
Szanowni Sąsiedzi!

Las w Komorowie i Granicy jest zagrożony. 



Ratuj las !

Podpisz  petycję do Wójta Gminy Michałowice 

o wycofanie wniosku o odlesienie!



Wójt Gminy Michałowice Krzysztof 
Grabka złożył do Marszałka 
Województwa wniosek o odlesienie 
28 hektarów lasów prywatnych w 
Komorowie i Granicy. 



Wniosek o odlesienie znajdą Państwo na www.komorowianie.pl 
(zakładka Las)

We wniosku o odlesienie wójt Grabka napisał:



Odlesienie wpisuje się w realizowaną przez Wójta politykę 
szybkiego zwiększenia liczby mieszkańców gminy – udaremniona 
przez stowarzyszenia próba zmiany mpzp→ patrz bloki 
mieszkalne w Regułach na 4 tyś. mieszkańców i CH Reguły. 



Wniosek o odlesienie dotyczy lasu najbliżej zabudowy 
Komorowa i Granicy zaznaczonego w uproszczeniu na rysunku.



Studium zagospodarowania dla Gminy z 2011 r.
dopuszcza odlesienie lasów prywatnych w Granicy
(str. 115 Studium).



Wejście w życie ustawy tzw. Lex developer podpisanej
przez Prezydenta w dniu 2 sierpnia ułatwi realizację
mieszkaniówki na terenie leśnym.



• Działanie Wójta jest sprzeczne z interesem naszej 
społeczności.

• Odlesienie oznacza powstanie setek nowych nieruchomości 
i zagładę terenów zielonych (lasu) wokół naszych domów.

• Tereny zielone i las m.in. kształtują wartość naszych 
nieruchomości



28 hektarów lasu to 280 działek po 1000 mkw.

Obszar odlesienia to aż 1/3 Osiedla Komorów

280 nowych działek to:

ok. 1.000 mieszkańców i ok 500 samochodów więcej



Ostatnio złożono przynajmniej 
jeden wniosek o WZ na budowę 
czterech bliźniaków w lesie.

Wniosek jest wstrzymany, bo nie 
ma decyzji o odlesieniu. 



Ostatnio w lesie prywatnym wyznaczono granice działek.

Wbito pomarańczowe kołki geodezyjne. Zaalarmowało nas to



Skierowaliśmy pismo do Marszałka o niewyrażanie zgody na 
odlesienie:

Pismo podpisali:

• 5 Stowarzyszeń z gminy

• Zarząd Osiedla Komorów

• Radni: E. Kozłowski, P.Kamiński, E. Ilczyszyn i A. Zalewska 



Wójt złożył wniosek o odlesienie do Marszałka 23.12.2016 r. 

Towarzystwo Komorowianie  cały czas monitorowało sprawę 
odlesienia. Dowiedzieliśmy się, że:

• Marszałek wezwał Wójta do uzupełnienia dokumentów do wniosku.

• Wójt stopniowo dosyłał dokumenty.

• Wójt wystąpił do Marszałka o zawieszenie postępowania do czasu 
dostarczenia pozostałych dokumentów. 



W lipcu 2017 r. po raz kolejny wystąpiliśmy do gminy o 
informację o statusie sprawy:

• Listę pism między Wójtem a Marszałkiem

•Wykaz złożonych WZ



Wójt nie przesłał informacji, o które wystąpiliśmy.

Wezwał nas do wykazania, że ta informacja jako
informacja przetworzona jest szczególnie istotna dla
interesu publicznego.



• Jest to kolejny przykład na utrudnienie przez Wójta dostępu
do informacji publicznej.

• Wystarczy przypomnieć, że dopiero po wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uzyskaliśmy od
Wójta odpowiedź, kto w 2016 r. wnioskował o parking w
środku lasu w Komorowie i Granicy.



W obecnej sytuacji:

•Nie wiadomo co się dzieje w  sprawie odlesienia 

•Stowarzyszenia nie mają prawa strony w 
postępowaniu administracyjnym



• Las w Komorowie/Granicy ma status lasu ochronnego jako las 
w pobliżu dużych miast.  (art. 15 Ustawy o lasach).

• Powyższe powinno przemawiać za brakiem zgody Marszałka na 
odlesienie. 

• We wniosku o odlesienie Wójt napisał, że las nie ma statusu 
ochronnego. 



We wniosku o odlesienie Wójt napisał:

• 03.01.2017 r.  Marszałek odpowiedział Wójtowi:



Stwierdzenie we wniosku o odlesienie nieprawdy w tak 
oczywistej i ważnej kwestii jak status ochronny lasu stawia pod 
znakiem zapytania prawdomówność Wójta.



Dwa lata temu naszej społeczności udało się zablokować MPZP 
dla budowy parkingu w  środku lasu na tyłach cmentarza w 
Komorowie. 

Parkingu był pretekstem 
do budowy drogi w głąb 
lasu.

A droga ułatwia uzyskanie 
odlesienia.



Nie  ma  pewności, że Marszałek podejmie decyzję negatywną 
w sprawie odlesienia. 

Gwarancją bezpieczeństwa lasu jest wycofanie przez Wójta
wniosku o odlesienie.

PODPISZ PETYCJĘ W SPRAWIE LASU !



• Pobierz petycję ze strony : www.komorowianie.pl (zakładka 
las) 

• Wyślij petycję na sekretariat@michalowice.pl

http://www.komorowianie.pl/
mailto:sekretariat@michalowice.pl


• Na www.komorowianie.pl znajdziesz:

• Wniosek wójta Grabki o odlesienie

• Pismo strony społecznej do Marszałka 

Małgorzata Pachecka
Prezes Tow.Komorowianie

Joanna Kowalczyk
Członek Tow.Komorowianie

http://www.komorowianie.pl/



