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Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi oświadczenie złożone przez Pana Senatora Beniamina Godylę na 21. posiedzeniu Senatu 

RP w dniu 19 lutego 2021 r., w sprawie planowanej wycinki lasów na terenie powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego, znak: BPS/043-21-851/21, przedstawiam poniższe informacje.

Prace gospodarcze w lasach sąsiadujących z miastem Kędzierzyn-Koźle realizuje Nadleśnictwo 

Kędzierzyn. Określanie tych czynności mianem „wycinki” sugeruje, że wyłącznym zamiarem 

Nadleśnictwa jest eksploatacja drewna. W rzeczywistości trwale zrównoważona gospodarka leśna 

w Lasach Państwowych prowadzona jest 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 uwzględnia 

zatem potrzeby wynikające ze wszystkich celów gospodarki leśnej. Przyjęte w tym zakresie zasady 

planowania i prowadzenia gospodarki leśnej zapewniają ciągłość wszystkich funkcji, jakie lasy pełnią 

dla społeczeństwa. 

Działania Nadleśnictwa Kędzierzyn wynikają więc z potrzeb hodowlanych i ochronnych drzewostanów, 

w tym zakresie obejmują cięcia pielęgnacyjne w młodych drzewostanach, cięcia sanitarne, które 

są konieczne z uwagi na pojawiające się zagrożenia i uszkodzenia drzew oraz cięcia rębne 

w drzewostanach dojrzałych. Istotą przyjętego sposobu cięć rębnych jest stworzenie odpowiednich 

warunków do wzrostu młodego pokolenia drzew. Konieczność ponownego wprowadzenia roślinności 

leśnej jest na tyle istotna, że obowiązek odnowienia powierzchni w okresie do pięciu lat po odsłonięciu 

powierzchni wprowadzono w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 



(Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.). Jednym z celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 

przy dbałości o zachowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu, jest również produkcja drewna. Drewno 

jest wszechstronnie cenionym surowcem, słusznie postrzeganym jako odnawialny i „ekologiczny”. 

Jednakże, dzięki wdrożonej w Polsce zasadzie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej pozyskiwanie 

drewna nie prowadzi do zmniejszenia się powierzchni leśnej, czy pogorszenia stanu lasów. 

Należy zauważyć, że w ostatnich dekadach Lasy Państwowe pozyskują jedynie około 70% przyrostu 

drewna, dzięki czemu zasoby leśne kraju stale rosną. W wyniku tak prowadzonej gospodarki leśnej ilość 

drewna w polskich lasach (tzw. zasobność) wzrosła od końca II wojny światowej aż trzykrotnie.

Jednocześnie informuję, że w przypadku okolic, o które Pan Senator pyta mamy do czynienia 

z drzewostanami, które znajdowały się pod wpływem zanieczyszczeń przemysłowych. Niewłaściwy 

skład gatunkowy, osłabiona kondycja drzew i ich zaawansowany wiek są podstawą do projektowania 

działań o charakterze przebudowy, tj. dostosowania składu gatunkowego nowego pokolenia drzew 

do panujących warunków siedliskowych.

Prace leśne odbywające się w leśnictwie Brzeźce Nadleśnictwa Kędzierzyn wywołały zaniepokojenie 

mieszkańców sąsiadujących osiedli. W związku z tym zorganizowano spotkania konsultacyjne 

z przedstawicielami lokalnych środowisk: Fundacji „Wiedzieć więcej”, reprezentantami Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, Związku Emerytów i Rencistów. Przedstawiciele nadleśnictwa wzięli udział w sesji 

Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla, wyjaśniając plany dotyczące zagospodarowania lasów wokół osiedli. 

Wyjaśnienia (wywiad) ukazały się także na lokalnym portalu informacyjnym www.kk24.pl. 

W ten sposób zainteresowani przedstawiciele społeczności lokalnej uzyskali informacje o przyczynach 

i charakterze planowanych prac leśnych. Nadleśnictwo, wsłuchując się w głos mieszkańców miasta, 

przedstawiło kompromisowe rozwiązanie, polegające na pozostawieniu stref buforowych od strony 

osiedla w postaci pasa o szerokości ok. 50 m. W strefie tej będą prowadzone cięcia sanitarne. Charakter 

tego rodzaju cięć polega na usuwaniu wyłącznie pojedynczych lub niewielkich grup drzew 

uszkodzonych, opanowanych przez owady czy grzyby powodujące ich zamieranie. To działanie 

o charakterze prewencyjnym (sanitarnym). Pozostawienie takich egzemplarzy może bowiem 

doprowadzić do rozprzestrzeniania się czynnika chorobowego i obumierania większych powierzchni 

lasu. Odnosząc się do wniosku Pana Senatora, by zorganizować również spotkania terenowe, podczas 

których zostaną wyjaśnione okoliczności prowadzenia cięć odnowieniowych, informuję, że takie 

spotkania są planowane. Nadleśnictwo Kędzierzyn jest otwarte na oczekiwania lokalnych społeczności 

i docenia zalety tego rodzaju konsultacji. O ile sytuacja epidemiczna będzie na to pozwalać, spotkania 

odbędą się każdorazowo w przypadku planowania cięć w okolicach większych osiedli.



Istotą wspomnianej wyżej przebudowy drzewostanu jest doprowadzenie do uzyskania składu 

gatunkowego dostosowanego do warunków glebowo-siedliskowych. Lokalny charakter tych warunków 

był przedmiotem analizy na etapie przygotowania planu urządzenia lasu (dokument sporządzany 

raz na dziesięć lat dla każdego nadleśnictwa w Polsce). Z analizy tej wynika, że udział gatunków 

liściastych powinien być wyższy niż miało to miejsce dotychczas. W efekcie odtwarzania lasów winna 

więc wzrosnąć przewaga gatunków liściastych. Nadleśnictwo będzie promowało tzw. gatunki 

biocenotyczne, tj. owocodajne i nektarodajne. Należy zaznaczyć, że będzie to proces długotrwały, 

obejmujący kilka kolejnych dekad. 

Poniżej przedstawiam informacje liczbowe, o których udostępnienie zwraca się Pan Senator. 

Uzupełniam je informacją o podstawowej grupie kosztów, które nadleśnictwo poniosło na pozyskanie 

(ścinka) i zrywkę drewna (transport od miejsca pozyskania do drogi wywozowej). Nadleśnictwo 

w tym przypadku zleca usługi lokalnym zakładom, których wartość stanowiła ok. 45% wysokości 

przychodów ze sprzedaży drewna. Dołączam również informację o powierzchni odnowień, tj. areale, 

na którym w danym roku został założony młody drzewostan.

Tabela 1. Powierzchnia zrębów do odnowienia wraz z przychodami ze sprzedaży drewna pozyskanego 

na tych powierzchniach

Rok Pow. zrębów
Przychody ze 

sprzedaży 
drewna

Koszty pozyskania 
i zrywki drewna

Dochód
Roczna powierzchnia 

odnowień

(ha) (zł) (zł) (zł) (ha)

2015 103,11 4 226 999 1 692 277 2534722 92,43

2016 92,74 3 601 326 1 589 475 2011851 109,38

2017 91,66 3 363 933 1 505 351 1858582 103,73

2018 104,86 3 639 394 1 581 278 2058116 87,77

2019 65,28 2 350 062 1 008 675 1341387 86,78

2020 175,4 5 009 692 2 282 104 2727588 89,54

Razem 603,05 22 191 406 9 659 160 12 532 246 569,69



Tabela 2. Planowane pozyskanie drewna (cięciami odnowieniowymi) w latach 2021-2030 
wg gmin w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Gmina Powierzchnia (ha)

Kędzierzyn- Koźle 754,63

Bierawa 570,20

Pawłowiczki 58,33

Reńska Wieś 69,48

Razem 1452,64

Z poważaniem

Z up. Ministra

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