UCHWAŁA NR XXXI/404/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie ustanowienia uŜytku ekologicznego „Rozlewisko Potoku Rzewnego”.
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 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm./
w związku z art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody /Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm./ Rada Miasta Krakowa uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Ustanawia się uŜytek ekologiczny, pod nazwą „Rozlewisko Potoku Rzewnego”,
o powierzchni 2,77 ha, połoŜony w Krakowie, na części nieruchomości oznaczonej
jako działka ewidencyjna nr 1/84 obr. 44, jednostka ewidencyjna Podgórze,
stanowiący część wydzielenia leśnego Uroczysko Borek Fałęcki, zwany dalej
„uŜytkiem”.
2. Obszar uŜytku określa załącznik graficzny do uchwały.
§ 2.
Celem ochrony uŜytku jest zachowanie ekosystemu, stanowiącego miejsce
występowania i rozrodu wielu chronionych gatunków zwierząt.
§ 3.
Na terenie uŜytku wprowadza się zakazy:
1/ niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub 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, jeŜeli zmiany te nie słuŜą 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 nawoŜenia uŜytkowanych gruntów rolnych,
7/ zmiany sposobu uŜytkowania ziemi,
8/ umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk
zwierzęcych oraz tarlisk i złoŜonej 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 obszarach uŜytków
ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin
i grzybów chronionych,
10/ umieszczania tablic reklamowych.
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§ 4.
1. Nadzór nad uŜytkiem powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
2. Zarząd nad uŜytkiem sprawuje Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny
w Krakowie.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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