Uchwała Nr XXXVI/203/09
Rady Gminy w Santoku
z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie: uznania stanowiska kłoci wiechowatej pod nazwą „Kłociowisko”,
zlokalizowanego w leśnictwie Janczewo w oddziale 569 d, jako uŜytek
ekologiczny
Na podstawie art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o
samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami)
oraz art.34 ust.1; art.13 ust.1, pkt.6 lit. "c"; ustawy z dnia 16 października 1991r. - o
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 99, poz.1079; ze zmianami)

uchwala

s i ę, co następuje:

§ 1.
Poddaje się pod ochronę w formie uŜytku ekologicznego stanowisko kłoci wiechowatej
pod nazwą „Kłociowisko; zlokalizowanego w leśnictwie Janczewo, w oddziale 569 d, o
powierzchni 9,75 ha, z potwierdzonymi siedliskami Europejskiej Sieci Ekologicznej
NATURA 2000 ; w tym:
−

Brzezina bagienna; 91D0 – 1; o powierzchni 4,90 ha,

−

Torfowiska przejściowe; 7140; o powierzchni 0,35 ha,

−

Torfowiska nakredowe; 7210; o powierzchni 0,70 ha,

−

Naturalne jeziora eutroficzne i starorzecza; 3150; o powierzchni 0,75 ha

–
–
–
–
–
–
–

Kłoć wiechowatą (Cladium mariscus),
Przygiełkę białą (Rhynchospora alba),
Wełniankę pochwowatą (Eriophorum vaginatum),
Rosiczkę okrągłolistną (Drosera rotundifolia),
śurawinę błotną (Oxycoccus palustris),
GrąŜel Ŝółty (Nuphar lutea)
Grzybień biały (Nymphaea alba).

oraz

§ 2.
Na terenie uŜytku ekologicznego, zabrania się:
1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z
wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym

3.
4.
5.
6.

uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą innym celom niŜ ochrona
przyrody i zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
gospodarki rybackiej,
7. likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodnobłotnych,
8. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia własnych gruntów rolnych,
9. lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
10. budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych
obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony
bądź spowodować degradację krajobrazu
W/w zakazy dla nich właściwe, zgodnie z art.32 ustawy z dnia 16 października 1991r.
– o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 99, poz. 1079; ze zmianami)
nastąpi w drodze Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego, który określi nazwę obiektu,
jego połoŜenie i w miarę potrzeb otulinę.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14-tu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Santok
Tadeusz Boczula

U Z A S A D N I E N I E
Władze Gminy, zgodnie z art.3 ustawy z dnia 16 października 1991r. (tekst
jednolity Dz.U z 2001r., Nr 99, poz. 1079; ze zmianami), są zobowiązane do
prowadzenia polityki słuŜącej ochronie środowiska.
Niniejsza uchwała została podjęta na podstawie w/w przepisu oraz wnikliwych prac
przeprowadzonych przez Zespół naukowców, specjalizujących się w botanice i
fitosocjologii, zatrudnionych przez Nadleśnictwo Kłodawa.
Materiał przesłany przez Nadleśnictwo świadczy, Ŝe proponowany pod ochronę w formie
uŜytku ekologicznego teren, jest bardzo cennym przyrodniczo obiektem.
Znajdujące się tam stanowiska chronionych roślin ora siedlisk wpisują się w, sąsiadującą
Europejską Siecią Ekologiczną NATURA 2000 – PLB 080001 „Puszcza Barlinecka”
Dotychczas, zgodnie z art. 32 cytowanej ustawy; Wojewoda nie uchwalił Rozporządzenia
obejmującego przedmiotowy teren w/w formą ochrony.
Uchwała zostanie podjęta na wniosek Nadleśnictwa Kłodawa.

