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Warszawa, 2020-01-22

Aleksander Miszalski

minister - członek Rady Ministrów

Interpelacja nr 1435

Interpelacja w sprawie zaplanowanej przez Nadleśnictwo 
Krzeszowice wycinki w obrębie 225 w gm. Zabierzów

Szanowny Panie Ministrze,

Obręb 225 znajduje się na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, niecałe 10 km od granic Krakowa. Jego teren,

urozmaicony wąwozami i wapiennymi skałkami, posiada szczególne walory przyrodnicze i rekreacyjne. Jest to miejsce

spacerów mieszkańców najbliższych miejscowości i krakowian. Imponujące buki i dęby, pamiętające XIX wiek, unikalne okazy

roślin oraz występująca tutaj fauna stwarzają niepowtarzalny klimat tego miejsca.

Jak donoszą mieszkańcy gminy Krzeszowice i Zabierzów, dziesiątki drzew w obrębie 225 zostało oznaczonych, jako

przeznaczone do wycinki. Wśród nich znajduje się wiele olbrzymów o ponad trzymetrowych obwodach. Wycinka potężnych

drzew oraz zniszczenia terenu spowodowane procesem pozyskania drewna będą miały negatywny wpływ na przyrodniczy

charakter tego miejsca, obniżą retencję wody w lesie, a także pogorszą izolację akustyczną zapewnianą przez kompleks leśny.

Wielkie drzewa eliminują dwutlenek węgla i zanieczyszczenia powietrza, co ma szczególne znaczenie w sąsiedztwie

aglomeracji duszącej się od smogu. Odtworzenie pozytywnych czynników zapewnianych przez wycięty starodrzew może zająć

kilkadziesiąt lat.

W grudniu 2019 miało miejsce spotkanie lokalnej społeczności i przedstawicieli małopolskich organizacji z przedstawicielami

Nadleśnictwa Krzeszowice mające na celu wypracowanie kompromisu. Niestety ani to spotkanie, ani przeprowadzona z

udziałem zainteresowanych stron oraz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych wizja w terenie nie przyniosły

rezultatów – Nadleśnictwo potwierdziło zamiar przeprowadzenia wycinki w pełnym zaplanowanym zakresie.

W związku z tym mieszkańcy gminy Krzeszowice wraz z licznymi osobami prywatnymi oraz organizacjami społecznymi, takimi

jak Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Czyste niebo nad Krakowem, Funkcja Miasto,

Stowarzyszenie Ziemia Rudawska.pl, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Matki Polki na wyrębie, Centrum Sztuki

Współczesnej Wiewiórka, Siostry Rzeki, Akcja Ratunkowa dla Krakowa, Nauka dla Przyrody wystosowały petycję do

ministerstwa klimatu z prośbą o interwencję w przedmiotowej sprawie. Od 8 stycznia do 14 stycznia 2020 r. petycję podpisało

4215 osób. 

W związku z z tym, ze wycinka zaplanowana została na 2020 rok i może rozpocząć się w każdej chwili, na podstawie art. 192

ust. 1 Regulaminu Sejmu oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, proszę o udzielenie

odpowiedzi na następujące pytania:

Czy w związku z trwającymi protestami mieszkańców i organizacji publicznych. w celu wypracowania porozumienia

między stronami, ministerstwo podejmie interwencję i zatrzyma wycinkę w obrębie 225 w gminie Zabierzów do czasu

wypracowania porozumienia?
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Z jakich powodów merytorycznych oraz w jakim celu zaplanowano wycinkę w obrębie 225 w gminie Zabierzów?

Na jakiej podstawie prawnej Nadleśnictwo Krzeszowice może przeprowadzić wycinkę drzewostanu w obrębie 225 w

gminie Zabierzów?

Co stanie się z wyciętymi drzewami, jeżeli wycinka dojdzie do skutku?

Jaki wpływ na przyrodniczy charakter tego miejsca będzie miało przeprowadzenie przedmiotowej wycinki?

W jaki sposób przeprowadzenie przedmiotowej wycinki będzie miało wpływ na stan retencji wody w obrębie 225?

Ile hektarów lasów zostało wyciętych w Polsce w 2016 roku?

Ile hektarów lasów zostało wyciętych w Polsce w 2017 roku?

Ile hektarów lasów zostało wyciętych w Polsce w 2018 roku?

Ile hektarów lasów zostało wyciętych w Polsce w 2019 roku?

Ile hektarów lasów zgodnie z szacunkami ministerstwa zostanie wyciętych w Polsce w 2020 roku?

Jednocześnie w imieniu mieszkańców gminny Krzeszowice i Zabierzów zwracam się z prośbą o interwencję ministerstwa i

wstrzymanie zaplanowanej wycinki drzew w obrębie 225, gmina Zabierzów, województwo małopolskie.

 

Z wyrazami szacunku 

Aleksander Miszalski
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