
Uchwała 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. l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami), w związku z art. 31, 31a i 
34 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późniejszymi 
zmianami). 

 

Rada Miejska Katowic  
uchwala: 

1. Uznać za zespół przyrodniczo-kraj obrazowy pod nazwą "Źródła Kłodnicy" obszar źródliskowy 
rzeki Kłodnicy o łącznej powierzchni 100,4 ha położony w środkowej części Katowic, na 
granicy dzielnic: Brynowa, Ochojca, Muchowca i Giszowca na gruntach skarbu państwa 
administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" /Nadleśnictwo 
Katowice, Obręb Murcki, Leśnictwo Muchowiec, oddziały: 25, 26, 27 i 28/.  

2. Wyznaczyć granice zespołu przyrodniczo - krajobrazowego w następujący sposób:  
- od północy ul. 73 - Pułku Piechoty,  
- od wschodu - droga leśna /linia międzyoddziałowa - o. 24 i o. 25/,  
- od południa i zachodu - linia kolejowa prowadząca z Kopalni "Staszic" w kierunku Ochojca i 
stacji Muchowiec.  

3. Na obszarze, o którym mowa w pkt l i 2 należy:  
- zachować naturalny reżim hydrologiczny rzeki,  
- utrzymać naturalną linię koryta i kształt doliny rzeki,  
- utrzymać strukturę szaty roślinnej kształtującej się spontanicznie w korycie i dolinie Kłodnicy, 
a w szczególności zadrzewień łęgowych bezpośrednio przy brzegach rzeki,  
- pozostawić niewielkie zbiorniki wodne jako miejsca rozwoju i rozrodu płazów i fauny 
bezkręgowej,  
- chronić florę i faunę związaną z ekosystemem rzeki i jej sąsiedztwem poprzez ochronę 
warunków siedliskowych,  
- chronić krajobraz w tym materialne pamiątki przeszłości.  

4. Na terenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Źródła Kłodnicy" zabrania się:  
- zmiany sposobu użytkowania terenu,  
- zmiany stosunków wodnych,  
- wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów i innych nieczystości oraz zatruwania 
wody,  
- pozyskiwania, niszczenia drzew i innych roślin, za wyjątkiem prowadzenia zabiegów 
ochronnych przewidzianych w planie urządzenia lasu,  
- polowania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, gniazd ptasich i 
wybierania jaj,  
- wprowadzania obcych gatunków roślin i zwierząt,  
- hałasowania.  

5. Zakazy wymienione w pkt 4 mogą zostać naruszone (w niezbędnie koniecznym zakresie) w 
przypadku działań związanych z ochroną obiektu i zabiegów wynikających z planu urządzenia 
lasu.  

6. Szczegółowe określenie granic terenu objętego ochroną zawierają załączniki graficzne mapa 
topograficzna i mapa leśna zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Źródła Kłodnicy".  

7. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowice.  



8. Traci moc uchwała Nr L/535/98 Rady Miejskiej Katowic z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie 
uznania za użytek ekologiczny obszaru źródliskowego rzeki Kłodnicy położonego w północnej 
części kompleksu Lasów Murckowskich w Katowicach.  

9. 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  

Załączniki mapowe w aktach 
 


