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Uzasadnienie
o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1029) zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz 
o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych dla 
projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022-2031. 

A) Opis przebiegu konsultacji społecznych.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) – w procedurze opracowania planu 
czteroetapowo zrealizowany został udział społeczeństwa poprzez: 

I etap – na początku opracowania projektu: 
 na co najmniej miesiąc przed zwołaniem KZP, do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznych RDLP w Katowicach oraz prasie lokalnej podano informacje o: 
 przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu danego nadleśnictwa, 
 przewidywanym terminie zwołania w tej sprawie KZP, 
 możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP, 
 celu spotkania tj. „Założeniach do planu urządzenia lasu” ustalanych podczas KZP, 

 w okresie miesiąca przed KZP skierowano zaproszenie do przedstawicieli urzędów, 
samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką 
leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP z 
wyszczególnieniem podstawowych celów obrad oraz ich przewidywanym 
harmonogramem. 

Do udziału w KZP zaproszono 86 osób/instytucji. Wg. listy obecności z zaproszenia skorzystało 
40 osób/instytucji.

II etap – na początku opracowania projektu: 
 zamieszczono ogłoszenie w lokalnej prasie i w Biuletynie Informacji Publicznych RDLP 

w Katowicach o możliwości zapoznania się z dokumentacją wyjściową do opracowania 
projektu PUL wraz z POŚ. Do publicznego wglądu przedstawiono protokół z KZP. 

W ogłoszeniu zamieszczono informację o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, 
wskazując jednocześnie termin ich składania (co najmniej 21 dni) oraz właściwości dyrektora 
RDLP do rozpatrywania uwag i wniosków. 
W trakcie konsultacji protokołu z KZP w ustawowym terminie nie wpłynęły do Dyrektora RDLP 
wystąpienia zawierające wnioski do pPULu. 
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III etap – na końcu opracowania projektu: 
 w okresie miesiąca przed NTG skierowano zaproszenie do przedstawicieli urzędów, 

samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką 
leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG z 
wyszczególnieniem podstawowych celów obrad oraz ich przewidywanym 
harmonogramem. 

Do udziału w NTG zaproszono 98 osób/instytucji. Wg. listy obecności z zaproszenia skorzystało 
25 osób/instytucji. 

IV etap – na końcu opracowania projektu: 
 ogłoszenie w lokalnej prasie oraz Biuletynie Informacji Publicznych RDLP w 

Katowicach o możliwości zapoznania się z opracowaną dokumentacją projektu PUL 
wraz z POŚ. 

Do publicznego wglądu przedstawiono opracowaną dokumentację: „Projektu planu urządzenia 
lasu oraz prognozę oddziaływania na środowisko”. 
W ogłoszeniu zamieszczono informację o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, 
wskazując jednocześnie termin ich składania (co najmniej 21 dni) oraz właściwości dyrektora 
RDLP do rozpatrywania uwag i wniosków. 

Dodatkowo w trakcie prac nad projektem PUL RDLP w Katowicach zastosowała 
pozaustawowe formy konsultacji społecznych: 

1) przeprowadzono w czerwcu 2021 r. „debaty terenowe” w formie spotkań w lesie z 
mieszkańcami osiedli przylegających do lasu. Celem spotkania było przestawienie 
wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu leśnego (wskazań gospodarczych) oraz 
wysłuchania oczekiwań mieszkańców. Ogłoszenia o debatach zostały zamieszczone na 
stronie www nadleśnictwa oraz wysłane do lokalnych samorządów. Odbyło się 6 debat 
w lokalizacjach: Żerniki oraz Łabędy (Gliwice), Rokitnica oraz Helenka (Zabrze), 
Miechowice (Bytom), Repty Śląskie (Tarnowskie Góry), Krupski Młyn oraz Potępa i Koty 
(gm. Krupski Młyn), Brynek, Tworóg, Nowa Wieś Tworowska, Hanusek, Boruszowice 
(gm. Tworóg) na które przyszli zainteresowani samorządowcy i mieszkańcy – obecnych 
było kilkanaście osób na każdym spotkaniu. 

2) zastosowano rozszerzenie formuły dystrybucji ogłoszeń zamieszczając treść ogłoszenia 
o konsultacjach społecznych „Projektu …” na stronie internetowej nadleśnictwa, na BIP 
nadleśnictwa oraz na serwisach społecznościowych nadleśnictwa typu fanpage np. 
Facebook, itd. 

3) powiadomienie o ogłoszeniu rozpoczęcia konsultacji społecznych „Projektu …” i treść 
ogłoszenia przesłano do władz samorządowych z pisemną prośbą o zamieszczenie tego 
ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty np. tablica ogłoszeń, itd. oraz na stronach 
internetowych (rad, gmin, miast, prezydentów, burmistrzów, wójtów). Część urzędów 
zrealizowała prośbę. 

4) przeprowadzono jednodniowy tzw. „dyżur leśnika”, gdzie w godzinach pracy urzędu 
nadleśnictwa zainteresowane osoby nie potrafiące odczytać opisów taksacyjnych oraz 
wskazówek gospodarczych mogły przyjść w celu uzyskania informacji co one oznaczają. 
Przyszły 3 osoby. 

W toku prowadzonych konsultacji społecznych projektu PUL w ustawowym terminie oraz poza 
nim wpłynęło do Dyrektora RDLP około 254 wystąpień, w tym 238 wystąpień zawierających 
uwagi i wnioski do projektu PULu. Wystąpienia te w toku rozpatrywania podzielono na trzy grupy: 
wystąpienia z wnioskami precyzyjnymi, szczegółowymi i merytorycznymi (8 sztuk), wystąpienia 
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zawierające lokalizację oddziałów napisane schematycznie wg jednolitego wzoru o prawie 
identycznej treści (213 sztuk) oraz wystąpienia bardzo ogólne (17 sztuk).

B) Opis sposobu i zakresu uwzględnienia uwag społecznych.

Wystąpienia zwierające uwagi i wnioski do projektu PUL zostały w trybie w/w ustawy wzięte pod 
uwagę i rozpatrzone w trakcie spotkania roboczego z udziałem Naczelnika Wydziału Urządzania 
Lasu z RDLP w Katowicach, Kierownika drużyny urządzeniowej z BULiGL Oddział w Krakowie 
oraz Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek.
W wyniku rozpatrzenia uwag i wniosków większość z nich została uwzględniona w całości lub 
częściowo w wyniku czego skorygowano treść Elaboratu, Programu Ochrony Przyrody, 
Prognozy Oddziaływania na Środowisko, opisów taksacyjnych, planów, wykazów i zestawień 
tabelarycznych, materiałów kartograficznych, w tym w szczególności mapy cięć. Powodami 
nieuwzględnienia części uwag były zbyt ogólny charakter wniosku, brak możliwości całkowitej 
rezygnacji z niektórych zabiegów we wskazanych lokalizacjach z powodów sanitarnych i/lub 
hodowlanych tj. zaawansowany wiek drzew, zakończenie możliwości owocowania (obsiewu 
nasion), uszkodzenia drzew, niezgodność doboru gatunkowego drzew do warunków siedliska, 
zaawansowany wzrost i stworzenie odpowiednich warunków do dalszego rozwoju młodego 
pokolenia lasu (dolnych warstw), znaczna kumulacja powierzchni drzewostanów w podobnym 
wieku. Podobnie powodami nieuwzględnienia części uwag był brak możliwości zmiany 
charakteru niektórych cięć odnowieniowych w drzewostanach na cięcia z długim okresem 
odnowienia z powodu ubogich warunków siedliskowych (deficyt wody, niska żyzność gleby itp.), 
nadmierne zachwaszczenie gleby, brak możliwości osiągniecia odnowień naturalnych innych 
pożądanych do składu odnowieniowego gatunków. 
W toku przeprowadzonych prac dokonano modyfikacji projektu PUL:
1) Dokonano sterowania zabiegów związanych z pozyskaniem drewna wyznaczając 3 strefy: 

a) Strefa bezpośrednio przylegająca do terenów zabudowanych tzw. „lasy przyosiedlowe”, 
dla których wpłynęło najwięcej wniosków o rezygnację lub ograniczenie cięć. W strefie 
tej zrezygnowano z użytkowania rębnego oraz większości trzebieży późnych. 
Pozostawiono tylko zaplanowane trzebieże wczesne, sporadyczne przypadki trzebieży 
późnej i zabiegi pielęgnacyjne w uprawach i młodnikach.  Powierzchnia tej strefy to ok. 
1153 ha,

b) Strefa nieprzylegająca bezpośrednio do terenów zabudowanych, ale będąca również 
obszarem dużego zainteresowania w trakcie konsultacji społecznych. W strefie tej 
zrezygnowano z użytkowania rębnego. W drzewostanach osiągających wiek rębności 
nie planowano żadnych zabiegów lub zaplanowano trzebieże przekształceniowe.  
Pozostawiono zaplanowane wcześniej zabiegi pielęgnacyjne i hodowlane w uprawach i 
młodnikach. Powierzchnia tej strefy to ok. 1918 ha,

c) Strefa oddalona od terenów zabudowanych, ale również wskazywana we wnioskach 
jako obszar mający znaczenie społeczne. W strefie tej zmodyfikowano zaplanowane 
pierwotnie cięcia w rębni IV stopniowej o długim okresie odnowienia i III gniazdowej o 
średnim okresie odnowienia, poprzez zmianę rodzaju rębni na rębnię przerębową V. W 
przypadku drzewostanów dębowych i bukowych zaplanowano pobór miąższości na 
poziomie 10%, a dla drzewostanów sosnowych i brzozowych 20%. Pozostawiono 
zaplanowane wcześniej zabiegi pielęgnacyjne i hodowlane w uprawach i młodnikach. 
Powierzchnia strefy to ok. 1342 ha.

2) W efekcie wprowadzenia w/w trzech stref oraz indywidualnych modyfikacji zabiegów w 
drzewostanach nie objętych strefami wprowadzono zmiany polegające na:
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a) Jednostkowej rezygnacji ze wskazania uprzątnięcia starodrzewiu w przypadku 
drzewostanów w KO o niskim zadrzewieniu (0,2-0,4) – łącznie zrezygnowano z 10 
przypadków, 

b) Rezygnacja lub ograniczenie użytkowania rębnego – usunięcie działki zrębowej: 
zmiana dotyczyła 171 przypadków, w tym w drzewostanach rębnych – 71, 
przeszłorębnych – 59, KDO – 3, KO – 37, bliskorębne starsze – 10, pozostałe – 1.
Jednostkowej rezygnacji ze wskazania użytkowania rębnego w drzewostanach 
przeszłorębnych o niskiej jakości  – łącznie zrezygnowano z 59 przypadków,

c) Jednostkowej rezygnacji z wskazania użytkowania rębnego w drzewostanach rębnych, 
gdzie zapisane były dwie działki w ostępie – łącznie zrezygnowano z 33 przypadków,

d) Jednostkowej redukcji % poboru miąższości wraz z jednoczesną zmianą rębni – łącznie 
50 przypadków, jednostkowej redukcji % poboru miąższości z zachowaniem 
dotychczasowej rębni w tym ze względu na otoczenie (ekotony, strefy przejściowe, 
bufory, itd.) –  3 przypadki. Zmiana rębni z IIIA gniazdowej zupełnej na IIIB gniazdową 
złożoną wystąpiła w 4 przypadkach.

3) W bilansie końcowym poprzez uwzględnienie uwag społecznych jakie wpłynęły do 
Dyrektora RDLP w Katowicach w  ramach konsultacji projektu Planu Urządzenia Lasu 
dla Nadleśnictwa Brynek etat użytków głównych uległ zmniejszeniu. 

W załączeniu:
1) Zmodyfikowana mapa cięć rębnych.

Opracował:

Grzegorz Janas
Naczelnik Wydziału Urządzania Lasu
w RDLP w Katowicach

Z poważaniem
Hubert Wiśniewski
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki 
Leśnej

/dokument podpisany elektronicznie/


		2022-07-18T12:07:45+0000
	Hubert Wiśniewski




