
Towarzystwo KOMOROWIANIE poinformowało społeczność Gminy o wniosku o odlesienie 28 hektarów 
lasów w Komorowie i Granicy złożonym przez Wójta Gminy Michałowice. Zwróciliśmy się do miesz-
kańców o podpisanie petycji do Wójta o wycofanie wniosku. 14 sierpnia Wójt przekazał nam pisemne 
stanowisko w sprawie petycji. Następnie 30 sierpnia Wójt i Rada Gminy podjęli formalne stanowisko 
w sprawie petycji. Wójt i Rada Gminy Michałowice popiera wniosek o odlesienie. Za stanowiskiem 
głosowało 12 radnych (2 radnych było przeciw).

W stanowisku gminy zarzuca się nam emocje oraz pisanie nieprawdy.

Chcemy się odnieść do najważniejszych stwierdzeń Wójta:
„Wniosek złożony do Marszałka Województwa Mazowieckiego był jedyną możliwością potwierdzenia 
stanowiska Urzędu Marszałkowskiego odnośnie ochronności lasów prywatnych w Granicy, a co za tym 
idzie uzyskania odmowy wprowadzenia zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.”

Uważamy, że:
Tłumaczenie Wójta, iż złożył wniosek o odlesienie po to, aby ratować las jest sprzeczne z zasadami 
logiki. 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „ Kształtowanie i pro-
wadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
(...) należy do zadań własnych gminy” (art. 3 ust.1). Zatem to nie pracowania urbanistyczna formalnie 
przygotowała wniosek do Marszałka o odlesienie – tylko Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt i Rada Gminy prowadzą konsekwentnie procedurę planistyczną, aby dopuścić zabudowę miesz-
kaniową na terenie leśnym. Pierwszym krokiem tego działania jest zapis w Studium zagospodarowania 
przestrzennego z 2011 r. dopuszczający zabudowę mieszkaniową na terenie leśnym. Drugim krokiem 
jest Uchwała Rady Gminy XXXIII/293/2013 o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Granica II z 5 listo-
pada 2013 r. Trzecim krokiem jest złożenie wniosku o odlesienie 28 hektarów lasu. Wójt ten wniosek 
podpisał.

We wniosku o odlesienie jest napisane, że zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na zabudowę miesz-
kaniową jest realizacją polityki przestrzennej Gminy, zabezpieczeniem rezerw terenów inwestycyjnych, 
wyjściem naprzeciw zainteresowaniu inwestorów. Powodem  wniosku o odlesienie jest realizacja przez 
Wójta strategii  szybkiego wzrostu liczby mieszkańców Gminy i dążenie do zapewnienia miejsca dla 
dużej liczby nowych mieszkańców. Dla nas ta strategia szybkiego wzrostu liczby mieszkańców kosztem 
terenów zielonych w Gminie jest nieakceptowalna.

Wójt twierdzi, że złożył wniosek o odlesienie po to, aby potwierdzić stanowisko Marszałka odnośnie 
ochronności lasu. 

To kuriozalne wytłumaczenie. Wójt  złożył wniosek o odlesienie 23 grudnia 2016 r. Już w 9 dni po zło-
żeniu wniosku o odlesienie Marszałek Województwa w piśmie z dnia 3 stycznia 2017 r. odpowiedział 
Wójtowi, że status ochronny gruntów leśnych objętych wnioskiem wynika wprost z ustawy. 

Las w Komorowie i Granicy ma status ochronny ponieważ jest zlokalizowany mniej niż 10 km od miasta 
powyżej 50 tyś. mieszkańców tj. Pruszkowa (art. 15 Ustawy o lasach).

Mamy prawo oczekiwać od Wójta, iż zna podstawowe przepisy prawa.  

ODPOWIEDŹ NA STANOWISKO WÓJTA I RADY W SPRAWIE LASU



Wójt twierdzi, że umieszczenie we wniosku nieprawdziwego stwierdzenia, ze las nie ma statusu 
ochronnego było pomyłką… 

Wójt podpisuje się pod dokumentem, który ma zadecydować o losie 10% całości lasów w Gminie i o ży-
ciu mieszkańców Granicy, Nowej Wsi i Komorowa i nie czyta wniosku o odlesienie ? Myli się w kluczowej 
dla sprawy kwestii ochronności lasu? Faktycznie są powody, aby myśleć, ze Wójt nie czytał wniosku 
o odlesienie.  W pierwszym akapicie wniosku o odlesienie jest napisane, że Gmina Michałowice leży 
w powiecie piaseczyńskim…

Władze Gminy kpią sobie z obowiązków nałożonych na nie ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kon-
trolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.z 2018 poz.130).

Po pierwsze: Wójt i Radni nie poinformowali mieszkańców o wniosku o odlesienie. Wniosku o odle-
sienie nie znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej. O wniosku o odlesienie wiedzieli Wójt, 
niektórzy radni i właściciele działek. Mieszkańcy nie wiedzieli nic. 

Po drugie: Wójt nie udzielił odpowiedzi na pytania o status wniosku o odlesienie, zażądał przedstawie-
nia ważnego interesu społecznego. Petycje świadczą o tym, że jest to interes lokalnej społeczności.

Po trzecie:  Wójt nie dopuścił, aby doszło do dyskusji publicznej w sprawie lasu na Radzie Gminy w dniu 
30 sierpnia 2018 r.  

Mieszkańcy powinni wiedzieć, że porządek obrad Rady 30 sierpnia (na którym przyjęto stanowi-
sko wobec petycji) nie przewidywał punktu dotyczącego sprawy lasu. Punkt został wniesiony nagle 
w trakcie trwania Rady. Punktu nie było w programie obrad, aby  mieszkańcy nie mogli przyjść i zada-
wać pytań. Pytań, na które Wójt i Radni nie mają odpowiedzi. 

Wójtowi i Radnym zabrakło odwagi, aby stanąć twarzą w twarz z mieszkańcami w temacie lasu.

Nie przyjmujemy wyjaśnienia, iż najlepszym sposobem na ratowanie lasu jest wniosek o odlesienie. Dla 
nas jasne jest, że wniosek o odlesienie składa się po to, żeby odlesić las i doprowadzić do zabudowy 
mieszkaniowej.

Towarzystwo Komorowianie podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie lasu.

Żądamy by Wójt wycofał wniosek o odlesienie lasu. Prosimy mieszkańców o podpisanie petycji i złoże-
nie jej w urzędzie Gminy. Wzywamy Wójta do publikacji petycji na stronie  internetowej Gminy. 
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