
Uchwała  Nr ... 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
 
w sprawie wniosku o uznanie za las ochronny złoŜonego przez Nadleśnictwo 
Hajnówka w dniu 14.07.2011r. znak: ZG-2110-5/11.  
 
Na podstawie  art. 16 ust. 2 ustawy z dnia  28 września 1991 r. po lasach                
( Dz. U z 2011 r. Nr 12 , poz. 59 , Nr 34, poz. 170, Nr 106 , poz. 622) Rada 
Miasta Hajnówka uchwala co następuje : 
 
§ 1. Opiniuję się  negatywnie wniosek o uznanie za las ochronny złoŜony 
przez Nadleśnictwo Hajnówka w dniu 14.07.2011r (znak: ZG-2110-5/11)  z 
uwagi na fakt, iŜ przeznaczenie lasów objętych wnioskiem i uznanie ich za 
lasy ochronne  blokuje planowane inwestycje miejskie na obszarach 
objętych wnioskiem . 
 
§ 2.  Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia . 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
Eugeniusz Saczko 



Załącznik do uchwały Nr XI/.../11 
Rady Miasta Hajnówka z dnia  31 

sierpnia 2011 r. 
 
 

Uzasadnienie 
 Na obszarach objętych wnioskiem o uznanie za las ochronny, złoŜonym przez 
Nadleśnictwo Hajnówka w dniu  14.07.2011r.- znak: ZG-2110-5/11, - 
obowiązują 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 
Hajnówka, j.n.: 

1) na obszarze działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 
53,54,55 połoŜonych w Hajnówce przy ul.Poryjewo - obowiązuje 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszar 2. 
“Hajnówka-Południe”  uchwalony Uchwałą nr XXXVIII/228/06 Rady 
Miasta Hajnówka  z dnia 25 października 2006r. (opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 287, poz.2822  z 6 
grudnia 2006r.).   

Zgodnie z ustaleniami w/w planu działki nr  53,54,55 połoŜonej w Hajnówce 
przy ul.Poryjewo  znajdują  się w obszarze oznaczonym symbolem 2.13 ZL i 
2.14 ZL – z przeznaczeniem pod  zieleń leśną.  
Pozostałe obszary objęte wnioskiem o uznanie za las ochronny dotyczą 
obszarów – oznaczonych w w/w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego symbolami 2.5 ZL, 2.7 ZL, 2.16 ZL – z przeznaczeniem pod  
zieleń leśną. 
Na obszarze oznaczonym symbolami  2.7 ZL i 2.16 ZL – obejmującymi część 
działki nr geod.1106 (obręb 4) /t.j. część w obszarze 329D wg wniosku 
Nadleśnictwa/ - fragmenty w/w obszarów przeznaczone są docelowo pod 
projektowaną obwodnicę miasta Hajnówka.  

2) na obszarze działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 
1516/48, 2698/7, 2697, 515/2, 513  (obręb 1) -  połoŜonych w Hajnówce 
w rejonie ulicy Rakowieckiego i ul.Celnej - obowiązuje Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Obszar 3. “Hajnówka-Wschód”  
uchwalony Uchwałą nr XXXVIII/229/06 Rady Miasta Hajnówka  z dnia 
25 października 2006r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego Nr 288 poz.2823, z 8 grudnia 2006r.). 

Zgodnie z ustaleniami w/w planu działki znajdują  się w obszarze oznaczonym 
symbolem 3.8 ZL, 3.9 ZL, 3.11 ZL, 3.12 ZL,  – z przeznaczeniem pod zieleń 
leśną.  
Natomiast część działki o nr geod.515/2 (obręb 1)  połoŜonej w Hajnówce w 
rejonie ulicy ul.Celnej – oznaczona jest symbolem 3.8 US – z przeznaczeniem 
pod zabudowę  i urządzenia turystyczno-rekreacyjno-sportowe, wraz z 
moŜliwością zabudowy obiektem lub zespołem obiektów związanych z obsługą 



w/w terenu, oraz obiektami o charakterze hotelowym, pensjonatowym, alt. 
motelowym. 
Wg ogólnych zapisów w/w miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego m.Hajnówka na w/w obszarach oznaczonych symbolami ZL - 
obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu: 

Na w/w terenach dopuszcza się: 

a) urządzanie ciągów spacerowych, szlaków turystycznych i innych urządzeń 
związanych z turystyką w rozumieniu art. 4 pkt. 21 ustawy z dnia 3 lutego 
1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78, z późn. 
zm.), 
b) zakładanie i przeprowadzanie dla potrzeb ludności i rolnictwa  lokalnych 
sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń niezbędnych 
do korzystania z tej infrastruktury, w sytuacji braku moŜliwości ich trasowania 
poza terenami leśnymi, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntów na 
wykonanie prac oraz rekultywacji gruntów po ich zakończeniu, 

c) moŜliwość sukcesywnego powiększania powierzchni zasobów leśnych 
poprzez zalesianie sąsiednich terenów rolnych i nieuŜytków, nieprzydatnych dla 
rolnictwa, 

Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa 
powyŜej ( dla terenów oznaczonych symbolem ZL): 

a) zaleca się stosowanie nasadzenia poprzez zalesianie sąsiednich terenów 
rolnych  
i nieuŜytków, nieprzydatnych dla rolnictwa, 

b) zaleca się realizację ciągów pieszych, miejsc rekreacji i wypoczynku, 

c) dopuszcza się lokalizację zadaszeń i obiektów małej architektury, 

 Z uwagi na fakt, iŜ przeznaczenie lasów objętych wnioskiem i uznanie ich 
za lasy ochronne – blokuje potencjalne planowane inwestycje  na w/w obszarach  
takie jak m.in. – planowaną obwodnicę miasta łączącą ul. Szosa Kleszczelowska 
do terenu wsi Bielszczyzna , co usprawniłoby ruch komunikacyjny na tym 
obszarze oraz umoŜliwiłoby dojazd do planowanego składowiska odpadów 
inertnych (docelowo przewoŜonych z ZZO w Hajnówce). Istniejące zapisy 
planów dla terenów oznakowanych symbolem ZL – przewidują funkcję 
rekreacyjno – wypoczynkową dla tych terenów, z moŜliwością korzystania 
przez mieszkańców. Wprowadzenie dodatkowej ochrony dla w/w kompleksów 
leśnych uniemoŜliwiłoby korzystanie z nich do w/w celów rekreacyjno – 
wypoczynkowych.Z uwagi na powyŜsze Rada Miasta Hajnówka negatywnie 
opiniuje złoŜony wniosek przez Nadleśnictwo Hajnówka.  
 
 
 



 
 

 



 


