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UCHWAŁA NR XVIII/160/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzadzie gminnym/ Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 42 i art.44 ust.1i2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U. 
z 2009r. Nr 151 poz.1220 z późn.zm./ oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska , 
Rada Miejska w Pińczowie uchwala co następuje : 

§ 1. 1.Ustanawia się użytkami ekologicznymi: 

1) obiekt o nazwie "Kompleks leśny z oczkami wodnymi" o powierzchni 1,04 ha. Obiekt położony jest na 
obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego na terenie działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, której 
zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pińczów (oddz. 3bx Leśnictwa 
Włochy, obręb Piotrkowice). Określenie położenia zgodnie z mapą ewidencji gruntów: Województwo: 
świętokrzyskie, Powiat: pińczowski, Jednostka ewidencyjna : Pińczów, Obręb ewidencyjny:Chrapków, Działka 
ewidencyjna nr 287 (część), 

2) obiekt o nazwie "Jezioro Pleban" o powierzchni 1,02 ha. Obiekt położony jest na obszarze Szanieckiego Parku 
Krajobrazowego na terenie działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, której zarządcą jest Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pińczów (oddz.3a Leśnictwa Włochy, obręb Piotrkowice) 
. Określenie położenia zgodnie z mapą ewidencji gruntów: Województwo :świętokrzyskie, Powiat: pińczowski, 
Jednostka ewidencyjna: Pińczów, Obręb ewidencyjny: Szarbków, Działka ewidencyjna nr 497 (część), 

§ 2. Nadzór nad obiektami sprawują Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pińczów. 

§ 3. 1. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemów: 

1) sześciu kilkuarowych śródleśnych oczek wodnych wraz z otaczającymi je zbiorowiskami roślinności bagiennej, 
składających się na obiekt, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1. 

2) śródleśnego zbiornika wodnego wraz z otaczającymi go roślinami zbiorowisk szuwarowych, o duzych 
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, mających duże znaczenie dla zachowania różnorodności 
biologicznej Szanieckiego Parku Krajobrazowego, a wchodzących w skład obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 
1 pkt 2. 

§ 4. Wymienione w §1 obiekty podlegają szczególnej ochronie prawnej polegającej na zakazie: 

- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

- likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-błotnych; 

- umyślnego zabijania dziko występujących zwierzat, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej 
ikry, z wyjatkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 
rolną, leśną, rybacką i łowiecką 

- zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych utworzonych w celu 
ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych 

- umieszczania tablic reklamowych 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz 
zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach wystapił do Burmistrza 
o rozważenie możliwości objęcia ochroną w formie użytków ekologicznych dwóch obiektów położonych na 
obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego o nazwie: " Kompleks leśny z oczkami wodnymi " - powierzchnia 
1,04 ha,oraz "Jezioro Pleban" - powierzchnia 1,02ha. Oba obiekty znajdują sie na terenie działek stanowiących 
własność Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Pińczów, nr 287 w obrębie ewidencyjnym Chrapków oraz nr 497 w obrębie ewidencyjnym 
Szarbków. Nadmienia się, że w/w użytki ekologiczne były już wcześniej objęte ochroną ( Uchwała Nr III/26/97 
Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11.06.1997r.) pod Nr Rej-U-035 oraz (Uchwała Nr V/25/96 Rady Miejskiej 
w Pińczowie z dnia 29.05.1996r.) pod Nr Rej.-U-027. Nadleśnictwo Pińczów akceptuje przedłożoną propozycję, 
dlatego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie. 


