
Uchwała Nr XXXIII/258/13 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 27 listopada 2013r. 
 
w sprawie :  opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Bogdaniec położonych na terenie 

gminy Kłodawa za ochronne. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 
2013r. poz. 594 późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia  28 września 1991r. o lasach (jednolity 
tekst Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) Rada Gminy Kłodawa uchwala co następuje : 

 
§1. Opiniuje się negatywnie przedstawiony przez Nadleśnictwo Bogdaniec wniosek o uznanie lasów za 
ochronne położonych na terenie gminy Kłodawa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Bogdaniec, w 
następujących oddziałach i pododdziałach: 
 
1)  25 a,b, 
2) 72, 
3) 117a-f, 
4) 160a-h 
5) 161a 
6) 209 
7) 201a-c,f,g,k,l, 
8) 257 
9) 258a, c-f,i,l,m,p,r, 
10) 298, 
11) 299, 
12) 300a-d, 
13) 312-323 
o łącznej powierzchni 541,1427 ha. 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
 
                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 
                                      
                                                                                                Andrzej Legan 
 
 
 
                                                      
     
                                                       



U Z A S A D N I E N I E 
 
 W dniu 01 października 2013r. powołując się na art. 16 ustawy z dnia  28 września 1991r. o 
lasach, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bogdaniec pismem, znak : ZGS-7024-1/13 zwrócił się o wydanie 
opinii w formie uchwały dotyczącej wniosku o uznanie wytypowanych obszarów Nadleśnictwa 
Bogdaniec za ochronne. Do przedmiotowego  pisma załączono wykaz lasów wnioskowanych o uznanie 
za ochronne wraz z mapą. Mapa nie zawierała oznaczeń geodezyjnych. Wniosek o mapę z numerami 
ewidencyjnymi działek  uzupełniono w wersji elektronicznej (na płycie CD). 
 
 Aby było możliwe przeanalizowanie sprawy Wójt zwrócił się pismem z 28-10-2013r. znak 
RDK.0007.1.2013.MJ do Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec o uzupełnienie wniosku w taki 
sposób, aby teren projektowany do uznania za lasy ochronne został oznaczony ewidencyjnymi 
(geodezyjnymi) numerami działek wraz z ich powierzchnią. 
 
  
 
 Pismem z 04-11-2013r. Nadleśnictwo Bogdaniec przesłało wykaz projektowanych lasów 
ochronnych według oznaczeń geodezyjnych wraz z powierzchniami działek do Urzędu Gminy Kłodawa 
z prośbą aby w opinii posługiwać się numerami oddziałów leśnych, a  nie numerami ewidencyjnymi 
działek.  
 Na podstawie art. 16 ust. 2 w/w ustawy rada gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. 
 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 
sierpnia 1992r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz 
szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (t.j. Dz. U. z 1992 nr 67 poz. 337) w §1. 
pkt. 7 lit. b mówi, że za ochronne mogą być uznane lasy, które chronią środowisko przyrodnicze, w tym 
lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych 
miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców. Wyrażenie opinii dotyczy lasów znajdujących się w 
oddziałach i pododdziałach : 25a,b, 72, 117a-f, 160a-h, 161a, 209, 210a-c, f,g,k,l, 257, 258a, c-f, i, l, m, 
p, r, 298, 300a-d, 312-323 na powierzchni 541,1427 ha. Projektowane lasy ochronne zarządzane przez 
Nadleśnictwo Bogdaniec, położone na terenie naszej Gminy mają właśnie pełnić funkcję lasów 
położonych w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. 
mieszkańców. 
 Uznanie za ochronne wymienionych lasów niesie za sobą skutki finansowe dla budżetu gminy 
Kłodawa w postaci zmniejszenia o 50% stawki podatku leśnego. W przypadku lasów uznanych za 
ochronne o powierzchni 541,1427 ha nastąpi zmniejszenie wpływów do budżetu gminy z tytułu podatku 
leśnego o kwotę około 11.000 zł/rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


