
UCHWAŁA NR XXX/200/13
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów na terenie Gminy Gnojno za ochronne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 12, poz. 59 ze zm.), w związku z wnioskiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Radomiu - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa z terenu Nadleśnictwa 
Chmielnik, położonych w obrębie Gminy Gnojno, o łącznej powierzchni 165,30 ha według poniższego 
wykazu: 

1) obręb leśny Chmielnik - łącznie 114,63 ha, w tym: 
a) lasy glebochronne - o powierzchni 10,15 ha, w pododdziałach 133Ac,f,h,j,m; 
b) lasy glebochronne, wodochronne - o powierzchni 2,44 ha, w pododdziałach 98Ba-g; 
c) lasy wodochronne - o powierzchni 102,04 ha, w pododdziałach: 98Bi-k; 120f,h,i; 122b,c,g; 123a-g; 

124a-d; 125a-f; 141Ba,b;
2) obręb leśny Stopnica - łącznie 50,67 ha, w tym: 

a) lasy wodochronne - o powierzchni 48,02 ha, w pododdziałach: 33i-k; 34f; 35f,h,j; 36a; 37a,c; 37Ag; 
39a,b,g,h,k-n,t-x; 

b) lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, wodochronne - o powierzchni 2,65 ha, 
w pododdziałach 35a-c.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Dnia 23 czerwca 2013 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, powołując się na art.16
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zwróciła się do Rady Gminy Gnojno z prośbą
o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie uznania za ochronne lasów Skarbu Państwa, położonych na
terenie Gminy Gnojno. Łączna powierzchnia lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne wynosi 165,30
ha. Do wniosku załączono uzasadnienie oraz mapę z zaznaczonymi granicami proponowanych obszarów
lasów ochronnych.

Wnioskowane lasy odpowiadają warunkom określonym w art. 16 ustawy o lasach oraz
w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia
1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad
prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz.U. nr 67, poz. 337).

Według opinii Rady Gminy Gnojno propozycja uznania lasów za ochronne zawarta w przedłożonym
wniosku jest zasadna.
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