UCHWAŁA NR IX/85/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Drawsko położonych na terenie gminy Drawsko
Pomorskie za ochronne
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, Nr 34, poz.
170), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala co następuje:
§ 1.
1. Opiniuje się pozytywnie uznanie za ochronne lasów Nadleśnictwa Drawsko położonych na terenie gminy
Drawsko Pomorskie w części dotyczącej oddziałów i podoodziałów: 20; 25, 25Ab,c,f-i,k,m; 26, 26A;28; 29a-m,or; 30; 31; 34;36-40; 41a-f,h,i,k;42-44;45b,d-j; 46-48; 49-53; 54-58; 67; 71; 72; 72A; 94; 96c,d,i,j,l-n; 97j-p; 98; 99;
100c; 101-103; 105-107;117a-c,f,g,k,m,p-x; 118a-d,k,l,m-t,; 119; 120; 128-130; 135-137; 139-142; 155; 156; 162;
163; 174; 175; 188; 189; 256; 258m-r; 267; 270-272; 340; 341; 346; 347;408; 409; 438-441; 447-451; 476-479;
480; 488-495; 657; 663; 664a-d,f-h,j; 665-672; 712; 716; 717; 732; 741-746; 755; 758; 759; 797.
2. Opiniuje się negatywnie uznanie za ochronne lasów Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie polożonych na
terenie gminy Drawsko Pomorskie w części dotyczącej oddziałów i pododdziałów 5a-l; 6-10; 11a-h; 12a-d; 13bd,i,j; 14g,j,k; 21a-f;32; 33; 35; 59; 60; 63b; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 73; 74;78-81; 82a-d,j; 83d; 84-88; 90; 91-93; 95;
96a,b,f-h; 97ac,f-i; 100a,b,d,g,i,j; 104; 108-116; 117d; 121a,c,d;122-127; 131a,b,d,g,h; 132a,g,i; 133; 134; 138;
143b,d-i; 147; 148; 152b-d,f; 153a,c,f; 154a-d,g; 157-161; 164-170; 172; 173a-c,f; 176; 177; 178b,d,f,h,i,l,ax; 179;
181-184; 186; 187b-d,i-l; 190-192; 193a-f; 194a,c,d; 195b,c; 196a,c-h; 197a,b,g,j-l; 198c;199b; 200; 215-217;218af; 219a,c; 257; 258b-l; 259-266; 268; 269; 273-282; 285b-d,h; 286-289; 290b-d; 291a; 305; 312b,c,f; 342-345; 348355; 357; 358; 410-423; 425;426; 442-446; 452-462; 463-471; 472-475; 481a-d,f,g; 482a-c; 483a-d,f,g,i,j; 484-487;
658-662;713-715;718-720; 726a-c; 727-731; 734-740; 749-754; 756; 757; 795; 796.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Dnia 21 kwietnia 2011 r. powołując się na art. 15 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, stanowiący o lasach
ochronnych – Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawsko zwrócił się do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z prośbą
o wydanie jednoznacznej opinii w formie uchwały dotyczącej wniosku o uznanie wytypowanych obszarów
Nadleśnictwa Drawsko za ochronne. Do przedmiotowego pisma załączono wykaz lasów wnioskowanych o uznanie
za ochronne wraz z mapą przeglądową. Na podstawie art. 16 ust. 2 wyżej przywołanej ustawy rada gminy (Rada
Miejska w Drawsku Pomorskim) powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia
o jej wyrażenie. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne powinien zawierać
szczegółowe uzasadnienie celów uznania lasu za ochronny. W przedłożonych Radzie Miejskiej w Drawsku
Pomorskim załącznikach do przedmiotowego wniosku zawarte jest uzasadnienie wniosku o następującej treści: a)
cel uznania – zachowanie trwałości lasów, b) skutki społeczne – udostępnienie lasu o urozmaiconym charakterze,
c) skutki przyrodnicze – zachowanie biologicznej różnorodności, d) skutki ekonomiczne – zwiększenie nakładów
na prowadzenie gospodarki leśnej. Powyższa treść uzasadnienia dotyczy zarówno proponowanych, wiodących
kategorii ochronności, tj.: lasów wodochronnych, stanowiących cenne fragmenty rodzimej przyrody oraz lasów
mających szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa stanowiących cenne fragmenty rodzimej
przyrody. Wg opinii Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim propozycja uznania lasów za ochronne zawarta
w przedłożonym wniosku jest zasadna tylko w części odnoszącej się do oddziałów i pododdziałów bezpośrednio
graniczących z brzegami wód, gdzie funkcjonowanie ekosystemu leśnego przyczynia się do ochrony zasobów wód
i regulacji stosunków hydrologicznych. W przypadku drzewostanów, które są ostoją dla chronionych gatunków
zwierząt (wymienionych we wniosku): bielika, bociana czarnego i orlika krzykliwego wyznacza się formę ochrony
zapewniającą ciągłość gatunku w postaci stref ochronnych gniazd bez konieczności wprowadzania innej formy
ochronnej, jaką bez wątpienia są lasy ochronne. Wymienione obszary na których proponuje się uznanie lasów za
ochronne ze względu na zachowanie biologicznej różnorodności, zlokalizowanych na obszarach NATURA 2000 –
są już objęte forma ochrony wynikającą z innej podstawy prawnej, nie mniej jednak mającą na celu zapewnienie
między innymi zachowanie biologicznej różnorodności chronionych obszarów. W przypadku uznania za ochronne
wyłącznie tych lasów, które zostały zaopiniowane pozytywnie w niniejszej uchwale – skutek ekonomiczny
w postaci zmniejszenia dochodu do budżetu gminy drawsko Pomorskie z tytułu zmniejszenia o 50% stawki
podatku leśnego wyniesie w odniesieniu do 3543,96 ha kwotę 60.654,88 zł. Uznanie za ochronne, wszystkich
wnioskowanych w przedłożonym piśmie lasów, które stanowią 9217,23 ha – zmniejszyłoby dochód budżetu
z tytułu podatku leśnego o 157.752,90 zł. Decyzję o uznaniu lasu za ochronny podejmuje ostatecznie w odniesieniu
do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa – Minister właściwy do spraw środowiska na – zaopiniowany
przez radę gminy – wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
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