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 Jaworzno, 26.07.2021  

 

  

Senat Rzeczpospolitej Polskiej  

ul. Wiejska 6  

00-902 Warszawa  

 

  

 

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie,  

 

 My, niżej podpisani mieszkańcy miasta Jaworzna, chcielibyśmy zwrócić Państwa  

uwagę na nasz głos sprzeciwu w sprawie zamiany własności gruntów i wycięcia lasów pod  

tereny inwestycyjne, zgodnie z uchwałą przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nad  

którą będziecie Państwo debatować (specustawa zamiany gruntów Lasów Państwowych w  

Jaworznie i Stalowej Woli, druk sejmowy nr 1394). Zwracamy się z prośbą o odrzucenie w  

całości proponowanego projektu poselskiego.  

 

 Mieszkańcy Jaworzna, jak większość mieszkańców Polski, są świadomi  

niezrealizowanych obietnic inwestycyjnych Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego,  

takich jak budowa polskich promów, lodołamacza Puma, elektrowni w Ostrołęce i wielu  

innych. Nie mamy podstaw by uwierzyć w kolejne obietnice władzy. W chwili obecnej brak  

jest jakiejkolwiek dokumentacji projektowej dla mającej powstać inwestycji. Dlaczego  

mamy uwierzyć, że powstanie tutaj fabryka Izery, skoro w chwili obecnej nie istnieje nawet  

wiarygodny prototyp? Czy mamy przejść do porządku dziennego po wycięciu 240 ha lasów i  

zaakceptować kolejną porażkę Premiera.  

 

Mieszkając na terenie aglomeracji śląskiej, żyjemy na obszarze silnie zurbanizowanym, w  

którym każdy drzewostan, zwłaszcza kilkudziesięcioletni jest na wagę złota. Dlatego też,  

ciężko jest pogodzić się z wycinką drzew na tak wielkim terenie. Na terenie miasta, Lasy  

Państwowe i tak prowadzą właściwą gospodarkę leśną. Niestety, wycina się coraz więcej  

areałów leśnych, co wielu mieszkańców zdołało już zaobserwować. Wycinka lasów oznacza  

coraz mniej miejsca dla dzikiej zwierzyny, która w poszukiwaniu pożywienia migruje do  

 



osiedli mieszkaniowych. Jedynym sposobem poradzenia sobie z dużą ilością dzików  

spacerujących po osiedlach mieszkaniowych był ich odstrzał wśród zabudowań.  

 

Ponadto miasto boryka się z problemem odpadów chemicznych. Schedzie po latach  

komunizmu, zakopanych na dawnych terenach zakładów azotowych. 200 tyś. ton  

zakopanych odpadów chemicznych, grozi katastrofą ekologiczną. W tej sprawie prośby  

mieszkańców o utylizację tych pozostałości nie zostały wysłuchane.  

 

Na terenie naszego miasta, znajduje się wiele terenów niezalesionych, nieużytków,  

które z powodzeniem mogłyby zostać przeznaczone pod inwestycje. Są to tereny po upadłej  

Hucie Szkła, zakładach dolomitowych, dawnej cementowni, czy choćby tereny  

zdegradowane w okolicy Parku Angielskiego. Problemem tych terenów jest jednak zastój  

inwestycyjny. Gdyby rządowy projekt przewidywał wykorzystanie tych terenów, niosących  

za sobą konieczność dodatkowych wydatków inwestycyjnych, byłoby to większą wartością  

dodaną dla miasta, niż prosta wycinka lasów w okolicy drogi S1.  

 

Obiecuje się nam powstanie ośrodka najnowszych technologii, dobrze płatnych miejsc  

pracy, w których zatrudnienie mieliby znaleźć zwalniani górnicy z likwidowanych kopalń.  

Obiecuje się nam produkcję procesorów, technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji,  

przemysłu tworzyw sztucznych i innych najnowszych zdobyczy technologicznych. Niestety  

w Ustawie nie ma nie ma ani jednego słowa o przystosowaniu zawodowym zwalnianych z  

kopalń górników.  

 

 Istnieją uzasadnione obawy, że zwalniani pracownicy przemysłu wydobywczego, nie  

znajdą zatrudnienia w proponowanych branżach. Bez kompleksowego planu transformacji  

energetycznej grozi to wykluczeniem zawodowym bardzo dużej grupy społecznej. Brak  

wcześniej wspomnianego przekwalifikowania zawodowego zwalnianych górników, nie daje  

nam podstaw do poważnego potraktowania mieszkańców naszego miasta.  

 

 Mieszkańcy Jaworzna nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat ewentualnych  

korzyści z tytułu inwestycji. Nie jesteśmy poinformowani, gdzie będą odprowadzane podatki  

i inne opłaty, gdy terenem będzie zarządzać Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, oraz  

gdy będą to wciąż tereny Skarbu Państwa.  

 

 Nie zgadzamy się jako mieszkańcy, na pominięcie naszego słowa w procesie  

legislacyjnym Ustawy. Procedowanie tak ważnego aktu prawnego w 2 dni, budzi nasz  



zdecydowany sprzeciw.  

 

 Nie rozumiemy całkowitego pominięcia opinii prawniczej Fundacji Frank Bold w  

procesie legislacyjnym, która stanowi załącznik do tego listu. Opinii, która zwraca uwagę na  

zagrożenia, które mogą mieć bezpośredni wpływ na przyszłość miasta, a także jakość życia  

mieszkańców. Opinii, która pokazuje, że partykularne interesy wąskiej grupy społecznej, są  

nadrzędnym celem tej Ustawy, stanowiąc zarazem zagrożenie dla rozwoju miasta i jej  

mieszkańców. Opinii, która zwraca uwagę na wiele istotnych nieścisłości.  

 

 


