
 

UCHWAŁA Nr XX/211/12 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 24 maja 2012 r. 
 

 

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne 
 

 

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

gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art.16 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zmianami) 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie wniosek Nadleśnictwa Złotów w sprawie uznania lasów 

szczególnie chronionych położonych na terenie Gminy Złotów za „lasy ochronne”,  

wg wykazu stanowiącego załącznik do uchwały. 

 

 

§  2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE WNIOSKU

wiodąca kategoria 

ochronności
oddziały i pododdziały

Pow.

w ha
opis lasu cel uznania

(1) OCH WOD - 

wodochronne

314a-f,  340a-d, 642a-d, h-j, 643b-

d, 644b-f, 625b-d, g, k, 633a-h, 

546a-c

153,62
lasy liściaste oraz bory sosnowe 

wzdłuż rzek: Głomi, Kocuni, Łobzonki 

oraz w otulinie Stawów Szwarca

ochrona zasobów wód powierzchniowych przed spływaniem 

biogenów i środków ochrony roślin z sąsiednich pól oraz 

regulowanie stosunków hydrologicznych w zlewni

(1) OCH WOD - 

wodochronne
148c, 211f,d 246a,c, 277d,f, 314g 

18,95
głównie lasy liściaste

(2) OCH CENNE - 

cenne fragmenty 

rodzimej przyrody

(1) OCH OSTOJ - 

ostoje zwierząt
268a

18,97
bór sosnowy 50 lat kolonia czapli siwej

Razem 191,54

lasy położone w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Łobżonki 

(PLH 300040); dodatkowo lasy położone są w zlewni Łobżonki 

będącej siedlikiem występowania przedmiotów ochrony ww. 

obszaru Natura 2000

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XX/211/12 -  WYKAZ PROJEKTOWANYCH LASÓW OCHRONNYCH NA TERENIE GMINY ZŁOTÓW

OKREŚLENIE POWIERZCHNI I OPIS LASU



 

 

Uzasadnienie 

 

 

              Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotów pismem z dnia 23.04.2012 r. zwróciło się do 

Rady Gminy Złotów z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie uznania za ochronne lasów 

Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 191,54 ha, pozostających w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotów, położonych w Gminie 

Złotów. Wystąpienie Nadleśnictwa związane jest z opracowywanie Planu Urządzenia Lasu na 

okres 2013 - 2022. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.  

z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) minister właściwy do spraw środowiska, w drodze 

decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru, na wniosek Dyrektora 

Generalnego. Jednym z dokumentów niezbędnych do wydania tej decyzji jest opinia 

właściwej miejscowo rady gminy. 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należy 

stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady. Zgodnie z art. 

16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. 

zm.) 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 

wniosła zastrzeżeń.  

Lasy na terenie Gminy Złotów wpisują się w istniejący i aktualizowany, przez 

Ministra Środowiska, system lasów ochronnych w regionie. Dotychczasowa powierzchnia 

lasów ochronnych w zarządzie Nadleśnictwa Złotów ma ulec zwiększeniu z 79,66 ha do  

191, 54 ha. Największą powierzchnię wnioskowanych przez Nadleśnictwo Złotów lasów 

ochronnych stanowią lasy wodochronne, chroniące zasoby wód powierzchniowych przed 

spływaniem biogenów i środków ochrony roślin z sąsiednich pól oraz regulowanie stosunków 

hydrologicznych w zlewni. Powierzchnię 18,97 ha stanowią lasy stanowiące ostoje zwierząt 

(kolonia czapli siwej). Do lasów ochronnych na terenie Gminy Złotów zakwalifikowano 

również lasy położone w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Łobżonki (PLH 300040) 

zlokalizowane w zlewni rzeki Łobżonki, będącej siedliskiem występowania przedmiotów 

ochrony ww. obszaru Natura 2000.  

Ekonomicznym skutkiem uznania lasów za ochronne jest obniżenie stawki podatku 

leśnego o 50 %, co wynika z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (Dz. U.  Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


