UCHWAŁA NR LXXI.617.2014
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Park Braniborski”.

Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz.
627 – tekst jednolity z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r., poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.1)) Rada Miasta Zielona Góra, po uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim , uchwala co następuje:
§ 1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą „Park Braniborski” (zw. dalej „zespołem"),
położony w województwie lubuskim, powiecie grodzkim Zielona Góra, obejmujący następujące nieruchomości
położone na terenie Miasta Zielona Góra:
1) działka nr 344 w obrębie geodezyjnym nr 32,
2) działka nr 351/6 w obrębie geodezyjnym nr 32,
3) działka nr 408 w obrębie geodezyjnym nr 32,
4) działka nr 769 w obrębie geodezyjnym nr 33,
– stanowiących własność Miasta Zielona Góra, o łącznej powierzchni około 24 ha i położeniu określonym na
mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Celem utworzenia zespołu jest ochrona cennych biologicznie terenów w obrębie Miasta Zielona Góra,
w szczególności poprzez zachowanie walorów przyrodniczych naturalnego lasu - występowanie rzadkich gatunków
roślin i ptaków, a także umożliwienie mieszkańcom miasta korzystanie z naturalnych miejsc dla celów rekreacyjnowypoczynkowych.
§ 3. W stosunku do zespołu zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania i przekształcania obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem:
a)

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym lub przeciwpowodziowym,

b)

budową, odbudową, utrzymaniem, remontem, modernizacją, lub naprawą sieci i urządzeń wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych lub przebiegu naturalnych cieków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą
ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce leśnej bądź wodnej;
5) wylewania gnojowicy lub odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu;
6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
7) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, z wyjątkiem
czynności związanych z racjonalną gospodarką leśną i łowiecką;
9) zbioru, niszczenia i uszkadzania roślin oraz wycinania drzew, z wyjątkiem czynności związanych z racjonalną
gospodarką leśną;
10) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Na terenie zespołu dopuszcza się w miejscach wyznaczonych:
1) tworzenie placów zabaw, miejsc biwakowania i wypoczynku,
2) posadawiania urządzeń rekreacyjnych i obiektów małej architektury, stawianie ławek, koszy na śmieci, etc.
§ 5. Nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym i wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Zielona Góra.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Adam Urbaniak

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz.
379 i poz. 1072.

1) Zmiany
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załącznik do uchwały nr LXXI.617.2014
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

A dam Ur b an i ak
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