
 
 

UCHWAŁA NR XXV/359/2020 
RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Nadwiślańskie brzegi na Jonidle" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713; z późn. zm.), oraz art. 44 ust. 1 i 2, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 oraz 
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) po 
dokonaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Rada Miasta Wisła uchwala, co  następuje: 

§ 1. 1) Ustanawia się użytek ekologiczny "Nadwiślańskie brzegi na Jonidle" o powierzchni 0,0699 ha. 

2) W skład użytku ekologicznego wchodzą części nieruchomości o numerach ewidencyjnych 5790/18, 
5790/47, 5790/50, 5790/7 oraz 3589/11. 

3) Położenie użytku ekologicznego określa załącznik mapowy do niniejszej uchwały. 

§ 2. Celem ustanowienia użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1, jest ochrona siedlisk 
przyrodniczych, w tym nasadzeń wrześni pobrzeżnej Myricaria germanica oraz mieczyka 
dachówkowategoGladiolus imbricatus, wraz z występującymi w ich rejonie stanowiskami podlegających 
ochronie gatunków zwierząt i roślin, w tym w szczególności pluszcza zwyczajnego i jerzyka. 

§ 3. W stosunku do użytku ekologicznego "Nadwiślańskie brzegi" ustanawia się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) 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; 

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) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

7) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt; 
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8) 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; 

9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarze użytku ekologicznego, utworzonych w celu 
ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 

10) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 4. Nadzór nad ochronąużytku ekologicznego, o którym mowa w § 1, sprawuje Burmistrz Miasta Wisła. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Wisła. 

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

   

Przewodniczący Rady  Miasta Wisła 
 
 

Janusz Podżorski 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/359/2020 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Część I. użytku ekologicznego "Nadwiślańskie brzegi na Jonidle" 

 
Powierzchnia 504 m2 

X Y 
5500965.23  6563264.98 
5500972.23  6563278.84 
5500929.77  6563283.46 

Punkty załamania 

5500927.38  6563273.77 

                      

Część II. użytku ekologicznego "Nadwiślańskie brzegi na Jonidle" 
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Powierzchnia 63 m2 

X Y 
5500916.39  6563274.41 
5500899.85  6563278.13 
5500900.90  6563282.01 

Punkty załamania 

5500917.88  6563277.39 

Część III. użytku ekologicznego "Nadwiślańskie brzegi na Jonidle" 

 
Powierzchnia 132 m2 

X Y 
5500929.47  6563248.59 
5500907.12 6563255.45 Punkty załamania 

5500908.90 6563260.81 
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5500932.75 6563253.06 
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