UCHWAŁA NR VII/86/19
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Kocie Górki”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 42, art. 44 ust. 1, ust. 2, ust. 3a, ust. 3b oraz art. 45 ust. 1
pkt 1-11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala :
§ 1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą "Kocie Górki" o powierzchni 40,74 ha, położony
w województwie śląskim Gminie Piekary Śląskie, obejmujący działki stanowiące własność Gminy Piekary
Śląskie oznaczone numerami geodezyjnymi : 887/4, 1008/4, 481/6, 2, 1009/4, 814/43, 887/1, 815/43, 480/6,
479/6, 816/43, 890/46, 889/46 obręb Piekary Wielkie.
§ 2. Położenie użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1, określa załącznik mapowy do uchwały
i współrzędne punktów załamania granicy. Przebieg granic jest następujący : od południa ul. Pod Lipami, od
wschodu i północy użytki rolne przy ul. Obwodnica Zachodnia i ul. Pod Lipami, od strony zachodniej wzdłuż
granicy Gminy Piekary Śląskie i Gminy Radzionków, aż do przecięcia granicy z ul. Szybową i dalej wzdłuż ul.
Szybowej do jej wylotu do ul. Pod Lipami.
§ 3. Celem ustanowienia użytku ekologicznego jest ochrona siedlisk przyrodniczych (zadrzewień,
niewielkich zbiorników wodnych, szuwarów i muraw kserotermicznych), urozmaiconej rzeźby terenu, walorów
krajobrazowych również stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.
§ 4. W stosunku do użytku ekologicznego „Kocie Górki" 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, 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 oraz obszarów wodnobłotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt, a także minerałów;
9) 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;
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów;
11) umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Nadzór nad ochroną użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1 sprawuje Prezydent Miasta Piekary
Śląskie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski
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Załącznik do uchwały Nr VII/86/19
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 28 marca 2019 r.

Współrzędne punktów załamania granicy użytku ekologicznego "Kocie Górki" (ukł. WGS 84 – EPSG:3857)
X
2105652.601789198
2105642.7691128924
2105725.2103783735
2105683.0830857446
2105690.9492267887
2105755.844890404
2105650.635253937
2105675.2169447
2105847.2887800434
2105887.602752895
2105776.524658228
2105798.1253985167
2105972.163769121
2106022.310418278
2105909.234640767
2105916.1175141805
2106179.633239163
2106151.1184778777
2106051.808447194
2106041.975770889
2106296.6420871965
2106334.9895247873
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Y
6511949.569459571
6512001.682643989
6511768.356187929
6511858.125569931
6512291.746594996
6512476.600909536
6512122.624562545
6512174.737746962
6513159.971912756
6513297.62938103
6512837.8133798
6512963.31838665
6513478.550625048
6513476.584089787
6513442.169722718
6513478.550625048
6513307.462057335
6513148.172701189
6513454.952201915
6513344.826227295
6513052.795741027
6513021.33117685
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2106287.7926785215
2106286.809410891
2106511.977698283
2106466.7473872784
2106400.8684560326
2106528.693248002
2106407.751329446
2106400.8684560326
2106456.914710973
2106450.0318375593
2106557.2080092872
2106567.040685592
2106403.818258924
2106523.776909849
2106570.973756115
2106686.999336518
2106605.388123183
2106587.2288257456
2106405.693038084
2106277.8682451462
2106627.0200110553
2106521.8103745882
2105725.2103783735
2106127.0284209107
2106009.067454613
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6513109.825263598
6513078.360699421
6512879.740638054
6512883.673708576
6513000.68255661
6512960.368583757
6512770.597931065
6512746.999507932
6512846.309538616
6512801.079227611
6512752.899113715
6512787.313480784
6512738.150099257
6512708.652070342
6512201.285972987
6512187.52022616
6512788.296748415
6512476.462522842
6512090.652883391
6512039.522966216
6512173.754479332
6512136.390309372
6511768.356187929
6511959.156318959
6511900.267686985

Strona 2

Uzasadnienie
Celem niniejszej uchwały jest ustanowienie użytku ekologicznego pod nazwą „Kocie Górki” .
Na zlecenie Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich została opracowana przez Piekarskie Stowarzyszenie
Przyrodników "Waloryzacja przyrodnicza obszaru pod nazwą „Kocie Górki". W sporządzonym
opracowaniu potwierdzono bardzo duże walory przyrodnicze przedmiotowego terenu .
Proponowany do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego obszar o powierzchni 40,74 ha
zlokalizowany jest na granicy Piekar Śląskich i Radzionkowa. Od południa teren ograniczony jest ul. Pod
Lipami, od wschodu i północy użytkami rolnymi przy ul. Obwodnica Zachodnia i ul. Pod Lipami, od strony
zachodniej biegnie wzdłuż granicy gmin Piekary Śląskie i Radzionków aż do przecięcia granicy z ul.
Szybową i dalej wzdłuż ul. Szybowej do jej wylotu przy ul. Pod Lipami.
Jest to obszar po wyrobiskowy o niezwykłych w skali miasta walorach krajobrazowych, będący jedyną
w swoim rodzaju mozaiką wilgotnych siedlisk otwartych i zadrzewionych, jak i ubogich muraw
kserotermicznych. Rzeźba „Kocich Górek" jest bardzo urozmaicona. Tworzą ją liczne doły, warpie, rowy,
wanny i pagórki. Flora „Kocich Górek” jest niezwykle bogata z uwagi na różnorodne warunki siedliskowe.
Występuje tu wiele gatunków roślin czy zwierząt objętych ochroną prawną.
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ustanowienia formy ochrony
przyrody w formie użytku ekologicznego dokonuje rada gminy w drodze uchwały po uzgodnieniu projektu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska .
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