UCHWAŁA NR XLVI/501/2014
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Kamieniołom Skalica” zlokalizowanego na terenie
Miasta Ustroń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust.1 pkt 7, art. 41 ust. 1, art. 44
ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.
627 z późniejszymi zmianami)
po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach
Rada Miasta Ustroń uchwala:
§ 1.
Ustanawia się stanowisko dokumentacyjne pod nazwą „Kamieniołom Skalica” (dawny kamieniołom „Skalica”),
zwane dalej stanowiskiem dokumentacyjnym, o powierzchni 1,00 ha położone na nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków Gminy Ustroń pgr nr 2808/16 stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Ustroń.
§ 2.
Stanowisko dokumentacyjne opisane w § 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości
przyrodniczej, krajobrazowej i dydaktycznej jako wyrobisko po zlikwidowanym kamieniołomie „Skalica”
w którym zachowały się cenne piaskowce godulskie oraz lustro tektoniczne.
§ 3.
1. Opis przebiegu granic stanowiska dokumentacyjnego pod nazwą „Kamieniołom Skalica” określa załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Mapa przebiegu granic stanowiska dokumentacyjnego pod nazwą „Kamieniołom Skalica” stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
W stosunku do stanowiska dokumentacyjnego, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:
1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
2. Wykonywaniu prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4. Zmiany sposobu użytkowania ziemi,
5. Wydobywania do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt,
6. Dokonywaniu zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
7. Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
8. Umieszczania tablic reklamowych.
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§ 5.
W ramach czynnej ochrony stanowiska dokumentacyjnego ustala się :
1. Usuwanie krzewów i samosiewek drzew ze ścian skalnych oraz ze spągu wyrobiska,
z uwzględnieniem wymagań ekologicznych chronionych, zagrożonych i rzadkich gatunków grzybów, roślin
i zwierząt,
2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej (w tym zalesienia) na obszarze stanowiska dokumentacyjnego
oraz w jego sąsiedztwie, z zachowaniem dostępu do wyrobiska,
3. Prowadzenie prac naukowych i badawczych za zezwoleniem i na zasadach określonych przez Burmistrza
Miasta Ustroń, po ich uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ustroń.
§ 6.
Nadzór nad stanowiskiem dokumentacyjnym „Kamieniołom Skalica” sprawuje Burmistrz Miasta Ustroń przy
współpracy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ustroń.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustroń.
§ 8.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/501/2014
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Przebieg granic stanowiska dokumentacyjnego pod nazwą „Kamieniołom Skalica”
Współrzędne geograficzne punktów węzłowych granic proponowanego stanowiska dokumentacyjnego
„Kamieniołom Skalica”
Granica stanowiska dokumentacyjnego „Kamieniołom Skalica” rozpoczyna przebieg w punkcie węzłowym
nr 1 (o współrzędnych zgodnych z zamieszczoną poniżej tabelą), w pobliżu północno-wschodniego narożnika
parkingu samochodowego, zlokalizowanego przed budynkiem przy ul. Nadrzecznej 16. Stąd biegnie w kierunku
północno-wschodnim, wzdłuż drogi leśnej, aby w punkcie węzłowym nr 7 odbić w kierunku południowowschodnim, w górę stoku wzniesienia Skalica. W punkcie węzłowym na 9 (znajdującym się w odległości około
80 m od punktu nr 7), granica stanowiska skręca w kierunku południowo- zachodnim i po przebyciu około
50 m, w punkcie węzłowym nr 11 skręca w kierunku zachodnim, dochodząc w punkcie nr 13 do skraju lasu.
Stąd biegnie wzdłuż krawędzi lasu w kierunku północnym, dochodząc do punktu nr 1. Lokalizacja punktów
węzłowych została oznaczona na drzewach symbolem – literą S umieszczoną w trójkącie równobocznym (z
wierzchołkiem skierowanym do góry).
Współrzędne geograficzne punktów węzłowych granic proponowanego stanowiska dokumentacyjnego
„Kamieniołom Skalica”

Numer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

X
Y
(długość geograficzna E)
(długość geograficzna N)
EPSG:4326 – WGS 84 (w układzie dziesiętnym)
18,825090
49,706073
18,825242
49,706297
18,825534
49,706504
18,825685
49,706645
18,825831
49,706729
18,826028
49,706767
18,826179
49,706776
18,826593
49,706304
18,826727
49,709099
18,826511
49,705870
18,826327
49,705694
18,825815
49,705687
18,825239
49,705693
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/501/2014
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Mapa przebiegu granic stanowiska dokumentacyjnego pod nazwą „Kamieniołom Skalica”
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