
UCHWAŁA NR XLII/686/22 
RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 11 stycznia 2022 r. 

w sprawie rezolucji Rady Miasta Zabrze dotyczącej sprzeciwu Rady Miasta Zabrze wobec planowanego 
wzrostu użytkowania rębnego w nowym Planie Urządzenia Lasu na lata 2022-2031 dla Nadleśnictwa 

Brynek 

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372, 1834) oraz § 52 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Zabrze, na wniosek Komisji 
Ekologii Rady Miasta Zabrze, 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W związku z narastającym w ciągu ostatnich lat rozmiarem pozyskania drewna w lasach Nadleśnictwa 
Brynek na terenie Miasta Zabrze, Rada Miasta Zabrze podejmuje rezolucję zawartą w Załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. 

§ 3. Treść uchwały zostanie przekazana Ministrowi Klimatu i Środowiska, Dyrektorowi Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa Brynek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Zabrze 

 
 

mgr inż. Łucja Chrzęstek-
Bar 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/686/22 

Rady Miasta Zabrze 

z dnia 11 stycznia 2022 r. 

Rezolucja Rady Miasta Zabrze 
dotycząca sprzeciwu Rady Miasta Zabrze wobec planowanego wzrostu użytkowania rębnego 

w nowym Planie Urządzenia Lasu na lata 2022-2031 dla Nadleśnictwa Brynek 

Rada Miasta Zabrze wyraża swoje stanowcze zaniepokojenie działalnością Nadleśnictwa Brynek 
polegającą na nadmiernej wycince drzew w lasach na terenie Miasta Zabrze oraz pozostałych gmin 
w zasięgu Nadleśnictwa Brynek. 

Rada Miasta Zabrze wyraża swój sprzeciw wobec prowadzenia tzw. zrębów zupełnych na dużych 
powierzchniach i w bezpośrednim sąsiedztwie stref zamieszkania na terenie gmin sąsiadujących z Miastem 
Zabrze. 

Nadmierna wycinka lasów znajdujących się w zasobie państwowym, posiadających status lasów 
ochronnych, doprowadzi do utraty wielu walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych 
i społecznych naszego miasta oraz sąsiednich gmin. 

Rada Miasta Zabrze uważa, iż w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Brynek należy wzmocnić 
przede wszystkim funkcje ekologiczne i społeczne. 

Rada Miasta Zabrze wyraża swój stanowczy protest przeciwko planowanemu wzrostowi użytkowania 
rębnego w nowym Planie Urządzenia Lasu na lata 2022-2031 dla Nadleśnictwa Brynek oraz apeluje 
do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach o utrzymanie użytkowania rębnego 
w Nadleśnictwie Brynek na poziomie z poprzedniego dziesięciolecia. 

Przedłożona prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu nie zawiera wystarczającego 
uzasadnienia dla takiego wzrostu pozyskania drewna w drzewostanach rębnych, a także nie przedstawia 
w sposób właściwy oceny wpływu wzrostu tego użytkowania na zasoby chronionych gatunków grzybów, 
roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Nie mając wiedzy o tym, iż w wyniku przyjęcia projektu 
planu właściwy stan ochrony wyżej wymienionych elementów różnorodności biologicznej zostanie 
zachowany lub przywrócony, uwzględniając więc zasadę przezorności, Rada Miasta Zabrze przyjmuje 
niniejszą rezolucję. 

Jednocześnie Rada Miasta Zabrze, mając na względzie wartości wskazane w art. 74 ust. 1, 2 i 4 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, apeluje do Ministra Klimatu i Środowiska, Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek o podjęcie działań 
prowadzących do poprawy ekologicznych i społecznych funkcji lasów państwowych na obszarze Miasta 
Zabrze oraz pozostałych gmin w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Brynek. 
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