UCHWAŁA NR VIII/50/15
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie WYRAŻENIA OPINII W SPRAWIE POZBAWIENIA CHARAKTERU LASÓW
OCHRONNYCH W CZĘŚCI LASÓW KOMUNALNYCH LĄDKA-ZDROJU
Na podstawie art.18 ust15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z roku 2013,
poz.594, ze zmianami) oraz art.16 ust1a i ust2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z roku 2014,
poz.1153, ze zmianami)
§ 1. 1. Rada Miejska Lądka-Zdroju opiniuje pozytywnie pozbawienie charakteru lasów ochronnych w części
Lasów Komunalnych Lądka-Zdroju
2. Pozbawienie charakteru lasów ochronnych w części Lasów Komunalnych Lądka-Zdroju dotyczy
planowanego wylesienie części drzewostanów, w celu zwiększenia powierzchni istniejącego wyciągu narciarskiego
w oddziałach/pododdziałach:
1) 2b o powierzchni 0.3038
2) 9f o powierzchni 0,0145
3. Niniejsza uchwała stanowi uzupełnienie Uchwały NRIII/20/06 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia
28 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie uznania Lasów Komunalnych Lądka-Zdroju za lasy
ochronne
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Leszek Pazdyk
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UZASADNIENIE
W dniu 28 grudnia 2006r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę NRIII/20/06 dotyczącą wyrażenia
opinii w sprawie uznania lasów komunalnych Lądka-Zdroju za lasy ochronne, wyłączając część
drzewostanów, które znajdują się w obszarach na których znajduje się wyciąg narciarski oraz tam gdzie
planuje się wylesienie części drzewostanów w celu zwiększenia powierzchni istniejącego wyciągu
narciarskiego. Określenie powierzchni na której miało by powstać powiększenie istniejącego wyciągu
narciarskiego odbyło się na podstawie wizji terenowej (oględzin wzrokowych), bez użycia specjalistycznych
urządzeń pomiarowych. W ubiegłym roku, uprawniony geodeta (na wniosek inwestora), przedłożył wstępną
koncepcję rozbudowy stacji narciarskiej w Lądku-Zdroju (pismo z dnia 14.07.2014r.) wskazującą wytyczoną
geodezyjnie trasę narciarska (z wykonaniem specjalistycznych pomiarów). Z analizy przedłożonego materiału
geodezyjnego wynika, że przebieg pomierzonego planowanego powiększenia trasy narciarskiej odbiega nieco
od wytyczonego wzrokowo w roku 2006, tj. wkracza na oddział 2b o powierzchni 0.3038 oraz 9f o
powierzchni 0,0145 (czyli że łączna powierzchnia do pozbawienia charakteru lasów ochronnych dotyczy
zaledwie 0,3183ha). W związku z powyższym zmiana charakteru lasu nie wpływa negatywnie na funkcje
ochronne dla których dany teren uzyskał charakter ochronnych.

Pozbawienie charakteru lasów ochronnych następuje poprzez wydanie stosownej decyzji
administracyjnej przez starostę, zgodnie z art. 16 ust 1a ustawy o lasach, stanowiącym o tym, że
„Starosta, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze decyzji,
uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru - w odniesieniu do pozostałych lasów”,
przy czym zgodnie z art. 16 ust 2 w/w ustawy „Rada gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch
miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. W razie upływu tego terminu uważa się, że
rada gminy nie zgłasza zastrzeżeń”.
Wniosek o pozbawienie charakteru lasów ochronnych powinien zawierać min. uzgodnienia lub
opinie, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – czyli opinię Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie pozbawienie charakteru lasów ochronnych w części Lasów
Komunalnych Lądka-Zdroju.
Wobec powyższego Rada Miejska Lądka-Zdroju powinna wyrazić swoją opinie w sprawie pozbawienia
charakteru lasów ochronnych w części Lasów Komunalnych Lądka-Zdroju, stosowną uchwałą.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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