zostały tam podjęte prace gospodarcze co wzbudziło ogromny sprzeciw
mieszkańców i organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych. Należy podkreślić fakt
iż Rada Miejska w Piasecznie szanuje i docenia wyjątkowy wkład pracy leśników dla zachowania,
ochrony i powiększania zasobów leśnych w całym Nadleśnictwie Chojnów. Rozumie też
konieczność prowadzenia przez Nadleśnictwo Chojnów produkcji leśnej, pozyskiwania drewna,
działania na rzecz trwałości drzewostanu także w wymienionych w uchwale lasach w Głoskowie.
Obserwuje się jednak, narastającą atmosferę sporu wokół planowanych prac gospodarczych
w wyżej wymienionych lasach. W petycji mieszkańców skierowanej do Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno, Rady Miejskie w Piasecznie, Nadleśnictwa Chojnów oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych a także w licznych listach przekazanych elektronicznie, mieszkańcy oraz lokalne
organizacje, przedstawili argumenty na okoliczność pogorszenia ich warunków życia w związku
planowanym przez Nadleśnictwo Chojnów sposobem zagospodarowania tych lasów w najbliższych
latach. Zaplanowane w tych lasach wycinki zniszczą najbliższą okolicę krajobrazowo, pozbawią
mieszkańców naturalnej bariery ochronnej przed negatywnym wpływem powstającej tu S7, wpłyną
negatywnie na stan wód, powietrza i lokalny, wyjątkowy ekosystem. Mieszkańcy oczekują zatem,
że ich stanowisko w sprawie istotnej dla ich interesu zostanie przyjęte i w drodze wspólnego
rozwiązania – uwzględnione.
Na przedmiotowy kompleks leśny składa się mozaika fitocenoz. Na terenach niżej
położonych znajdują się drzewostany olszowe z domieszką gatunków takich jak dąb szypułkowy,
lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy przynajmniej w części stanowiące stadia regeneracyjne łęgów
ze zbiorowiska Fraxino-Alnetum, a więc siedliska przyrodniczego 91E0 wymienionego w
załączniku 1 Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Las ten wraz z przyległymi do niego obszarami, w tym
zespołem stawów, stanowi bogatą mozaikę siedlisk o wysokim stopniu bioróżnorodności. Dzięki
tak unikatowemu położeniu na tym niewielkim obszarze leśnym stwierdzono 31 gatunków ptaków,
w tym 28 gatunków będących pod ochroną ścisłą, jak piegża, świstunka, raniuszek, zięba,
piecuszek, zaganiacz, a także dzięcioł czarny, gatunek wymieniony w Załączniku I Dyrektywy
Ptasiej (EWG 79/409/EWG) wymagający bezwzględnie obecności starych drzew.
W pobliskich zbiornikach wodnych stwierdzono obecność żab wodnych (częściowa ochrona
gatunkowa), kumaka nizinnego (gatunek Natura 2000, objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową i
wymagający ochrony czynnej, wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej Załącznik II i IV i
Konwencji Berneńskiej załącznik IV), rzekotki drzewnej (gatunek objęty w Polsce ścisłą ochroną
gatunkową i wymagający ochrony czynnej, wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej Załącznik IV
i Konwencji Berneńskiej załącznik II). Ze względu na obecność cieku wodnego, okresowo
podmokły charakter miejsca i liczne zakrzewienia, ten niewielki kompleks leśny stanowi korytarz
ekologiczny, pełni również ważne funkcje dla migracji, zimowania i rozrodu płazów.
Charakteryzuje się też bogatą florą, występują tutaj liczne stanowiska wiciokrzewu pomorskiego
podlegającego ochronie częściowej.
Z uwagi na sprzeciw mieszkańców okolicznych miejscowości oraz wyjątkowe walory
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przyrodnicze tego zespołu leśnego, Rada Miejska w Piasecznie postanowiła o podjęciu działań
zmierzających do rozwiązania konfliktu powstałego w związku z planowanymi pracami
gospodarczymi. Rada Miejska w Piasecznie pozostaje w nadziei, że konflikt zostanie rozwiązany
przy współpracy Nadleśnictwa Chojnów oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy
niezbędnym udziale mieszkańców na drodze pisemnego porozumienia, które w oparciu o
uzgodniony kompromis – uwzględni interesy wszystkich zainteresowanych sprawą stron i
zrealizuje cele ochrony dla występujących tu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Id: 5E2F3983-2A24-424A-8120-9330CA329061. podpisany

Strona 2

