
UCHWAŁA NR XXXIV/264/22 
RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Hajnówka o uznanie za ochronne lasy 
położone na terenie miasta Hajnówka i będące w zarządzie Nadleśnictwa Hajnówka 

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, poz. 583) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1275, poz.1718, z 2022 r. poz. 84), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie projekt lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa 
będących w zarządzie Nadleśnictwa Hajnówka, położonych na terenie miasta Hajnówka, wyszczególnionych 
w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1do niniejszej uchwały. 

2. Położenie projektowanych lasów ochronnych przedstawiono na załączniku graficznym, stanowiącym 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/264/22 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 30 marca 2022 r. 

Wykaz lasów ochronnych 

Pozycja Wiodąca kategoria 
ochronności (inne 

kategorie) 

Powierzchnia w ha Uzasadnienie wniosku 

1 Lasy położone w 
granicach 
administracyjnych miast 
i w odległości do 10 km 
od granic 
administracyjnych. 

19,99 -Lasy w granicach administracyjnych 
miasta Hajnówka. 
-Wzrost atrakcyjności turystycznej 
regionu. 
-Zachowanie i podniesienie walorów 
przyrodniczych regionu. 
-Wzrost wartości pozaprodukcyjnych 
funkcji lasu. 

2 Lasy położone w 
granicach 
administracyjnych miast 
i w odległości do 10 km 
od granic 
administracyjnych  (lasy 
wodochronne) 

11,39 -Lasy w granicach administracyjnych 
miasta Hajnówka. 
-Wzrost atrakcyjności turystycznej 
regionu. 
-Zachowanie i podniesienie walorów 
przyrodniczych regionu. 
-Ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-
leśnego wzdłuż cieków wodnych, ciągów 
hydrologicznych tworzonych przez 
siedliska wilgotne i bagienne oraz 
ekosystemów siedlisk wilgotnych i 
bagiennych zabezpieczających zasoby 
wody. 
-Wzrost wartości pozaprodukcyjnych 
funkcji lasu. 

3 Lasy położone w 
granicach 
administracyjnych miast 
i w odległości do 10 km 
od granic 
administracyjnych    
(stanowiące cenne 
fragmenty rodzimej 
przyrody) 

12,16 -Lasy w granicach administracyjnych 
miasta Hajnówka. 
-Wzrost atrakcyjności turystycznej 
regionu. 
-Zachowanie i podniesienie walorów 
przyrodniczych regionu. 
-Zapewnienie różnorodności biologicznej 
wydzieleni stanowiących siedliska 
naturowe położonych w obszarach Natura 
2000 PLC200004 Puszcza Białowieska 
oraz wydzieleni zawierających fragmenty 
siedlisk naturowych poza obszarami 
Natura 2000. 
-Wzrost wartości pozaprodukcyjnych 
funkcji lasu. 

4 Lasy położone w 
granicach 
administracyjnych miast 

3,34 -Lasy w granicach administracyjnych 
miasta Hajnówka. 
-Wzrost atrakcyjności turystycznej 
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i w odległości do 10 km 
od granic 
administracyjnych  (lasy 
wodochronne, lasy 
stanowiące cenne 
fragmenty rodzimej 
przyrody) 

regionu. 
-Ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-
leśnego wzdłuż cieków wodnych, ciągów 
hydrologicznych tworzonych przez 
siedliska wilgotne i bagienne oraz 
ekosystemów siedlisk wilgotnych i 
bagiennych zabezpieczających zasoby 
wody. 
-Zachowanie i podniesienie walorów 
przyrodniczych regionu. 
-Zapewnienie różnorodności biologicznej 
wydzieleni stanowiących siedliska 
naturowe położonych w obszarach Natura 
2000 PLC200004 Puszcza Białowieska 
oraz wydzieleni zawierających fragmenty 
siedlisk naturowych poza obszarami 
Natura 2000. 
-Wzrost wartości pozaprodukcyjnych 
funkcji lasu. 

 Razem 46,88  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/264/22

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 marca 2022 r.
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