
1. Wprowadzenie

Program  zwiększenia  lesistości  Powiatu  Poznańskiego  opracowany  został  przez  Narodową 
Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z 
Warszawy.  W  skład  Zespołu  Autorskiego  weszli:  dr  Witold  Andrzejczak  mgr  Wojciech 
Jakubowski,  mgr  inż.  Jacek  Gardocki,  mgr  Katarzyna  Kaim,  dr  Witold  Lenart,  dr  Wojciech 
Nowicki, mgr Jolanta Samsel, mgr Andrzej Weigle, mgr Bartłomiej Wolfram.

W myśl zawartej z Powiatem Poznańskim umowy zadaniem Wykonawcy było: 

− określenie w poszczególnych gminach Powiatu Poznańskiego aktualnej  powierzchni 
lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

− wskazanie  w  poszczególnych  gminach  terenów  kwalifikujących  się  do  zalesień  i 
opracowanie stosownych zestawień z podziałem na formy własności;

− przedstawienie założeń polityki leśnej w odniesieniu do gmin Powiatu Poznańskiego;

− przedstawienie aktualnych kosztów prac związanych z zalesieniami;

− zweryfikowanie form użytkowania „terenów różnych”.

Zespół  Autorski  dysponując  doświadczeniem  uzyskanym  w  trakcie  wcześniejszych  realizacji 
zbliżonych  opracowań  postanowił  rozszerzyć  zakres  prac  i  zawrzeć  w  Programie  szereg 
dodatkowych  kwestii,  które  uznane  zostały  za  przydatne,  szczególnie  w  jego  fazie 
implementacyjnej. Dotyczyły one w szczególności:

− uwarunkowań formalnych realizacji programu;

− źródeł finansowania zalesień;

− zasad zwiększania lesistości i powierzchni zadrzewionych;

− zasad monitorowania i weryfikacji Programu; 

− oczekiwanych efektów wdrożenia Programu;

− wizualizacji wskazanych i rekomendowanych obszarów do zalesień na mapach w skali 
1:50 000 i w skalach przeglądowych.

Postanowiono  również  zamieścić  w  końcowej  części  opracowania  szereg  wniosków  natury 
ogólnej,  odnoszących się  do najważniejszych zdaniem Autorów problemów, jakie  wiążą się  z 
efektywną, ale i racjonalną ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia, polityką zalesień. 

Umowa  zawarta  z  Powiatem  Poznańskim  nie  precyzowała  horyzontu  czasowego  realizacji 
Programu.  Autorzy  przyjęli,  że  wskazane  w opracowaniu  tereny  powinny  zostać  zalesione  w 
okresie  programowania  2008-2020.  Niezależnie  od  powyższego,  w  opracowaniu  wskazano 
również  obszary  rekomendowane  do  zwiększenia  udziału  gruntów  zalesionych  w  aspekcie 
kryteriów  środowiskowych,  w  obrębie  których  w  pierwszym  rzędzie  należy  koncentrować 
zalesienia w strategicznym horyzoncie czasowym (po roku 2020). Tego rodzaju obszary zostały 



wyznaczone na podstawie waloryzacji, której metodykę zaprezentowano ogólnie w stosownym 
rozdziale Programu, a w sposób bardziej szczegółowy w załączniku nr 1.

Autorzy  postanowili  także  rozszerzyć  formę  opracowania.  Dla  każdej  gminy  zamiast 
syntetycznego  wyciągu  z  Programu  Powiatowego  przygotowano  maksymalnie  szerokie 
opracowanie cząstkowe, odnosząc się w nim do wszystkich zagadnień zawartych w Programie 
Powiatowym. Dzięki temu każda z gmin otrzymała kompleksowy zestaw informacji, przydatnych 
do efektywnej implementacji zapisów Programu oraz planowania zalesień w przyszłości.

Prace nad Programem prowadzone były w ścisłej współpracy z poszczególnymi samorządami. 
Głównym  tematem  bezpośrednich  spotkań  Autorów  opracowania  z  władzami  gmin  była 
dyskusja nad zgłoszonymi propozycjami terenów przeznaczonych do zalesienia oraz uzgodnienie 
ich docelowej listy. 
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