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Stanowisko
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Żerniki” na Komisję Założeń Planu w dniu 10 maja 2019 r.
w części dotyczącej fragmentów lasu nr 773 i 776, zlokalizowanych na terenie dzielnicy „Żerniki” w Gliwicach.
Dzielnica „Żerniki”, położona w liczących przeszło sto osiemdziesiąt tysięcy mieszkańców Gliwicach,
znajduje się w trójkącie, którego zachodnią część wyznacza droga krajowa nr 78, łącząca Gliwice i Tarnowskie
Góry, południową droga krajowa nr 88, biegnąca z Bytomia w kierunku Wrocławia, a wschodnią autostrada A1.
Każda z tych dróg, ze szczególnym wskazaniem na autostradę, cechuje się stałym, dużym natężeniem ruchu.
Hałas dochodzący z autostrady, zwłaszcza w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, przybiera w naszej
subiektywnej ocenie duże rozmiary. Jego natężenie powinny określić badania, o które Miasto Gliwice zwróciło się
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Wschodnią część dzielnicy oddziela od autostrady A1 las zarządzany przez Nadleśnictwo Brynek.
W zasobach Nadleśnictwa obejmuje on oddziały oznaczone numerami 773 i 776. Powierzchnia tego lasu, minimalnie przekraczająca 30 hektarów, jest marginalna w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów zarządzanych
przez Nadleśnictwo Brynek.
Las ten pełni dla Dzielnicy „Żerniki” rolę szczególną. Stanowi bowiem naturalną barierę akustyczną oraz
izoluje Dzielnicę od zanieczyszczeń generowanych przez intensywny ruch pojazdów. Jego znaczenie dla
mieszkańców jest zatem ogromne, gdyż bezpośrednio przekłada się na ich zdrowie i warunki życia.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat z niepokojem obserwujemy, że cięcia dokonane na tym obszarze,
realizowane w oparciu o dotychczasowy Plan Urządzenia Lasu, a zwłaszcza polegające na wycięciu dziewięciu
gniazd w oddziale 776b, ulokowanych wzdłuż autostrady jedno po drugim, doprowadziły do sytuacji, że bariera
w postaci lasu, oddzielająca Dzielnicę od autostrady, znacząco zmalała, a w niektórych miejscach zamiast kilkuset
metrów drzewostanu, obecnie sięga on kilkudziesięciu metrów.
Z informacji przekazanych nam drogą telefoniczną przez leśniczego, Pana Dawida Lis wynika, że w latach
2012-2019 z oddziału oznaczonego nr 776 pozyskano 1000 m³ drewna, natomiast z oddziału oznaczonego nr 773
kolejnych 200 m³.
Zgodnie z art. 7 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, pierwszym celem prowadzenia gospodarki leśnej
jest zachowanie „lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia
człowieka oraz na równowagę przyrodniczą”. Jako ostatni, piąty cel prowadzenia gospodarki leśnej, wskazano
produkcję „na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.”
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki” wyraża przekonanie, że w przypadku lasów zlokalizowanych
w obrębie dużych miast, a takim właśnie jest miasto Gliwice, gospodarka leśna winna być generalnie
ukierunkowana na osiągnięcie celu zasadniczego, tj. zachowanie lasów i ich korzystnego wpływu na warunki
życia człowieka.
Pozwala to twierdzić, że ten fragment lasu winien być szczególnie chroniony. Postulujemy więc
o wystąpienie do Ministra właściwego do spraw środowiska o nadanie mu statusu „lasu ochronnego”

w rozumieniu art. 15 ust. 7a ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, jako położonego w granicach administracyjnych
miasta liczącego ponad 50 tys. mieszkańców.
Zwracamy również uwagę, że Miasto Gliwice, jak większość miast aglomeracji śląskiej, pomimo starań
władz samorządowych, a ostatnio również centralnych, w okresie grzewczym nadal boryka się z dokuczliwym dla
mieszkańców problemem smogu, który stanowi wręcz potencjalne zagrożenie dla zdrowia. W mijającym okresie
grzewczym odnotowano co najmniej kilkadziesiąt dni, kiedy normy stężeń pyłów PM 10 i PM 2,5 były przekroczone.
Jest to kolejny argument przemawiający za koniecznością traktowania lasów zlokalizowanych na terenie
naszej Dzielnicy w sposób zachowawczy, a nie ukierunkowany na produkcję leśną, która może być przecież
z powodzeniem prowadzona na obszarach o wiele mniejszym zaludnieniu i nie tak silnie zurbanizowanych.
Odnosząc się do projektowanego Planu Utrzymania Lasu na lata 2022-2031 w pierwszej kolejności
wnioskujemy, aby ujmował on las oddzielający dzielnicę od autostrady A1 jako „las ochronny”.
Do czasu uzyskania takiego statusu wnosimy, aby oddziały oznaczone nr 773 i 776 wyłączyć zupełnie
z użytku rębnego i przedrębnego oraz skoncentrować zadania gospodarki leśnej na tym obszarze do zalesień
oraz ochrony lasu.
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