
UŻYTKI EKOLOGICZNE

Na terenie GMINY:

Data wypełnienia formularza:

Osoba wypełniająca formularz: Imię i nazwisko

Kontakt: nr telefonu ... adres: e-mail:

Jeżeli masz problem z wypełnianiem formularza - zadzwoń - nr tel. O (22) 57 92 165 lub napisz e-maila: malgorzata.rozynska@gdos.gov.pl
* w punkcie 1 podano wzór według którego należy dokonać wpisu

Lp.

* 1

1

2

Nazwa użytku ekologicznego
(jak w akcie prawnym o

ustanowieniu)

Uroczysko Zielona

Rodzaj użytku
ekologicznego

(jak w akcie prawnym
o ustanowieniu)

siedliska przyrodnicze
oraz stanowiska
rzadkich lub
chronionych gatunków
roślin, zwierząt i
grzybów, ich ostoje
oraz miejsca
rozmnażania lub
miejsca sezonowego
przebywania

Data utworzenia

2008-10-29

Pow. [ha]

17,5

Obowiązująca podstawa
prawna wraz z oznaczeniem

miejsca ogłoszenia aktu
prawnego

UCHWAŁA Nr XXXI/538/08
Rady Miejskie] w Dąbrowie
Górniczej
z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie ustanowienia
użytku ekologicznego pod
nazwą "Uroczysko Zielona"
Dz. Urz. Województwa
Śląskiego Nr214 poz.4327
dnia 12 grudnia 2008 r.

Gmina

Dąbrowa
Górnicza

Obręb ewid.

Dąbrowa
Górnicza

Nr Działek
ewidencyjnych

działki Skarbu
Państwa i Gminy
Dąbrowa
Górnicza
oznaczone
numerami
geodezyjnymi:
7 (Baz), część
działki 5/3 (Baz,
dr, Was) i część
działki 6 (FWP) -
karta mapy 5
[obręb: Dąbrowa
Górnicza).

Opis lokalizacji

od południa skrajem Parku
Zielona od ronda w ul.
Robotniczej w kierunku
wschodnim do kanału
hutniczego, następnie biegnie
1 00 metrów wzdłuż tego kanału,
po czym skręca w kierunku
północno-wschodnim, gdzie po
300 metrach biegnie w kierunku
północno- zachodnim dochodząc
do usypanej górki, następnie
biegnie wzdłuż jej południowego
i zachodniego podnóża, gdzie w
rejonie 50 metrów od
południowo-zachodniego naroża
kawiarni skręca w kierunku
południowo-wschodnim i kieruje
się do północno-zachodniego
brzegu stawu, następnie biegnie
wzdłuż jego zachodniego i
południowego brzegu po czym
skręca w kierunku zachodnim i
biegnie na odcinku 100 metrów
wzdłuż alejki a następnie skręca
w kierunku południowo-
zachodnim, gdzie po 200
metrach dochodzi do alei
głównej Parku Zielona a
następnie biegnie w kierunku
południowym wzdłuż tej alei do
jej początku w rejonie ronda w
ul. Robotniczej.

Forma własności,
rodzaj gruntów

działki Skarbu
Państwa i Gminy
Dąbrowa Górnicza

Sprawujący
nadzór nad
obszarem

Prezydent
Miasta
Dąbrowy
Górniczej.

Opis

*

zbiorowisk grądów, łęgów oraz
zmiennowilgotnej łąki
irzęślicowej - z kilkunastoma
stanowiskami roślin objętych
ochroną ścisłą i częściową,
ostoją kilkunastu chronionych
gatunków ptaków oraz
miejscami bytowania i rozrodu
chronionych gatunków płazów.

Ochrona w
zakresie prawa
międzynarod.

NIE


