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Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na interpelację posłanki Wandy Nowickiej z dnia 26 lutego 2020 r.
znak: K9INT2543 w sprawie zaprzestania wycinki lasu wokół dzielnicy Żerniki w Gliwicach
oraz lasów chronionych i planów urządzenia lasów, poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.
Na wstępie informuję, że dzielnica Żerniki w Gliwicach otoczona jest trzema kompleksami
leśnymi, z których dwa to lasy będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe
– Nadleśnictwo Brynek (RDLP Katowice), a trzeci kompleks stanowią lasy gminne.
Sposób prowadzenia gospodarki leśnej w lasach ochronnych określa rozporządzenie
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych
zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz.U. z 1992 poz. 337).
Postępowanie Nadleśnictwa Brynek w stosunku do wskazanego lasu ochronnego polega
na rezygnacji ze stosowania zrębów zupełnych o krótkim okresie odnowienia, na rzecz rębni
złożonych (np. rębni gniazdowej) z długim okresem odnowienia (np. 15 lat). Wydłużony proces
wymiany generacyjnej drzewostanów oznacza, że nie dochodzi do jednoczesnego wycięcia drzew
na większych powierzchniach, a młody drzewostan przybiera zróżnicowaną wiekowo i gatunkowo
strukturę.
Konsultacje społeczne projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Brynek na lata
2022-2031

będą

prowadzone

zgodnie

z

procedurą

przewidzianą

przepisami

ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa

w

ochronie

środowiska

oraz

o

ocenach

oddziaływania

na

środowisko

(Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) oraz w Instrukcji urządzania lasu wprowadzonej

do

stosowania

zarządzeniem

nr

55

Dyrektora

Generalnego

Lasów

Państwowych

z dnia 21 listopada 2011 r. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w pracach nad projektem
planu urządzenia lasu jest m.in. obowiązkowym elementem Komisji Założeń Planu, narady
zwoływanej przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w ósmym roku obowiązywania
dotychczasowego planu urządzenia lasu. Podstawowym zadaniem Komisji Założeń Planu
jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień
do sporządzenia prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000.
Narada taka dla nadleśnictwa Brynek odbyła się w dniu 10 maja 2019 r. Projekt założeń
oraz protokół z narady został upubliczniony w dniach 1–21 lipca 2019 r. (wymagany przepisami
okres 21 dni) na stronach internetowych Lasów Państwowych, o czym poinformowano społeczeństwo
za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej oraz ogłoszeń w prasie lokalnej. Podczas
konsultacji uwagi zgłosiły m.in. Urząd Miasta Gliwice, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki,
Rada Osiedla Żerniki (przedstawiciele Politechniki Śląskiej w Gliwicach uwag nie zgłosili).
W trakcie konsultacji Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach odpowiedziała
na wniesione uwagi.
Prognoza oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000,
wraz z pisemnym podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu
i

informacją

o

udziale

społeczeństwa

w

postępowaniu,

zostanie

sporządzona

do roku 2022 (jednocześnie z przygotowywaniem projektu planu urządzania lasu na lata 2022–2031).
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
projektu planu urządzenia lasu uzgadniany jest z właściwymi miejscowo organami, tj. regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska i państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.
Dla nadleśnictwa Brynek aktualnie obowiązuje plan urządzenia lasu na lata 2012-2021.
W trakcie przygotowywania jest projekt planu urządzenia lasu na lata 2022-2031. Obowiązujący
i przygotowywany plan są zgodne z zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, określonymi
ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, z późn. zm.). Priorytetem
jest utrzymanie trwałości lasu (czyli zachowanie ekosystemu leśnego) oraz utrzymanie ciągłości
wszystkich funkcji, jakie pełnią lasy.
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