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Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Michałowice 

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą: 

1) "Regulska miedza" terem o powierzchni 7 089 m2, położony w województwie mazowieckim, 
w granicach administracyjnych Gminy Michałowice, obejmujący części działek ewidencyjnych 
nr: 631/31, 637/3, obręb Reguły; 

2) "Rozlewisko Raszynki" o powierzchni 202 620 m2, położony w województwie mazowieckim, 
w granicach administracyjnych Gminy Michałowice, obejmujący działki ewidencyjne nr: 616/9 
i 616/10, obręb Reguły; 

3) "Pęcicka miedza" o powierzchni 85205 m2, położony w województwie mazowieckim, 
w granicach administracyjnych Gminy Michałowice, obejmujący działki ewidencyjne nr: 635/2 
636, 637, obręb Pęcice; 

4) "Torfowisko Utraty" o powierzchni 784 127 m2, położony w województwie mazowieckim, 
w granicach administracyjnych Gminy Michałowice, obejmujący działki ewidencyjne nr: 553/3, 
554, 555 i 556, obręb Komorów Wieś. 

2. Granice użytków ekologicznych, o których mowa w ust. 1 określają mapy będące załącznikami do 
niniejszje uchwały: 

1) "Regulska miedza" - załącznik nr 1 i załącznik nr 2; 

2) "Rozlewisko Raszynki" - załącznik nr 3; 

3) "Pęcicka miedza" - załącznik nr 4; 

4) "Torfowisko Utraty" - załącznik nr 5. 

§ 2.  

Szczególnym celem ochrony: 

1) w odniesieniu do terenu wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 1 jest ochrona zadrzewień śródpolnych 
i roślinności niskiej, w tym wierzby białej (Salix alba), śliwy ałycza (Prunus cerasifera), robinii 
akacjowej (Robinia pseudoaccacia), klonu jesionolistnego (Acer negundo), bzu czarnego 
(Sambucus nigra), podrostu głogu jednoszyjkowego (Crategus monogyna), nawłoci kanadyjskiej 
(Solidago canadensis), winobluszczu pięciolistkowy (Parthenocisus quinquefolia) - teren jest 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Projekt Strona 1



siedliskiem wspierającym znacząco różnorodność biologiczną na terenie gminy oraz 
zapewniającym wysoki poziom usług ekosystemowych poprzez ograniczanie erozji, poprawę 
mikroklimatu i zwiększenie plonów; 

2) w odniesieniu do terenu wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 2 jest ochrona zadrzewień i roślinności 
niskiej, w tym z wierzby białej (Salix alba), młodych brzóz brodawkowatych (Betula pendula), 
młodych robinii (Robinia pseudoaccacia), olchy (Alnus glutinosa), klonów jesionolistnych (Acer 
negundo) i topoli mieszańcowych (Populus sp.) i siewek wiązów (Ulmus sp), lipy (Tilia coradata) 
i czeremchy (Prunu avium), oraz trzciny, sadźca, krwawnicy, nawłoci, trzcinnika oraz traw - teren 
stanowi cennym dla ekosystemu dużym obszarem lekko wilgotnych siedlisk, teren ten ma duży 
potencjał małej retencji; 

3) w odniesieniu do terenu wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 3 jest ochrona wilgotnych trzcinowisk, 
tofowisk i łąk, teren porastają m.in. nawłocie, kocanki, turzyce, wyki, dziurawce, bylica, komosa, 
koniczyna, jastrzębiec kosmaczek, szczaw, wiele gatunków traw, trzciny - teren jest cenny pod 
względem małej retencji wód; 

4) w odniesieniu do terenu wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 4 jest ochrona torfowiska, w tym wierzby 
białej (Slaix alba), olchy (Alnus glutinosa), wiązów(Ulmus sp.), czeremchy (Padus avium) i głogów 
(Crataegus sp.) oraz zamieszkujących ten teren licznych gatunków płazów, owadów, ptaków 
i ssaków. 

§ 3.  

W stosunku do użytków ekologicznych w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych oraz obszarów 
wodno-błotnych; 

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

7) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, a także minerałów; 

8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych 
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów, 

10) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 4.  

Nadzór nad użytkami ekologicznymi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4 sprawuje Wójt Gminy 
Michałowice 
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§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr ....................Rady Gminy Michałowicez dnia ... października 2022 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr ....................Rady Gminy Michałowicez dnia ... października 2022 r.
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Załącznik nr 3 do uchwały Nr ....................Rady Gminy Michałowicez dnia ... października 2022 r.
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Załącznik nr 4 do uchwały Nr ....................Rady Gminy Michałowicez dnia ... października 2022 r.
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Załącznik nr 5 do uchwały Nr ....................Rady Gminy Michałowicez dnia ... października 2022 r.
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