
UCHWAŁA NR XXVI/215/2022 
RADY GMINY W BROKU 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasu 
niestanowiącego własności Skarbu Państwa położonego na terenie miasta Brok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 16 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672, 1726) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się pozytywną opinię o pozbawieniu charakteru ochronnego lasu 
niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego na terenie miasta Brok obręb 0001, 
obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 156/9, 156,8 156/6, 156/5, 156/4, 157/1, 
157/3, 157/4, o łącznej powierzchni 0,3065 ha. 

2. Szczegółowy wykaz lasów, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Sylwester Runo 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/215/2022 

Rady Gminy w Broku 

z dnia 30 września 2022 r. 

Wykaz lasów wnioskowanych o pozbawienie charakteru ochronnego 
na terenie miasta Brok 

OKREŚLENIE POWIERZCHNI  
I OPIS LASU UZASADNIENIE WNIOSKU 

WNIOSKOWANE 
SZCZEGÓLNE 

SPOSOBY 
PROWADZENIA 
GOSPODARKI 

LEŚNEJ 

a. Cel pozbawienia. a. Ograniczenie 
pozyskania. 

b. Skutki społeczne. 

b. Nakazy 
wykonania 
określonych 
zabiegów. 

c. Skutki 
przyrodnicze. 

c. Konieczność 
założenia i 
utrzymania 
urządzeń 
ochronnych. 

Wiodąca kategoria 
ochronności (inne 

Kategorie) 

Oddziały  
i 

pododdziały 

Pow. 
[ha] Opis lasu 

d. Skutki 
ekonomiczne. 

d. Ograniczenie 
udostępniania 
lasu. 

1 2 3 4 5 6 
8jx 0,0839 Typ 

siedliskowy 
lasu: BMŚW 
Opis 
siedliska: So 
Bonitacja: I 
Zadrzewienie: 
0,7 

Lasy chroniące 
środowisko 
przyrodnicze, 
położone w 
granicach 
administracyjnych 
miast i w 
odległości 10 km 
od granic 
administracyjnych 
miast liczących 
ponad 50 tys. 
mieszkańców 

8hx 0,2226 Typ 
siedliskowy 
lasu: BMŚW 
Opis 
siedliska: So 
Bonitacja: II 

a. cel pozbawienia: 
uzyskanie zgody 
Marszałka 
Województwa 
Mazowieckiego na 
zmianę przeznaczenia 
gruntów leśnych na cele 
nieleśne do aktualnie 
opracowywanego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
Broku, sporządzanego 
w oparciu o uchwałę  
Nr XIX/164/2021 Rady 
Gminy w Broku z dnia 
24 września 2021 roku 
w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
rejonie ulicy Sosnowej i 
ulicy Tartacznej w 

Nie dotyczy 
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Zadrzewienie: 
0,7 

Broku, 
b. skutki społeczne: 
zniesienie ochronności 
nie wywoła 
negatywnych skutków 
społecznych, 

c. skutki 
przyrodnicze: 

pozbawienie 
wymienionych lasów 
ochronności nie 
wpłynie na pogorszenie 
stanu środowiska 
przyrodniczego oraz na 
zachowanie 
biologicznej 
różnorodności 
środowiska 
przyrodniczego, 

d. skutki finansowe: 
skutki finansowe jakie 
poniesie gospodarka 
leśna w wyniku 
zniesienia ochronności 
lasu nie będą znaczące. 

 Razem: 0,3065    
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