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Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pytania zawarte w oświadczeniu złożonym przez pana Senatora Zygmunta
Frankiewicza, podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 marca 2020 r., w sprawie wycinki drzew
w przylegających do miasta Gliwice lesie żernickim oraz lesie łabędzkim, znak BPS/043-07-177/20,
po otrzymaniu stanowiska Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przedstawiam poniższe
informacje.
Na wstępie należy sprostować nieprawdziwe stwierdzenia zawarte w przedmiotowym
oświadczeniu senatora Zygmunta Frankiewicza, które mogą wprowadzać opinię publiczną w błąd.
Nieprawdą jest, że status lasów ochronnych powoduje wyłączenie lasów z gospodarki leśnej w trybie
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, z późn. zm.) i ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 poz. 1161, z późn. zm.).
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. poz. 337).
Postępowanie Nadleśnictwa w lasach ochronnych położonych w okolicach miasta Gliwice
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.
Z informacji przekazanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynika,
że w swoim oświadczeniu senator Zygmunt Frankiewicz błędnie wskazał również, iż do wycinki
wyznaczane są „wieloletnie dęby” zgłoszone do ochrony prawnej, jako pomniki przyrody.
Niezgodne z prawdą jest ponadto stwierdzenie, iż przedstawiciele społeczeństwa nie mają
możliwości uczestniczenia w procesie powstawania planu urządzenia lasu (podstawowego dokumentu
gospodarki leśnej), albowiem w procesie tworzenia planu kilkukrotnie prowadzone są konsultacje
społeczne.
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 o lasach. Priorytetem jest utrzymanie trwałości lasu (czyli zachowanie ekosystemu leśnego)
oraz utrzymanie ciągłości wszystkich funkcji, jakie pełnią lasy.
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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. 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 urządzenia 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.
Gospodarkę leśną w Polsce realizuje się zgodnie z zasadą zrównoważonego i trwałego
wykorzystania wszystkich funkcji lasu. Podejście to zostało odzwierciedlone w realizowanym
na terenie całego kraju modelu gospodarki leśnej. Podstawą do prowadzenia działań w nadleśnictwie
jest plan urządzenia lasu zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw środowiska.
Plany urządzenia lasu dla nadleśnictw Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
są sporządzane z uwzględnieniem zasad hodowli, ochrony, urządzania, ochrony przeciwpożarowej
i użytkowania lasu, jak i wymogów ochrony przyrody, krajobrazu oraz ochrony różnorodności
biologicznej. Rozmiar przyjętego na danym terenie użytkowania jest wynikiem potrzeb wszystkich
celów gospodarki leśnej. Przyjęte w tym zakresie zasady planowania i prowadzenia gospodarki leśnej
zapewniają ciągłość wszystkich funkcji, jakie lasy pełnią dla społeczeństwa, w tym stabilności
wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych w perspektywie długookresowej.
Wobec powyższego na podstawie przepisów wyżej wskazanej ustawy o lasach Nadleśnictwo
Brynek jest zobowiązane do ciągłego prowadzenia na obszarze przedmiotowych lasów trwale
zrównoważonej gospodarki leśnej według obowiązującego planu urządzenia lasu (konkretne działania
wynikają z potrzeb poszczególnych drzewostanów). Proszę zauważyć, że zasady i cele gospodarki
leśnej nie podlegały zmianom w ostatnich latach, a obecny stan lasów zawdzięczamy oddanej pracy
wielu pokoleń leśników, którzy są profesjonalistami w swojej dziedzinie.
Chcę również zaznaczyć, że użyty w oświadczeniu pana senatora określenie „wycinka” może
sugerować bezpowrotne usuwanie drzewostanu. Natomiast prace prowadzone na przedmiotowym
obszarze to wynikające z planu urządzenia lasu cięcia odnowieniowe i pielęgnacyjne, jakie prowadzi
się również w lasach ochronnych. O wycince możemy mówić w przypadku całkowitego wylesienia
gruntu np. pod budowę dróg lub autostrad.
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Zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód
w środowisku określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku
i ich naprawie (Dz.U. z 2019 poz. 1862, z późn. zm.). Wbrew temu co zawarto w pytaniu PGL Lasy
Państwowe nie są wyłączone z zakresu działania tej ustawy.
Informacje o „działalności leśników” i ich efektach są powszechnie dostępne. Ministerstwo
Środowiska i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe czynią wiele starań, aby szeroko
udostępniać społeczeństwu informacje na temat lasów. Jest to bardzo ważne, gdyż niewiedza
i niezrozumienie są podstawą do nieadekwatnych działań i dezinformacji w zakresie pracy polskich
leśników. Jest to bardzo krzywdzące z punktu widzenia organizacji PGL Lasy Państwowe i osób,
których celem jest dbałość o stan polskich lasów i zapewnienie trwałości pełnionych przez lasy
dla społeczeństwa funkcji, w tym bezpieczne dostarczanie w pełni odnawialnego surowca,
jakim jest drewno.
Lasy Państwowe sporządzają corocznie raport o stanie lasów oraz sprawozdanie
finansowo-gospodarcze ze swojej działalności. Te i inne publikacje są udostępnione na stronie
internetowej PGL Lasy Państwowe. Jednakże sztandarowym projektem w zakresie udostępniania
informacji o lasach jest bank danych o zasobach leśnych i stanie lasów, którego elementem jest portal
internetowy dostępny pod adresem www.bdl.lasy.gov.pl.
Z danych wynika jak odpowiedzialna jest polityka Państwa w zakresie gospodarowania
lasami. Powierzchnia lasów wciąż rośnie, powiększają się też zasoby drewna, a składy gatunkowe
przebudowywane są w kierunku lasów bardziej zróżnicowanych i odpornych na zagrożenia biotyczne
i abiotyczne.

Z poważaniem
Michał Woś
Minister Środowiska
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
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