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Dotyczy: informacji nt. liczby wniosków złożonych do pPUL dla N. Brynek na lata 2022 
- 2031 i o terminie publikowana informacji o rozpatrzeniu wniosków. 

W odpowiedzi na Pani wniosek ws.  liczby wniosków złożonych do pPUL 
dla N. Brynek na lata 2022 - 2031 i o terminie publikowana informacji o rozpatrzeniu 
wniosków z dnia 12.01.2022 r. przesłany tylko pocztą email na skrzynkę elektroniczną 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w trybie art. 12. ust. 2. 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. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) -
- udzielam informacji pomimo braku wymaganego pisemnego wniosku, ze względu 
na fakt, iż jest to informacja niewymagająca wyszukiwania. 

Informuję, iż w wskazanym terminie wpłynęło niezmiernie mało wniosków, 
bo tylko 240, jednakże wersje papierowe mogą wciąż wpływać, bo liczy się data nadania 
ze stempla pocztowego. Nie prowadzimy statystyk dotyczących tego skąd wniosek 
wpłynął (są wnioski z Krakowa, czy Warszawy) niemniej jednak przeważają wnioski 
z Zabrza.

Do tej puli nie zliczamy kilku wniosków, które są niepodpisanymi anonimami, 
które nie będą rozpatrywane oraz różnego rodzaju petycje, apele, skargi, odezwy, 
manifesty, protesty, zażalenia, opinie, uchwały rad, itd., które nie są wnioskami.

Natomiast jest jeszcze ok. 20 wniosków, gdzie ze względu na nieprecyzyjny 
zapis „wycinki” wnioskodawcy zostali poproszeni o doprecyzowanie jakiego typu ciecia 
mają na myśli, czyli czy to są: Cięcia przedrębne, Cięcia trzebieży późnej, Cięcia 
trzebieży wczesnej, Cięcia czyszczenia późnego z pozyskaniem, Cięcia pielęgnacyjne, 
Cięcia bliskorębne, Cięcia rębne, Cięcia zupełne,  Cięcia złożone, Cięcia gniazdowe, 
Cięcia częściowe, Cięcia stopniowe, Cięcia przerębowe, Ciecia brzegowe, Cięcia 
smugowe Cięcia pasowe, Cięcia grupowe, Cięcia jednostkowe, Cięcia przygotowawcze, 
Cięcia obsiewne, Cięcia odsłaniające, Cięcia uprzątające, Cięcia uprzątnięcia przestoi, 
Cięcia uprzątnięcia nasienników, Cięcia przebudowy, Cięcia selekcyjno-sanitarne, 
Cięcia sanitarne, Cięcia przygodne. 
Bez tej informacji nie jesteśmy wstanie dokładnie rozstrzygnąć wniosku.

Reasumując, jak na ponad półmilionową metropolię Gliwic, Bytomia i Zabrza 
liczba wniosków, które wpłynęły jest niewielkim promilem w stosunku do liczby 
mieszkańców. Ta sytuacja niezwykle nas zaskoczyła, bo spodziewaliśmy, iż co najmniej 
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połowa populacji regionu weźmie udział w konsultacjach o co szczególnie zabiegaliśmy 
poszerzając standardowy sposób ogłaszania o konsultacjach (czyli ogłoszenie tylko  
w lokalnej prasie i w BIP tut. Dyrekcji) o ponadustawowe wymagania tj. zamieszczenie 
ogłoszenia  na strony internetowej nadleśnictwa, Facebooku nadleśnictwa oraz poprzez 
skierowanie pism do samorządów miast, gmin oraz rad miast, osiedli o rozpropagowanie 
naszych ogłoszeń na stronach internetowych urzędów miast, gmin, itd.

Tym samy to niewielkie zainteresowanie jest dla nas świadectwem, 
iż gospodarka leśna prowadzona przez Nadleśnictwo Brynek jest oceniana pozytywnie, 
co jest dla nas bardzo budujące. 

Informacja o sposobie rozpatrzenia złożonych wniosków zostanie 
opublikowana w okresie takim jak został podany przez Naczelnika Wydziału Urządzania 
tut. Dyrekcji w trakcie posiedzenia on-line Narady Techniczno-Gospodarczej w dniu 
23.11.2021 r., w której Pani na nasze zaproszenie uczestniczyła logując się z adresu 
ro.labedy@wp.pl Niemniej jednak oczywiście przypominamy, iż stosownie od zapisów 
ww. „ustawy ocenowej” informacja o sposobie rozpatrzenia wniosków zostanie podana 
na stronie BIP tut. Dyrekcji w zakładce:  https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-
lasow-panstwowych-w-katowicach/nadlesnictwo-brynek6 w dokumencie pt. 
Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko”. Będzie to miało 
miejsce jeszcze przed przekazaniem przekonsultowanego projektu PUL do ministra 
właściwego ds. środowiska celem zatwierdzenia. 

Ze względu, iż prawie wszystkie wnioski złożone w procesie konsultacji 
zostały sporządzone na podstawie dwóch, czy trzech wzorów należy się spodziewać, 
iż okres ich analizy przez tut Dyrekcję będzie bardzo krótki, ponieważ większość 
wniosków ma podobną  argumentację z której wynika, że dana osoba, instytucja 
nie zapoznała się z uzasadnieniem zapisów projektu PUL, które jest w wyłożonych 
plikach w postaci Elaboratu, programu Ochrony Przyrody oraz Podsumowaniu 
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko traktujących o wpływie 
projektowanych zabiegów na elementy środowiska, na ludzi, klimat, ochronę przyrody, 
itd., tylko bazowała na „nieprecyzyjnych stwierdzeniach” pojawiających się w mediach.

Z poważaniem
Hubert Wiśniewski
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki 
Leśnej

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
1. Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice,
2. Nadleśnictwo Brynek,
3. BULiGL o/Kraków.
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