
UCHWAŁA NR XXXVI/222/2013
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 14 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r., poz. 
594/ oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach /Dz.U z 2011r. Nr 12, poz. 59 ze zm./, Rada 
Gminy uchwala, co następuje : 

§ 1. Wyraża się negatywną opinię w sprawie uznania lasów o powierzchni 192,07 ha położonych na terenie 
Gminy Nowy Korczyn za ochronne, zgodnie z wnioskiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uzasadnienie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu pismem Znak ZS-7024-34/13 dnia 23.05.2013r. zwróciła 
się do Rady Gminy w Nowym Korczynie z wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii w sprawie uznania lasów 
położonych na terenie Gminy Nowy Korczyn, stanowiących własność Skarbu Państwa, a pozostających 
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik, za lasy ochronne. 
Decyzję o uznaniu lasów za ochronne wydaje minister właściwy do spraw środowiska na wniosek Generalnego 
Dyrektora Lasów Państwowych. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez radę gminy. Lasy planowane do uznania za 
ochronne mają objąć powierzchnię 192,07 ha. We wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 
brak jest dokładnych informacji na temat zasad prowadzenia gospodarki leśnej po wprowadzeniu lasów 
ochronnych, jakie formy tej gospodarki zostaną dopuszczone, a jakie zakazane. Dotychczasowy status lasów 
w zupełności spełnia cele ochrony przyrody tym bardziej, iż lasy położone są w zasięgu funkcjonalnym Solecko – 
Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Decydującym jednak argumentem przemawiającym za 
negatywnym zaopiniowaniu wniosku jest fakt, iż uznanie lasów za ochronne spowoduje obniżenie stawki podatku 
leśnego o połowę, a w konsekwencji to, że do budżetu gminy wpłynie mniej ok. 14 tys. zł. rocznie. 
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