
UCHWAŁA NR III/21/15
RADY GMINY BRENNA

z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego "Jaskinia Wiślańska"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stanowisko dokumentacyjne o nazwie "Jaskinia Wiślańska" zwane dalej stanowiskiem 
dokumentacyjnym.

§ 2. Stanowisko dokumentacyjne położone jest w gminie Brenna, na zachodnim stoku grzbietu łączącego 
masyw Malinowskiej Skały z masywem Trzech Kopców, nieco poniżej Przełęczy Salmopolskiej, w zakresie 
wysokości 820-900 m npm. w leśnictwie Leśnica i obejmuje częściowo oddziały: 112f, 113b i 113f. Granice 
stanowiska dokumentacyjnego zostały oznaczone na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 jakiniowych, a także zachowanie zbiorowisk fauny, w tym nietoperzy 
hibernujących w jaskini i bytujących w jej sąsiedztwie.

§ 4. W odniesieniu do stanowiska dokumentacyjnego wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania jaskini i obszaru stanowiska dokumentacyjnego;

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;

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;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, z wyjątkiem 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną i łowiecką;

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 lutego 2015 r.

Poz. 911



10) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. W ramach czynnej ochrony ustala się:

1) utrzymanie zamknięcia otworu jaskiniowego;

2) prowadzenie prac naukowych, badawczych, i eksploracyjnych, w tym wykonanie inwentaryzacji 
i prowadzenie stałego monitoringu stanu przyrodniczego stanowiska dokumentacyjnego w konsultacji 
z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie;

3) prowadzenie rejestracji wejść do jaskini;

4) prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej (w tym zalesienia), z zachowaniem dostępu do otworów 
jaskiniowych i den rowów rozpadlinowych;

§ 6. Nadzór nad stanowiskiem dokumentacyjnym sprawuje Wójt Gminy Brenna.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Janasik
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