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Podkarpackie Towarzystwo 
Przyrodników Wolne Rzeki

kontakt@wolnerzeki.pl

W nawiązaniu do uwag złożonych  w ramach konsultacji społecznych z dnia 24 
lutego  2020r. (pismo dostarczone drogą elektroniczną) wraz z załączonym opisem 
walorów  proponowanego użytku ekologicznego Łęg nad Dębowcem, nadesłanych do 
Programu Ochrony Przyrody Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Janów Lubelski 
na lata 2020-2029 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko PUL, w odpowiedzi 
na wniosek (…) „ 1 PTP Wolne Rzeki w materiałach złożonych podczas konsultowania 
PPUL wnoszą aby obszar położny w obrębie kilku wydzieleń leśnych 
wyszczególnionych poniżej : 
531017734 05-31-4-19-226 -n -00, 
531031243 05-31-4-19-226 -m -00, 
531017726 05-31-4-19-226 -k -00, 
531031624 05-31-4-19-227 -k -00, 
531031239 05-31-4-19-226 -f -00, 
531017724 05-31-4-19-226 -i -00, 
531031242 05-31-4-19-226 -j -00, 
531031623 05-31-4-19-226 -l -00, 
531031622 05-31-4-19-226 -g -00, 
531017763 05-31-4-19-227 -n -00, 
531031248 05-31-4-19-227 -j -00, 
531017761 05-31-4-19-227 -l -00, 
wyłączyć z czynności gospodarczych i objąć ochroną jako drzewostan referencyjny. 
„Rzeczony obszar jest również „hotspotem” bioróżnorodności. Skład gatunkowy 
ptaków, czy roślin znacząco różni się od składu gatunkowego większości lasów w 
Nadleśnictwie Janów Lubelski. Co prawda obszar ten wymaga szczegółowych badań 
do dobrego rozpoznania, ale z pewnością jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczo 
fragmentów nadleśnictwa.
Występujące na większości obszaru siedlisko łęg olszowy 91E0 zarówno nie powinno 
być użytkowane gospodarczo, jak i jego użytkowanie jest bardzo problematyczne, 
czaso- i kosztochłonne. Obszar ten był już przedmiotem dyskusji między PTP Wolne 
Rzeki a Nadleśnictwem Janów Lubelski – udało się wyłączyć z cięć zaplanowany na 
2019 r. fragment łęgu. Pojawiła się również propozycja utworzenia użytku 
ekologicznego, bądź rezerwatu przyrody. Załączamy krótki opis walorów 
przyrodniczych omawianego obszaru.”.
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informuję, że:  
1. Sporządzanie planu urządzania lasu trwa ok. 2,5 roku i na stronach RDLP w 

Lublinie umieszczane były ogłoszenia i dokumenty wyznaczające kierunki i założenia 
do konstrukcji planu. Prace nad planem rozpoczęto w 2017 roku.  Wykonawca w 
trakcie prac został zobowiązany do wystąpienia do  organizacji samorządu 
terytorialnego, świata nauki, RDOŚ, GDOŚ czy lokalnych stowarzyszeń zajmujących 
ochroną środowiska itp. PTP Wolne Rzeki materiały opisujące walory wskazanego 
obszaru nadesłały dopiero przy wyłożeniu PPUL do publicznego wglądu. Na 
posiedzeniu NTG dla nadleśnictwa Janów Lubelski przedstawiciel towarzystwa nie był 
obecny. 

2. Wykonawca prac w uzgodnieniu z Nadleśnictwem drzewostany obejmujące 
wydzielenia 226f,g,i,j,k,l, 227m o powierzchni 22,43 ha, położone w leśnictwie 
Kruszyna w pozycji Dolina rzeki Dębowiec wykazał w POP w tabeli nr 38 jako 
ekosystemy referencyjne. Wobec tego dla tej grupy gruntów leśnych nie planuje się 
wskazań gospodarczych. Z uwagi na rozbieżność prezentowanych danych uwaga jest 
zasadna. W dokumentacji PUL  nieścisłości usunięto.

3. Odrębną kwestią jest ustanowienie formy ochrony w postaci rezerwatu 
przyrody bądź użytku ekologicznego. Sprawy te  regulują przepisy  ustawy o ochronie 
przyrody. 

Należy tutaj zauważyć, że Plan urządzania lasu jest dokumentem otwartym i 
elastycznym, umożliwiającym realizację celów z ustawy o lasach, jak również 
uwzględniającym wymagania ochrony przyrody. W obecnym stanie przy realizacji PUL 
prace związane z gospodarką leśną prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem MŚ w 
sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, w zakresie 
identyfikacji istniejących gatunków chronionych, jak i modyfikacji zaplanowanych 
działań gospodarczych dostosowanych do minimalizacji szkód w środowisku 
przyrodniczym czy szybkiego reagowania na zagrożenia w stosunku do przedmiotów 
ochrony. Gospodarka leśna nie prowadzi do umniejszenia walorów przyrodniczych 
omawianego obszaru.

Mirosław Waniewski
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomości

1. Nadleśnictwo Janów Lubelski> 
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