
UCHWAŁA NR XLI/304/2014
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Ożarów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm./ w związku z art. 16, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku 
o lasach /tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, Nr 12, poz.59 z późn.zm./ Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

Opiniuje pozytywnie wniosek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w sprawie uznania lasów 
za ochronne położonych na terenie gminy Ożarów, pozostajacych w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

RegionalnaDyrekcjaLasów Państwowychw Radomiu zwróciła się z wnioskiemdo RadyMiejskiej o

pozytywnąopinię w sprawie uznania lasów za ochronne, położonychna terenie GminyOżarów.Wniosek

dotyczy lasów Skarbu Państwa pozostającychw zarządzie PaństwowegoGospodarstwa Leśnego Lasy

PaństwoweNadleśnictwoOstrowiec Świętokrzyski.

Z uzasadnienia do wnioskuwynika, że wnioskowanelasy w pełni odpowiadajawarunkomokreślonymw art.16

ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach oraz RozporządzeniuMinistra Ochrony Środowiska, Zasobów

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 roku w sprawie szczegółowychzasad i trybu uznawania lasów

za ochronne oraz szczegółowychzasad prowadzeniaw nich gospodarki leśnej /Dz.U.Nr 67, poz.337/. Wpisują

się one również w istniejący i aktualizowanyprzez Ministra Środowiska system lasów ochronnychw regionie i

województwieświętokrzyskim.Całkowita powierzchnia leśna gruntów Skarbu Państwa w zarządzie

NadleśnictwaOstrowiec Świętokrzyskipołożonychna terenie GminyOżarów wynosi 1073,95 ha.

Uznanie lasów za ochronne nie spowoduje ograniczeń budowy infrastruktury technicznejna terenach do nich

przyległych,zaś pozyskiwaniepłodów runa leśnego ora udostępnienie lasu dla ludności nie będzie ograniczone

ponad przypadki określonew ustawie o lasach.

Ze złożonegownioskuwynika, że z tytułu uznania lasów za ochronne, gmina ponosi jedynie skutki ekonomiczne

wynikającez przepisów prawnych związanychz podatkiem leśnymnależnymgminie.W przypadku gminy

Ożarów będzie to znikomy skutek finansowy,gdyż powierzchnia lasów wnioskowanycho uznanie za ochronne

wynosi 29,68 ha, co stanowi 3% powierzchni lasów znajdującychsię na terenie gminy,które do tej pory nie

zostały objęte ochronnością.

W związku z powyższympodjęcie uchwaływyrażającejpozytywnąopinię jest zasadne.
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