
 

UCHWAŁA NR XXVIII/228/2017 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

 

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody  

na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) oraz art.  45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)  w związku z § 4 ust. 1 i 2 

Uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr XVIII/164/2000 z dnia  29 grudnia 2000 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gaworzyce w obrębie Gaworzyce i Koźlice, Rada Gminy Gaworzyce uchwala,                              

co następuje: 

 

   § 1. 1. Uzgadnia się planowane przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział 

Legnica prace na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie 

Bagno” przewidziane do wykonania w okresie od  dnia 01 grudnia 2017 do dnia 31 marca 

2018 r.  

2. Zakres planowanych prac dotyczy wycinki drzew obcego pochodzenia – topola 

mieszańcowa, olcha czarna, jesion pensylwański, zakrzaczenia wierzbowe, brzoza 

brodawkowata, czeremcha amerykańska 

3. Prace wymienione w ust. 1 prowadzone będą na działce oznaczonej numerem 

ewidencyjnym nr 1209, na powierzchni około 5 ha przy i wzdłuż rowów melioracyjnych                      

i dróg wewnętrznych  na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” w obrębie 

0002 Gaworzyce, gmina Gaworzyce. 

 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce. 

 

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gaworzycach i Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Gaworzyce. 

 

 

         Przewodnicząca Rady Gminy 

 
                   Danuta Pawliszyn 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

    Podstawę prawną do pojęcia uchwały stanowi art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134  ze zm.) oraz wniosek Dolnośląskiego 

Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Legnica nr 

DZPK/LG.P//6630/315/X/2017/mk/2016/mk  z dnia  12 października  2017 r.  

 

Celem uzgadnianych planowanych prac jest: 

1.    zachowanie i przywrócenie siedlisk ptaków wodnobłotnych; 

2. realizacja zapisów wynikających z przejęcia gruntów użytku ekologicznego 

„Przemkowskie Bagno” w trwały zarząd przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

we Wrocławiu; 

3. kontynuacji programu edukacyjnego Dolnego Śląska; 

4. udostępnienia wieży  widokowej dla turystów odwiedzających gminy położone na terenie 

Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, w tym Gaworzyc i Przemkowa; 

5. aktywizacja zawodowa mniejszości etnicznej, zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem. 

 

      

         

  


