
UCHWAŁA NR 493 /2018 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 24 kwietnia  2018r. 

 
 

w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego pn. „W Dolinie 
Samborki”. 

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875, poz.2232; z 2018r. poz.130) oraz art.45 ust.2 pkt 1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz.142) -   
 

Rada Miejska w Jastrowiu, uchwala, co następuje: 
 

 
§1. Uzgadnia się odstępstwa od zakazów dla użytku ekologicznego  pn.  „W Dolinie 

Samborki” o powierzchni 73,5864 ha położonych na terenie gminy i miasta Jastrowie na 
części nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 8152/1, 8152/2, 8195, 8196, 
8197, 8198, 8199, obręb 0010, jednostka ewidencyjna Samborsko, działki ewidencyjne nr 
8153/1, 8154/1 obręb 0009, jednostka ewidencyjna Brzeźnica, działki ewidencyjne nr 8189/4, 
8214/3, 8267, 8268, 8253, 8254, 8268, obręb 0001, jednostka ewidencyjna Jastrowie,                           
w części obejmującej działkę nr ewid. nr 8268 obręb Jastrowie, w związku z realizacją przez 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie projektu  pn. 
„Budowa zbiornika retencyjnego w obszarze Natura 2000 w leśnictwie Ptusza w oddziale 
661”. 

 
§2. Zakres odstępstwa, o którym mowa w §1,  obejmuje: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, 
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
3) zmiany sposobu użytkowania ziemi 

 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 493 /2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia  2018r. 
w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego pn. „W Dolinie 
Samborki”. 
 
 

Instytut OZE sp. z o.o., ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce działając z pełnomocnictwa 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie, ul. 
Roosevelta 8, 64-915 Jastrowie wystąpiło pismem z dnia 06.04.2018r. do Rady Miejskiej                  
w Jastrowiu o uzgodnienie działań związanych z projektami pn. „Budowa zbiornika 
retencyjnego w obszarze Natura 2000 w leśnictwie Ptusza w oddziale 661” zlokalizowanego 
na terenie miasta Jastrowie, powiat złotowski, województwo wielkopolskie oraz „Budowa 
zbiornika retencyjnego w obszarze Natura 2000 w leśnictwie Budy w oddziale 216” 
zlokalizowanego na terenie gminy Jastrowie, powiat złotowski, województwo wielkopolskie, 
w zakresie prac kolidujących z zakazami obowiązującymi na obszarze użytków 
ekologicznych „W Dolinie Samborki” oraz „W Dolinie Płytnicy”, dla których organem 
ustanawiającym formę ochrony jest Rada Miejska w Jastrowiu. 

Z załączonej do wniosku dokumentacji wynika, iż planowane do realizacji 
przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu bocznego zbiornika retencyjnego przy prawym 
brzegu cieku Samborka. Planowane jest również pogłębienie obszaru czaszy zbiornika o ok. 
1,0 m i rozplantowanie na przyległym terenie oraz budowę grobli. Pomiędzy zbiornikiem                  
a rzeką stworzona zostanie grobla oddzielająca. Obszar pogłębienia zaprojektowano tak by 
stworzyć wyspę. Obszar torfowiska poza zbiornikiem będzie pozostawiony w stanie 
naturalnym. Zbiornik będzie zasilany z podsiąków i poprzez rów zasilający z zastawką.  

Planowane działania mają na celu utrzymanie naturalnej retencji w obszarach 
nadleśnictwa oraz przywrócenie pierwotnej funkcji obszarom mokradłowym. Jest to działanie 
prośrodowiskowe, które przyczyni się do zachowania walorów przyrodniczych oraz ochrony 
lokalnej bioróżnorodności, zwłaszcza gatunków związanych z obszarami mokradłowymi 
wśród których jest wiele gatunków chronionych. 

Zgodnie z art.45 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody -  zakazy, o których mowa               
w ust.1, nie dotyczą prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu                     
z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. 
 Właściwym do podjęcia przedkładanej uchwały jest Rada Miejska w Jastrowiu. 
 

 

 


