
UCHWA A NR  40/6/VI/11

RADY MIEJSKIEJ W I OWEJ

z dnia  17 maja 2011 r.

w sprawie: zaopiniowania przez  Rad  Miejsk  w I owej wniosku o uznanie za ochronne
lasy Skarbu Pa stwa b ce w zarz dzie Nadle nictwa aga

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) oraz  art. 16 ust. 2 w zwi zku
z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr
12 poz. 59 i Nr 34, poz. 170)  Rada Miejska w I owej uchwala, co nast puje:

§ 1. Opiniuje si  pozytywnie przedstawiony przez Nadle nictwo aga  wniosek o uznanie za
ochronne lasy Skarbu Pa stwa, b ce w zarz dzie Nadle nictwa aga , po one na
terenie gminy I owa w obr bie le nym I owa (obszar wiejski) o cznej powierzchni ok.
1964,06 ha na oddzia ach i pododdzia ach wyszczególnionych w za czniku do
niniejszej uchwa y.

§ 2. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od og oszenia.

Przewodnicz cy Rady

Józef Brzezicki

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.



Za cznik do uchwa y
Rady Miejskiej w I owej
Nr  40/6/VI/11
z dnia 17 maja 2011 r.

Wykaz lasów pozytywnie zaopiniowanych do uznania jako lasy ochronne na terenie gminy I owa, Nadle nictwie aga , obr bie I owa – obszar wiejski

Wiod ca katego-
ria ochronno ci

Oddzia y i pododdzia y Orientacyjna
powierzchnia

w ha

Opis lasu Szczególne sposoby prowadzenia gospodarki le nej
ograniczenie pozyskania nakazy wykonywania okre lo-

nych zabiegów
konieczno  za o-
enia i utrzymania

urz dze  ochron-
nych

ograniczenie
udost pniania

lasu

1) wodochronne 1; 2a-g,i-k; 3; 4a-c,f-j, 5a,c-d,h-o; 6b-g,i-m;7; 8a-f,h-m;
9a-b,d-o; 10a-f,h-l; 11; 12a-d,g-h,j-l; 16a-b,d-m;19; 20;
21; 22; 28w-z; 29a-i,k-o; 30a-j,l-s; 31a,c-i,k-p; 32a-p;33a-
j,n,r-s; 34a-k,m-n; 35a-h,k; 36h,j-l; 43a-d,g,j-n,t-fx; 46;
47a,c-i;48a,c-f,h-i,l-n; 54; 56k; 57b-c,f,j-k; 58a-g,k-p; 59a-
o,r-t; 64d-f,h-k,m; 65a-g,i-o,r-y; 66a-f,h-o; 67a,c-f,h-l,n-
r,y-dx; 68k-l; 71a-d,h,j; 72a-d,g-p; 73a-i,k; 76; 77k; 81a-
m; 83s-t; 98a-k,m-o; 99i-j; 110i,l,n-o; 135g-r; 141a-c;
144a-b,d-j; 145; 146; 147a-b,d-w; 152b-g,i-k; 153a-b,d-i;
154a-f,h-j; 155b,h-j; 156k-n; 164a-c; 167j,l-n; 168g-j;
169h-i,k; 171m-n; 187a,c,f-k,m; 190Aa,c-i,k; 191b-f;
192b-g,k,m-p; 193b-i,m-o; 194a-h,k-m,p-s; 199a-f,h-j;
201a-k,m-o,s-t; 204a,c,f-l,n-t; 206a-b,d-n; 207f-g,i,l-n,p;
208g,i-l; 212; 213a-f; 214c-d,h-o; 215b,d-k; 216a,c-d,g-i;
217a-d,h,j,l-m,p,t-w,y.dx-hx; 218a-i,k-l,n; 219a-k; 220a,c-
d,g,j,l-m; 221c-h; 222a,f-g; 223a,c-h; 225i-m; 226a-c,g-
h,k,m-n,r-t; 228a-c,f-j,m; 229b-j; 230a; 236b-d,g-k; 237;
239a-b; 243a-h; 244a-c, 247a-f,h; 248a-b,d; 252a-b,i-j;
253b-i; 256a-h; 257a-f,h; 261a-d,g-i

1944,54 Drzewostany o
zró nicowanym
sk adzie gatunko-
wym i strukturze
wiekowej, na siedli-
skach charaktery-
stycznych dla tere-
nów nizinnych

ytkowanie zgodne z za-
sadami hodowli lasu

Zagospodarowanie zapewniaj ce
utrzymanie zdolno ci lasów do
trwa ego wype niania przez nie
funkcji ochronnych, popraw
naturalnej odporno ci drzewo-
stanów, ich ró norodno ci biolo-
gicznej oraz trwa ci ekosyste-
mów le nych; dba  o stan
sanitarny lasu, wykonywanie
ci  piel gnacyjnych zwi ksza-

cych odporno  drzewostanów

Budowa i utrzyma-
nie urz dze
ochronnych infra-
struktury technicz-
nej (np. urz dze
melioracyjnych)

Wynikaj ce z
przepisów
ustawy o
lasach

2) wodochronne i
stanowi ce
ostoje zwierz t
podlegaj cych
ochronie ga-
tunkowej

68a-j 19,52 Drzewostany so-
snowe rednich klas
wieku na siedli-
skach B w, BM w,

W strefie ochrony cz cio-
wej w okresie 1 stycznia do
31 lipca – zakaz wykony-
wania prac, maj cych
wp yw na ochron  miejsc
rozrodu, w strefie ochron-
nej cis ej – wy czenie
drzewostanów z u ytkowa-
nia r bnego

W strefie ochrony cz ciowej
wykonywanie zabiegów wy cz-
nie o charakterze sanitarnym i
hodowlanym, w strefie ochrony
cis ej – wykonywanie niezb d-

nych zabiegów sanitarnych w
uzgodnieniu z konserwatorem
przyrody

Oznakowanie zgod-
ne z ustaw  o lasach

Zakaz wst pu


