
          PROJEKT 

 UCHWAŁA  NR 

RADY MIEJSKIEJ  TRZCIANKI 

z dnia .............2014r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Człopa o pozbawienie 

lasów charakteru ochronnego 
 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.)  w związku z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 28 września 1991r. o lasach  (Dz. U. z 2014r., poz. 1153) Rada Miejska 

Trzcianki uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Opiniuje się pozytywnie/negatywnie wniosek Nadleśnictwa Człopa 

o pozbawienie lasów, położonych na terenie gminy Trzcianka, oddział 729b, 

o powierzchni 3,23 ha, charakteru ochronnego. 

 

    § 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 

 

    § 3.    Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2015r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie 

zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Człopa o pozbawienie lasów 

charakteru ochronnego 

 
   Nadleśnictwo Człopa wystąpiło 5 września 2014r. (wpływ pisma do Urzędu 

Miejskiego Trzcianki 8 września 2014r.) z wnioskiem o wyrażenie opinii 

w sprawie pozbawienia lasów charakteru ochronnego, zgodnie z przedłożonym 

wykazem, uzasadniając go przeprowadzoną weryfikacją lasów. Obowiązująca lista 

lasów ochronnych wg Planu Urządzenia Lasu na okres od 1.01.2005r. 

do 31.12.2014r. została zweryfikowana podczas prac terenowych w związku 

z opracowywaniem nowego planu Urządzania Lasu na lata 2015-2024.   

  Nadleśnictwo Człopa dodało ponadto, że wnioskowane o pozbawienie ochronności 

lasy nie spełniają kryteriów lasów ochronnych określonych ustawą. Przedmiotowe 

lasy będą spełniały rolę lasów gospodarczych, których podstawowym zadaniem 

będzie pełnienie funkcji produkcyjnych, nadal pozostaną trwałym elementem 

środowiska przyrodniczego, a ich użytkowanie zależne będzie od typu siedliskowego. 

  Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o lasach minister właściwy do spraw środowiska, 

w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru, 

na wniosek dyrektora generalnego lasów państwowych, zaopiniowany przez radę 

gminy – w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. 

  Zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy, rada gminy powinna wyrazić opinię w ciągu 

dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. W razie upływu 

tego terminu uważa się, że rada gminy nie zgłasza zastrzeżeń. 

Pozbawienie lasów dotychczasowego charakteru ochronnego skutkuje zmianą stawki 

podatkowej z obniżonej do 50%, na pełną, wobec czego dochód budżetu gminy 

Trzcianka wzrośnie o kwotę około 60 zł rocznie. 


