UCHWAŁA NR XXXIV/177/2013
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Radomiu
dotyczącego uznania lasów położonych na terenie miasta i gminy Działoszyce za ochronne
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001, Nr
142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 16 pkt 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U z 2011 r. nr 12,
poz. 59) Rada Miejska w Działoszycach uchwala co następuje:
§ 1. Wniosek Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Radomiu dotyczący uznania lasów za
ochronne o powierzchni 1016,17 ha położonych na terenie miasta i gminy Działoszyce, będących własnością
Skarbu Państwa opiniuje się pozytywnie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 16 pkt 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U z 2011 r. nr 12, poz. 59) Minister
właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru, na
wniosek Dyrektora Generalnego, zaopiniowany przez radę gminy - w odniesieniu do lasów stanowiących własność
Skarbu Państwa.
W dniu 7 lutego 2013 r. Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Radomiu zwrócił się z wnioskiem
o zaopiniowanie uznania lasów za ochronne. Do wniosku Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych
w Radomiu załączył kserokopie Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ustanawiające
odpowiedzialnym za przygotowanie wniosku o uznanie lasu za ochronny dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania.
Łączna powierzchnia lasów wnioskowanych za uznanie za ochronne na terenie miasta i gminy Działoszyce
to 1016,17 ha, w tym:
- lasy glebochronne, wodochronne o powierzchni 135,15 ha,
- lasy wodochronne o powierzchni 881,02 ha.
Wnioskowane lasy położone są na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Lasy glebochronne obejmują tereny wąwozów , jarów i stoków narażonych na erozję gleby.
Dla lasów wodochronnych, w tym na siedliskach wyżynnych, uznanie za ochronne wynika z pełnienia
przez nie następujących celów przyrodniczych:
- ochrona wód powierzchniowych, obszarów źródliskowych, potoków oraz terenów położonych wzdłuż ich
brzegów,
- ochrona siedlisk chroniących naturalne zasoby wód gruntowych,
- utrzymanie naturalnego regulatora wilgotności,
- utrzymanie zdolności retencyjnej gleb leśnych.
Skutki ekonomiczne utrzymania lasów ochronnych oraz prowadzenia w nich gospodarki, wynikające
z ograniczenia pozyskania drewna, stosowania odpowiednich sposobów zagospodarowania i ochrony lasu
obciążają Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
Uznanie lasów za ochronne nie powoduje ograniczeń budowy infrastruktury technicznej na terenach do
nich przyległych.
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