
UCHWAŁA NR XXXIII/371/14
RADY GMINY BRENNA

z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za pomnik przyrody "Jaskini w Trzech Kopcach"

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. 40 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 pomnik przyrody o nazwie "Jaskinia w Trzech Kopcach" zwany dalej pomnikiem 
przyrody.

§ 2. Pomnik przyrody długości 1250 m, głębokości 28 m, położony jest w garnicach administracyjnych 
Gminy Brenna, w stoku Trzech Kopców, działka 4517. Lokalizacja wejścia do jaskini została oznaczona na 
mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Celem szczególnej ochrony pomnika przyrody jest objęcie go indywidualną pieczą ze względu na 
niepowtarzalną wartość przyrodniczą i krajobrazową.

§ 4. W odniesieniu do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

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;

10) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. Traci moc decyzja Wojewody Bielskiego Nr RLS-op-7141p/6/80 z dnia 2 grudnia 1980 r.

§ 6. Wykonanie uchwały i nadzór powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy

Marek Wojnar
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     Załącznik Nr 1 

                                                do Uchwały Nr XXXIII/371/14 

                                                                                                         Rady Gminy Brenna  

                                                       z dnia 11 września 2014 r. 
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Brenna
w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za pomnik przyrody

„Jaskini w Trzech Kopcach”

Jaskinia w Trzech Kopcach objęta została ochroną na mocy decyzji Wojewody Bielskiego

nr RLS-op-7141p/6/80 z dnia 2 grudnia 1980 r. i funkcjonuje w prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję

Ochrony Środowiska rejestrze pomników przyrody pod poz. 113. W związku jednak z tym, iżmylnie podaje

się położenie jaskini w Szczyrku (Jaskinia znajduje się w granicach administracyjnych gminy Brenna) tutejszy

urząd wraz z Urzędem Miejskim w Szczyrku podjął działania mające na celu ostateczne ustalenie położenia

jaskini oraz zasady jej ochrony. W toku prowadzonych działań otrzymano z Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Środowiska w Katowicach kopię decyzji Wojewody Bielskiego nr RLS-op-7141p/6/80 z dnia 2 grudnia 1980

r., w treści której wskazano, iż jaskinia znajduje się na terenie Szczyrku. W związku z tym Burmistrz Miasta

Szczyrk wystąpił do Wojewody Śląskiego o zmianę przedmiotowej decyzji w punkcie 1.3 poprzez wskazanie

prawidłowej lokalizacji jaskini na terenie Gminy Brenna, a nie jak wskazano jej lokalizację na terenie Miasta

Szczyrk. W odpowiedzi Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał przedmiotową sprawę do Urzędu

Gminy Brenna do załatwienia zgodnie z kompetencjami, które powierza organowi gminy ustawa z dnia 23

stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań

administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753). W konsekwencji powyższego, Wójt

Gminy Brenna wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o uzgodnienie uchwały w sprawie

ustalenia prawidłowej lokalizacji pomnika (dla Jaskini powołanej decyzją Wojewody Bielskiego wskazano

jedynie prawidłową lokalizację). W odpowiedzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

pismem nr WPN.623.3.2014.MS z dnia 30.01.2014r. poinformowała tut. urząd, iż decyzja Wojewody

Bielskiego zawiera zapisy (w tym listę zakazów) nieadekwatnych do obecnie obowiązujących przepisów

ustawy o ochronie przyrody, dlatego wskazane jest wydanie nowej uchwały w sprawie pomnika przyrody

„Jaskinia w Trzech Kopcach”, która poza wskazaniem właściwej lokalizacji powinna zawierać również

elementy wymienione w art. 44 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody oraz zapis, że z jej wejściem w życie

traci moc ww. decyzja Wojewody Bielskiego. Biorąc pod uwagę te zalecenia, przygotowano nową uchwałę,

którą uzgodnił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Do treści uchwały i wskazanej

lokalizacji, uwag nie wniosło także Nadleśnictwo Ustroń, na terenie którego znajduje się Jaskinia.
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