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 Chrzanów, dnia 28.07.2022 

Zn.spr.: Z.0172.4.2022

Sz. P.
Marek Palka
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chełmku

Dotyczy: uchwały Rady miejskiej w sprawie petycji w interesie publicznym

Mając na względzie podjętą przez Radę Miejską w Chełmku uchwałę oraz 
pismo Burmistrza Chełmka skierowane do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Katowicach przesłane do wiadomości Nadleśnictwa Chrzanów 
informujemy.

W dniu 26.07.2022 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Chrzanów podpisał decyzję 
zmieniającą w części sposób zagospodarowania powierzchni, położonych w zasięgu 
terytorialnym Gminy Chełmek, przeznaczonych do użytkowania rębnią zupełną (IB)
w obowiązującym Planie Urządzenia Lasu począwszy od roku 2023. Wynikiem czego 
drzewostany o powierzchni ogólnej 63,83 ha (29% zaplanowanych powierzchni do 
użytkowania rębnego)  objęte będą innym sposobem zagospodarowania w tym 
drzewostany o powierzchni 24,36 ha zostaną całkowicie wyłączone z użytkowania 
rębnego w obowiązującym Planie Urządzenia Lasu. Pozostałe powierzchnie będą 
zagospodarowane rębniami złożonymi w większości rębnią stopniową IVD z długim 
okresem odnowienia co skutkować będzie mniejszą intensywnością pozyskania 
drewna w ciągu jednego roku i wieloma nawrotami cięć na przełomie kilku lub 
kilkunastu lat. Przypominamy, że Plan Urządzenia Lasu (PUL) jest dokumentem 
wydawanym na 10 lat a obecnie obowiązujący PUL dla Nadleśnictwa Chrzanów 
zaczął obowiązywać 01.01.2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że w obowiązującym Planie Urządzenia Lasu dla 
drzewostanów Leśnictwa Bobrek w zasięgu terytorialnym Gminy Chełmek 
zaplanowano do użytkowania rębnego ogółem 218,17 ha. W latach 2020 – 2022 
zrealizowano 84,12 ha  co stanowi 39% zaplanowanych powierzchni do użytkowania 
rębnego, pozostaje do wykonania 134,05 ha, z czego 24,36 ha (11% zaplanowanych 
powierzchni do użytkowania rębnego) zostało wyłączonych z użytkowania
w obowiązującym PUL. Jak wynika z powyższego de facto do wykonania pozostaje 
109,69 ha z czego 39,47 ha (18% zaplanowanych powierzchni do użytkowania 
rębnego) zostanie objęte innym sposobem zagospodarowania z długim i średnim 
okresem odnowienia co znacząco wpłynie na odbiór społeczny wykonywanych na 
terenie gminy prac związanych z pozyskaniem drewna i czasowym pozbawieniem 
powierzchni roślinności leśnej.
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Jesteśmy przekonani, że spotkanie, które miało miejsce w dniu 8.06.2022 r.
z Państwa udziałem pozwoliło zrozumieć mechanizmy prowadzenia gospodarki 
leśnej w zakresie użytkowania lasu w obliczu pełnienia przez lasy wielorakich funkcji 
w szczególności łączenia funkcji społecznej,  zachowania trwałości lasu i funkcji 
produkcyjnej – wszystkie one bez wyjątku są dla Nas jako społeczeństwa 
nadzwyczaj ważne. Wyrażamy nadzieję, że przesłanki i powody, dla których 
prowadzimy gospodarkę leśną trafiły za Państwa udziałem do społeczeństwa
w szczególności do wszystkich tych, którzy podpisali petycję i przyczynią się do 
pozytywnego postrzegania pracy leśników.

Z poważaniem
Krzysztof Gołąbek
p.o. Nadleśniczy

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka

2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

3. Michał Zdebik Leśniczy Leśnictwa Bobrek
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