UCHWALA Nr XXIV/223/ 08
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 30 wrzesnia 2008 r.

w sprawie ustanowienia utytku ekologicznego na terenie Gminy Polanow

Na podstawie 18 us!. 2 pkt 15 oraz art. 40 us!. 1 ustawy z dnia 8 marca 199Or. 0 samorZlldzie
gminnym (tekst jednolity - (Oz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. 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; z 2004 r. Nr 102, poz. lOSS, Nr 116, poz. 1203; Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006. Nr 17 poz.128, Nr lin poz.q37; z 2007 Nr 48 poz.327, Nr 138
poz.97, or 173 poz.1218) oraz art. 42, art. 44 us!. I i 2 oraZ art. '45 ust! I ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. 0 ochronie przyrody CDz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z 2005r., Nr 113, poz.954, Nr 130,
poz. 1087) uchwala sil;, co nastl;puje;

§ 1. 1. Uznaje sil; ze wzgll;d6w przyrodniczych, krajobrazowych, estetycznych i naukowych za
uzytek ekologiczny teren zarastajl\.cego jeziora, miejsca bytowania i gniazdowania wielu
gatunk6w ptak6w oraz wystl;powania rzadkich i chronionych gatunk6w roslin, 0 powierzchni
1.7400 ha (wody stojl\.ce) stanowil\.cego CZI;SC dzialki nr 150 0 calkowitej powierzchni 24,3000
ha, obrl;b lesny Kurowo. ldnictwo Karczyn, oddzial 150 f. bl;dl\.cy wlasnoscil\. Skarbu Pailstwa
zarzl\.dzany przez Nadlesnictwo Bobolice.
2. Dla okreslonego w us!. 1 uzytku ekologicznego ustala sil; nazwl; ,,Jeziorko Rude".
§ 2. Celem ochrony przyrody na terenie uzytku jest zachowanie ze wzgll;d6w naukowych,
przyrodniczych i dydaktycznych cennych ekosystem6w, zlokalizowanych na terenach
bagiennych i podmoklych, z charakterystycznl\. dla nich rzadkl\. roslinnoscil\. oraz bl;dl\.ce
miejscem bytowania i rozrodu ptactwa oraz innych gatunk6w zwierzl\.t krl;gowych i
bezkrl;gowych.

§ 3. W stosunku do uzytku ekologicznego wprowadza sil; nastl;pujl\.Ce zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajl\.cych rzezbl; terenu, z wyjqtkiem prac
zwiqzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budow'l, odbudow'l, utrzymywaniem.
remontem lub napraWq urzqdzen wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunk6w wodnych, jezeli zmiany te nie slu:i:ll ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej. lesnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przeksztalcania naturalnych zbiornik6w wodnych oraz obszar6w
wodno-blotnych;
6) wylewania gnojowicy,
7) zmiany sposobu uzytkowania ziemi;

8) wydobywania do cel6w gospodarczych torfu;
9) umysinego zabijania dziko wyst~pujltcych zwierzltt, niszczenia nor, legowisk zwierz~cycIi
oraz tarlisk i zlozonej ikry, z wyjlttkiem arnatorskiego po!owu ryb oraz wykonywania
czynnosci zwiltzanych z racjonaInlt gospodarklt roInI\, lesnl\, rybacklt i !owieckl\;'
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roslin i grzyb6w na obszarach u:i:ytk6w ekologicznych,
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roslin i grzyb6w chronionych;
II) umieszczania tablic reklarnowych.
§ 4. Nadz6r nad u:i:ytkiem ekologicznym sprawowac b~dzie Nadlesnictwo Bobolice.
§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Polanowa.

§

6.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia og!oszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego.
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