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Pilawa,  24.01.2023 r.
Zn. spr.: ZG.0172.5.2023

Sz. P.
Marcin Kania
Zastępca Wójta 
Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Dotyczy: ograniczenie intensywności cięć w lasach Gminy Lesznowola

W odpowiedzi na Pana wniosek o ograniczenie intensywności cięć w lasach 

znajdujących się w zasięgu terytorialnym Gminy Lesznowola, których zestawienie 

zostało przekazane do wiadomości Urzędu Gminy wraz z pismem znak sprawy 

ZG.0172.1.2023 z dn. 09.01.2023 r. informujemy, że planowany rodzaj zabiegu na 

każdej z wymienionych powierzchni, jest ujęty we wskazaniach obowiązującego Planu 

Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027. Wskazania gospodarcze 

dla każdego fragmentu lasu (wydzielenia) określono na podstawie warunków 

siedliskowych i jego stanu, w momencie wykonywania projektu planu. Podczas 

przystępowania do realizacji wskazań, zostaje uwzględniony aktualny stan lasu i inne 

okoliczności, niekiedy różne od początkowych.

Mając na uwadze Pana prośbę przedstawianą w ubiegłym roku, już na etapie 
planowania prac na rok 2023, uwzględniono podjęcie działań ograniczających 
intensywność planowanych cięć. Pana wniosek o ograniczenie intensywności cięć 

został uwzględniony w odniesieniu do stanu i możliwości poszczególnych fragmentów 

lasu. Jednocześnie prace zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby zapewnić 

realizację zapisów Planu Urządzenia Lasu.

Informuję, że dodatkowo na etapie prowadzenia prac w realizacji pierwszego etapu 

rębni IIIA na części oddz. 64 a - pasie manipulacyjnym, pozostawiono grupę drzew 

(dębów) wyróżniających się rozmiarami w tej okolicy, stanowiących ważny element 

krajobrazu oraz drzewa biocenotyczne.
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Na pozostałych powierzchniach, gdzie będzie prowadzony proces odnowienia w 

oddz. 62 g zaplanowano pozostawienie części drzew od drogi gminnej, z 

uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa użytkowników drogi. 

Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na potrzebę zapewnienia dla lokalnej 

społeczności surowca energetycznego w postaci drewna opałowego, szczególnie w 

obecnej sytuacji na rynku paliw. Ograniczenia intensywności pozyskania drewna mają 

bezpośredni wpływ na mniejszą dostępność tego surowca energetycznego dla lokalnej 

społeczności. W przypadku pozostałych powierzchni wymienionych w załączniku do 

pisma znak sprawy ZG.0172.1.2023, przed przystąpieniem do realizacji prac zostanie 

dokonana ocena możliwości ograniczenia intensywności pozyskania na wcześniej 

przedstawionych warunkach z uwzględnieniem wszystkich okoliczności. 

Z poważaniem,

Sławomir  Mydłowski
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Leśnictwo Sękocin 
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