
UCHWAŁA NR XXXIV/208/2010  

RADY GMINY LUBRZA  

z dnia 19 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Zagaje” na terenie Gminy Lubrza 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 

poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 

r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 

17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. 

z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 44 ust. 1 i 2,w związku 

z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 151, 

poz. 1220) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Poddaje się pod ochronę w formie użytku ekologicznego cenny przyrodniczo kompleks wilgotnych 

zbiorowisk roślinnych o powierzchni 5,82 ha, położony w obrębie wsi Zagaje na działce nr 31/4 stanowiącej własność 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świebodzin tj. Obręb Leśny Świebodzin, 

Leśnictwo Staropole, Oddział: 33 cx(cz. wydzielona), 33 dx, 33 lx, 33 gx, 33 ix, 33 jx, 33~d. 

2. Obszarowi, który obejmuje się ochroną w formie użytku ekologicznego, nadaje się nazwę: „Uroczysko 

Zagaje”.  

3. Granice użytku ekologicznego określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.  

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie różnorodności biologicznej na gruntach rolnych, na których częściowo 

nastąpiła sukcesja gatunków leśnych poprzez pozostawienie w nienaruszonym stanie łąk, mokradeł, bagien, kęp drzew 

i krzewów, będących miejscem bytowania i rozmnażania wielu gatunków roślin i zwierząt oraz stanowiących naturalną 

rezerwę zasobów genowych.  

§ 3. Na terenie użytku ekologicznego zabrania się: 

§ 4. Nadzór nad użytkiem ekologicznym sprawują Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świebodzin.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.  

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

Lubuskiego.  

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

do uchwały nr XXXIV/208/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 lutego 2010 w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Uroczysko Zagaje” na terenie Gminy Lubrza Celem niniejszej uchwały jest ustanowienie użytków 

ekologicznych o nazwie „Uroczysko Zagaje” i objęcie ochroną prawną gatunków roślin i zwierząt występujących na 

przedmiotowym obszarze. Obszar „Uroczysko Zagaje” obejmuje powierzchnię 5,82 ha zlokalizowany jest na działce 

geodezyjnej nr 31/4 położonej w obrębie Zagaje, Gmina Lubrza, stanowiącej własność Lasów Państwowych 

Nadleśnictwo Świebodzin, Leśnictwo Staropole. Obszar stanowią grunty rolne od lat nieużytkowane rolniczo. Na 

powierzchni około 3,50 ha nastąpiła sukcesja gatunków leśnych: sosny, olszy czarnej, wierzby łozy. Na powierzchni 

1,11 ha występuje bagno porośnięte sitem, turzycami i machami z rodzaju Sphagnum sp. Brzegi bagna porośnięte 

wierzbą są doskonałym schronieniem dla ptactwa. Pozostałe tereny to nieużytki porośnięte roślinnością trawiastą. 

Pracownicy Nadleśnictwa Świebodzin od paru lat obserwują regularnie powracające na wiosnę parę żurawi. 

W okresie wiosennym część południowa tego terenu jest podtopiona przez wody roztopowe. Podstawą prawną do 

podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. nr 2009 r. nr 151 poz. 1220) zgodnie z którym ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze 

uchwały rady gminy. Na podatnie art. 42 ww. ustawy użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości 

ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 

i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, 

starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze orz stanowiska rzadkich lub chronionych 

gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. 

Omawiany powyżej obszar spełnia kryteria przytoczonego artykułu. Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, 

w odniesieniu do użytku ekologicznego, mogą być wprowadzone zakazy określone w art. 45 ust. 1 ww. ustawy. 

Spośród proponowanych przez ustawodawcę 11 zakazów, wybrano 10, dostosowanych do potrzeb związanych 

z ochroną ekosystemu. Uchwała zostaje podjęta przez Radę Gminy Lubrza na wniosek Nadleśnictwa Świebodzin.  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

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

rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

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

błotnych; 

5) wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

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

i zwierząt, a także minerałów; 

8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej 

ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 

rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

9) zbioru, niszczenia uszkadzania roślin i grzybów;

10) umieszczania tablic reklamowych.

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ryszard Skonieczek 
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geodezyjnej nr 31/4 położonej w obrębie Zagaje, Gmina Lubrza, stanowiącej własność Lasów Państwowych 

Nadleśnictwo Świebodzin, Leśnictwo Staropole. Obszar stanowią grunty rolne od lat nieużytkowane rolniczo. Na 

powierzchni około 3,50 ha nastąpiła sukcesja gatunków leśnych: sosny, olszy czarnej, wierzby łozy. Na powierzchni 

1,11 ha występuje bagno porośnięte sitem, turzycami i machami z rodzaju Sphagnum sp. Brzegi bagna porośnięte 

wierzbą są doskonałym schronieniem dla ptactwa. Pozostałe tereny to nieużytki porośnięte roślinnością trawiastą. 

Pracownicy Nadleśnictwa Świebodzin od paru lat obserwują regularnie powracające na wiosnę parę żurawi. 

W okresie wiosennym część południowa tego terenu jest podtopiona przez wody roztopowe. Podstawą prawną do 

podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. nr 2009 r. nr 151 poz. 1220) zgodnie z którym ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze 

uchwały rady gminy. Na podatnie art. 42 ww. ustawy użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości 

ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 

i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, 

starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze orz stanowiska rzadkich lub chronionych 

gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. 

Omawiany powyżej obszar spełnia kryteria przytoczonego artykułu. Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, 

w odniesieniu do użytku ekologicznego, mogą być wprowadzone zakazy określone w art. 45 ust. 1 ww. ustawy. 

Spośród proponowanych przez ustawodawcę 11 zakazów, wybrano 10, dostosowanych do potrzeb związanych 

z ochroną ekosystemu. Uchwała zostaje podjęta przez Radę Gminy Lubrza na wniosek Nadleśnictwa Świebodzin.  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

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

rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

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

błotnych; 

5) wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

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

i zwierząt, a także minerałów; 

8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej 

ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 

rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

9) zbioru, niszczenia uszkadzania roślin i grzybów;

10) umieszczania tablic reklamowych.

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ryszard Skonieczek 
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UCHWAŁA NR XXXIV/208/2010  

RADY GMINY LUBRZA  

z dnia 19 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Zagaje” na terenie Gminy Lubrza 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 

poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 

r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 

17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. 

z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 44 ust. 1 i 2,w związku 

z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 151, 

poz. 1220) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Poddaje się pod ochronę w formie użytku ekologicznego cenny przyrodniczo kompleks wilgotnych 

zbiorowisk roślinnych o powierzchni 5,82 ha, położony w obrębie wsi Zagaje na działce nr 31/4 stanowiącej własność 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świebodzin tj. Obręb Leśny Świebodzin, 

Leśnictwo Staropole, Oddział: 33 cx(cz. wydzielona), 33 dx, 33 lx, 33 gx, 33 ix, 33 jx, 33~d. 

2. Obszarowi, który obejmuje się ochroną w formie użytku ekologicznego, nadaje się nazwę: „Uroczysko 

Zagaje”.  

3. Granice użytku ekologicznego określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.  

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie różnorodności biologicznej na gruntach rolnych, na których częściowo 

nastąpiła sukcesja gatunków leśnych poprzez pozostawienie w nienaruszonym stanie łąk, mokradeł, bagien, kęp drzew 

i krzewów, będących miejscem bytowania i rozmnażania wielu gatunków roślin i zwierząt oraz stanowiących naturalną 

rezerwę zasobów genowych.  

§ 3. Na terenie użytku ekologicznego zabrania się: 

§ 4. Nadzór nad użytkiem ekologicznym sprawują Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świebodzin.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.  

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

Lubuskiego.  

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

do uchwały nr XXXIV/208/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 lutego 2010 w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Uroczysko Zagaje” na terenie Gminy Lubrza Celem niniejszej uchwały jest ustanowienie użytków 

ekologicznych o nazwie „Uroczysko Zagaje” i objęcie ochroną prawną gatunków roślin i zwierząt występujących na 

przedmiotowym obszarze. Obszar „Uroczysko Zagaje” obejmuje powierzchnię 5,82 ha zlokalizowany jest na działce 

geodezyjnej nr 31/4 położonej w obrębie Zagaje, Gmina Lubrza, stanowiącej własność Lasów Państwowych 

Nadleśnictwo Świebodzin, Leśnictwo Staropole. Obszar stanowią grunty rolne od lat nieużytkowane rolniczo. Na 

powierzchni około 3,50 ha nastąpiła sukcesja gatunków leśnych: sosny, olszy czarnej, wierzby łozy. Na powierzchni 

1,11 ha występuje bagno porośnięte sitem, turzycami i machami z rodzaju Sphagnum sp. Brzegi bagna porośnięte 

wierzbą są doskonałym schronieniem dla ptactwa. Pozostałe tereny to nieużytki porośnięte roślinnością trawiastą. 

Pracownicy Nadleśnictwa Świebodzin od paru lat obserwują regularnie powracające na wiosnę parę żurawi. 

W okresie wiosennym część południowa tego terenu jest podtopiona przez wody roztopowe. Podstawą prawną do 

podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. nr 2009 r. nr 151 poz. 1220) zgodnie z którym ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze 

uchwały rady gminy. Na podatnie art. 42 ww. ustawy użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości 

ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 

i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, 

starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze orz stanowiska rzadkich lub chronionych 

gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. 

Omawiany powyżej obszar spełnia kryteria przytoczonego artykułu. Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, 

w odniesieniu do użytku ekologicznego, mogą być wprowadzone zakazy określone w art. 45 ust. 1 ww. ustawy. 

Spośród proponowanych przez ustawodawcę 11 zakazów, wybrano 10, dostosowanych do potrzeb związanych 

z ochroną ekosystemu. Uchwała zostaje podjęta przez Radę Gminy Lubrza na wniosek Nadleśnictwa Świebodzin.  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

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

rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

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

błotnych; 

5) wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

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

i zwierząt, a także minerałów; 

8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej 

ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 

rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

9) zbioru, niszczenia uszkadzania roślin i grzybów;

10) umieszczania tablic reklamowych.

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ryszard Skonieczek 
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