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UCHWAŁA Nr IX/63/15
RADY GMINY OSIE
z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Niedźwiedź”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 1651), uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą „Uroczysko Niedźwiedź”, zwany dalej użytkiem,
o powierzchni ogólnej 7,9675 ha, położony na części działki ewidencyjnej nr 5280/1w obrębie geodezyjnym
Osie i zawarty na obszarze 3,6100 ha oraz na działce ewidencyjnej nr 5280/3 w obrębie geodezyjnym Osie
o powierzchni 4,3575 ha, będący własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Osie.
2. Granice użytku przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.
3. Przebieg granic użytku ekologicznego, o którym mowa w ust. 1, został określony w wykazie
współrzędnych geodezyjnych stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2. Nadzór nad użytkiem sprawuje Wójt Gminy Osie.
§ 3. Celem ochrony użytku jest zachowanie pozostałości ekosystemów pochodzenia naturalnego,
powstałych w wyniku sukcesji ekologicznej.
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§ 4. W stosunku do ustanowionego użytku ekologicznego zabrania się:
niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
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;
uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
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, starorzeczy oraz obszarów
wodno-błotnych;
wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
zmiany sposobu użytkowania ziemi;
wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
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 rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
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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.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Waśkowski
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