
Uchwała nr XIV/97/11 

Rady Gminy Santok 

z dnia 28.11.2011r. 

w sprawie: opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Kłodawa położonych na terenie 

gminy Santok za ochronne. 

 

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

gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16 ustawy z dnia 28 września 

1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r., Nr 12, poz. 59 ze zm.), Rada Gminy Santok uchwala co 

następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przez  Nadleśnictwa Kłodawa wniosek o uznanie 

lasów za ochronne położonych na terenie gminy Santok, będące w zarządzie Nadleśnictwa 

Kłodawa, w następujących oddziałach i pododdziałach:  

1) 628 b, d, i, j, k, n, o, p, stanowiących część działki o nr ewid. 716, obręb Gralewo, gm. 

Santok; 

2) 642 b, c, d, stanowiących część działki o nr ewid. 739, obręb Gralewo, gm. Santok; 

3)  657 b, c, d, stanowiących część działki o nr ewid. 757, obręb Gralewo, gm. Santok; 

4) 672b, c, d, f, g, j, stanowiących część działki o nr ewid. 773/3, obręb Gralewo, gm. Santok; 

5) 686 a , b, c, d, f, g, h, stanowiących część działki o nr ewid. 788/4, obręb Gralewo, gm. 

Santok; 

o łącznej powierzchni 111,63 ha. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Honorata Brzytwa 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Dnia 09 listopada 2011r. powołując się na art. 16 ustawy z dnia 28 września 1991r. o 

lasach Nadleśniczy Nadleśnictwo Kłodawa pismem, znak: ZG-7024-1/2011 zwrócił się o 

wydanie opinii w formie uchwały dotyczącej wniosku o uznanie wytypowanych obszarów 

Nadleśnictwa Kłodawa za ochronne.  Do przedmiotowego pisma załączono wykaz lasów 

wnioskowanych o uznanie za ochronne wraz z mapą. 

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. 

Wyrażenie opinii dotyczy lasów znajdujących się w oddziałach i pododdziałach: 628b, 

d, i, j, k, n, o, p, 642b, c, d, 657 b, c, d, 672b, c, d, f, g, j, 686a, b, c, d, f, g, h, zajmujących 

powierzchnię 111,63 ha. 

Przedmiotowe lasy położone są w obszarze Natura 2000 PLH 080071„Ostoja 

Barlinecka” oraz PLB 080001„Puszcza Barlinecka”. 

Jako skutki przyrodnicze uznania w/w lasów za ochronne przedstawiono m.in. 

ograniczenie stosowania zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk leśnych oraz 

ograniczanie regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odwodnienia 

lasu oraz użytkowania sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów nieleśnych, z uwagi na 

stosowanie specjalnych metod zagospodarowania lasu. 

Uznanie za ochronne wymienionych lasów niesie za sobą skutek finansowy dla 

budżetu gminy Santok w postaci zmniejszenia o 50% stawki podatku leśnego. W przypadku 

lasów uznanych za ochronne o powierzchni 111,63 ha nastąpi zmniejszenie wpływów do 

budżetu gminy z tytułu podatku leśnego o kwotę około 2300 zł/rok. 


