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UCHWAŁA NR X/198/11
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego "Margle kredowe nad jeziorem 
Szmaragdowym" 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 44 ust. 2, 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r., Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się stanowisko dokumentacyjne „Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym”. 
Opis przedmiotu poddanego ochronie oraz jego położenie przedstawiają tabela oraz mapa, stanowiące 
załączniki nr 1 i nr 2 do rozporządzenia 

§ 2. Celem ustanowienia określonego w §1 stanowiska dokumentacyjnego jest ochrona i utrzymanie 
we właściwym stanie tworów i składników przyrody, a także kształtowanie właściwych postaw 
społecznych wobec przyrody poprzez edukację i informowanie w dziedzinie ochrony przyrody. 

§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. 

§ 4. W stosunku do stanowiska dokumentacyjnego określonych w § 1 zabrania się: 

1) Niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania; 

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

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

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

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

6) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/198/11

Rady Miasta Szczecin

z dnia 25 lipca 2011 r.

Tabela stanowisko dokumentacyjne "Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym" 

 

Nazwa Opis przedmiotu poddanego ochronie Położenie 
Położenie geograficzne 

punktów 
skrajnych/powierzchnia 

„Margle kredowe 
nad jeziorem 
Szmaragdowym”. 

Osady margliste kampanu stanowiące wraz z iłami 
septariowymi krę utworów podłoża w obrębie glin 
zwałowych i utworów fluwioglacjalnych. 

gmina: Szczecin,
obręb ewidencyjny: Dąbie 
144,
działka nr: 122/1 

7,75 ha. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/198/11 z dnia 25 lipca 2011 r.

Położenie stanowiska dokumentacyjne Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym

Zalacznik2.JPG






