Uchwała Nr LIII/718/02
Rady Miejskiej Katowic
z dnia 23 września2002 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXIV/453/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie
uznania za zespół przyrodniczo – krajobrazowy obszaru źródliskowego rzeki Kłodnicy położonego w
północnej części kompleksu Lasów Murckowskich w Katowicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), w związku z art. 31, 31a i 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.).
Rada Miejska Katowic
uchwala:
1. W uchwale nr XXXIV/453/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uznania za zespół
przyrodniczo – krajobrazowy obszaru źródliskowego rzeki Kłodnicy położonego w północnej części kompleksu
Lasów Murckowskich w Katowicach wprowadzić następujące zmiany:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1) punktowi 3 uchwały nadać brzmienie:
„3. Na obszarze, o którym mowa w pkt 1 i 2 zabrania się:
niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
zaśmiecania obiektu i terenów wokół niego,
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone
wykorzystanie użytków leśnych,
likwidowania małych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno – błotnych,
budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących
mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu”.
2) skreślić punkt 4 i 5 uchwały.
3) dotychczasowym punktom 6, 7, 8 i 9 nadać odpowiednio numery 4, 5, 6 i 7.

2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowice.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Katowic
Wojciech Boroński

