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Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Państwa Posłów Małgorzaty Tracz, Tomasza Aniśko, Urszuli Zielińskiej, 

Klaudi Jachiry, Franciszka Sterczewskiego, Riad Haidar, Michała Jarosa, Grzegorza Schetyny, Doroty 

Niedzieli, Iwony Marii Kozłowskiej, Aleksandry Gajewskiej,  Agnieszki Hanajczyk, Magdaleny Łośko, 

Aleksandra Miszalskiego, Gabrieli Lenartowicz, Agnieszki Pomaski w sprawie wycinki Lasu 

Mokrzańskiego, znak K9INT17009, przedstawiam poniższe informacje.

Na wstępie należy podkreślić, że nieuprawnione jest używanie określenia „wycinka lasu” w stosunku 

do działań prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (dalej: PGL Lasy 

Państwowe) w kompleksie leśnym Las Mokrzański. 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. Trwale 

zrównoważona gospodarka leśna, realizowana zarówno 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.

Kompleks leśny zwany Lasem Mokrzańskim znajduje się w bezpośrednim zarządzie Nadleśnictwa 

Miękinia. Nadleśnictwo realizuje zakrojony na wiele lat plan przebudowy drzewostanów. Drzewostany 

z dominującym obecnie udziałem gatunków iglastych przebudowywane są w kierunku odtworzenia 

składu gatunkowego charakterystycznego dla siedlisk przyrodniczych tamtych okolic, ze zwiększonym 

udziałem gatunków liściastych. Takiej przebudowy nie dokonuje się gwałtownie, lecz w sposób 

stopniowy, rozłożony w czasie. Założeniem tego procesu jest, aby drzewostany zmieniały się wraz 

z wymianą pokoleniową drzew dojrzałych, a sama przebudowa nie zakłócała znacząco walorów 

krajobrazowych otoczenia. Prace te są prowadzone w zgodzie z planem urządzenia lasu Nadleśnictwa 

Miękinia, zatwierdzonym przez Ministra Środowiska na lata 2012-2021.

Realizowane zgodnie z prawem prace gospodarcze w Lesie Mokrzańskim wzbudziły społeczne 

zaniepokojenie. Pojawił się sprzeciw mieszkańców Leśnicy, Wilkszyna i okolic. Dlatego w dniu 

21 grudnia 2020 r. nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia spotkał się z protestującymi i zadeklarował,                 

że w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie prowadzenia gospodarki leśnej w Lesie 

Mokrzańskim, zorganizowanie zostanie spotkanie z przedstawicielami strony społecznej oraz władz 

miasta Wrocławia i gminy Miękinia. Nadleśniczy zadeklarował również wstrzymanie pozyskania 

drewna do czasu odbycia tego spotkania. Takie spotkanie odbyło się w dniu 20 stycznia 2021 r. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele strony społecznej i samorządowej, jak również zaproszeni 

eksperci z zakresu nauk leśnych i przyrodniczych, przedstawiciele posłów na Sejm RP oraz pracownicy 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Reprezentanci strony społecznej i samorządowej przedstawili swoje oczekiwania w zakresie 

prowadzenia prac leśnych w Lesie Mokrzańskim, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia jego 

funkcji społecznych i rekreacyjnych.

Dla obszaru Lasu Mokrzańskiego zaproponowana zostanie, w ramach istniejących uwarunkowań 

prawnych i przyrodniczych, modyfikacja postępowania w zakresie prowadzonych prac w roku 2021. 

Cięcia gniazdowe, wywołujące największy sprzeciw, nie będą planowane ani wykonywane. 

Nadleśnictwo powiadomi zainteresowanych poprzez stronę internetową o wszystkich pracach leśnych 

w Lesie Mokrzańskim, w tym pielęgnacyjno-hodowlanych, jak również pracach związanych z wymianą 

i utrwaleniem młodego pokolenia lasu w bieżącym roku. Na kolejne lata nowego planu urządzenia lasu 

2022-2031 zakres i sposób prowadzenia prac zostanie poddany szerokim konsultacjom, 

z uwzględnieniem funkcji społecznych. Zgodnie bowiem z obowiązującym w tym zakresie prawem 

i procedurami samorządy oraz lokalna społeczność mają zapewnioną możliwość włączenia się w proces 

tworzenia projektu planu urządzenia lasu dla każdego nadleśnictwa PGL Lasy Państwowe. 



Nadleśnictwo Miękinia zainteresowane jest wypracowaniem najlepszych rozwiązań dla lasu i dla ludzi 

w Lesie Mokrzańskim w przyszłym okresie gospodarczym. Na wyżej wskazanym spotkaniu 

przedstawiono termin i sposób prowadzenia kolejnych konsultacji.

Z uwagi na świadomość zagrożeń związanych ze zmianami w środowisku, w tym zmianami 

klimatycznymi, które mogą niekorzystnie wpływać na Las Mokrzański (susze, obniżenie poziomu wód 

gruntowych, wiatry), należy wzbogacać tutejsze drzewostany na każdym etapie ich rozwoju o gatunki 

liściaste i biocenotyczne.

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Lasu Mokrzańskiego, najbardziej oczekiwane przez 

lokalną społeczność oraz samorządy, będzie planowane w takim zakresie, aby była możliwość stałego 

utrzymania na dobrym poziomie tras rowerowych, tras pieszych, wyposażenia w infrastrukturę 

turystyczną, utrzymania porządku i czystości itp. Udział strony społecznej, jak również zaangażowanie 

po stronie samorządów jest konieczne i będzie wymagało stałej współpracy z Nadleśnictwem.

Należy zaznaczyć, że spotkanie z 20 stycznia bieżącego roku zakończyło się podpisaniem przez 

wszystkie strony deklaracji „Wspólnie dla Lasu Mokrzańskiego”.

Odnosząc się natomiast bezpośrednio do zadanych w interpelacji pytań informuję, że zgodnie 

z art. 5 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach minister właściwy do spraw 

środowiska sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa 

oraz zatwierdza plany urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Wobec 

powyższego Minister Klimatu i Środowiska jest stale zaangażowany w kontrolę procesu sporządzania 

i realizacji planów urządzenia lasu dla wszystkich nadleśnictw PGL Lasy Państwowe. 

Należy zauważyć, że PGL Lasy Państwowe sprawują opiekę nad polskimi lasami od blisko 100 lat. 

To właśnie dzięki prowadzeniu przemyślanych, rozważnych działań, popartych wiedzą oraz 

doświadczeniem polskich leśników, nakierowanych na zachowanie przyrodniczego dziedzictwa przy 

jednoczesnym zapewnieniu ciągłości pełnienia funkcji społecznych i produkcyjnych, są to lasy, które 

wszyscy dziś doceniamy. Dlatego nie widzę uzasadnienia dla obligatoryjnej komunalizacji lasów 

w granicach miast. W tym kontekście należy mieć również na uwadze obecnie ponoszone przez Lasy 

Państwowe nakłady finansowe na pielęgnację lasu, wywóz śmieci, zagospodarowanie turystyczne 

i rekreacyjne.

Trwale zrównoważona gospodarka leśna w Lasach Państwowych jest prowadzona na podstawie 

zatwierdzanego przez ministra właściwego do spraw środowiska planu urządzenia lasu (dokument 

sporządzany raz na dziesięć lat dla każdego nadleśnictwa w Polsce). Plany urządzenia lasu 

opracowywane są przez wyspecjalizowane i niezależne od PGL Lasy Państwowe podmioty 



urządzeniowe 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. Plany urządzenia lasu poddawane są strategicznej ocenie oddziaływania 

na środowisko, a prawo zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w procesie ich tworzenia. 

Jednocześnie nie można zapominać, że plan urządzenia lasu to dokument specjalistyczny, którego 

pierwotnymi i nadal głównymi adresatami są osoby bezpośrednio odpowiedzialne za realizację zadań 

z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Dlatego zupełnie naturalne jest, że pełne 

zrozumienie jego treści wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiedniego przygotowania. Dlatego 

jeżeli w trakcie zapoznawania się z projektem planu urządzenia lasu dla danej jednostki pojawiają 

się wątpliwości, bądź pytania, można je skierować zarówno do przedstawicieli PGL Lasy Państwowe, 

jak i wykonawcy projektu planu, w celu wyjaśnienia zawartych w nim zapisów. Mając na uwadze 

powyższe uważam również za niewłaściwe wprowadzenie wymogu obowiązkowego uzgadniania 

projektu planu urządzenia lasu z właściwymi radami gmin.

Z poważaniem

Z up. Ministra

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

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych KPRM
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