
UCHWAŁA Nr XIII/97/11  

RADY GMINY KŁODAWA  

z dnia 7 grudnia 2011 roku  

 w sprawie : uznania dwóch obiektów położonych na terenie Gminy Kłodawa 
jako użytki ekologiczne .  

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 8, art. 42, art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 ze zmianami), zgodnie z wnioskiem 
RDLP Szczecin Nadleśnictwo Kłodawa ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa, załączoną 
WALORYZACJĄ PRZYRODNICZĄ I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
REZERWATU PRZYRODY “TORFOWISKO GÓRNE I DOLNE” (opracowaną w 2006r. 
przez Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Lubuskiego ), pozytywną opinią Zespołu Parków Krajobrazowych  
ul. Jagiellończyka w Gorzowie Wlkp. i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody odnośnie 
ustanowienia obszarów “Torfowisko Górne “ i “Torfowisko Dolne” jako użytków 
ekologicznych, oraz ponownym wnioskiem RDLP Szczecin Nadleśnictwo Kłodawa  
ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa.  

Rada Gminy Kłodawa uchwala co następuje : 

§ 1. Ustanawia się użytkiem ekologicznym teren pn. “Torfowisko Górne” o powierzchni 3,37 
ha położony w obrębie geodezyjnym Santocko gm. Kłodawa dz. o nr ewid. 730 ( oddział 
leśny nr 283 g o pow. 1,88 ha) i dz. o nr ewid. 731 ( oddział leśny 284 f o pow. 1,49 ha) . 

§ 2. Ustanawia się użytkiem ekologicznym teren pn. “Torfowisko Dolne” o powierzchni 3,62 
ha położony w obrębie geodezyjnym Santocko gm. Kłodawa dz. o nr ewid. 730 ( oddział 
leśny nr 283 k o pow. 0,51 ha), dz. o nr ewid. 738 ( oddział leśny nr 319 c o pow. 1,85 ha), dz. 
o nr ewid. 739 ( oddział leśny nr 320 a o powierzchni 1,26 ha). 

§ 3. Celem ustanowienia użytków ekologicznych pn. “Torfowisko Górne” i “Torfowisko 
Dolne” jest poddanie pod ochronę, a tym samym zachowanie dla obecnego i przyszłych 
pokoleń unikalnego na obszarze Gminy Kłodawa naturalnego siedliska przyrodniczego. 
Występuje tam 35 gatunków rzadkich, ginących, znajdujących się pod ścisłą i częściową 
ochroną roślin naczyniowych, mszaków, porostów takich jak : turzyca bagienna, rosiczka 
okrągłolistna, a także 14 gatunków torfowca. Na terenie torfowisk występuje ponadto 37 
gatunków zwierząt chronionych takich jak : bielik, żuraw, kobuz, łabędź niemy, gęś gęgawa, 
zaskroniec, jaszczurka żyworodna. Ustanowienie tej formy ochrony przyrody przyczyni się 
do pogłębiania wiedzy i dbałości o naturalne środowisko człowieka oraz nauczy szacunku dla 
otaczającej nas przyrody. Będzie ona również pomocna w pogłębianiu wiedzy młodzieży 
szkolnej. 

§ 4. Na terenie użytku ekologicznego, zabrania się : 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;   

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 
utrzymaniem, 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 i bursztynu;   
9) 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;   
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. Dla ukierunkowania ruchu turystycznego zaleca się wykonanie drewnianego pomostu na 
użytku ekologicznym „Torfowisko Dolne”. 
 
§ 6. W celu zachowania przedmiotu ochrony należy usuwać z torfowiska w miarę potrzeb 
naloty sosny i brzozy w okresie zimowym z wynoszeniem poza obszar ochronny   
 
§ 7. Wykonanie zadań wynikających z ustanowienia użytkami ekologicznymi terenu pn. 
“Torfowisko Górne” i “Torfowisko Dolne” powierza się RDLP Szczecin Nadleśnictwo 
Kłodawa ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa. 
 
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/259/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2009r. 
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                           Andrzej Legan 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Celem ustanowienia użytków ekologicznych pn. “Torfowisko Górne” i “Torfowisko Dolne” 
jest poddanie pod ochronę, a tym samym zachowanie dla obecnego i przyszłych pokoleń 
unikalnego na obszarze Gminy Kłodawa naturalnego siedliska przyrodniczego. Występuje 
tam 35 gatunków rzadkich, ginących, znajdujących się pod ścisłą i częściową ochroną roślin 
naczyniowych, mszaków, porostów takich jak : turzyca bagienna, rosiczka okrągłolistna, a 
także 14 gatunków torfowca. Na terenie torfowisk występuje ponadto 37 gatunków zwierząt 
chronionych takich jak : bielik, żuraw, kobuz, łabędź niemy, gęś gęgawa, zaskroniec, 
jaszczurka żyworodna. Ustanowienie tej formy ochrony przyrody przyczyni się do 
pogłębiania wiedzy i dbałości o naturalne środowisko człowieka oraz nauczy szacunku dla 
otaczającej nas przyrody. Będzie ona również pomocna w pogłębianiu wiedzy młodzieży 
szkolnej.  


