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UCHWAŁA NR LIV/302/2017
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie: ustanowienia Użytku Ekologicznego ,,Torfowisko Mosina”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 44 ust. 1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zmianami), po dokonaniu uzgodnienia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismo z dnia 11 lipca 2017r. nr WPNI.625.4.2017.KA1 Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą ,,Torfowisko Mosina”, położony na terenie
Nadleśnictwa Bogdaniec, gmina Witnica, na działkach o numerach ewidencyjnych 573 i 587, położonych
w obrębie Mosina, gmina Witnica, powiat Gorzowski.
2. Powierzchnia użytku ekologicznego, o którym mowa w ust. 1, wynosi 15,8100 ha i obejmuje w całości
grunty leśne następujących pododdziałów: ,,391 i” oraz ,,452 c”, administrowanych przez Nadleśnictwo
Bogdaniec, leśnictwo Mosina. Powierzchnia użytku w rozbiciu na poszczególne wydzielenia:
- działka o numerze ewidencyjnym 573, obręb Mosina – oddział leśny 391 i – 4,1200 ha;
- działka o numerze ewidencyjnym 587, obręb Mosina – oddział leśny 452 c – 11,6900 ha;
3. Zestawienie powierzchni użytku ekologicznego, o którym mowa w ust. 1 zawarte jest w załączniku Nr 1,
a przebieg granic użytku ekologicznego, o którym mowa w ust. 1, obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 2. 1. Celem ochrony użytku, o którym mowa w § 1 jest zachowanie wartości przyrodniczych,
krajobrazowych, naukowo-dydaktycznych oraz ochrona terenów o dużym znaczeniu biocenotycznym oraz
ochrona ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności typów siedlisk. Jest to torfowisko ze
śladami eksploatacji torfu (torfianki), wcześniej przesuszone, obecnie regenerujące się w wyniku wtórnego
podtopienia. Wśród kęp turzyc na torfowisku rozwijają się rośliny wskaźnikowe wysokiego uwilgotnienia
między innymi łany narecznicy błotnej. Na torfowisku stwierdzono występowanie 16 gatunków chronionych,
zagrożonych i rzadkich, w tym 8 gatunków roślin naczyniowych i 11 gatunków mszaków tj. rosiczka
okrągłolistna, grzybienie białe, gnieźnik leśny.
2. Ustala się następujące sposoby ochrony czynnej użytku poprzez:
a) utrzymanie stosunków wodnych zapewniających zachowanie istniejącego siedliska;
b) ochronę stwierdzonych stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków objętych ochroną prawną;
c) ograniczanie rozwoju roślinności inwazyjnej, zwłaszcza gatunków obcych geograficznie – po przez
niewprowadzanie gatunków obcego pochodzenia.
§ 3. 1. W stosunku do w/w użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy:
a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
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b) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem, budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
c) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce leśnej, wodnej;
e) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno - błotnych;
f) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
g) 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 leśną, rybacką i łowiecką;
h) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu
ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
i) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Nadzór nad użytkiem ekologicznym powierza się Nadleśnictwu Bogdaniec z siedzibą w Bogdańcu
ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Hołubowska
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/302/2017
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zestawienie powierzchni użytku ekologicznego "Torfowisko Mosina"

Nadleśnictwo

Bogdaniec

Leśnictwo

Mosina
Razem

Adres leśny
391 i
452 c

Pow. (ha)
4,12
11,69
15,81

Adres administracyjny
Woj.
Powiat Gmina

Obręb

Działka

08
08

0001
0001

573
587
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01

075
075
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/302/2017
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Mapa użytku ekologicznego "Torfowisko Mosina"

