
Uchwala Nr XVII/I6I|I2
Rady Miejskiej w Jgdrzejowie

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Las6w Pairstwowych
w Radorniu o uznanie las6w za ochronne polozonych na terenie Gminy Jgdrzej6w.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
g m i n n y m  ( D z . U . z 2 0 0 1  r . N r  1 4 2 , p o z .  l 5 9 I z p 6 2 n . z m . ) o r a z  a r t .  1 6 u s t .  1 i 2
ustawy z dnia 28 wrzeinia l99l r. o lasach (Dz. U. z 201 1 r. Nr 12, poz. 59 z po2n.
zm.),

Rada Miejska w Jgdrzejowie
uchwala, co nastgpuje:

$ 1
Opiniuje siQ negatywnie wniosek Regionalnej Dyrekcji Las6w Panstwowych
w Radomiu o uznanie za ochronne las6w bpd4cych wlasnoSciq Skarbu Pafistwa,
polozonych w granicach administracyjnych Gminy JEdrzej6w o l4cznej powierzchni
2145,39 ha, pozostaj4cych w zaruqdzie Paristwowego Gospodarstwa LeSnego Lasy
Pafl stwowe NadleSnictwa Jgdrzej 6w.

$2
Lasy objgte opini4 okreSla wykaz las6w wnioskowanych o uznanie za ochronne
stanowi4cy zatqcznik do niniejszej uchwaly orazmapa przeglEdowa.

$3
Wykonanie uchwaly powierza sip Burmistrzowi Miasta JEdrzejowa.

$4
Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.

Przewodn iczqcy Rady Miej skiej

mgr PawelB/tr{zkiewicz



Uzasadnienie

Do uchwaly Nr XVlIll6l/12

Rady Miejskiej w Jgdrzejowie

z dnia 29 marca 2012 roku

Regionalna Dyrekcja Las6w Paristwowych w Radorniu pismem znak;

22fi02410212012 z dnia 06.02.2012 r. wyst4pila z wnioskietn o uznanie

za ochronne - lasy polozone na terenie Gminy JEdrzej6w bEdEce lv zarzqdzie

Nadlesnictwa Jpdrzej 6w.

Zgodnie z ustawq o lasach z dnia 28 wtzelnia l99lr., art.l6, ust. I i 2 (Dz. U.

z 2011 r. nr 12, poz. 59 z p62n. zm.), Rada Miejska w Jpdrzejowie powinna wyrazic

opinig w ci4gu 2 miesigcy od dnia otrzymania wystqpienia o jej wyrahenie.

Wyrazenie opinii dotyczy las6w ochronnych wymienionych w zalqczntlcu

do niniejszej uchwaly.

Z tytulu uznania las6w za ochronne Gmina Jgdrzej6w ponosi jedynie skutki

ekonomiczne wynikaj4ce z przepisow zwiqzanych z podatkiern leSnym naleznym

gminie.

Spos6b uznawania 1as6w, jako ochronne okre6la art. 15 ustawy z dnta 28 wrzeSnia

1991 r. o lasach, natomiast szczegolowe zasady i tryb uznawania las6w za ochronne

oraz szczeg6lowe zasady prowadzenia w nich gospodarki leSnej okreSla

Rozporz4dzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i Lesnictwa z

dnia25 sierpnia 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. nr 67 , poz.337).
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Zal1cznik

do Uchwaly Nr XVIIll6l/12
Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 29 marca 2012 roku

Regionalna Dyrekcja Las6w Paristwowych w Radomiu przedstawia wykaz las6w
ochronnych zgodnie z ustawq o lasach z dnia 28 wrzelnia l99I r., art. 16, poz. I i 2
(Dz.U.22011 r. nr 12 poz. 59) i zwraca sip z proSb4 o zaopiniowanie przez RadE
Miejsk4w Jgdrzejowie.

w obrgbie leinym Jgdrzejdw:
a) Lasy wodochronne o powierzchni 2106,64 ha, w pododdziatach: 116 a-gS; lITk;

118 a,f; l l9 a-g;120 a-c,k-n; l2l b,f,g;122 c,f,k-m; 124 f,g,k; 125 a-d,g-j, l,m;126
d,f; 127 d,f,k; 128 a,c,f,h; 129 c-f; 130 g,i-l,n,s,w 131 b,k; 132 a; 133 f; 134 c; 135
a,c-g,i,p,y; 136 g,hj,k,s; I37 a,b,g,k,l,p; I40 c,i,k; 141 a-g; I42 a-d,g,h; 144 c; 145
j,m,n; 146 b,c,g-j; I47ad-h,k,m,n; 148 b,h,i,k,m-r; 149 a-d,h,i,1-n,r-t; 152 f,g; 153
c-f ,h j ,k;  l5ab- j ;155 a-c,g, i ;156 d,gj ;  I57 a-k;158 a, f ;  158A a,b, f ,g;159 a,bd- i ;
159,4. a,bd; 160 a,b; 161 b,c; 162 a,cd,g-j; 163 a-g,i-l; 164 a,bd-g,ij,o,p; 165
a,b,f-hj,m-s; 167 h; 168 fih; 169 a-j; 170 a,bd; 171 d; 172 b-g; 173 b,f; 174
a,bd,f,h,i,k; I75 c-i; 176 a-g;177 a-g;178 a-f;179 c,d; 180 f,h; 181 a,b,d-l;182
a,b,g,h;183 b; 184 a-d,g-i; 185 a-g; 186 a-g; I87 a,c-f,h-k; 188 d,h-j; 189 b-f,hj;
190 a-f,h,i; l9l ad,f; 192 a,b; 193 a-d,hj,l; 194 a,b,d,h; 195 c-m; 196 b,c,f-h; 197
a-i; 198 a-k; 199 a-g;200 a-k;201 a-n;202 a,cd;203 ad,hS,k;204 a-i;206 a-f
207 a-c;208 a,b,h,i,k,n,o; 209 c,f, iS;2I0 a,bd,f,hj;2ll a,b,g,iS;2l2b,f;213 a-g,i;
214 a,cd,g,h;215 a-k; 216 a-l;217 a-h;2I8 a-f,h;2I9 a,c,f,g;220 a-d,gS,I-n;221
a,b,g,i;222A b-f,h-j; 223 a-h5,k,fl,tr; 224 a-i,k,m,o;225 a,c,f,g;226 g,hS;228 c,f;
229b-h;230 a-k,m;231 a-f ; ]32 a,b,h;233 c;234 a,bd,f ;235 a,k;237a-d,h;239 c-
f;241 a-d;242 a-d;243 a-f;244 g-i;245 a-g;246 a-d;247 a-f;248 a-f;249 f;281
a-d; 288 a-g;289 a,b;290 a-c;291 a-f;292 a-f;293 a-f;294 a-h;295 a-c;296 a-f;
297 a-d;298 c;299 a,b;300 a,b; 301 a-d; 302bd-h.

b) Lasy stanowi4ce cenne fragmenty rodzimej przyrody o powierzchni 1,42 ha, w
pododdziale 225 b;

c) Lasy stanowi4ce cenne fragmenty rodzimej przyrody, wodochronne o powierzchni
3 1,89 ha, w pododdziatach : 183 c; 184 f; 194 i;208 l; 220 f; 224 r; 296 g; 298 a,b;
302a,c;

d) Lasy na stalych powierzchniach badawczych i do5wiadczalnych, wodochronne - o
powierzchni 0,48 ha, w pododdziale: I2l i;

0 Lasy rnaj4ce szczeg6Ine znaczenie dla obronnoSci i bezpieczefstwa paflstwa,
wodochronne - o powieruchni 4,96ha, w pododdzialo. 190 g.

Razem powierzchnia las6w NadleSnictwa Jpdrzej6w wnioskowanych o uznanie za
ochronne w Gminie JEdrzej6w, wynosi 2145.39 ha.


