
Uchwała NR .................... 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia …… grudnia 2021 r. 

w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

w Krośnie o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne i będących 

w zarządzie Nadleśnictwa Bircza. 

 

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

Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie wniosek Dyrektora RDLP w Krośnie z dnia 2 grudnia 2021 r., znak sprawy: 

ZU.6002.3.2021, o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa pozostających 

w zarządzie Nadleśnictwa Bircza położonych w granicach administracyjnych Gminy Ustrzyki Dolne  

o łącznej powierzchni 9 181,69 ha pełniących następujące funkcje: 

1) Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody - 9 026,08 ha; 

2) Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody i chroniące glebę na stromych zboczach, 

terenach podatnych na osuwiska oraz na zboczach jarów i wąwozów – 28,51 ha; 

3) Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody i chroniące zasoby wód wzdłuż rzek, 

potoków oraz na siedliskach wilgotnych i bagiennych – 80,26 ha; 

4) Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody i mające znaczenie dla obronności oraz 

bezpieczeństwa Państwa – 14,55 ha; 

5) Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody i znajdujące się na stałych powierzchniach 

badawczych wydzielonych w Planie Urządzenia Lasu – 2,03 ha 

6) Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody i będące drzewostanami nasiennymi 

wyłączonymi z użytkowania rębnego – 30,26 ha. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w dniu 2 grudnia 2021 r. zwrócił się  

z prośbą o zaopiniowanie wniosku o uznanie lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu 

Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Bircza, położonych w granicach administracyjnych 

Gminy Ustrzyki Dolne. Do wniosku dołączono wykaz lasów znajdujących się w zasięgu 

administracyjnym Gminy Ustrzyki Dolne z podziałem na kategorie ochronności wraz z załącznikiem 

graficznym w postaci mapy przeglądowej na podkładzie mapy topograficznej obrazującym 

rozmieszczenie przedmiotowych drzewostanów na terenie Gminy. Wniosek zawiera zapewnienie, że 

wdrożenie projektu decyzji nie spowoduje konieczności zmian aktualnie obowiązującego Planu 

Urządzenia Lasu, który w trakcie opracowania podlegał konsultacjom społecznym.  

 

We wniosku zgłoszono: 

1) Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, na powierzchni 9 026,08 ha uzasadniając 

uwzględnienie w zasadach prowadzenia gospodarki leśnej cennych przedmiotów ochrony przyrody 

występujących w obszarach Natura 2000. 

2) Lasy chroniące glebę na stromych zboczach, terenach podatnych na osuwiska oraz na zboczach 

jarów i wąwozów jako druga z kategorii ochronności, na powierzchni 28,51 ha wskazując na potrzebę 

szczególnego traktowania ze względu na zagrożenie erozją. 

3) Lasy chroniące zasoby wód wzdłuż rzek, potoków oraz na siedliskach wilgotnych i bagiennych, 

jako druga z kategorii ochronności, na powierzchni 80,26 ha uzasadniając potrzebą zapewnienia 

ochrony na zasadzie wyznaczania buforów przy powyżej wskazanych elementach. 

4) Lasy mające znaczenie dla obronności oraz bezpieczeństwa Państwa, jako druga kategoria  

o powierzchni 14,55 ha ze wskazaniem na możliwość wykorzystywania w tym zakresie przez Wojsko 

Polskie. 

5) Lasy znajdujące się na stałych powierzchniach badawczych wydzielonych w Planie Urządzenia 

Lasu, jako druga kategoria o powierzchni 2,03 ha gdzie zlokalizowane zostały powierzchnie 

doświadczalne.  

6) Lasy będące drzewostanami nasiennymi wyłączonymi z użytkowania rębnego, jako druga 

kategoria na powierzchni 30,26 ha. Drzewostany te ujęte są w Krajowym Rejestrze Wyłączonych 

Drzewostanów Nasiennych i stanowią cenne źródła nasion.  

Do wniosku dołączono wykaz oraz załącznik graficzny. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Sprawą 

zastrzeżoną ustawą o lasach do kompetencji właściwej miejscowo rady gminy, jest opiniowanie 

wniosków o uznanie za lasy ochronne. 

Według art. 15 ustawy o lasach, za lasy szczególnie chronione mogą być uznane lasy, które: 

1) chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi, obrywanie 

się skał lub lawin; 

2) chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne 

w zlewni oraz na obszarach wododziałów; 

3) ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków; 

4) są trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu; 

5) stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie 

gatunkowej; 

6) mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa Państwa; 

7) są położone: 



a) w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast 

liczących ponad 50 tys. mieszkańców, 

b) w strefach ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662 oraz z 2021 r. poz. 36 i 97) 

c) w strefie górnej granicy lasów. 

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 ustawy o lasach minister właściwy do spraw środowiska, w drodze 

decyzji, uznaje las za ochronny na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Jednym z 

dokumentów niezbędnych do wydania tej decyzji jest opinia właściwej miejscowo rady gminy, która 

powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie.  

W przypadku upływu tego terminu uważa się, że rada gminy nie zgłasza zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 888 z późn. zm.) dla lasów ochronnych nie obowiązuje obniżona o 50% stawka podatku leśnego. 

Dlatego uznanie za lasy ochronne na terenie danej gminy nie ma wpływu na budżet tej gminy. 

 

W związku z powyższym należało przedstawić projekt uchwały i zaopiniować go pozytywnie. 


