UCHWAŁA NR XIX/174/20
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie użytku ekologicznego na terenie Gminy Andrespol
Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 44 ust. 1, 2 i ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Łodzi uchwala się, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Andrespol, w powiecie Łódzkim Wschodnim, na gruntach Skarbu Państwa
pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Brzeziny ustanowiono jeden użytek ekologiczny w celu zachowania
walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenach śródleśnych z florystycznymi zbiorowiskami
roślinnymi, które mają istotne znaczenie dla utrzymania bioróżnorodności biologicznej.
§ 2. Nazwę użytku ekologicznego o którym mowa w § 1, jego położenie, powierzchnię i opis jego granic,
określa załącznik do uchwały. Opis granic przedstawiono w formie wykazu współrzędnych prostokątnych
płaskich.
§ 3. Uchwała prostuje błędne informacje dotyczące lokalizacji oraz nr ewidencyjnego działki zawarte
w Rozporządzeniu Nr 50/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 roku w sprawie uznania za użytki
ekologiczne.
§ 4. Ustala się następujące sposoby ochrony czynnej użytku ekologicznego co do którego dane zestawione
są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały:
1) zaniechanie prac gospodarczych w obszarze użytków;
2) zachowanie panujących stosunków hydrologicznych.
§ 5. W stosunku do użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem 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 leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, obszarów wodno-błotnych;
6) zmiany sposobu użytkowania ziemi,
7. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt;
8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką leśną;
9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarze użytku ekologicznego utworzonego w celu
ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
10) umieszczania tablic reklamowych.
§ 6. Nadzór nad użytkiem ekologicznym wymienionym w § 1 sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa
Brzeziny.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji
publicznej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr. 99, poz. 826, z 2011 roku Nr. 291,
poz. 1707 z 2016 r. poz. 2260) traci moc następujące rozporządzenie:
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1) Rozporządzenie Nr 50/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie uznania za użytki
ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2001 r. Nr. 162, poz. 2242)w zakresie obejmującym użytek
ekologiczny wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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Załącznik do uchwały Nr XIX/174/20
Rady Gminy Andrespol
z dnia 27 stycznia 2020 r.
Opis granic użytku ekologicznego.
Współrzędne punktów załamania granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL1992
Nazwa
użytku
ekologicznego

Obręb
ewidencyjny

Powierzchnia
[ ha]

Współrzędne
X

Współrzędne
Y

425540,744
425496,082
425447,822
425435,122
425420,898
425412,431
425385,761
425354,646
425353,164
425330,095
425319,669
425360,183
425448,914
425506,361
425546,408
425554,790
425540,566

544523,335
544579,638
544575,193
544561,435
544559,953
544554,661
544561,223
544604,191
544608,213
544637,905
544612,024
544516,449
544451,340
544358,270
544344,639
544371,817
544523,540

Opis

Działka ewidencyjna nr 300

Kraszew

Wiśniowa
Góra

2,72
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Teren obejmujący
bagno śródleśne wraz
z roślinnością
charakterystyczną dla
tego terenu.
Na powierzchni
użytku występuje
zadrzewienie w wieku
66 lat ( Brz, Ol, Os,
So ).
Obiekt istotny dla
rozrodu lokalnej
herpetofauny oraz
zachowania swoistych
zespołów
przyrodniczych dla
terenów podmokłych i
okresowo
zalewanych. Obiekt
przylega bezpośrednio
do drogi gruntowej.
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Uzasadnienie
Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Użytek ekologiczny objęty niniejszą
uchwałą został wpisany do rejestru na mocy Rozporządzenia Nr 50/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia
8 sierpnia 2001 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2001 r. Nr. 162,
poz. 2242).
Użytek ekologiczny podlega ochronie prawnej.
Uchwała prostuje błędne informacje dotyczące lokalizacji oraz nr ewidencyjnego działki zawarte
w Rozporządzeniu Nr 50/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 roku w sprawie uznania za
użytki ekologiczne. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2001 r. Nr. 162, poz. 2242).
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