
Oświadczenie złożone 

przez senatora Zygmunta Frankiewicza 

na 7. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 marca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Michała Wosia 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego docierają sygnały od mieszkańców Gliwic głęboko zaniepokojonych ma-

sową wycinką drzew w przylegających do miasta Gliwice lesie żernickim oraz lesie łabędzkim. 

Las łabędzki osłania Gliwice od strony poligonu doświadczalnego Zakładów Mechanicznych „Bumar Ła-

będy”, gdzie dokonuje się testowania czołgów. Las żernicki osłania mieszkańców Gliwic od strony autostra-

dy A1. Status lasu ochronnego te tereny leśne posiadają od 12 listopada 1993 r. (zarządzenie nr 88 ministra 

ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa). 

W lasach tych w ramach aktualnego PUL dokonywana jest wycinka produkcyjna ciężkim sprzętem doko-

nującym poważnych szkód środowiskowych (runo, poszyt). W lipcu 2019 r. leśnicy chwalili się 30 ha już 

wyciętego lasu żernickiego i uzyskaniem 1 tysiąca 200 m
3
 drewna. Wycinka trwa nadal, objęła kolejne dzie-

siątki hektarów, oznaczenia taksacyjne widnieją na zdrowych drzewach, również na wieloletnich dębach 

zgłoszonych do ochrony prawnej jako pomniki przyrody. Praktyki te dowodzą, że plan urządzenia lasu  

w naszym województwie nie respektuje statusu lasów ochronnych, wyłączonych wszak z leśnej gospodarki 

produkcyjnej (ustawa o lasach rozdział 3 oraz ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art. 9). 

Drugim istotnym tematem podnoszonym przez środowiska zaangażowane w działania na rzecz ochrony 

środowiska przyrodniczego jest brak możliwości uczestniczenia w procesie powstawania planu urządzenia 

lasu. Osoby podejmujące decyzje nie mają ustawowego obowiązku liczenia się ani ze zdaniem konsultantów 

strony samorządowej, ani z potrzebami mieszkańców żyjących w sąsiedztwie i korzystających z lasów 

ochronnych. 

Kolejną sprawą, która znacząco wpływa na łatwość podejmowania decyzji niekorzystnych dla środowiska 

przyrodniczego lasów ochronnych należących do Lasów Państwowych, jest uprzywilejowana przepisami 

pozycja Lasów Państwowych w stosunku do pozostałych właścicieli lasów. 

Wiedząc, że zgodnie z ustawą o lasach oraz ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych minister środo-

wiska jest jedyną osobą mającą wpływ na decyzje dotyczące lasów ochronnych, zwracam się z prośbą  

o udzielenie odpowiedzi na pytania. 

Czy, a jeśli tak, to w jakim terminie, w gliwickich lasach ochronnych zostanie wstrzymana produkcyjna 

wycinka drzew? 

Czy, a jeśli tak, to w jakim terminie, Lasy Państwowe dokonają rekultywacji runa leśnego i poszytu na te-

renach tych lasów ochronnych zniszczonych działaniami ciężkiego sprzętu? 

Czy planowane są, a jeśli tak, to kiedy będą realizowane, zmiany ustawowe nakazujące również Lasom 

Państwowym ponoszenie kar za dokonywanie szkód środowiskowych? 

Czy planowane są, a jeśli tak, to kiedy będą realizowane, zmiany ustawowe pozwalające mieszkańcom 

(np. poprzez referenda) oraz samorządom na bycie stroną przy podejmowaniu decyzji dotyczących lasów 

ochronnych? 

Czy jest planowana, a jeśli tak, to od kiedy będzie szeroko dostępna, wyczerpująca informacja o działal-

ności leśników i jej przyczynach na terenie lasów będących naszym wspólnym dobrem? 

Z poważaniem 

Zygmunt Frankiewicz 
 


