Uchwała Nr XXVII/226/05
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie uznania lasu za ochronny
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz.U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)
Rada Miejska

§ 1.
Wyraża pozytywną opinię odnośnie uznania lasu za ochronny w obrębie leśnym Leśno,
Gm. Kowalewo Pomorskie, obejmującego działki o ogólnej powierzchni 342,69 ha ujęte
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXVII/226/05
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2005r
OKREŚLENIE POWIERZCHNI I LOKALIZACJA LASU
Wiodąca kategoria ochronności

Lasy glebochronne i leżące w
odległości do 10 km. od granic
administracyjnych miast liczących
ponad 50 tysięcy mieszkańców.

Działka / oddział, pododdział

271 a, b

Powierzchnia [ha]

4,24

158 a, h, m, s,
163 c,
165 d, f, h, j, k, l, m
167 a, j
262 n, r
263 a, b, c, d, f, g, h, i
Lasy leżące w odległości do 10 km. 264 a, b, c, d, f, g, h, i
od granic administracyjnych miast
265 a, b, c, d, f, g, h
liczących ponad 50 tysięcy
266 a, b, c, d, f, g, h, i, j
mieszkańców.
267 a, b, c, d
268 a, b, c, d, f, g, h
269 a, b, f
270 d,
271 g
167 b, c, d, i
133 b, c,d
138 d, f, g, h, i
139 a, c, d
177 a
198 c, h,
200 f, j, k, l, m
201 d, f, h, i, j, k, l,
217 c
218 a, b, c
Lasy wodochronne
219 a
220 b, c, f, h, m
221 b, c, d, f, g, h, i, j
241 a
131B f,
241A b
241C d
262A c

230,63

98,86

158 g

Lasy wodochronne i leżące w
odległości do 10 km. od granic
administracyjnych miast liczących
ponad 50 tysięcy mieszkańców.

165 b, c, i
8,96
269 c

270 b, c

Razem:

342,69

UZASADNIENIE WNIOSKU
- cel uznania
- skutki społeczne
Obręb / Sołectwo
- skutki przyrodnicze
- skutki ekonomiczne
Cel uznania: ochrona gleb na
stromych zboczach przed erozją.
Skutki społeczne: ograniczenie
możliwości korzystania z lasu.
Skutki przyrodnicze:
przeciwdziałanie erozji gleby poprzez
utrzymanie trwałości szaty leśnej.
Cel uznania:ochrona drzewostanów
otaczających miasto Toruń.
Skutki społeczne: możliwość
PRUSKA ŁĄKA I
rekreacji i wypoczynku
Skutki przyrodnicze: zachowanie
środowiska leśnego w otoczeniu
dużego miasta.
Skutki ekonomiczne: obniżenie
rentowności gospodarowania na
skutek stosowania kosztochłonnych
metod eksploatacji lasu i
prowadzenia zabiegów specjalnych i
ochronnych
WIELKA ŁĄKA I
Cel uznania:ochrona drzewostanów
WIELKA ŁĄKA I
otaczających miasto Toruń.
Skutki społeczne: możliwość
WIELKA ŁĄKA I
PRUSKA ŁĄKA I rekreacji i wypoczynku
Skutki przyrodnicze: zachowanie
SZEWA 1
środowiska leśnego w otoczeniu
SZEWA 2
dużego miasta.
SZEWA 2
PRUSKA ŁĄKA I Skutki ekonomiczne: obniżenie
PRUSKA ŁĄKA I rentowności gospodarowania na
skutek stosowania kosztochłonnych
PRUSKA ŁĄKA I
metod eksploatacji lasu i
PRUSKA ŁĄKA I
prowadzenia zabiegów specjalnych i
PRUSKA ŁĄKA I ochronnych
PRUSKA ŁĄKA I
PRUSKA ŁĄKA I
PRUSKA ŁĄKA I
NOWY DWÓR 1
Cel uznania:ochrona stosunków
NOWY DWÓR 1
wodnych na siedliskach wilgotnych
bagiennych, ochrona drzewostanów
NOWY DWÓR 2
na tych siedliskach i drzewostanów
CHEŁMONIE I
rosnących na brzegach zbiorników
CHEŁMONIE I
wodnych i cieków wodnych.
CHEŁMONIE 2
Skutki społeczne: ograniczenie
CHEŁMONIE 2
możliwości korzystania z lasu.
CHEŁMONIE 2
Skutki przyrodnicze: zapewnienie
CHEŁMONIE 2
trwałości ekosystemów leśnych.
CHEŁMONIE 2
Skutki ekonomiczne: obniżenie
CHEŁMONIE 2
rentowności gospodarowania.
CHEŁMONIE 2
SZEWA 1
NOWY DWÓR 1
SZEWA 1
SZEWA 1
SZEWA 2
Cel uznania:ochrona drzewostanów
otaczających miasto Toruń.
Skutki społeczne: możliwość
WIELKA ŁĄKA I
rekreacji i wypoczynku
Skutki przyrodnicze: zachowanie
środowiska leśnego w otoczeniu
WIELKA ŁĄKA I
dużego miasta.
Cel uznania: ochrona stosunków
wodnych na siedliskach wilgotnych i
bagiennych, ochrona drzewostanów
PRUSKA ŁĄKA I na tych siedliskach i drzewostanów
rosnących na brzegach zbiorników
PRUSKA ŁĄKA I wodnych i cieków wodnych.

