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R.Dz.W.S.VI- 10/2022

Gdańsk, dnia 3.02.2022 r.
Nadleśnictwo Gdańsk
z siedzibą w Gdyni
ul. Morska 200
81-006 Gdynia

Dot. pisma ZN.spr: ZG.0152.2.2022 w sprawie cięć odnowieniowych i pielęgnacyjnych.
W związku z powyższym zawiadomieniem o planie cięć odnowieniowych
i pielęgnacyjnych w 2022 roku oraz mając na uwadze wyrażane w latach ubiegłych
krytyczne opinie społeczeństwa w tym temacie, Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska
zwróciła się do mieszkańców z prośbą o wydanie w sprawie niezależnych opinii
i sformułowania pytań, które wyjaśnią wątpliwości oraz poszerzą wiedzę o bilansie strat
i zysków prac pielęgnacyjnych i odnowieniowych prowadzonych w kompleksie leśnym
na terenie pasa nadmorskiego Wyspy Sobieszewskiej.
Obawy mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej, jak również i zdecydowanej większości
radnych dzielnicowych, wynikają z oceny stanu lasu po przeprowadzanych w latach
ubiegłych pracach leśnych określanych jako prace pielęgnacyjne i odnowieniowe. Panuje
opinia, że zakres już wykonanych prac spowodował zbyt daleką ingerencję w naturalne
środowisko Wyspy Sobieszewskiej i stanowi zagrożenie dla jej ekosystemu,
a w konsekwencji naruszył jej dobrostan jako Wyspy Chronionego Krajobrazu.
Z przestrzeni leśnej znikają cenne okazy kilkudziesięcioletnich drzew (głównie sosny
zwyczajnej), które rosnąc wzdłuż dróg leśnych i dojść do plaży stanowiły szczególny walor
poznawczy i turystyczny. Podłoże leśne jest dewastowane w wyniku poruszania się
ciężkiego sprzętu do wywozu ściętych drzew do miejsca ich składowania. Odbudowa
podłoża z racji gruntu (piasek wydmowy), to proces złożony i trwający latami. Są to
istotne czynniki zważywszy na niezaprzeczalny fakt postrzegania Wyspy Sobieszewskiej
jako miejsca wypoczynku dla tysięcy turystów.
Podsumowując, przedstawiamy Państwu zestaw pytań, sformułowanych w oparciu
o zebrane opinie mieszkańców i przemyślenia radnych, z prośbą o ustosunkowanie się
i udzielenie odpowiedzi.
1. Las Mierzei jest specyficzny i ma inną rolę niż lasy hodowlane i poddawane
gospodarce leśnej. Pamiętajmy, że chroni on wybrzeże przed wiatrami z morza.
Jaki jest cel zabiegów hodowlanych?
2. Czy w definicjach Lasów Państwowych Las Mierzei ma status lasu ochronnego i
podlega szczególnej ochronie?

3. Ile drzew planowanych jest do wycinki? Ile m3 drzewa Nadleśnictwo planuje
pozyskać przy tych wycinkach? Jaki procent drzew ma być wycięty
w poszczególnych obszarach i czy prawdą jest, że będzie to 20% drzewostanu?
4. Czy wśród drzew planowanych do wycinki są drzewa spełniające warunki
pomników przyrody?
5. Czy prawdą jest, że planowane zabiegi zakładają wycinkę najstarszego
i najbardziej dorodnego drzewostanu Lasu?
6. Jeśli wykonywane są ścięcia drzew to czy zostaną one oznaczone przed wycinką
aby umożliwić ewentualne uzgodnienia w sprawie zmiany decyzji?
7. Las Mierzei został zasiany na piaszczystej łasze w celu utrzymywania stabilności
gruntu. W miejscach gdzie nastąpiły wycinki widać, że wydmy się obsypują
i zaczynają wystawać korzenie pozostałych drzew. Czy zbadano jaki wpływ na
stabilność gruntu ma wycinka lasu?
8. W obszarach planowanych działań znajdują się miejsca bytowań ptaków
i zwierząt w tym dzików i łosi. Czy zbadano wpływ prac na zwierzęta?
9. Czy prace porządkowe w lesie rzeczywiście są potrzebne? Niskie krzaki,
połamane gałęzie i przewrócone drzewa stanowią naturalną barierę przed
antropopresją i ograniczają przemieszczanie się ludzi po lesie kierując ich
uregulowane ścieżki.
10. Część prac planowana jest na wzgórzach wydmowych. Czy nie ma zagrożenia,
że przy pracach przy użyciu ciężkiego sprzętu zaczną się one osypywać?
11. Część prac prowadzonych jest w otulinie rezerwatu Ptasi Raj. Po ostatnich
wycinkach obszar ten został zdewastowany np. wycięto drzewa w rezerwacie
i zdarzało się, że robotnicy palili ogniska w lesie. Czy Lasy planują prace objąć
specjalnym nadzorem?
12. Podczas ostatnich dużych prac w lesie powstały parkingi leśne. Czy i teraz jest to
planowane?
13. Czy pracownicy leśni są jakoś specjalnie oznaczeni? Czasami nie wiadomo czy
osoby ładujące drzewo to pracownicy Nadleśnictwa czy zwykli złodzieje drzewa.
14. Prace zaplanowane są na terenach byłej jednostki rakietowej i w otoczeniu
miejsca bytowania nietoperzy. Czy zostało to przeanalizowane pod kątem
oddziaływania środowiskowego?
15. Czy planowany zakres prac obejmuje działkę nr 166/3 obr 0139 przy ul. Falowej,
która obecnie jest terenem zalesionym, a w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej przeznaczona jest
pod usługi komunikacji (parking z możliwością budowy szaletu publicznego) –
vide Uchwała nr XXXIX/864/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic
Turystycznej-Falowej i Przegalińskiej o numerze ew. 2411 ( § 26. Karta terenu
oznaczonego Symbolem 020–KS).
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