
 

 

UCHWAŁA NR XI/122/12 

RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ 

z dnia 29 marca 2012 r. 

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Krynicki starodrzew”.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz.1591, z póź. zm.) i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 

z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z póź. zm.) uchwala się co następuje:  

§ 1. 1. Uznaje się za użytek ekologiczny pod nazwą „Krynicki starodrzew”, zwany dalej użytkiem, obszar 

lasu komunalnego o powierzchni 0,9532 ha, stanowiący działkę ewidencyjną 225/6 w obrębie ewidencyjnym 

Krynica Morska, stanowiącą nieużytkowany płat roślinności leśnej oraz stanowiska ptaków, roślin i porostów 

chronionych.  

2. Przebieg granicy użytku, o którym mowa w pkt.1, określa mapa w skali 1:500, stanowiąca załącznik do 

Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Celem ochrony w użytku jest zachowanie siedliska grądu subatlantyckiego, olsu, kompleksu okazałych 

drzew oraz stanowisk gatunków chronionych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska.  

§ 3. Nadzór nad użytkiem sprawuje Burmistrz Miasta Krynica Morska.  

§ 4. Ustala się następujące sposoby ochrony czynnej użytku:  

1) obserwacja stanu zdrowotnego drzew nie rzadziej, niż co 2 lata.  

2) ograniczanie gatunków inwazyjnych, głównie rdestówki sachalińskiej, poprzez usuwanie jej części 

nadziemnych i podziemnych z granic użytku nie rzadziej, niż co 3 lata.  

§ 5. W stosunku do użytku, o którym mowa w § 1 i 2 zabrania się:  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu oraz zmiany sposobu użytkowania ziemi,  

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,  

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych 

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,  

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody,  

5) likwidowania obszarów wodno-błotnych,  

6) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 

roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,  

7) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego oraz wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub 

innych nieczystości, w tym zawartości szamb,  

8) umyślnego zabijania i płoszenia dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych leśną 

i łowiecką,  
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9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu 

ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych,  

10) umieszczania tablic reklamowych, z wyłączeniem tablic informacyjnych o użytku ekologicznym.  

§ 6. Użytek ekologiczny uwidacznia się w ewidencji gruntów zgodnie z obowiązującym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części centrum 

miasta.  

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego  

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej  

 

 

Teresa Pawłowska 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/122/12 

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 

z dnia 29 marca 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/122/12 

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 

z dnia 29 marca 2012 r. 
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