
UCHWAŁA Nr XX/155/08
RADY GMINY w MASŁOWIE

z dnia 29 maja 2008 roku

w  sprawie:  wyrażenia  opinii  dotyczącej  uznania  lasów  za  ochronne,  
stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  pozostających  w  zarządzie  
Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwa 
Zagnańsk, położonych na terenie Gminy Masłów.

Na  podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 
16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  o lasach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, 
poz. 435 ze zm.) Rada Gminy Masłów uchwala co następuje:

§  1.  Pozytywnie  opiniuje  się  wniosek  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów 
Państwowych  w Radomiu  w sprawie wyrażenia   opinii   dotyczącej  uznania 
lasów za ochronne, stanowiących własność  Skarbu Państwa pozostających w 
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa 
Zagnańsk, położonych na  terenie Gminy Masłów.

§ 2.  Powierzchnia lasów  wnioskowanych o uznanie za ochronne w obrębie 
leśnym Zagnańsk położonych na terenie Gminy Masłów wynosi –  616,61 ha, 
według niżej wymienionych kategorii ochronności wraz z lokalizacją:

1. Lasy glebochronne, położone w granicach administracyjnych miast i w 
odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 
50 tys. mieszkańców – o powierzchni 74,39 ha, w pododdziałach: 108 a –
f, 109 a-f, 129 n, 193 a-d. 

2. Lasy wodochronne,  położone w granicach administracyjnych miast i w 
odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 
50 tys. mieszkańców – o powierzchni 537,53 ha, w pododdziałach: 106 b, 
c, 107 a-c, 114 a, d, g, 115 a, b, 119 a, c-k, 120 a-c, g,i, 121 a-h, 122 a-f, 
123 a-d, 124 a-f, 125 a-d, 128 a-d, 129 a-j, l,m, 130 a-c, 131 a-h, 132 a-i, 
133 a-d, 134 a,b.

3. Lasy  stanowiące  cenne  fragmenty  rodzimej  przyrody,  wodochronne, 
położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km 
od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców 
– o powierzchni 4,69 ha, w pododdziałach: 119 b, 120 d, h, 121 i.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 

                         /-/ Genowefa Jaros


