
UCHWAŁA NR 67/X/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Rajgród o uznanie za ochronne lasy położone na terenie 
gminy Szczuczyn i będące w zarządzie Nadleśnictwa Rajgród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 i 1309) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2129 i 2161, z 2019 r. poz. 83 i 125), w związku z wnioskiem Nadleśnictwa Rajgród, uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie projekt lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa 
będących w zarządzie Nadleśnictwa Rajgród, położonych w gminie Szczuczyn, wyszczególnionych w wykazie 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Położenie projektowanych lasów ochronnych przedstawiono na załączniku graficznym, stanowiącym 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 67/X/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne

Województwo PODLASKE

Powiat GRAJEWSKI

Gmina SZCZUCZYN OBSZAR WIEJSKI

Poz. Wiodąca kategoria
ochronności (inne

kategorie)

Powierzchnia
(w ha)

Uzasadnienie wniosku

1 Lasy wodochronne 31,13 ·Ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-leśnego wzdłuż
cieków wodnych i ciągów hydrologicznych tworzonych
przez siedliska wilgotne i bagienne oraz ekosystemów
siedlisk wilgotnych i bagiennych zabezpieczających
zasoby wody;
·Wzrost wartości pozaprodukcyjnych funkcji lasów.

2 Lasy stanowiące ostoje
zwierząt podlegających
ochronie gatunkowej

16,34 ·Ustanowiona strefa ochronna wokół miejsc rozrodu i
regularnego przebywania celem zachowania i rozwoju
zagrożonego gatunku: bielika [Decyzja z dnia 29
października 2018 r. (zn. WPN.6442.119.2019.MC)];
·Ustanowiona strefa ochronna wokół miejsc rozrodu i
regularnego przebywania celem zachowania i rozwoju
zagrożonego gatunku: orlika krzykliwego [Decyzja z dnia
19 sierpnia 2016 r. (zn. WPN.6442.46.2016.MD)];

3 Lasy stanowiące ostoje
zwierząt podlegających
ochronie gatunkowej (lasy
wodochronne)

34,45 ·Ustanowiona strefa ochronna wokół miejsc rozrodu i
regularnego przebywania celem zachowania i rozwoju
zagrożonego gatunku: bielika [Decyzja z dnia 29
października 2018 r. (zn. WPN.6442.119.2019.MC)];
·Ustanowiona strefa ochronna wokół miejsc rozrodu i
regularnego przebywania celem zachowania i rozwoju
zagrożonego gatunku: orlika krzykliwego [Decyzja z dnia
19 sierpnia 2016 r. (zn. WPN.6442.46.2016.MD)];
·Ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-leśnego wzdłuż
cieków wodnych i ciągów hydrologicznych tworzonych
przez siedliska wilgotne i bagienne oraz ekosystemów
siedlisk wilgotnych i bagiennych zabezpieczających
zasoby wody;
·Zachowanie i podniesienie walorów przyrodniczych
regionu;
·Wzrost wartości pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Razem 81,92
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Województwo PODLASKE

Powiat GRAJEWSKI

Gmina SZCZUCZYN MIASTO

Poz. Wiodąca kategoria ochronności
(inne

kategorie)

Powierzchnia
(w ha)

Uzasadnienie wniosku

1

Lasy położone w granicach
administracyjnych miast i w
odległości do 10 km od granic

administracyjnych

·Lasy w granicach administracyjnych
miasta Szczuczyn.
·Wzrost atrakcyjności turystycznej
regionu.
·Zachowanie i podniesienie walorów
przyrodniczych regionu.
·Wzrost atrakcyjności funkcji lasów.

Razem 1,50

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 67/X/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 i 1306) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie
w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Sprawą zastrzeżoną ustawą
o lasach do kompetencji właściwej miejscowo rady gminy, jest opiniowanie wniosków
o uznanie za lasy ochronne.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2129 ze zm. ) minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny na
wniosek Dyrektora Generalnego, zaopiniowany przez radę gminy - w odniesieniu do lasów stanowiących
własność Skarbu Państwa. Rada gminy opiniuje uznanie lasów za ochronne w terminie dwóch miesięcy od
dnia otrzymania wystąpienia. W przypadku upływu tego terminu uważa się, że rada gminy nie zgłasza
zastrzeżeń.

W imieniu Skarbu Państwa z wnioskiem o uznanie za ochronne lasów wystąpiło Nadleśnictwo Rajgród
pismem z dnia 8 lipca 2019 r. Projektowane lasy ochronne zarządzane przez Nadleśnictwo Rajgród pełnią
następujące funkcje:

-lasy wodochronne o powierzchni 31,13 ha,

-lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej o pow. 16,34 ha
-lasy wodochronne, stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej o pow. 34,45 ha (
podwójna kategoria ochronności),

-lasy w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych
o powierzchni 1,5 ha.

Wnioskowane lasy w pełni odpowiadają warunkom określonym w art. 15 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. z 1992r., Nr 67, poz. 337).

Celem uznania lasów ochronnych jest zachowanie trwałości lasów poprzez: ochronę krajobrazu i ekotonu
wodno-leśnego wzdłuż cieków wodnych i ciągów hydrologicznych tworzonych przez siedliska wilgotne
i bagienne oraz ekosystemów siedlisk wilgotnych i bagiennych zabezpieczających zasoby
wody; ustanowienie strefy ochronnej wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania celem zachowania
i rozwoju zagrożonych gatunków tj. orlika krzykliwego i bielika; zachowanie i podniesienie walorów
przyrodniczych regionu oraz wzrost wartości pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Zagospodarowanie lasów ochronnych prowadzone będzie pod kątem utrzymania ich wielofunkcyjnej roli
ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, dla których zostały uznane za ochronne.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.1045 ze zm.),
od 1 stycznia 2016 r. dla lasów ochronnych nie obowiązuje obniżona o 50% stawka podatku leśnego.
Uznanie za lasy ochronne na terenie danej gminy nie ma zatem wpływu na budżet tej gminy.

Wobec powyższego, podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Szczuczynie jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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