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oraz przedstawiciele Rad Sołeckich 
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Dotyczy: projektu utworzenia rezerwatu w Lesie Zabierzowskim

Bardzo dziękuję za przesłanie Państwa stanowiska w sprawie projektu 

utworzenia rezerwatu przyrody w oddziałach 223-226 Leśnictwa Zabierzów. 

Pragnę poinformować, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Krakowie pismem z dnia 25.02.2021 odrzuciła wniosek Pani Anny Treit dotyczący 

utworzenia rezerwatu „Mała Puszcza Kleszczowska”, stwierdzając, iż obszar objęty 

wnioskiem o powierzchni 100,37 ha gruntów Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa 

Krzeszowice, nie posiada walorów uzasadniających objęcie go ochroną w formie 

rezerwatu przyrody, uznała obszar ten za las typowy dla regionu.

Tymczasem, leśnicy odpowiedzialni za powierzony majątek Skarbu Państwa 

realizują swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa i zaangażowaniem, zapewniają 

trwałość lasu, jego dostępność dla społeczeństwa, ochronę walorów przyrodniczych 

i produkcję drewna.

Gospodarka leśna planowana na przyszłe dziesięciolecie w przygotowywanym 

obecnie Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krzeszowice na lata 2022-2031 

będzie, podobnie jak dotychczas zapewniała realizację wszystkich funkcji lasu.

Równocześnie zintensyfikowaliśmy prace nad ścieżką dydaktyczną 

„Kleszczowskie Wąwozy”, tak aby już tego lata, a najpóźniej w jesieni służyła 

mieszkańcom. Ścieżka wyeksponuje wyjątkowe walory przyrodnicze i historyczno-
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kulturowe lasu oraz Państwa miejscowości. Projekt ścieżki skonsultowany został 

z przedstawicielami Gminy Zabierzów i będzie dostępny na stronie internetowej 

Nadleśnictwa Krzeszowice. 

Dziękuję za Państwa zaangażowanie w sprawę, jednocześnie pragnę zapewnić 

że praca leśników Nadleśnictwa Krzeszowice ukierunkowana zawsze będzie na 

zachowanie lasu przy jednoczesnym powszechnym jego dostępie dla społeczeństwa.   

Z poważaniem

Marek Świderski
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Mapka z projektem przebiegu ścieżki dydaktycznej

Do wiadomości:

1. Nadleśnictwo Krzeszowice

2. Wójt Gminy Zabierzów 
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