
UCHWAŁA NR LIII / 274 / 2022 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kalisz o uznanie za ochronne lasy położone na terenie 
Gminy Szczytniki i będące w zarządzie Nadleśnictwa Kalisz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.) i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2022 r., poz. 672 ze zm.)   
Rada Gminy Szczytniki       u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 1. Opiniuje się  pozytywnie projekt lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa 
będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kalisz, 
położonych na terenie Gminy Szczytniki, wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Położenie projektowanych lasów ochronnych przedstawiono na załączniku graficznym stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII / 274 / 2022 

Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

WYKAZ LASÓW WNIOSKOWANYCH O UZNANIE ZA OCHRONNE 
 

Nadleśnictwo: KALISZ 
Obręb leśny: PIECZYSKA 
Województwo: wielkopolskie 

Gmina: SZCZYTNIKI 

Określenie powierzchni i opis lasu Uzasadnienie 
wniosku 

Wnioskowane szczególne sposoby 
prowadzenia gospodarki leśnej 

Wiodąca 
kategoria 

ochronności 

Oddziały 
i pododdziały 

Orientacy
jna 

powierzc
hnia 
w ha 

Opis lasu 

a)cel uznania 
b)skutki społeczne 
c)skutki przyrodnicze 
d)skutki ekonomiczne 

a)ograniczenie pozyskania 
b)nakazy wykonywania   określonych 
zabiegów 
c)konieczność  założenia i  utrzymania 
urządzeń ochronnych 
d)ograniczenie udostępniania lasu 

1 2 3 4 5 6 
Lasy 
ochronne: 
-wodochronne 

221h,222k,m,n,223a,b,c,22
4c,d,i,226c,d,f,g,227a,287
p 

26,13 Drzewostany 
o zróżnicowanym 
składzie gatunkowym 
z przewagą 
drzewostanów 
sosnowych różnych 
klas wieku, na 
siedliskach 
charakterystycznych 
dla terenów  
nizinnych 

a)cel uznania – ochrona stosunków i zasobów 
wodnych na siedliskach wilgotnych, torfowiskach 
i obszarach zabagnionych. Tworzące zwarte duże 
kompleksy siedlisk wilgotnych i bagiennych . 
Ochrona strefy brzegowej wzdłuż rzek, potoków, 
kanałów, jezior i innych zbiorników wodnych, 
uznanych za żeglowne spławne, wyodrębniane w 
zależności od ich położenia i charakteru 
b)skutki społeczne – poprawa stanu środowiska 
przyrodniczego poprzez utrzymanie korzystnego 
wpływu lasu na warunki klimatyczne i  wodne. 
c)skutki przyrodnicze – naturalizacja stosunków 
wodnych na terenach wilgotnych, poprawa 
stosunków hydrologicznych w zlewni i ochrona jej 
retencji. 
d)skutki ekonomiczne – 
ograniczenie użytkowania rębnego i 
mniejsze dochody ze sprzedaży 

a)ograniczenie pozyskania – użytkowanie lasu według 
potrzeb hodowlanych stwierdzonych na gruncie, mających 
na uwadze ustawowe zadania utrzymania trwałości lasu. 
b)nakazy wyk. określonych zabiegów – 
zagospodarowanie zapewniające utrzymanie zdolności 
lasów do trwałego wypełniania przez nie funkcji 
ochronnych, poprawę  naturalnej odporności 
drzewostanów, ich różnorodności biologicznej oraz 
trwałości ekosystemów leśnych; dbałość o stan sanitarny 
lasu, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych zwiększających 
odporność drzewostanów.  
c)konieczność założenia i utrzymania urządzeń 
ochronnych – utrzymanie istniejących urządzeń. 
a)ograniczenie udostępniania lasu – 
wynikające  
z  przepisów ustawy o lasach. 
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drewna. Koncentracja cięć poza 
obszarami ochronnymi 

Lasy 
ochronne: 
-stanowiące 
ostoje 
zwierząt 
chronionych. 

227c,f,g,i,j,228b,c,d,f,g,j 20,64 Drzewostany 
o zróżnicowanym 
składzie gatunkowym 
i strukturze wiekowej, 
z przewagą 
drzewostanów 
sosnowych średnich 
klas wieku, na 
siedliskach  
charakterystycznych 
dla terenów nizinnych 

a)cel uznania – ochrona stanowisk bielika i 
bociana czarnego.  
b)skutki społeczne – zapewnienie dogodnych 
warunków bytowych z jednoczesnym 
ograniczeniem pełnego dostępu do lasu 
społeczeństwu 
c)skutki przyrodnicze – zapewnienie 
odpowiednich warunków bytowych zwierzętom 
chronionym   
d)skutki ekonomiczne – ograniczenie lub 
zaniechanie  użytkowania rębnego i mniejsze 
dochody ze sprzedaży drewna. Koncentracja cięć 
poza obszarami ochronnymi. 

a)ograniczenie pozyskania –wyłączenie drzewostanów z 
użytkowania rębnego. 
b)nakazy wyk. określonych zabiegów –wykonywanie 
niezbędnych zabiegów sanitarnych. 
c)konieczność założenia i utrzymania urządzeń 
ochronnych – oznakowanie tablicami informacyjnymi 
d)ograniczenie udostępniania lasu –wyłączenie 
drzewostanów z ruchu turystycznego – zakaz wstępu. 

Lasy 
ochronne: 
-znajdujące się 
w granicach 
administracyjn
ych miast i w 
odległości do 
10 km od 
miast 
 

249x 5,25 Drzewostany 
o zróżnicowanym 
składzie gatunkowym 
i strukturze wiekowej, 
z przewagą 
drzewostanów 
sosnowych średnich 
klas wieku, na 
siedliskach  
charakterystycznych 
dla terenów nizinnych 

a)cel uznania: - ochrona gruntów 
leśnych w odległości do 10 km od 
granic miasta Kalisza chroniących 
infrastrukturę terenów 
zamieszkanych przez człowieka, 
mająca na celu tworzenie i 
utrzymanie drzewostanów 
odpowiadających siedlisku, jak 
również poprawę ich odporności na 
czynniki abiotyczne i biotyczne. 
b)skutki społeczne – jednoczesne dążenie do 
zachowania naturalnych walorów lasów 
połączonych z funkcją turystyczną i rekreacyjną 
tych terenów. 
c)skutki przyrodnicze – zwiększenie 
bioróżnorodności, poprawa stanu środowiska 
przyrodniczego poprzez utrzymanie korzystnego 
wpływu lasu na warunki klimatyczne, glebowe i 
wodne,  
a)skutki ekonomiczne - zwiększenie naturalnej 
odporności drzewostanów na niekorzystne 
czynniki zewnętrzne, zwiększenie nakładów na 
zagospodarowanie i ochronę lasów ochronnych z 
jednoczesnym udostępnieniem ich dla 
społeczeństwa. 

a)ograniczenie pozyskania – użytkowanie 
lasu według potrzeb hodowlanych 
stwierdzonych na gruncie, mających na 
uwadze aspekt ekologiczny i społeczny. 
b)nakazy wyk. określonych zabiegów 
zagospodarowanie zapewniające 
utrzymanie zdolności lasów do trwałego 
wypełniania przez nie funkcji ochronnych, 
poprawę  naturalnej odporności 
drzewostanów, ich różnorodności 
biologicznej oraz trwałości ekosystemów 
leśnych; ; dbałość o stan sanitarny lasu, 
wykonywanie cięć pielęgnacyjnych 
zwiększających odporność drzewostanów. 
c)konieczność założenia i utrzymania 
urządzeń ochronnych – grodzenie 
powierzchni odnawianej przed 
zakładaniem upraw 
d)ograniczenie udostępniania lasu – 
wynikające  
z  przepisów  ustawy o lasach. 

Lasy 
ochronne: 

227d,h,228a,h,i 9,47 Drzewostany 
o zróżnicowanym 

a)cel uznania – ochrona stosunków i zasobów 
wodnych na siedliskach wilgotnych, torfowiskach 
i obszarach zabagnionych. Tworzące zwarte duże 

a)ograniczenie pozyskania – użytkowanie zgodne  
z zasadami hodowli lasu. 
b)nakazy wyk. określonych zabiegów – 
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-wodochronne 
-stanowiące 
ostoję 
zwierząt 
chronionych 

składzie gatunkowym 
i strukturze wiekowej, 
z przewagą 
drzewostanów 
sosnowych średnich 
klas wieku, na 
siedliskach  
charakterystycznych 
dla terenów nizinnych 

kompleksy siedlisk wilgotnych i bagiennych . 
Ochrona strefy brzegowej wzdłuż rzek, potoków, 
kanałów, jezior i innych zbiorników wodnych, 
uznanych za żeglowne spławne, wyodrębniane w 
zależności od ich położenia i charakteru i ochrona 
stanowisk bielika i bociana czarnego. 
b)skutki społeczne – poprawa stanu środowiska 
przyrodniczego poprzez utrzymanie korzystnego 
wpływu lasu na warunki klimatyczne i  wodne 
oraz zapewnienie dogodnych warunków bytowych 
z jednoczesnym ograniczeniem pełnego dostępu 
do lasu społeczeństwu. 
c)skutki przyrodnicze – naturalizacja stosunków 
wodnych na terenach wilgotnych, poprawa 
stosunków hydrologicznych w zlewni i ochrona jej 
retencji. 
d)skutki ekonomiczne – ograniczenie 
użytkowania rębnego i mniejsze dochody ze 
sprzedaży drewna. Koncentracja cięć poza 
obszarami ochronnymi 

zagospodarowanie zapewniające utrzymanie zdolności 
lasów do trwałego wypełniania przez nie funkcji 
ochronnych, poprawę  naturalnej odporności 
drzewostanów, ich różnorodności biologicznej oraz 
trwałości ekosystemów leśnych; dbałość o stan sanitarny 
lasu, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych zwiększających 
odporność drzewostanów. 
c)konieczność założenia i utrzymania urządzeń 
ochronnych – utrzymanie urządzeń ochronnych 
infrastruktury technicznej, budowa w razie potrzeby. 
d)ograniczenie udostępniania lasu – wynikające  
z przepisów  ustawy o lasach. 

 RAZEM 61,49    
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII / 274 / 2022 

Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

Mapa poglądowa lasów ochronnych 
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UZASADNIENIE 

U Z A S A D N I E N I E 

do UCHWAŁY   NR   LIII / 274 / 2022 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

 

             w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kalisz o uznanie za ochronne lasy 

położone na terenie Gminy Szczytniki i będące w zarządzie Nadleśnictwa Kalisz 

 

 

Pismem Nr Zn.Spr.ZG-6002.1.2022 z dnia 13 września 2022 r. ( data wpływu do Urzędu 

16.09.2022)   Nadleśnictwo Kalisz zwróciło się z prośbą do Rady Gminy Szczytniki o 

zaopiniowanie projektu lasów ochronnych położonych na terenie Gminy Szczytniki. 

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 672 ze zm.) minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny 

lub pozbawia tego charakteru, na wniosek Dyrektora Generalnego, zaopiniowany przez radę gminy 

– w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Rada gminy opiniuje uznanie 

lasów za ochronne w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia. W przypadku nie 

wyrażenia opinii we wskazanym terminie uważa się, że rada gminy nie zgłasza zastrzeżeń. 

Wnioskowane lasy ochronne zarządzane przez Nadleśnictwo Kalisz w pełni odpowiadają 

warunkom określonym w art. 15 ustawy o lasach praz Rozporządzeniu Ministra Ochrony 

Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu uznania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki 

leśnej (Dz. U. z 1992 r., Nr. 67, poz. 337).Nałożenie ochronności nie spowoduje ograniczeń w 

dostępie do lasu dla osób korzystających z lasów. 

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

2019 r., poz. 88 ze zm.) dla lasów ochronnych nie obowiązuje obniżona  o 50% stawka podatku 

leśnego. Uznanie lasów za ochronne nie ma zatem wpływu na budżet Gminy Szczytniki. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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