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UCHWAŁA NR XLII/373/10
RADY GMINY BRENNA

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Góra Bucze” w gminie 
Brenna 

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

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 43, art. 44 ust. 1, 2 i 3a, art. 45 ust. 

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 

1220 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, Rada 

Gminy w Brennej uchwala co następuje: 

§ 1. Ustanawia się zespół przyrodniczo - krajobrazowy pod nazwą "Góra Bucze", o ogólnej 
powierzchni 1,09 km² położony w gminie Brenna, w granicach oznaczonych na mapie stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Szczególnym celem ochrony jest zachowanie za względów przyrodniczych, naukowych, 
dydaktycznych i krajobrazowych źródła tufowego, ekosystemów leśnych i łąkowych ze stanowiskami 
regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt. 

§ 3. W skład zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wchodzą działki nr 186/14, 177, 135/1, 141/1, 
273/2, 272, 270, 72, 74, 70, 71, 75/1, 66/2, 66/3, 69, 68, 67, 267/2, 263/3, 64/5, 173/18, 1789/2, 
1789/3, 1783/3, 146/4, 168/2, 267/5, 154/1, 273/4, 146/3, 273/10, 273/11, 138 w części 
zlokalizowanej pomiędzy działką 135/1 i 141/1 km. 3, 4, 7, 8 w ewidencji gruntów gminy Brenna 
obrębu Górki Wielkie. 

§ 4. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, wprowadza się 
następujące zakazy: 

1)niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru; 

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 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, 
z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną 
i łowiecką; 

10)zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów chronionych; 

11)umieszczania tablic reklamowych. 
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§ 5. Nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Góra Bucze”, o którym mowa w § 
1 powierza się Wójtowi Gminy Brenna. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Krzysztof Holeksa

Załącznik do Uchwały Nr XLII/373/10

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 października 2010 r.

Zalacznik1.JPG

Mapa zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Góra Bucze" 

Zalacznik1.JPG

