UCHWAŁA NR XLV/558/2010
RADY MIASTA WISŁY
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Jaskinia Miecharska”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.)
Rada Miasta Wisły
uchwala co następuje
§ 1. Ustanawia się stanowisko dokumentacyjne o nazwie „Jaskinia Miecharska” zwane dalej stanowiskiem
dokumentacyjnym.
§ 2. Stanowisko dokumentacyjne położone jest na południowo-zachodnim stoku Malinowskiej Skały i prawym
(orograficznie) zboczu potoku Malinka w zakresie wysokości 860-1010 m n.p.m. w leśnictwie Malinka oddziale
112 c. Po południowym krańcu obszaru doliną potoku Malinka przebiega droga leśna. Granica południowa
pokrywa sie z fragmentem granicy oddziału 112 (z oddziałem 109), pozostałe granice nie pokrywają sie
z granicami leśnymi. W sensie topograficznym granica stanowiska dokumentacyjnego pokrywa się na odcinku
południowym z korytem potoku Malinka, natomiast na odcinkach wschodnim i zachodnim biegnie krawędziami
zewnętrznych (w stosunku do obszaru chronionego) skarp dolinek prawych (orograficznie) dopływów Malinki.
Granica północna przebiega ponad górna krawędzią niszy osuwiskowej, wzdłuż południowej granicy drogi
stokowej ("poziomicówki").
§ 3. Celem ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego jest zachowanie systemu jaskiniowego wraz z formą
osuwiskową, w obrębie której system ten występuje, oraz zabezpieczenie przed degradacją: korytarzy jaskini,
osadów i nacieków jaskiniowych, systemu hydrologicznego jaskini ze szczególnym uwzględnieniem potoku
jaskiniowego i jeziorka, cieków powierzchniowych zasilających ten potok oraz źródeł z nim związanych, a także
zachowanie zbiorowisk fauny, w tym nietoperzy i bezkręgowców wodnych.
§ 4. W odniesieniu do stanowiska dokumentacyjnego wprowadza się następujące zakazy:
1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania stanowiska dokumentacyjnego
2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem 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
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
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. W ramach czynnej ochrony ustala się:
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1. utrzymanie zamknięcia otworu jaskiniowego
2. prowadzenie prac naukowych, badawczych i eksploracyjnych, w tym wykonanie inwentaryzacji
i prowadzenie stałego monitoringu stanu przyrodniczego stanowiska dokumentacyjnego za zezwoleniem i na
zasadach określonych przez Burmistrza Miasta Wisła oraz w konsultacji z Instytutem Ochrony Przyrody PAN
w Krakowie
3. prowadzenie rejestracji oraz limitowanie ilości wejść do jaskini, poprzez racjonalne wydawanie zezwoleń
określonych w ustępie 2, szczególnie w okresie zimowym
4. prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej (w tym zalesienia), z zachowaniem dostępu do otworów
jaskiniowych i den rowów rozpadlinowych
§ 6. Nadzór nad stanowiskiem dokumentacyjnym „Jaskinia Miecharska” sprawuje Burmistrz Miasta Wisły
przy współpracy Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
§ 7. Rycina 1 – Plan osuwiska wraz z przebiegiem jaskini i granicami obszaru proponowanego stanowiska
dokumentacyjnego (A); plan jaskini Miecharskiej (B); przekrój przez osuwisko i jaskinie, wraz z fotografiami
wybranych elementów jaskini i form występujących w jej obrębie, stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Tomasz Bujok
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/558/2010
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 maja 2010 r.
Rycina 1 – Plan osuwiska wraz z przebiegiem jaskini i granicami obszaru proponowanego stanowiska
dokumentacyjnego (A); plan jaskini Miecharskiej (B); przekrój przez osuwisko i jaskinie, wraz
z fotografiami wybranych elementów jaskini i form występujących w jej obrębie.
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