UCHWALA Nr VI/28/19
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 26 lutego 2019r.

w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na
terenie użytku ekologicznego „Żurawisko".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o

samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art.44 ust.I, art. 45 ust. 2 pkt. 1 i 2

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614), Rada
Miejska w Polanowie uchwala, co

się odstępstwo

§ 1. Uzgadnia

następuje:

od zakazów

określonych

w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614) w zakresie
zadania pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i
oraz

przeciwdziałanie

leśnictwa

umożliwiającym

do zmian

klimatu-mała

retencja

erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V. Odbudowa progu

drewnianego z przelewem w celu przywrócenia pierwotnych funkcji obszaru
leśnictwie Krąg

wykonanie

oddz. 49c,

działka

nr 49/1,

obręb Krąg,

mokradłowego

w

Polanów obszar wiejski" na terenie

użytku ekologicznego „Żurawisko".

§ 2. Zakres

uzgodnień,

drewnianego wraz z
49/1,

obręb Krąg,

mokradłowego,

a

o których mowa w § 1, obejmuje

budową

dwóch stopni palisadowych

piętrzenie

znacznie

wody w położonym powyżej obszarze

pielęgnacyjne
użytku

przyrodniczych
występujących

2.

Jeżeli

roślin

poniżej

progu, na terenie

działki

nr

1 m zostanie uzyskane w wyniku odbudowy
nastąpi

ustabilizowanie i podniesienie lustra

mokradła.

wymienione w § 2 nie powinny

ekologicznego oraz

zniszczeń

spowodować

utraty

walorów

gatunków chronionych i ich siedlisk

w jego obrębie.

wykonywany zakres prac

i grzybów

płoszenia

poniżej

przelewu

gmina Polanów. Celem prac jest przywrócenie pierwotnych funkcji obszaru

zniszczonej budowli, tj. progu, w wyniku czego

§ 3. 1. Prace

wyłącznie odbudowę

objętych

ochrona

i niepokojenia dziko

niszczenia ich siedlisk i ostoi,

będzie wymagał
gatunkową,

jak

dokonania zniszczenia dziko
również

występujących

ich siedlisk i ostoi oraz

umyślnego

występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową,
należy

na

wyżej

wymienione

którym mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

czynności uzyskać

a

także

zezwolenie, o

3. Prace wykonywane powinny

być

w porze dziennej, w okresie od 1

września

2019 r. do 31

marca 2020 r., tj. poza sezonem lęgowym ptaków.

§ 4. Wykonanie

§ 5.

Uchwała

uchwały

powierza się Burmistrzowi Polanowa.

wchodzi w

życie

po

upływie

14 dni od

ogłoszenia

w Dzienniku

Województwa Zachodniopomorskiego.
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