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UCHWAŁA NR III/13/18
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie użytku ekologicznego „Myszkowskie Bagno”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 44 ust. 1, 2, 3a ustawy z dnia16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j.
Dz. U. z 2018r., poz. 1614), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wlkp. Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Użytkiem ekologicznym „Myszkowskie Bagno” jest obszar o powierzchni 5,3157ha położony na
działce nr 3143/3 w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Głogowska, gmina Sława. Grunty stanowią własność
Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Sława Śląska – adres leśny użytku 14-09-1-02-153-k-00.
2. Granice użytku ekologicznego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz przebiegu granic
użytku ekologicznego w postaci punktów załamania granic (współrzędne XY PL-1992) określa załącznik nr 2.
§ 2. Użytek ekologiczny „Myszkowskie Bagno” pokryty jest drzewostanem złożonym z następujących
gatunków: olsza (wiek 30, 40 i 60 lat), brzoza (wiek 60 lat), osika (wiek 40 lat), sosna (wiek 60 lat) oraz
zakrzewieniem złożonym z kruszyny, wierzby i olszy. Wysokość drzew wynosi od 11 – 25m.
§ 3. Szczególnym celem ochrony użytku ekologicznego „Myszkowskie Bagno” jest zachowanie
naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych siedliska.
§ 4. Nadzór nad użytkiem ekologicznym sprawuje Burmistrz Sławy.
§ 5. 1. Na terenie użytku ekologicznego zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce 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 użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
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9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk 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 ekologicznych, utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
11) umieszczania tablic reklamowych.
§ 6. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (t. j. Dz. U. z 2009r., Nr 92,
poz. 753 ze zm.) traci moc § 1 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia
2004r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny, w części dotyczącej przedmiotowego użytku ekologicznego
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004r. Nr 3, poz. 68).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Mazur
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/18
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Wykaz przebiegu granic użytku ekologicznego w postaci punktów załamania granic (współrzędne XY PL1992)
X:

Y:

293138.84

450833.17

293141.47

450815.19

293193.43

450722.78

293221.98

450661.59

293242.81

450571.34

293239.66

450487.14

293048.23

450453.13

293005.31

450580.26

292988.20

450669.39

292990.76

450700.93

293002.71

450750.32

293033.13

450796.62

293077.20

450817.37

293055.92

450809.29

