
UCHWAŁA NR XLVI/259/09 

 RADY GMINY SANTOK 

 Z DNIA 21 GRUDNIA 2009 R. 

W SPRAWIE UZNANIA STANOWISKA KŁOCI WIECHOWATEJ POD NAZWĄ "KŁOCIOWISKO" 

ZLOKALIZOWANEGO W LEŚNICTWIE JANCZEWO W ODDZIALE 569 D (CZĘŚĆ DZ. NR 742, OBRĘB 

JANCZEWO, GM. SANTOK), JAKO UŻYTEK 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 zm.) oraz art. 44 ust. 1, 

2 i 3a w związku z art. 42 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Poddaje się pod ochronę w formie użytku ekologicznego stanowisko kłoci wiecho-

watej pod nazwą "Kłociowisko", zlokalizowanego w leśnictwie Janczewo, w oddziale 

569 d (część dz. nr 742, obręb Janczewo, gm. Santok), o powierzchni 9,75 ha, z po-

twierdzonymi siedliskami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000; w tym:  

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

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

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

4)  Naturalne jeziora eutroficzne i starorzecza; 3150, o powierzchni 0,75 ha, oraz:  

5)  Kłoć wiechowatą (Cladium mariscus),  

6)  Przygiełkę białą (Rhynchospora alba),  

7)  Wełniankę pochwowatą (Eriophorum vaginatum),  

8)  Rosiczkę okrągłolistną (Drosera rotundifolia),  

9)  Żurawinę błotną (Oxycoccus palustris),  

10)  Grążel żółty (Nuphar lutea),  

11)  Grzybień biały (Nymphaea alba).  

§ 2. Celem uznania za użytek ekologiczny obszaru wyszczególnionego w § 1 jest jego 

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

§ 3. Na terenie użytku ekologicznego zabrania się:  

1)  niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;  

2)  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjąt-

kiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodzio-

wym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wod-

nych;  

3)  uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  

4)  dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody albo racjonalnejgospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

5)  likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;  

6)  wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;  

7)  zmiany sposobu uzytkowania ziemi;  

8)  wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w 

tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

9)  umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk 

zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 



wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 

łowiecką;  

10)  zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekolo-

gicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów 

chronionych;  

11)  umieszczania tablic reklamowych.  

§ 4. Nadzór nad użytkiem ekologicznym sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.  

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/203/09 Rady Gminy w Santoku z dnia 30 kwietnia 

2009r. w sprawie uznania stanowiska kłoci wiechowatej pod nazwą "Kłociowisko" zlo-

kalizowanego w leśnictwie Janczewo w oddziale 569 d (część dz. nr 742, obręb Jan-

czewo, gm. Santok), jako użytek ekologiczny (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2009r., Nr 66, poz. 

925).  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Santok: 

Tadeusz Boczula 
 
 

 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLVI/259/09 

Rady Gminy Santok 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E  

Użytek ekologiczny jest, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jedną z form ochrony przyrody, a jego ustanowienie 

następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Niniejsza uchwała podjęta została na wniosek Nadleśnictwa Kłodawa i na pod-

stawie opracowanej przez to nadleśnictwo dokumentacji. Przesłany wraz z wnioskiem materiał świadczy, że proponowany 

pod ochronę w formie użytku ekologicznego teren, jest bardzo cennym przyrodniczo obiektem. Znajdujące się tam stanowi-

ska chronionych roślin oraz siedlisk wpisują się w sąsiadującą Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000 - PLB 080001 

"Puszcza Barlinecka". Zgodnie z art. 44 ust. 1 i 3a ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, uzyskano pozy-

tywne uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., projektu przedmiotowej uchwały.  
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