
                         ZARZĄDZENIE NR 675/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

                         Z DNIA 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta  Krakowa w sprawie zaopiniowania 
wniosku Prezydenta Miasta Krakowa o uznanie za lasy ochronne niektórych lasów 
komunalnych położonych na terenie Miasta Krakowa .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 28 września 1991 
r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaopiniowania wniosku 
Prezydenta Miasta Krakowa o uznanie za lasy ochronne niektórych lasów komunalnych 
położonych na terenie Miasta Krakowa .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/



Druk Nr                                                                                          Projekt  Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR 
Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta Krakowa o uznanie za lasy ochronne 
niektórych lasów komunalnych położonych na terenie Miasta Krakowa

Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (tekst jednolity Dz. 
U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679, zm.: z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 86 poz. 958, Nr 120 poz. 1268, z 
2001 r. Nr 110 poz. 1189, Nr 145 poz. 1623, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 200 
poz. 1682, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 721, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 229 
poz. 2273) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568) -
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Prezydenta Miasta Krakowa o uznanie za lasy ochronne 
niektórych lasów komunalnych położonych na terenie Miasta Krakowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      



U z a s a d n i e n i e

Wniosek o uznanie za lasy ochronne niektórych lasów położonych na terenie Miasta Krakowa 
obejmuje lasy stanowiące uroczyska: Bonarka, Borek Fałecki, Skałki Twardowskiego, Królówka, 
Skotniki, Sidzina, Podgórki Południowe, Podgórki Północne, Tyniec, Celiny, Las Wolski, Łasina, 
Sikornik, Las Mogilski i Las Łęgowski o łącznej powierzchni leśnej 604,2052 ha. Lasy te 
spełniają kryteria lasów ochronnych zawarte w art. 15 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
oraz określone w §1 pkt 7b rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów 
za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej – stanowią lasy 
chroniące środowisko przyrodnicze położone w granicach administracyjnych miasta liczącego 
ponad 50 tys. mieszkańców. Uznanie wyżej wym. lasów za ochronne umożliwi prowadzenie w 
nich gospodarki leśnej zapewniającej pełnienie ważnych funkcji rekreacyjnych i społeczno-
kulturowych. Nastąpi ograniczenie funkcji gospodarczych i produkcyjnych tych lasów i 
przesunięcie ich na rzecz lepszego wypełnienia funkcji wypoczynku i turystyki, co przyczyni się 
do poprawy warunków życia mieszkańców Krakowa. Nastąpi poprawa stanu środowiska 
przyrodniczego poprzez zabezpieczenie korzystnego wpływu lasu na środowisko wielkomiejskie. 
Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest wniosek Prezydenta Miasta Krakowa o uznanie za 
lasy ochronne niektórych lasów komunalnych.


