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Protokół nr 27/16 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 24 października 2016 r. w godz. 10:00 – 12:00 

w sali posiedzeń Ratusza w Jarocinie 
 
 

*** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Pan Mikołaj Szymczak, Pan Mirosław 

Drzazga. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Leszek 

Bajda, który powitał zaproszonych gości i członków Komisji. Przedstawił proponowaną 

tematykę posiedzenia. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia, który 

przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Informacja w zakresie stopnia realizacji zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie 

Powiatu Jarocińskiego. 

2. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności 

Skarbu Państwa. 

3. BHP w rolnictwie – szkolenie dla sołtysów. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1 

P. Jan Bartczak, Nadleśnictwo Jarocin – przedstawił informację w zakresie stopnia 

realizacji zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Powiatu Jarocińskiego. Informacja 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Jeśli chodzi o lasy niestanowiące skarbu państwa, plan 

urządzenia lasu to jest książka około 1000 stron, gdzie są opisane szczegółowo wszystkie 

informacje dotyczące gospodarki przeszłej, obecnej i przyszłej, bo plan jest opracowywany na 

10 lat. Znajdują się tam zapisy analizujące gospodarkę leśną. Nadleśnictwo Jarocin w tej 

chwili działa w oparciu na plan urządzania lasu obowiązujący od 2009 roku do 2018 roku. 

Nawiąże do tego, co budzi często kontrowersje, czyli wycinka lasu, plan urządzenia lasu 

określa maksymalny poziom powierzchni leśnej i drewna możemy wyciąć, w skali 10 - lecia 

Nadleśnictwo może wyciąć 969 tys. m
3
, nie więcej.  Możemy wyciąć więcej składając 

wniosek do Ministra typu pożary, silne wiatry. W 1994 r. musieliśmy wyciąć więcej niż 

zakładał plan w obrębie Czeszewo. Tak samo nie możemy więcej powierzchni wyciąć niż 

zakłada plan, jeśli chodzi o zręby, mamy w planie 1980 ha to wycinamy, ustawa o lasach 

zobowiązuje nas w ciągu 5 lat o odnowieniu drzewostanu, staramy się w następnym roku ze 

względu na zakwaszczenie.   

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - uprawy w tym lub następnym roku po wycięciu 

lasu?  
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P. Jan Bartczak, Nadleśnictwo Jarocin – tak dokładnie. Opracowanie planu urządzenia 

lasu, tak jak napisałem opracowują wyspecjalizowane jednostki. Wchodzimy w 2019 w nowy 

plan urządzenia lasu, 2 lata wcześniej jest komisja planu gospodarczego, do której 

zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, jeśli chcą uczestniczyć.  

Zakładając plan działania biura urządzania, co powinno być brane pod uwagę opracowując 

plan dla nadleśnictwa, oni powinni opierać się na przykład strategią województwa 

wielkopolskiego, jeśli chodzi o teren Jarocina to powinni się opierać na plan 

zagospodarowania przestrzennego oraz jeśli chodzi o powiat to strategia rozwoju powiatu 

jarocińskiego na 2014 – 2020, gdzie m. in. powiat ma zapisane zmniejszenie zanieczyszczeń 

środowiska i ochrony lasu oraz urządzanie lasu powinno brać pod uwagę program ochrony 

środowiska powiatu jarocińskiego na 2017 z perspektywa na 2018 i dalsze lata.  

Opracowując plan urządzania lasu, czyli strategię naszego działania, nie tylko opieramy się na 

naszych zasadach wewnętrznych, ale staramy się tez opierać na tym, co przykładowo jest 

zapisane w dokumentach województwa, powiatu czy gminy. Stopień realizacji planu 

urządzania lasu jest kontrolowany przez nasze służby kontrolne, ale też są wyspecjalizowane 

jednostki zewnętrzne, przeprowadzane są audyty, które, obejmują okres 10 - letni, co 3 lata, 

kontrolują las, czy działamy zgodnie z planem urządzania lasu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - dla mnie jest to wiele rzeczy oczywistych, różne 

informacje, pilnujemy tego tematu, stąd prosimy o okresową informację. Przebywam dużo na 

terenach leśnych i znam przyczyny, dla których taka czy inna działalność jest prowadzona.  

 

P. Jan Bartczak, Nadleśnictwo Jarocin – potocznie się mówi, że leśnicy wycinają.  

Plan urządzania lasu zobowiązuje nas do wycięcia 60 % przyrostu.   Określone jest ile  

w ciągu 10 – lecia powinno przyrosnąć, a my możemy wyciąć 60%. 40% zostawiane jest 

zawsze w celu ochrony lasu, dla potomności, żeby nie zostawało lasu coraz mniej.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – chodzi także o pomniki przyrody, albo drzewa 

nasienne.  

 

P. Jan Bartczak, Nadleśnictwo Jarocin – w planie urządzenia lasu nie wszystkie pomniki 

przyrody są w stanie uchwycić. jakieś drzewo spełnia pomnika przyrody to występujemy  

do łódzkiego konserwatora w celu uznania. Fragmenty drzewostanu, uważamy, że to są jakby 

w mikroskali rezerwaty przyrody. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – mam takie szersze pytanie z uwagi na to, że 

pod moim kierunkiem była przygotowywana praca naukowa przez studenta dotycząca 

źródliska Borowiec pod Słupią aczkolwiek administracyjnie to jest na terenie Witaszyce, nie 

jest to jeszcze gmina Kotlin. Jest tam bardzo silne źródlisko, jest tam okazałość dębów, 

spokojnie pomnikowych nie wszystkie są oznakowane.  za czasu poprzedniego leśniczego 

rozmawiałem, aby ten teren objąć jako element osobliwości przyrodniczej, jeżeli nie 

chronionego krajobrazu, coś na wzór użytku ekologicznego. Zmierzam do tego, ze tam wciąż 

pojawiają się zakusy, żeby powstał zbiornik, żeby teren zalać, one mogą wracać jak 

bumerang. Czy będzie coś w tym zakresie podejmowane? Czy będę musiał się umówić  

w Nadleśnictwie i pogrążyć temat?  

 

P. Jan Bartczak, Nadleśnictwo Jarocin – nie jestem w temacie. Ze względu na zmiany 

osobowe w Nadleśnictwie powinien sie Pan umówić z Nadleśniczym.  My jesteśmy otwarci 

na takie powierzchnie kilku czy kilkunasto hektarowe, jak źródliska, bagienka staramy się 

zostawić w stanie naturalnym i myślę, że to jest temat do dyskusji. Warto by było w tej chwili 
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zacząć działać, bo jesteśmy na etapie przygotowywania planu urządzania lasu na 2019, jeśli 

wykażemy, że chcemy, aby taki teren został, jest ten zapis i jesteśmy zobligowani, że nie 

prowadzimy tam działalności. 

 

Ad. pkt. 2 
P. Jan Bartczak, Nadleśnictwo Jarocin – przedstawił ocenę wykonania nadzoru nad 

gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Informacja stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu.  

 

P. Sł. Frydryszak, Z-ca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska - przedstawił 

ocenę wykonania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 

Państwa. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa to głównie lasy prywatne, ale też lasy 

stanowiące własność gmin, kościołów i innych jednostek.  Są też lasy państwowe 

nadzorowane przez agencję. Nadzór nad tymi lasami ma starosta, ale powierzone, zostało 

nadleśnictwom. Nadzór sprawuje nadleśnictwo Jarocin, w gminie Jaraczewo nadleśnictwo 

Piaski na terenie miejscowości Gola i Niedźwiady, też na terenie gminy Kotlin, to są dwie 

miejscowości, Kurcew, Taczanów pełni nadzór. Właściciele docierają do nadleśnictw, zostało 

bardziej przyjazne do właścicieli zorganizowane przez miejscowych nadleśniczych i tam 

należy się udać. Wszelka wycinka w lasach prywatnych w uproszczonym planie jest 

sporządzony z uszanowaniem własności. Natomiast nie można samodzielnie dokonywać 

wycinki w lesie prywatnym. Należy się zgłosić do leśniczego czy do nadleśnictwa Piaski lub 

Taczanów i tam zgodnie z uproszczonym planie jest wydawane świadectwo o pozyskaniu 

drewna. Tylko tak pozyskane drewno jest zgodne z przepisami. Głownie przy zmianie 

własności. Jeśli chodzi o nowe zalesienia, to przed Unią Europejską Starosta posiadał pulę  

i zalesiliśmy na terenie 23 ha i za to przez 20 lat Starosta płaci ekwiwalent, środki pochodzą  

z budżetu państwa poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Natomiast nowy drzewostan poprzez środki unijne zalesienie prowadzi powiatowa  

w Jarocinie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota jest trochę inna, nie 

przez 20 lat, środki są przez pierwsze 5 lat, później kolejne przez 15 lat.  

Natomiast starosta przejmuje te lasy pod nadzór w 4 lub 5 roku zalesienia i ze środków 

budżetowych dokonuje przekwalifikowania tych gruntów na grunty leśne.  

 

Sołtys Goliny – jeśli chodzi o lasy państwowe, to wiadomo, że w nich porządek utrzymuje 

Nadleśnictwo, jeśli chodzi o lasy prywatne do agencji, kto powinien odpowiadać  

za porządek? Przed ulicą Piaskową w Golinie, las, który po jest lewej stronie ulicy 

Jarocińskiej, jest tak zaśmiecony, w zeszłym roku Straż Miejska przed zakończeniem swojej 

egzystencji, posprzątali las. Nazbieraliśmy 36 worków 120 litrowych śmieci.  

Dzisiaj przejeżdżałem i kto to ma sprzątać? Tych lasków jest więcej i Potarzyca jest 

zaśmiecona. Ludzie nie mają, co do kubłów kłaść, a lasy zaśmiecone. Kto powinien pilnować 

porządku na tych terenach? 

 

P. Jan Bartczak, Nadleśnictwo Jarocin – za porządek odpowiada zawsze właściciel 

gruntów. My też walczymy ze śmieciami, u nas się zdarza, że nie tylko wywożą śmieci, ale 

ktoś wywiózł przyczepą świnie do nas. Odpowiadamy my, musieliśmy to uprzątnąć, ponieść 

koszty utylizacji, na drodze sądowej możemy dochodzić zwrotów kosztów od tego, co 

zaśmiecił. Nie udało się ustalić sprawcy. Zawsze odpowiada właściciel.  Akurat mamy też 

sygnały, że ten teren, o którym Pan mówi, ze tam jest ciągłe zaśmiecone. 
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Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – straż leśna powinna się tam raz po raz wybrać  

i dopaść takiego delikwenta. 

 

P. Jan Bartczak, Nadleśnictwo Jarocin – nie ma uprawnień do prowadzenia dochodzeń,  

to jest wykroczenie zaśmiecenie, a jeśli chodzi o przepisy straży leśnej to my nie mamy 

uprawnień.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – takie uprawnienia miała straż ochrony 

przyrody. 

 

P. Jan Bartczak, Nadleśnictwo Jarocin – zawsze powtarzam, że każdy ma prawo zgłoszenia 

na policji.   

 

Ad. pkt. 3 
P. G. Hybiak, KRUS Jarocin – przeprowadził szkolenie nt. „Wypadki oraz zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych”. Slajdy stanowią załącznik  

nr 6 do protokołu. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo za bardzo ciekawe 

przedstawienie. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 12.00 
 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

Leszek Bajda 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

  


