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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Pana Sławomira Rybickiego na 21. posiedzeniu 

Senatu w dniu 19 lutego 2021 r., skierowane do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wycinki 

drzew w polskich lasach m.in. w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, znak BPS/043-21-879/21, 

przedstawiam poniższe informacje.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że prezentowana przez Pana Senatora Sławomira Rybickiego 

ocena prowadzonych w polskich lasach działań gospodarczych nie znajduje uzasadnienia 

merytorycznego. Określenie „drastyczne wycinki” niesie ze sobą nie tylko negatywną ocenę, 

ale sugeruje nieprawidłowości, brak umiaru i przestrzegania zasad. Chciałbym zauważyć, 

że gospodarka leśna w naszym kraju jest prowadzona w sposób zgodny z prawem, a jej fundamentalnym 

założeniem jest trwałość lasów, pojmowana m.in. jako zachowanie zasobów leśnych. Planowy charakter 

działań gospodarczych obowiązuje wszystkich właścicieli i zarządców lasów w Polsce. Podstawę 

wykonywania działań gospodarczych w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa stanowi plan 

urządzenia lasu, wykonywany przez specjalistyczne podmioty i zatwierdzany na dziesięcioletni okres 

przez ministra właściwego ds. środowiska, a w przypadku lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa zatwierdzany przez starostę uproszczony plan urządzenia lasu. Według właściwej 

dokumentacji urządzeniowej w lasach gospodarują zarówno Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe (dalej Lasy Państwowe), samorządy, jak i osoby oraz podmioty prywatne, do których należy 

niemal 20% zasobów leśnych kraju.



W moim przekonaniu, do błędnych wniosków prowadzi m.in. przyjmowanie w stosunku do gospodarki 

leśnej zbyt krótkiej perspektywy, na co wydają się wskazywać pierwsze słowa przedmiotowego 

oświadczenia. Gospodarka leśna to proces, który w konkretnych lokalizacjach zaplanowany jest 

na okres znacznie dłuższy niż przeciętna długość życia człowieka. Wieloletnim efektem 

gospodarowania w lasach Polski jest stale rosnący średni wiek drzewostanów, rosnąca lesistość kraju, 

wzrost tzw. zasobności (ilości drzew i drewna w lasach), a przy tym stabilność lub wzrost populacji 

gatunków zamieszkujących lasy. 

Polskie leśnictwo w coraz większym stopniu stawia na funkcję przyrodniczą i społeczną lasów. Efektem 

jest m.in. rosnący udział gatunków liściastych w miejsce promowanych niegdyś monokultur sosny 

i świerka. Konstruowanie sądów na temat gospodarki leśnej i stanu polskich lasów wyłącznie 

na podstawie obrazu ściętych drzew może prowadzić do błędnych wniosków.

Odnosząc się bezpośrednio do pytań, które postawił w oświadczeniu Pan Senator Sławomir Rybicki, 

wyjaśniam.

1. Z jakich powodów nastąpiło tak drastyczne zwiększenie wycinki drzew oraz dlaczego 

prowadzona jest tak intensywna wycinka drzew w polskich lasach? 

Należy podkreślić, że Lasy Państwowe nie prowadzą „wycinek”. Jak każdy właściciel i zarządca lasu 

Lasy Państwowe pozostają zobowiązane do trwałego zagospodarowania gruntu w formie leśnej. 

Zadania z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej związane ze ścinaniem drzew i pozyskaniem 

drewna realizowane są zgodnie z zasadą zachowania i ochrony ciągłości lasów. W terminologii 

dotyczącej czynności technologicznych z zakresu pozyskania drewna obecne jest pojęcie „ścinka 

drzew”. Natomiast w znaczeniu potocznym słowo „wycinka” obejmuje w swoim zakresie pojęciowym 

sytuacje, w których dochodzi do trwałego usunięcia drzew i okrywy roślinnej w przypadku zmiany 

przeznaczenia gruntu. Jako wycinkę winniśmy określać usuwanie drzew w przypadku np. inwestycji 

drogowych. Gospodarka leśna, zarówno realizowana przez Lasy Państwowe, jak i inne podmioty 

posiadające lasy, umożliwia ścinanie drzew i pozyskiwanie drewna, ale jednocześnie nakłada 

obowiązek odtwarzania roślinności leśnej. Wymóg ten określony jest w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.). Zgodnie ze wskazanym 

przepisem właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i ponownego 

wprowadzania roślinności leśnej w okresie do pięciu lat od usunięcia drzewostanu. 

Należy zaznaczyć, że pozyskanie drewna w Polsce rośnie od 30 lat (nie skokowo, a stabilnie). Powodem 

wzrostu są rosnące zasoby drewna w polskich lasach. Tylko od roku 1990 nastąpił niemal dwukrotny 

wzrost tych zasobów. Pod względem wzrostu ilości biomasy w lesie Polska jest wśród liderów w Unii 



Europejskiej. Dzieje się tak dlatego, że corocznie użytkujemy mniej drewna niż go przyrasta, 

tj. ok. 70%.

Wydaje się, że wartości, które przytacza Pan Senator w oświadczeniu wskazują, że zostały 

one zaczerpnięte z artykułu pt. „Gwałtowny wzrost użytkowania lasów w Europie po 2015 r.” („Nature” 

nr 583 z 2 lipca 2020 r.). Materiał ten szybko spotkał się z krytyką, którą przedstawili specjaliści 

z różnych krajów Europy. Uwagi dotyczyły metodycznych niedoskonałości przyjętej metody oceny 

użytkowania lasu. W odniesieniu do tego artykułu w przypadku Polski możemy mówić 

nie o „drastycznym wzroście wycinek”, a o drastycznych błędach metodycznych. Faktyczny wzrost 

pozyskania drewna wyniósł ok. 15% (dane GUS i Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu). 

Natomiast z przedmiotowej publikacji „dowiadywaliśmy się”, że wzrost pozyskania był czterokrotnie 

większy! Gdyby rzeczywiście wzrost użytkowania lasów był tak znaczny, jak napisali autorzy 

niefortunnej publikacji, odczulibyśmy w Europie i w Polsce potężny wzrost podaży na rynku drzewnym. 

Tymczasem nic takiego nie nastąpiło.

Główne mankamenty przyjętej metody polegały na nieuwzględnieniu koniecznej korekcji danych 

z różnych okresów. Wbrew deklaracjom autorom nie udało się też wyeliminować powierzchni, 

na których doszło do zaburzeń. W przypadku Polski to również wielkopowierzchniowe zniszczenia 

po huraganie z 2017 roku. Z uwagami do artykułu w „Nature” można zapoznać się na stronie Lasów 

Państwowych: www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/komunikaty/wyjasnienie-w-sprawie-artykulu-201enature. 

Obszerny artykuł, który odnosi się do metodycznej strony badań opublikował dr Andrzej Talarczyk, 

specjalista w zakresie inwentaryzacji zasobów leśnych: https://bit.ly/3vBPwL9. 

2. Z jakich powodów zwiększa się wycinka drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym? 

Na obszarze zajmowanym obecnie przez Trójmiejski Park Krajobrazowy w latach 60. i 70. XX wieku 

dość intensywnie pozyskiwano drewno. W kolejnych dwóch dekadach nastąpiło wyraźne obniżenie 

poziomu pozyskania. Prawdopodobnie obraz z tamtego okresu utrwalił się w pamięci wielu ludzi 

i stanowi niejako punkt odniesienia dla osób, które oceniają obecną gospodarkę leśną w lasach 

okalających Trójmiasto. Stąd gdy w latach 2005-2015 pozyskanie drewna wzrosło, pojawiły się głosy 

krytyki. Należy jednak zaznaczyć, że trendy ilościowe pozyskania drewna w Trójmiejskim Parku 

Krajobrazowym są uzasadnione wzrostem wieku i zasobności drzewostanów.

Istnieje także inna przyczyna, która wywołuje wrażenie wzrostu pozyskania drewna. Polskie leśnictwo 

zmienia metody cięć w dojrzałych drzewostanach, odchodząc od zakładanych otwartych zrębów. 

W ich miejsce (tam gdzie jest to uzasadnione) stosuje się cięcia tzw. częściowe i przerębowe. 

Nie dochodzi wówczas do odsłaniania większych powierzchni, a drzewa są wycinane punktowo. Takie 

http://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/komunikaty/wyjasnienie-w-sprawie-artykulu-201enature
https://bit.ly/3vBPwL9


metody znacznie wydłużają okres odnowienia (czas od rozpoczęcia pierwszych cięć rębnych 

do uzyskania nowego pokolenia drzew). Ich efektem są drzewostany zróżnicowane wiekowo, w skali 

40-60 lat, co jest zjawiskiem pozytywnym dla ekologii lasu. Zamiast zrębu, gdzie jednorazowo usuwano 

wszystkie drzewa, dziś na tej samej powierzchni drzewa ścina się w kilku nawrotach na przestrzeni kilku 

dekad. Osoby nie znające zasad gospodarowania w lasach, widzą w tym „nieustanne, ciągłe 

i zmasowane wycinki”. Budując przy tym fałszywy obraz lasów intensywnie użytkowanych. Uzupełnię, 

że wysokość pozyskania drewna w lasach okalających Trójmiasto, wynikająca z potrzeb hodowlanych 

i sanitarnych drzewostanów, została wyznaczona w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk, 

zatwierdzonym w 2015 r. przez ówczesnego Ministra Środowiska.

3. Czy w ocenie ministerstwa możliwe jest utworzenie rezerwatu krajobrazowego w ramach 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Jeśli nie, 

to z jakich powodów?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 

55 z późn. zm.) rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało 

zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt 

i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi 

wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Uznanie 

za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli 

została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego 

nadzór nad rezerwatem.

Zatem, z formalnego punktu widzenia nie ma przeszkód do utworzenia rezerwatu przyrody na terenie 

parku krajobrazowego, należy w tym celu zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Gdańsku, która rozpatrzy sprawę pod względem merytorycznym.

4. Czy ministerstwo przychyli się do stanowiska zawartego w rezolucji, postulującego 

utworzenie rezerwatu krajobrazowego o powierzchni 400 ha w ramach Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego?

Obowiązujące prawo w zakresie tworzenia rezerwatów przyrody nie przewiduje opinii Ministra Klimatu 

i Środowiska w procesie tworzenia rezerwatu przyrody. Organem właściwym jest Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Gdańsku.



5. Czy dotychczas planowano utworzenie rezerwatów krajobrazowych lub planuje 

się utworzenie innych parków krajobrazowych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym? 

Jeśli tak, to jakich i kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?

Na terenie istniejącego parku krajobrazowego nie jest możliwe utworzenie kolejnego parku 

krajobrazowego. Natomiast na ternie parku krajobrazowego mogą być tworzone inne formy ochrony 

przyrody, m.in. rezerwaty przyrody. Dotychczas na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 

zostało utworzonych 10 rezerwatów przyrody: „Pełcznica”, „Cisowa”, Kacze Łęgi”, „Łęg nad Sweliną”, 

„Zajęcze Wzgórza”, „Źródliska w Dolinie Ewy”, „Wąwóz Huzarów”, „Lewice”, „Gałęźna Góra”, 

„Dolina Strzyży”.

Jednocześnie informuję, że Trójmiejski Park Krajobrazowy powstał na mocy uchwały Nr XVI/89/79 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 3 maja 1979 r. (Dz. Urz. WRN w Gdańsku z 1979 r. 

nr 7, poz. 35). Od dnia 1 sierpnia 2009 r., kiedy weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji 

publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.), tzw. ustawa kompetencyjna, 

kompetencje w zakresie parków krajobrazowych znalazły się w gestii sejmików województw. Zatem, 

właściwym organem w zakresie funkcjonowania Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest Marszałek

Województwa Pomorskiego, zaś obecny status parku reguluje uchwała nr 143/VII/11 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Dz. Urz. z 2011 r. nr 66, poz. 1458) oraz uchwała nr 263/XXIV/16 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa 

Pomorskiego w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 

2946).

Z wyrazami szacunku

Z up. Ministra

Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych KPRM
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