
 
UCHWAŁA NR 220/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  
 

z dnia 23 maja 2013r. 
 

w sprawie wyraŜenia opinii o uznaniu części lasów naleŜących do Nadleśnictwa Jastrowie za 
               lasy 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; z 2002r. Nr 23 poz.220,  Nr 62 poz.558,  Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;  
z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;  
z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. 
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 
poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 
134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012r. poz.567; z 2013r. poz.153) 
oraz art.16 ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r. Nr 12 poz. 59, 
Nr 34 poz.170, Nr 106 poz.622, Nr 224 poz.1337) - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie wniosek Nadleśnictwa Jastrowie o uznanie lasów 

połoŜonych na terenie gminy Jastrowie o łącznej powierzchni 4902,70 ha jako lasów 
ochronnych. 

2. Lasy objęte opinią określa wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Jastrowiu. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE   
 
do uchwały Nr 220/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 maja 2013r.  
w sprawie wyraŜenia opinii o uznaniu części lasów naleŜących do Nadleśnictwa Jastrowie za 
lasy ochronne. 

 
 

Zgodnie  z art.16 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r. Nr 12 
poz.59 ze zm.) 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. 

Jednym z dokumentów niezbędnych do wydania tej decyzji jest opinia właściwej miejscowo 
rady gminy.  

Z wnioskiem o zaopiniowanie projektowanych lasów ochronnych, wymienionych                          
w załączniku do uchwały, wystąpił Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie wskazując kategorie 
ochronności, ich powierzchnię i lokalizację.  

 
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika wprost z przepisu prawa. 

 


