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UCHWAŁA NR X/287/07
Rady Miasta Szczecin

z dnia 11 czerwca 2007 r.

w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806;
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz 1568; Dz. U. z 2004 r.
Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; 
Dz. U. z 2004 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2006 r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 102, poz. 1055)
i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92 poz. 880 ze zmianami: Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087); Rada 
Miasta Szczecin uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą "Stawek na Gumieńcach"
w mieście Szczecin, dzielnicy Zachód, na obszarze o powierzchni 1,89 ha, obejmujący 
fragmenty działek geodezyjnych nr: 71 i 74/9 w obrębie 2111.
2. Granice użytku określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (mapa w skali  
1:1 000). 
3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona przed dewastacją półnaturalnego 
rozlewiska wodnego z bogatą roślinnością przywodną, będącego miejscem żerowania
i pobytu licznych gatunków dzikiego ptactwa (w tym wodnego).
4. Na terenie użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania 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) 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, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
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 oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 
łowiecką;
9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
10) umieszczania tablic reklamowych.

§ 2.1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą "Stawek przy ul. Śródleśnej" w 
mieście Szczecin, dzielnicy Północ, na obszarze o powierzchni 2,56 ha obejmujący działkę 
geodezyjną nr 11 i fragmenty działek geodezyjnych nr: 9/5 i 10/3 w obrębie 3065.
2. Granice użytku określone są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały (mapa w skali  
1:1 000). 
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3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona naturalnego zbiornika wodnego w 
obszarze wododziałowym, otoczonego drzewostanem.
4. Na terenie użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania 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) 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, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
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 oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 
łowiecką;
9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
10)umieszczania tablic reklamowych.

§ 3.1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą "Dolina strumienia Żabiniec" w 
mieście Szczecin, dzielnicy Zachód, na obszarze o powierzchni 5,06 ha, obejmujący 
działki geodezyjne nr: 175, 176/1, 176/2, 177, 178/2, 186/2 i fragmenty działek 
geodezyjnych nr: 119/5, 171, 173/1, 173/2, 174, 201, 219, 308/1, 468/2 w obrębie 2015.
2. Granice użytku określone są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały (mapa w skali  
1:2 000).
3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona przed dewastacją odcinka 
źródłowego naturalnego cieku wodnego Żabiniec wraz z ukształtowaniem terenu i szatą 
roślinną.
4. Na terenie użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania 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) 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, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 
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 oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 
łowiecką;
9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych,    
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
10) umieszczania tablic reklamowych.
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§ 4.1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą "Dolina strumieni Skolwinki,  
Stołczynki i Żółwinki" w mieście Szczecin, dzielnicy Północ, na obszarze o powierzchni 
42,69 ha, obejmujący: 
1) działkę geodezyjną nr 44 i fragmenty działek geodezyjnych nr: 38, 50, 49 w obrębie 
3047; 
2) działki geodezyjne nr: 30, 31/3 i fragmenty działek geodezyjnych nr: 5, 6, 7, 19, 20, 21, 
29 w obrębie 3048; 
3) działkę geodezyjną nr 5/1 i fragmenty działek geodezyjnych nr: 2, 3, 4/10, 4/13 w 
obrębie 3054; 
4) działki geodezyjne nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7 w obrębie 3254.
2. Granice użytku określone są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały (mapa w skali    
1:5 000).
3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona naturalnego ukształtowania terenu 
wraz z ciekami i wysoce zróżnicowaną szatą roślinną.
4. Na terenie użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania 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) 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, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
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 oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 
łowiecką;
9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
10) umieszczania tablic reklamowych.
5. Zakazy wprowadzone na obszarze użytku ekologicznego w ust. 4 na terenie leśnym 
stanowią uzupełnienie zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązuj cych w lasach 
ochronnych i nie naruszają ustaleń uproszczonego planu urządzenia lasu. 

§ 5.1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą "Dolina strumienia Grzęziniec" w 
mieście Szczecin, dzielnicy Północ, na obszarze o powierzchni 51,20 ha, obejmujący: 
1) fragmenty działek geodezyjnych: 2/3, 19, 20, 25 w obrębie 3002;
2) działkę geodezyjną nr 26 i fragmenty działek geodezyjnych nr: 23/4, 23/5, 23/6, 23/16, 
24/2, 25 w obrębie 3011; 
3) działki geodezyjne nr: 13/4, 13/5, 13/7, 13/8, 13/10, 13/13, 13/15, 13/16, 13/18, 13/20, 
13/22, 13/23, 13/26, 13/31, 13/32, 13/33, 13/36, 13/37, 13/38, 13/40, 13/41, 13/44, 40 i 
fragmenty działek geodezyjnych nr: 12/8, 14/28 w obrębie 3030;
4) działki geodezyjne nr: 32/10, 34 i fragmenty działek geodezyjnych nr: 1, 2, 6, 7/1, 10/2, 
21/7, 33 w obrębie 3039;
5) fragmenty działek geodezyjnych nr: 4/8, 4/9, 4/10 w obrębie 3066; 
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6) działki geodezyjne nr: 5/28, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33, 5/34, 5/35, 5/37, 9/1, 10/4, 10/5, 11/1, 
11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 
fragmenty działek geodezyjnych nr: 4/23, 8, 10/3, 10/6, 10/45, 34 w obrębie 3067;
7) fragmenty działek geodezyjnych nr: 19, 20, 21 w obrębie 3064.
2. Granice użytku określone są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały (mapa w skali  
1:5 000).
3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona naturalnego ukształtowania terenu 
wraz z ciekami i wysoce zróżnicowaną szatą roślinną.
4. Na terenie użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania 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) 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, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
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 oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 
łowiecką;
9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
10) umieszczania tablic reklamowych.
5. Zakazy wprowadzone na obszarze użytku ekologicznego w ust. 4 na terenie leśnym 
stanowią uzupełnienie zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązuj cych w lasach 
ochronnych i nie naruszają ustaleń uproszczonego planu urządzenia lasu. 

§ 6.1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą "Klucki Ostrów" w mieście Szczecin, 
dzielnicy Prawobrzeże, na obszarze o powierzchni 49,39 ha, obejmujący działki 
geodezyjne nr: 2, 3 i fragmenty działki geodezyjnej nr 4 w obrębie 4171.
2. Granice użytku określone są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały (mapa w skali  
1:5 000).
3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona wyspy z naturalnym zespołem 
roślinności łęgowej na terenie zalewowym, sąsiadującej z Parkiem Krajobrazowym 
"Dolina Dolnej Odry" i położonej w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
4. Na terenie użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania 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) 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, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
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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 oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 
łowiecką;
9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych
10) umieszczania tablic reklamowych.

§ 7.1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą "Dolina Siedmiu 
Młynów i źródła strumienia Osówka" w mieście Szczecin, dzielnicy Zachód, na 
obszarze o powierzchni 79,34 ha, obejmujący:
1) działki geodezyjne nr: 2, 38/1, 60/3, 62/1, 74, 75, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103 i fragmenty działek geodezyjnych nr: 38/2, 39, 40, 41/1, 
49/1, 50, 56/1, 59/1, 60/2, 61/2, 62/2, 63, 81, w obrębie 2007; 
2) działki geodezyjne nr: 9, 11, 24/2 i fragmenty działek geodezyjnych nr: 10, 12, 13, 14, 
15, 24/29, 24/30, 24/31, 24/32, 24/33, 24/34, 24/35, 24/37, 24/38, 24/39, 24/40, 24/41, 
24/42, 24/43, 24/44, 24/45, 24/46 w obrębie 2012. 
2. Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określone są w załączniku nr 7 do 
niniejszej uchwały (mapa w skali 1: 5 000).
3. Celem powołania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona i odtwarzanie 
wartości przyrodniczych i estetycznych wyjątkowo cennego krajobrazu naturalnego i 
kulturowego w dolinie Osówki, a w szczególności zachowanie w stanie naturalnym 
obszaru źródliskowego cieków Osówka i Bystry Potok.
4. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania 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) 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, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) 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;
10) umieszczania tablic reklamowych.
5. Zakazy wprowadzone na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w ust. 4 na 
terenie leśnym stanowią uzupełnienie zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązujących w 
lasach ochronnych i nie naruszają ustaleń uproszczonego planu urządzenia lasu.

§ 8.1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą "Wodozbiór" w 
mieście Szczecin, dzielnicy Północ, na obszarze o powierzchni 63,39 ha, obejmujący:
1) działkę geodezyjną nr 12 i fragment działki geodezyjnej nr 13 w obrębie 3001;
2) działki geodezyjne nr: 3, 4, 5 i fragment działki geodezyjnej nr 2 w obrębie 3064;
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3) fragment działki geodezyjnej nr 19, 20 w obrębie 3002.
2. Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określone są w załączniku nr 8 do 
niniejszej uchwały (mapa w skali 1:5 000).
3. Celem powołania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona wartości 
przyrodniczych i estetycznych cennego krajobrazu naturalnego (w szczególności 
ukształtowania terenu oraz cieków i zbiorników), dopuszcza się włączenie terenu w obszar 
proponowanego ogrodu botanicznego.
4. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania 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) 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, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) 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;
10) umieszczania tablic reklamowych.
5. Zakazy wprowadzone na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w ust. 4 na 
terenie leśnym stanowią uzupełnienie zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązuj cych w 
lasach ochronnych i nie naruszają ustaleń uproszczonego planu urządzenia lasu.

§ 9.1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą "Zespół Parków 
Kasprowicza - Arkoński" w mieście Szczecin, dzielnicy Śródmieście i Zachód, na 
obszarze o powierzchni 91,69 ha, obejmujący:
1) działkę geodezyjną nr 13 i fragment działki geodezyjnej nr 7 w obrębie 1021;
2) działki geodezyjne nr: 13, 84 i fragment działki geodezyjnej 83 w  obrębie 2009;
3) działki geodezyjne nr: 1, 2 w obrębie 2032; 
4) fragment działki geodezyjnej nr 78 w obrębie 2064;
5) działkę geodezyjną nr 19/10 i fragmenty działek geodezyjnych nr: 19/8, 19/9 w obrębie 
2138; 
6) działki geodezyjne nr: 1, 2, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4, 5, 6 w obrębie 2139.
2. Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określone są w załączniku nr 9 do 
niniejszej uchwały (mapa w skali 1:5 000). 
3. Celem powołania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona wartości 
przyrodniczych i estetycznych wyjątkowo cennego krajobrazu kulturowego z fragmentami 
krajobrazu naturalnego, dopuszcza się włączenie terenu w obszar proponowanego 
tematycznego ogrodu botanicznego.
4. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania 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;
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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, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) 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;
10) umieszczania tablic reklamowych.
5. Zakazy wprowadzone na obszarze zespołu przyrodniczo - krajobrazowego w ust. 4 na 
terenie leśnym stanowią uzupełnienie zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązuj cych w 
lasach ochronnych i nie naruszają ustaleń uproszczonego planu urządzenia lasu.

§ 10.1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą "Jezierzyce" w 
mieście Szczecin, dzielnicy Prawobrzeże, na obszarze o powierzchni 106,71 ha, 
obejmujący działki geodezyjne nr: 80/1, 80/2, 92, 116, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 
120/1, 120/2, 121/3, 121/4, 122/1, 122/2, 125, 128/2, 128/3, 128/4, 129/1, 129/2, 129/3, 
129/4, 129/5, 130, 131, 131/1, 132, 133, 134/1, 134/2, 135, 135/1, 135/2, 136/1, 136/4, 
136/5, 136/7, 137/2, 138, 139/1, 139/2, 141, 143/1, 144, 145/1, 145/2, 146/1, 148, 149, 
149/1, 150, 151, 152, 153, 154/1, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162/1, 164, 166, 166/1, 
167, 168, 169, 169/1, 169/2, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 i fragmenty działek geodezyjnych nr: 123/2, 124/2, 126, 
142, 165/1, 208/2, 208/3, 208/4, 209/1, 209/2 w obrębie 4204.
2. Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określone są w załączniku nr 10 do 
niniejszej uchwały (mapa w skali 1:5 000).
3. Celem powołania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona wartości 
estetycznych i przyrodniczych cennego krajobrazu dolinnego w strefie ochronnej Parku 
Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" i położenie w proponowanym specjalnym obszarze 
ochrony siedlisk Natura 2000.
4. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub 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, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) 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.
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5. Zakazy wprowadzone na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w ust. 4 na 
terenie leśnym stanowią uzupełnienie zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązuj cych w 
lasach ochronnych i nie naruszają ustaleń uproszczonego planu urządzenia lasu. 

§ 11.1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą "Park leśny w 
Strudze" w mieście Szczecin, dzielnicy Prawobrzeże, na obszarze o powierzchni 12,59 ha, 
obejmujący:
1) fragment działki geodezyjnej nr 519 w obrębie 4194;
2) działki geodezyjne nr 367, 657 i fragmenty działek geodezyjnych nr: 362/2, 362/3, 
363/1, 382/3, 382/4, 387/13, 387/15, 389/1 w obrębie 4196.
2. Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określone są w załączniku nr 11 do 
niniejszej uchwały (mapa w skali 1:5 000).
3. Celem powołania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona i odtworzenie 
wartości estetycznych i przyrodniczych wyjątkowo cennego krajobrazu naturalnego w 
dolinie rzeki Płoni na granicy strefy ochronnej Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" i 
położenie w proponowanym specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000.
4. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania 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) 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, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) 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;
10) umieszczania tablic reklamowych.
5. Zakazy wprowadzone na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w ust. 4 na 
terenie leśnym stanowią uzupełnienie zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązujących w 
lasach ochronnych i nie naruszają ustaleń uproszczonego planu urządzenia lasu.

§ 12.1.Wprowadzone w obrębie użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych zakazy nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem 
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną 
formę ochrony przyrody;
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji 
ratowniczych.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia Rady Miasta - do zezwolenia na 
odstępstwa od wymienionych w paragrafach 1-11 zakazów w wyjątkowych i 
uzasadnionych indywidualnych przypadkach.
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§ 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do:
1. Ogłoszenia niniejszej uchwały na urzędowej tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
2. Uwzględnienia postanowień niniejszej uchwały w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania miasta Szczecin oraz miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego miasta Szczecin.
3. Uwidocznienia użytków ekologicznych w ewidencji gruntów.

§ 14. Określa się sprawującego nadzór nad ustanowionymi użytkami ekologicznymi i 
zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi w osobie Prezydenta Miasta. 

§ 15.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 16. Traci moc uchwała Nr L/708/94 Rady Miejskiej z dnia 16 maja 1994 r., 
uchwała Nr IV/27/94 Rady Miejskiej z dnia 26 września 1994 r. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran


