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Paweł Zastrowski 

Radny Rady Miejskiej 

w Przemyślu 

 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23.02.2021 r. w sprawie udzielenie informacji 

o lasach, będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl informuję, że ogólna powierzchnia 

gruntów leśnych położonych na terenie miasta Przemyśla wynosi 334 ha, z czego 71 ha należy 

do Gminy Miejskiej Przemyśl. 

W związku z tym, że lasy na terenach miejskich pełnią głównie rolę pozaprodukcyjną, 

wśród których można wymieć między innymi funkcje rekreacyjną, wypoczynkową, 

edukacyjną czy filtracyjną, pozyskanie drewna (funkcja produkcyjna) ma raczej niewielkie 

znaczenie, w związku z czym prowadzona jest tylko interwencyjna wycinka drzew. 

Gospodarka leśna prowadzona jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uproszczonym 

Planie Urządzenia Lasu Mienia Komunalnego Miasta Przemyśl, który obowiązuję 

od 01.01.2019 do 31.12.2028 r. Dokument ten zawiera zestawienie zadań odnośnie 

pozyskiwania drewna, powierzchni etatu cięć w użytkowaniu przedrębnym, powierzchnie 

pielęgnacji lasu oraz trzebieży, hodowli oraz ochrony lasu. Zgodnie z obecnie obowiązującym 

planem z terenów leśnych można pozyskać 5432 m3 grubizny netto oraz należy przeprowadzić 

pielęgnację zainwentaryzowanych młodników na powierzchni 2,81 ha. Należy nadmienić, 

że okres obowiązywania uproszczonego planu wynosi 10 lat. Plan nie przewiduje odnowienia 

halizn, płazowin i zrębów oraz odnowień drzewostanów. 

Odnosząc się do kwestii utworzenia Wydziału Leśnictwa Miejskiego informuję, że 

Gmina Miejska Przemyśl na podstawie porozumienia zawartego w dniu 25.05.1999 r. 

pomiędzy Prezydentem Miasta Przemyśla a Nadleśniczym Nadleśnictwa Krasiczyn /s w 

Przemyślu, powierzyła niektóre sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 

niestanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśnictwu. Podpisanie tego nadzoru dało 

możliwość prowadzenia jednolitego nadzoru nad wszystkimi lasami w obrębie miasta, a także 

fachowej realizacji zadań gospodarczych w lasach komunalnych. 

W załączeniu przekazuję kopie opisu taksacyjnego oraz rejestr działek leśnych i 

gruntów do zalesienia wg właścicieli zawartych w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu 

Mienia Komunalnego Miasta Przemyśla. Oryginał tego dokumentu dostępne są do wglądu w 

Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.  
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