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Pilawa,  14.12.2021 r.
Zn. spr.: Z.054.2.2021

Odpowiedź na „Stanowisko Rady Gminy Nadarzyn Nr XLVI.5.2021 
z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie petycji 

wstrzymującej wycinkę w Lesie Młochowskim”

Odnosząc się  do przesłanego przez Urząd Gminy Nadarzyn dokumentu 

wskazanego w tytule, Nadleśnictwo Chojnów zwraca uwagę na szereg nieścisłości 

zawartych w ww. dokumencie zwanym dalej „Stanowiskiem”. 

Na wstępie należy zaznaczyć, że Stanowisko odnosi się do petycji, której treść 

jest dostępna wyłącznie na forum społecznościowym FB i nie została dotychczas 

oficjalne przesłana do Nadleśnictwa. Wskazujemy także, że zastosowane w 

Stanowisku określenie „Las Młochowski” wykorzystywane jest powszechnie w 

odniesieniu do lasu Leśnictwa Podkowa Leśna, który zlokalizowany jest w 

zdecydowanej większości poza terenem Gminy Nadarzyn. Nazwa Las Młochowski 

widnieje na mapach wskazując na las należący ewidencyjnie do Podkowy Leśnej, a 

położony pomiędzy miejscowościami Podkowa Leśna, Otrębusy, Strzeniówka , 

Nadarzyn, Stara Wieś i Żółwin. Niemniej jednak w dalszej części odpowiedzi 

przyjmujemy definicję Lasu Młochowskiego – jako obejmującego główne kompleksy 

leśne dwóch leśnictw: Młochów i Podkowa Leśna.

Ważnym w naszej ocenie jest fakt, iż Stanowisko wprost wskazuje, że 

„pozyskiwanie drewna w celach gospodarczych powinno być przeniesione na obszary 

nie objęte ochroną co stanowi 39 % obszaru nadleśnictwa…” (wg petycji z FB: „ … 

pozyskanie drewna należy prowadzić na tych 39 % obszaru nadleśnictwa Chojnów, 

które nie mają statusu ochronnego” ). Informuję w tym miejscu, że lasy ochronne w 

głównym kompleksie Leśnictwa Młochów, na terenie Gminy Nadarzyn, zgodnie z 

Decyzją Ministra Środowiska w sprawie lasów ochronnych z dnia 10 marca 2008 r., 

występują tylko na powierzchni 37,5 ha (załącznik nr 1), natomiast zdecydowana 

większość terenu leśnictwa Młochów stanowi lasy gospodarcze, gdzie zgodnie ze 

Stanowiskiem należy prowadzić pozyskanie. Informuję ponadto, że nawet w lasach 
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ochronnych prowadzona jest  gospodarka leśna, chociaż z pewnymi modyfikacjami 

wynikającymi z rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania 

lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej 

(Dz.U. z 1992 r. nr 67 poz. 337). Funkcja ochronna lasu jest tu na pierwszym miejscu, 

jednak jest to wciąż las wielofunkcyjny z funkcją gospodarczą włącznie.

Przechodząc do dalszych uwag podkreślam, że wszelkie działania Nadleśnictwa 

Chojnów są w pełni zgodne z obowiązującym prawem i nauką leśną oraz w żaden 

sposób nie zagrażają trwałości biologicznej zarządzanych przez nas lasów.

Zadaniem wszystkich wykonywanych zabiegów gospodarczych, począwszy od 

tzw. czyszczeń wczesnych (zabiegi wykonywane w uprawach), poprzez trzebieże 

wczesne i późne (zabiegi hodowlane i pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanach 

młodych i dojrzewających) po cięcia sanitarne i odnowieniowe (wykonywane w 

drzewostanach dojrzałych) jest wyhodowanie i utrzymanie drzewostanów o dobrej 

kondycji zdrowotnej, odpornych na liczne zagrożenia biotyczne i abiotyczne a także 

zróżnicowanych przyrodniczo. Prowadzone przez leśników działania dają gwarancję 

trwałości lasów w długiej perspektywie czasowej. Pozyskanie drewna nigdy nie było i 

nie będzie głównym celem naszych działań. Można powiedzieć wręcz, że drewno jest 

„efektem ubocznym” zabiegów pielęgnacyjnych, które wynikają z potrzeb hodowlanych 

drzewostanów – a te są priorytetem działań leśników. Oczywiście drewno jest ważnym 

elementem w naszej działalności i nie zamierzamy tego negować, bowiem dochody 

uzyskane z tytułu jego sprzedaży pozwalają na realizację całokształtu realizowanych 

działań począwszy od prac hodowlanych, ochroniarskich, w tym także p. pożarowych, 

bieżącego utrzymania porządku w lesie, utrzymania infrastruktury turystycznej, 

drogowej, budowlanej a także dają nam możliwość realizacji szeregu innych działań m. 

in. na rzecz ochrony przyrody, w tym składania wniosków o uznanie nowych pomników 

przyrody, powoływania nowych rezerwatów czy użytków ekologicznych. Realizujemy 

także inwestycje związane z małą retencją, polegające na gromadzeniu wody w 

niewielkich zbiornikach poprzez zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód, przy 
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jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Szersza lista 

ww. działań stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

Ważną sprawą poruszoną w Stanowisku są korytarze ekologiczne. Faktycznym 

zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania ciągów migracyjnych zwierzyny jest 

budownictwo i związane z tym trwałe i szczelne grodzenie terenów wokół lasów, a 

także bogata infrastruktura drogowa. Prowadzone w lasach prace nie zakłócają 

funkcjonalności korytarzy ekologicznych, wręcz przeciwnie – wprowadzane młode 

pokolenia lasu, gęste uprawy i młodniki są schronieniem, miejscem żerowania i 

odpoczynku zwierzyny, umożliwiając równocześnie bezpieczną jej migrację. 

Poruszana intensywnie w ostatnim czasie kwestia zmian klimatycznych i 

możliwych następstw ocieplenia klimatu, znana jest leśnikom od wielu lat. Dlatego już 

od około 3 dekad prowadzimy przebudowę drzewostanów i wprowadzamy, w miejsce 

panującej sosny, bardziej odporne na niekorzystne zmiany gatunki liściaste. Warto 

zauważyć, że stare drzewa zdecydowanie gorzej znoszą wszelkie zmiany w tym także 

klimatyczne.

Podkreślamy też, że cały areał zarządzanych obecnie przez Nadleśnictwo lasów 

powstał w wyniku działalności człowieka – poprzez sadzenie. Nie ma na naszym 

terenie lasów naturalnych. Dlatego stosowanie określenia lasy zbliżone do naturalnych, 

bez jakiegokolwiek dodatkowego doprecyzowania, uważamy za niewłaściwe. 

Określenie takie prowadzi jedynie do nieporozumień.

Podstawowym dokumentem planistycznym w codziennej pracy leśników jest 

Plan Urządzenia Lasu (PUL) opracowywany na okres 10 lat. PUL sporządzany jest na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach oraz 

rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw środowiska na 

podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o lasach. Wszystkie prace gospodarcze prowadzone w 

lasach chojnowskich, w tym także w Lesie Młochowskim, zostały zaprojektowane w 

obowiązującym Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów, opracowanym na 

lata 2018-2027. Powyższy PUL był poddany konsultacjom społecznym i został 

zatwierdzony przez Ministra Środowiska w dniu 22 listopada 2018 r. Aby lepiej wyjaśnić 

zasady planowania gospodarki leśnej w nadleśnictwach, w załączniku nr 3 
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przedstawiono dodatkowe informacje o tym, czym jest i jak powstaje PUL, w tym etapy 

jego tworzenia.

Należy podkreślić, że Nadleśnictwo dostrzega i szanuje funkcje społeczne 

pełnione przez Las Młochowski. W ramach swoich działań podejmujemy szereg 

inwestycji i czynności wspierających użytkowanie lasu przez społeczeństwo. Tworzymy 

ścieżki edukacyjne, miejsca rekreacyjne, parkingi i miejsca postoju, ścieżki rowerowe, 

utwardzamy drogi leśne. Na terenie leśnictw Podkowa Leśna i Młochów, których 

dotyczy Stanowisko, w okresie ostatniej dekady wybudowano ponad 15 km dróg z 

których korzystają okoliczni mieszkańcy. Zrealizowaliśmy także projekty oczyszczenia 

saperskiego z niewybuchów i niewypałów oraz rekultywację terenów po dawnej 

jednostce wojskowej w Leśnictwie Podkowa Leśna, które wpłynęły na poprawę 

bezpieczeństwa osób odwiedzających tereny leśne w tym leśnictwie (załącznik nr 2). 

Część powstającej infrastruktury jest realizowana na wniosek i w porozumieniu z 

poszczególnymi Urzędami Gmin. Przykładem takiej współpracy jest realizacja w 

porozumieniu z Urzędem Gminy w Nadarzynie ścieżki rowerowej, w leśnictwie 

Młochów wraz z parkingiem i wiatą rowerową w oddz. 411 f.

Warto zaznaczyć również, że zgodnie z prawem odpowiedzialność za stan lasu i 

bezpieczeństwo osób przebywających w lesie spoczywa na nadleśniczym. Zaniechanie 

prac może prowadzić do pogorszenia stanu lasu, co może skutkować powstaniem 

zagrożeń dla mieszkańców i osób odwiedzjących te tereny. 

Zaprzestanie prac gospodarczych w zarządzanych przez Nadleśnictwo lasach 

doprowadziłoby ponadto do zaprzepaszczenia dokonań leśników, które zainicjowane 

były w poprzednich dziesięcioleciach. Założone w przeszłości uprawy, stanowiące 

dzisiaj młodniki i drzewostany dojrzewające, wymagają bezwzględnie zabiegów 

pielęgnacyjnych (trzebieżowych) polegających na eliminowaniu wadliwych sztuk oraz 

na rozluźnianiu przegęszczonych fragmentów. W efekcie pozostające drzewa zyskują 

niezbędną do prawidłowego rozwoju przestrzeń. Z kolei młode pokolenia lasu założone 

z wykorzystaniem różnego rodzaju rębni wymagają stopniowego zwiększania dostępu 

do światła, co jest możliwe jedynie poprzez kontynuację tych działań z wykorzystaniem 
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odpowiednich cięć odnowieniowych.  Całokształt tych działań umożliwia zachowanie 

lasu w długiej perspektywie czasowej. 

Mając na uwadze powyższą argumentację nie widzimy możliwości „ 

…natychmiastowego zaprzestania… ” prac gospodarczych ujętych w obowiązującym 

Planie Urządzenia Lasu.

W naszej ocenie zaniepokojenie Radnych Gminy Nadarzyn, wyrażone w 

uchwalonym stanowisku jest nieuzasadnione. Las Młochowski, jak i inne lasy 

zarządzane przez Nadleśnictwo Chojnów są pod dobrą opieką kompetentnych 

leśników dbających o ich dobro i o to aby służyły społeczeństwu kolejne setki lat.

Zachęcamy ponadto do zapoznania się z filmem „Plan na las”, który w 

przystępny sposób przedstawia zagadnienia planowania urządzeniowego w leśnictwie. 

Link do filmu jest następujący: https://youtu.be/JZ_mSCMZ1ZQ

Załączniki:

1. Mapa – lasy ochronne w Leśnictwie Młochów
2. Działalność Nadleśnictwa Chojnów na rzecz ochrony przyrody
3. PUL – dodatkowe informacje

Z poważaniem,
Sławomir  Mydłowski
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
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