
druk 17/LII 
UCHWAŁA NR……… 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia………2014 r. 

 
 
 
 
w sprawie wyrażenia opinii o ustanowieniu na działce nr 14/2 obręb Krajnik lasu 
ochronnego (wodochronnego) 
 
 
 
Na podstawie art. 16 ust. 1 a i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 Rada Miejska w Gryfinie wyraża pozytywną opinię o ustanowieniu na działce               
nr 14/2 obręb Krajnik, gmina Gryfino, lasu ochronnego (wodochronnego). 
 
 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 
 
 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
 

Mieczysław Sawaryn 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 
 
Przepis art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1153) stanowi, iż Starosta po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii 
rady gminy, w drodze decyzji, uznaje za las ochronny lub pozbawia go tego charakteru                 
– w odniesieniu do lasów nie będących własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 16 ust. 2 
ustawy o lasach  rada gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. 
 
W piśmie z dnia 25.08.2014 r. Starosta Gryfiński wystąpił do Rady Miejskiej w Gryfinie                
z wnioskiem o wyrażenie opinii w związku z podaniem Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków o ustanowienie na działce nr 14/2 o powierzchni 0,64 ha w obrębie Krajnik, 
gmina Gryfino, lasu ochronnego (wodochronnego), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronnego oraz szczegółowych zasad 
prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. z 1992.67.337).   
 
Właścicielem działki nr 14/2 obręb Krajnik jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków, które w uzasadnieniu wniosku o ustanowienie lasu ochronnego (wodochronnego) 
wskazało na podejmowanie działań umożliwiających ochronę ptaków poprzez ochronę ich 
siedlisk i takie prowadzenie działalności, aby zwiększać i umacniać populacje różnych 
gatunków ptaków. Działka nr 14/2 obręb Krajnik jest położona w dolinie Dolnej Odry                     
w obszarze specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Odry PLB320003” i specjalnym 
obszarze ochrony siedlisk „Dolna Odra PLH 320037”. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków wskazało, iż działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Odry Wschodniej,            
na jej pierwotnej tarasie zalewowej. Drzewostan buduje głównie około 40-50 letnia osika. Jest 
to enklawa leśna w kompleksie łąk użytkowanych rolniczo. Łąki są historycznym                       
i potencjalnym siedliskiem lęgowym gatunku zagrożonego wyginięciem w skali globalnej               
– wodniczki. Ze względu na cechy środowiskowe, przy odpowiednim użytkowaniu, las                   
na działce 14/2 będzie pełnić rolę wodochronną dla łąk położonych w ich sąsiedztwie. 
Ponadto wskazano, iż las na działce nr 14/2 jest jednym z niewielu w tym rejonie płatów 
odmiennej niż łąkowa roślinności, dlatego jest ważnym elementem tworzenia się 
mozaikowatego układu siedlisk dla ptaków. W chwili obecnej pełni on ważną rolę w okresie 
migracji ptaków wzdłuż doliny Odry, jako miejsce odpoczynku i żerowania w celu 
uzupełnienia zapasów energetycznych. W przyszłości może stać się enklawą lęgową                    
dla ptaków związanych z siedliskami leśnymi oraz miejscem schronienia dla innych zwierząt. 
W planach Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zgodnie ze strategią 
Towarzystwa jest utrzymanie w tym drzewostanie naturalnie przebiegających procesów 
sukcesji roślinności, bez ingerowania w drzewostan i prowadzenia typowej gospodarki leśnej.  
 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 
Sporządziła: Janina Major 




