
 

 

UCHWAŁA NR 361/2013 

RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 29 października 2013 r. 

w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Nysy Łużyckiej 

Na podstawie art. 7  ust. 1  pkt 1, art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. w Dz. U. z 2013r., poz. 645) oraz 

art. 44 ust. 1  i 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013r., poz. 627) Rada Miasta Zgorzelec uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Nysy Łużyckiej, położony w dolinie rzeki 

Nysy Łużyckiej na obszarze miasta Zgorzelca, o powierzchni 73,748 ha; obejmujący całość lub część działek 

oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:  

1) dz. nr 1  i 2  (Obr. I, AM-4),  

2) dz. nr 1, 2/2, 2/3, 2/4 i 3 (Obr. I, AM-7),  

3) dz. nr 1, 2, 3  i 4  (Obr. I, AM-8),  

4) dz. nr 132 i 133 (Obr. IV, AM-1),  

5) dz. nr 160 (Obr. IV, AM-4),  

6) dz. nr 1, 2, 3  i 4  (Obr. VII, AM-1),  

7) dz. nr 1, 2, 3, 4/7, 4/8, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9  i 11/2 (Obr. VII, AM-2),  

8) dz. nr 1, 3, 9  i 10 (Obr. VII, AM-3),  

9) dz. nr 1  i 2  (Obr. X, AM-1),  

10) dz. nr 1, 2  i 127/3 (Obr. X, AM-2),  

11) dz. nr 2, 3  i 4  (Obr. X, AM-3). 

2. Położenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Nysy Łużyckiej, o którym mowa w ust. 1, 

określone zostało na mapie stanowiącej załącznik Nr 1  do uchwały. 

§ 2. 1. Celem ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Nysy Łużyckiej jest ochrona 

obszaru o dużych walorach przyrodniczych związanych z występowaniem siedlisk i zbiorowisk roślinności 

zbliżonych do naturalnych o charakterze grądowym i łęgowym, jak również zachowanie obiektów o cennych 

walorach kulturowych i historycznych w dolinie Nysy Łużyckiej.  

2. Lokalizację walorów przyrodniczo-krajobrazowych stanowiących przedmiot ochrony Zespołu 

Przyrodniczo – Krajobrazowego Doliny Nysy Łużyckiej, o których mowa w ust. 1, przedstawione zostały na 

mapie stanowiącej załącznik nr 2  do uchwały. 
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§ 3. 1. W stosunku do ustanowionego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Nysy Łużyckiej 

zabrania się:  

a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;  

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

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych;  

c) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  

d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

e) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-

błotnych;  

f) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;  

g) zmiany sposobu użytkowania ziemi;  

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

roślin i zwierząt, a także minerałów;  

i) 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;  

j) umieszczania tablic reklamowych. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:  

a) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę 

ochrony przyrody;  

b) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony 

przyrody;  

c) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;  

d) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

§ 4. Nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym Dolina Nysy Łużyckiej i wykonanie uchwały 

powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady: 

Z. Barczyk 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 5662



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 361/2013 

Rady Miasta Zgorzelec 

z dnia 29 października 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 361/2013 

Rady Miasta Zgorzelec 

z dnia 29 października 2013 r. 
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