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UCHWAŁA NR XLIV/276/2014
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 42 i art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm) oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska, Rada Gminy w Rakowie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się użytkiem ekologicznym:
1) Obiekt o nazwie „Torfowisko śródleśne koło miejscowości Mocha” o pow. 1,13 ha. Obiekt położony jest
na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenie działki stanowiącej
własność Skarbu Państwa, której zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Łagów. Użytek znajduje się w obrębie Łagów, Leśnictwo Bardo, oddz. 278 n. Określenie
położenia zgodnie z mapą ewidencji gruntów: Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Jednostka
ewidencyjna: Raków Obręb ewidencyjny: 24 Szumsko Kolonia Działka ewidencyjna: nr 258.
§ 2. Nadzór nad ustanowionym użytkiem ekologicznym sprawować będzie Nadleśnictwo Łagów.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemu:
- śródleśnego oczka wodnego z wykształconymi w jego sąsiedztwie siedliskami podmokłymi ze
zbiorowiskami turzyc, sitowia i pałki wodnej, stanowiącego miejsca lęgowe wielu gatunków płazów, gadów,
ptaków i owadów oraz stanowisko bytowania i rozrodu bobra europejskiego odznaczającego się dużymi
walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, mającego ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności
biologicznej Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
§ 4. Wymieniony w §1 obiekt podlega szczególnej ochronie prawnej polegającej na zakazie:
- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru:
- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej:
- likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno-błotnych:
- 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:
- umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raków.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raków.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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