
UCHWAŁA NR XLVI/216/14
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz art.16 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 
59 z późn. zm.)

Rada Gminy w Dwikozach uchwala co następuje: 

§ 1. 

Wyraża się negatywną opinię w sprawie uznania lasów za ochronne o powierzchni 91,79 ha, stanowiących 
własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. 

§ 2. 

Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do  uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy w Dwikozach. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 
zakresie. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Józef Skobel
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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/216/14 

Rady Gminy w Dwikozach 

z dnia 26 marca 2014 r. 

Uzasadnienie

 Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski na wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Radomiu  zwróciło się do Rady Gminy w Dwikozach z prośbą o zaopiniowanie  wniosku o uznanie  za ochronne 
lasów o powierzchni 91,79 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. 

 Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 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 – w odniesieniu  do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. 

 Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 2 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. 

 Wniosek  jednak nie może zostać uwzględniony. 

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm. ) do właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do 
kompetencji rady. Wymienione w dokumentacji wniosku lasy nie posiadały jak dotąd żadnej kategorii ochronności. 
Uznanie lasu za ochronny może pozbawić mieszkańców Gminy jego różnorodnych funkcji, a mianowicie: 
pozyskanie  drewna lub płodów runa leśnego, udostępniania lasu dla ludności. Należy się również liczyć z faktem, 
że w perspektywie lat mogą się pojawić inne negatywne skutki dla mieszkańców po uznaniu lasów za ochronne. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały wyrażającej negatywną opinię jest zasadne.

 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. z 2002 r. nr 200, poz. 1682 z późn. 
zm.). W naszym przypadku : stawka za 1 ha lasów wynosi 37,63 zł. Czyli 37,63 zł x 91,79 ha = 3 454,06 zł. 50 % 
z tej kwoty 1 727,03 zł. (tyle środków finansowych w roku budżetowym będzie mniej, jeśli obszar 91,79 ha 
zostałby uznany za las ochronny).
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