
Oświadczenie złożone 

przez senator Halinę Biedę 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 stycznia 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z prośbą o podjęcie działań na rzecz ochrony naszego 

narodowego dziedzictwa, jakim są lasy ochronne śląskich miast, a konkretnie lasy znajdujące się w Nadle-

śnictwie Brynek. 

Otrzymałam od mieszkańców Bytomia, Zabrza, Tworoga i Lublińca wiadomość, że są oni zaniepokojeni 

skalą planowanych na lata 2022–2031 zrębów, która według informacji przedstawionych w projekcie planu 

urządzania lasu będzie zawierać o 63% więcej etatów rębnych w porównaniu z PUL na lata 2012–2021 

(w przypadku którego wykonanie wyniosło 113% początkowego planu, w związku z podpisanym aneksem). 

Mieszkańcy obawiają się, że kolejne prace związane z rębniami złożonymi znajdującymi się w nowym PUL 

Nadleśnictwa Brynek na lata 2022–2031 naruszą walory i charakter lasu, którego funkcja społeczna jest dla 

ich tożsamości kluczowa. 

Dlatego wnoszę o wyłączenie z pozyskiwania leśnego obszarów stanowiących otulinę obszarów chronio-

nych wg danych GDOŚ, tj. wydzieleń 705, 706, 707, 708, 672, 679, 683, 682, 686, 689, 681, 680, 685, 684, 

687, 665, 664, 663, 662, 658, 657, 649, 648, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 660, 659, 650, 642, 633, 644, 645, 

646, 638, 630, 629, 637, 628, 636, 635, 634, 627, 626, 692, 696, 700, 703, 704, 701, 702, 696, 697, 698, 699, 

692, 693, 694, a także o wyłączenie pozyskiwania leśnego na obszarach uznanych za chronione, tj. wydzieleń 

677, 676, 675, 674, 673, 668, 669, 670, 671, 666, 667 (Miechowicka Ostoja Leśna) oraz 656, 657, 647, 648, 

639, 630, 631, 632, 633, 618, 619, 620, 621, 622, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 624, 623, 

625, 691, 695, 692, 696, 605, 604, 603, 602, 601 (Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie). 

Realizacja prac rębnych zaprojektowanych w planie PUL dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022–2031 

może przyczynić się do bezpowrotnego zniszczenia unikalnej wartości ww. ekosystemu leśnego, potwierdzo-

nej w drodze inwentaryzacji gatunków chronionych i wskaźnikowych dla lasów naturalnych oraz analizy 

historycznego użytkowania. Stąd wynika uzasadnione podejrzenie możliwości złamania art. 7.1.2. ustawy 

o lasach, mówiącego o konieczności ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących 

naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych, m.in. ze względu na zachowanie róż-

norodności przyrodniczej. 

Nadmienię, że walory obszaru leśnego, o którego szczególną ochronę wnoszę, znajdują również odzwier-

ciedlenie w certyfikacji HCVF. Na wskazanym wyżej obszarze występują bowiem HCVF – ekosystemy 

rzadkie i zagrożone w skali Europy (3.2.), HCVF – ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące (3.1.), HCVF – lasy 

kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (6.), HCVF – lasy w rezerwatach przyrody oraz 

lasy w parkach narodowych (1.1.a). 

Zgodnie z opinią strony społecznej (www.nadlesnictwobrynek.pl) postuluję również utrzymanie etatów 

rębnych w PUL 2022–2031 dla Nadleśnictwa Brynek na poziomie z poprzedniego PUL 2012–2021 bądź 

nawet ich zmniejszenie. Podkreślam, że zgłosili się do mnie także mieszkańcy północnych części nadleśnic-

twa, zaniepokojeni skalą zrębów zupełnych, jakie zostały naniesione na mapę cięć planowanych na lata 

2022–2031, upublicznionej w ramach konsultacji. Skala pozyskiwania drewna z Nadleśnictwa Brynek budzi 

moje obawy. 

Dodatkowo proszę więc o odpowiedzi na następujące pytania dotyczące Nadleśnictwa Brynek. 

1. Jak przebiega prowadzony przez PGL LP proces inwentaryzacji wartości przyrodniczej lasów zarzą-

dzanych przez Nadleśnictwo Brynek? Kto jest odpowiedzialny za jego przeprowadzenie? Jakie gatunki chro-

nione stwierdzono? 

2. Kto dokonuje oceny oddziaływania na środowisko prac gospodarczych zaplanowanych w PUL Nadle-

śnictwa Brynek na lata 2022–2031 i na jakiej podstawie stwierdza, że zaplanowane prace nie złamią przyto-

czonego wyżej artykułu 7.1.2. ustawy o lasach? 

3. Z jakiego powodu konsultacje PUL Nadleśnictwa Brynek na lata 2022–2031 odbyły się w czasie świąt 

Bożego Narodzenia, sylwestra, Nowego Roku i święta Trzech Króli, tj. od 22 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 

2022 r.? Jest to czas zwyczajowo spędzany przez mieszkańców, zgodnie z bożonarodzeniową i noworoczną 

tradycją, w domach, wśród najbliższych oraz w kościołach, we wspólnocie religijnej. 



Mieszkańcy Nadleśnictwa Brynek zgłaszają się do mnie z informacjami wskazującymi, że zaplanowane 

na lata 2022–2031 prace z zakresu gospodarki leśnej stanowią istotne zagrożenie dla rodzimej przyrody. Jed-

nocześnie PGL „Lasy Państwowe”, instytucja powołana do zarządzania lasami w imieniu obywateli i obywa-

telek RP, nie odpowiada na jasno artykułowane potrzeby społeczne, organizując konsultacje społeczne 

w czasie, w którym tradycyjnie się świętuje. 

Uważam, że jako reprezentanci społeczeństwa jesteśmy zobowiązani do czynnej ochrony lasów znajdują-

cych się w województwie śląskim i że jest to zobowiązanie, które winniśmy pokoleniom przeszłym i przy-

szłym, naszym dzieciom i wnukom. Nadmienię, że na terenie Nadleśnictwa Brynek lasy ochronne stanowią 

15037,12 ha, lasy stanowiące rezerwaty przyrody 23,96 ha całkowitej powierzchni, a lasy gospodarcze zale-

dwie 728,04 ha. Jest to informacja znajdująca się na stronie 3 elaboratu projektu PUL 2022–2031 opracowa-

nego dla Nadleśnictwa Brynek. Podkreślę raz jeszcze: z powierzchni lasów Nadleśnictwa Brynek wynoszącej 

15789,12 ha lasów uznanych za ochronne jest aż 15037,12 ha plus 23,96 ha rezerwatów. 

Dlatego apeluję do Pana Premiera o zainicjowanie dialogu między PGL „Lasy Państwowe” a stroną spo-

łeczną i naukowcami w celu wypracowania takich rozwiązań, które będą odpowiadać na współczesne wy-

zwania środowiskowe oraz zmieniające się potrzeby społeczne, a jednocześnie będą stanowiły fundament dla 

zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności, a nie tylko rzekomo zrównoważonej gospodarki prowa-

dzonej przez PGL „Lasy Państwowe”. 

Halina Bieda 
 


