
UśYTKI EKOLOGICZNE  
Podkowa Leśna stanowi miejsce wyjątkowe z uwagi na walory ekologiczne. Autentyczny las, zamieszkany 
przez liczne ptaki i drobne zwierzątka, stanowi główną atrakcję miasta. Unikalne ukształtowanie terenu, 
starodrzew, kwiaty runa, stwarzają jedyny w swoim rodzaju klimat i są powodem, dla którego tyle osób 
zazdrości mieszkańcom Podkowy. Niestety, te walory dość szybko przechodzą do historii. Czynniki 
zniszczenia są liczne - najbardziej oczywiste to brak polityki ekologicznej miasta, bezmyślna dewastacja 
budowlana, nadmierny ruch samochodowy, niecywilizowane zachowania pewnych mieszkańców. Jeśli nie 
będziemy temu przeciwdziałać, juŜ za parę lat zamiast Podkowy Leśnej będziemy mieli wysypisko Ŝwiru 
wśród resztek zamierającej roślinności. Miałam okazję obserwować zniszcznie działki leśnej u zbiegu ulic 
Ptasiej i Kukułek. Jeszcze trzy lata temu rósł tam las, na wiosnę cała działka pokrywała się kwiatami 
zawilców, przez pozostały okres była zielona dzięki pokrywie bluszczu. W ciągu dwóch lat nowi 
mieszkańcy zdołali rozjechać tę działkę tak, Ŝe obecnie widać tam głównie błoto i połamane gałęzie. 
Zaczęto wyrzucać tam śmieci. Jeśli pozwolimy na dewastację miasta w takim tempie, pozostanie nam być 
moŜe cała dekada jako miasto-ogród - potem zamienimy się w miasto-śmietnik.  
Podkowa Leśna obfituje w zakątki podobne do wspomnianej działki. Nie są to wielkie przestrzenie, nie 
nadają się do zabudowy. Stanowią własność gminy. Często porasta je interesująca roślinność. NaleŜałoby 
je jakoś uchronić przez zniszczeniem.  
Wiele takich fragmentów naszego "miastobrazu" moŜna po prostu ogrodzić płotem, co utrudni dostęp i 
dewastację. Nie wszystko jednak moŜna ogrodzić. Poza tym, warto budować w świadomości 
mieszkańców poczucie wartości ekologicznej miasta.   
Utworzenie uŜytku ekologicznego nie skutkuje blokowaniem inwestycji, co zresztą jest widoczne w 
ustawie, ale daje podstawę do kontroli zachowań niszczycielskich. Status uŜytku jest w gestii gminy, czyli 
Rada nadaje fragmentowi krajobrazu status uŜytku i Rada równieŜ moŜe ten status wycofać.  
W trakcie tworzenia uŜytku wymagana jest konsultacja z Biurem Ochrony Środowiska, ale teren nie 
wchodzi pod władzę konserwatora przyrody.  
 

PODSTAWA PRAWNA  
Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku ustanawia, jako jedną z form ochrony przyrody, uŜytki 
ekologiczne. Oto definicja uŜytku ekologicznego (art. 42 ustawy):  
Art. 42.   
UŜytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla 
zachowania róŜnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, 
kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieuŜytkowanej roślinności, starorzecza, 
wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnaŜania lub miejsca sezonowego 
przebywania. 
PoniewaŜ definicja nie ogranicza wielkości uŜytku, natomiast zawiera takie sformułowania jak "kępy drzew 
i krzewów", uŜytkiem ekologicznym moŜe zostać nawet bardzo niewielki teren, pod warunkiem, Ŝe istotnie 
posiada on wartości przyrodnicze.  
Art. 44 tej samej ustawy określa ustanowienie lub zniesienie uŜytku ekologicznego. Tak jak w przypadku 
pomników przyrody, ustanowienie uŜytku ekologicznego lub jego zniesienie następuje w drodze uchwały 
gminy, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Wszelkie zakazy, 
dotyczące uŜytku, są takie same jak w odniesieniu do zabytku przyrody (art. 45). Artykuł ten w całości 
brzmi:  
Art. 45.   
1. W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, uŜytku ekologicznego lub zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy:  
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;  
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 
zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany te nie słuŜą 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, z wyjątkiem nawoŜenia uŜytkowanych gruntów rolnych;  
7) zmiany sposobu uŜytkowania ziemi;  
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;  
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i 
złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;  
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach uŜytków ekologicznych, utworzonych w 
celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;  
11) umieszczania tablic reklamowych.  
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:  
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną 
formę ochrony przyrody;  
2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony 
przyrody;  
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagroŜenia bezpieczeństwa państwa;  
4) likwidowania nagłych zagroŜeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.  
Prawo wyraźnie precyzuje wybiorczość zakazów oraz ich ograniczenia wynikające z przyczyn 
niezaleŜnych od ochrony przyrody. Nie ma więc obawy, Ŝe ustanowienie uŜytku ekologicznego w 
jakikolwiek sposób utrudni lub uniemoŜliwi normalne Ŝycie miasta. UmoŜliwi nam natomiast ochronę tych 
fragmentów, które dziś niszczeją, poniewaŜ nie są w Ŝaden sposób chronione prawnie.  
 
Co osiągniemy ustanawiając uŜytki ekologiczne na terenie miasta:  
1) stworzymy prawną podstawę ochrony wielu cennych ekologicznie fragmentów miasta  
2) dodamy do mapy Podkowy Leśnej kilka ciekawych miejsc - obecnie mamy tutaj 3 rezerwaty i 29 
pomników przyrody, moglibyśmy mieć takŜe kilka uŜytków  
3) powiększymy świadomość ekologicznej wartości miasta wśród mieszkańców  
4) poszerzymy zakres dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego   
5) utrzymamy stabilność ekosystemu, jakim jest podkowiański las  
6) zachowamy róŜnorodność biologiczną, niezbędną dla prawidłowego przebiegu procesów ekologicznych  
7) uzyskamy nowe narzędzie kształtowania właściwych postaw mieszkańców wobec przyrody.  
 

PROPONOWANE UśYTKI 
 

Działka le śna u zbiegu ulic Ptasiej i Kukułek  
Wspomniana na wstępie działka stanowi idealnego kandydata na uŜytek ekologiczny. LeŜy ona w 
sąsiedztwie rezerwatu Parów Sójek i stanowi autentyczny fragment podkowiańskiego lasu grądowego. 
Obecność tego lasu na przecięciu ulic Ptasiej i Kukułek nadaje urokliwy charakter całej okolicy i niejako 
przenosi atmosferę rezerwatu w dalsze rejony miasta.  
Na skraju działki bliskim ulicy Szczyglej rośnie drzewo-zabytek przyrody, dąb szypułkowy. Resztę działki 
porastają dęby i graby. Grunt jest zarośnięty pokrywą bluszczu. Na wiosnę rosły tam całe łany zawilców 
gajowych.  
Niszczenie tej działki rozpoczęło się dwa lata temu, gdy rozpoczęto budowę na działce budowlanej 
graniczącej z działką leśną. Zamiast korzystać z ulicy Kukułek, która ma utwardzone podłoŜe i jest 
adekwatnie szeroka, pracownicy zatrudnieni przy budowie zaczęli jeździć przez działkę leśną, dewastując 
roślinność. WyjeŜdŜono szeroki pas wzdłuŜ ogrodzenia nowej posesji. RozjeŜdŜono stary trakt, biegnący 
środkiem działki, ale mało uŜywany do tej pory i raczej zarośnięty runem. RozjeŜdŜono przedept, biegnący 
od ulicy BaŜantów do ulicy Kukułek. W grudniu 2013 firma dokonująca tzw. cięć sanitarnych wycięła 
roślinność w pobliŜu rozjeŜdŜonych traktów, skutkiem czego przedept takŜe zamienił się w trakt 
uŜytkowany przez pojazdy. Ktoś zaczął wyrzucać tutaj domowe śmieci. Działka przybrała aspekt 
błotnistego śmietniska, na którym rośnie starodrzew. Na wiosnę roślinność zdołała nieco się odbudować, 
ale zniszczenia w pasie graniczącym z posesją pozostają znaczne. PoniewaŜ jednak proces zniszczenia 
dopiero się rozpoczął, roślinność zdoła się odrodzić, o ile stworzymy odpowiednie warunki.  
Przede wszystkim, nie wolno dopuścić do dalszej degradacji środowiska w pobliŜu dębu-zabytku 
przyrody. NaleŜy zamknąć wszystkie wjazdy na tę działkę, aby nie prowokować niepoŜądanej penetracji 
przez pojazdy. Warto takŜe pomyśleć o ogrodzeniu działki. PoniewaŜ jednak ochrona fizyczna moŜe nie 



wystarczyć do zabezpieczenia przed aktami wandalizmu, naleŜy stworzyć sytuację prawną, która 
uniemoŜliwi dalsze niszczenie działki.  
Postuluję stworzenie tutaj ogrodzonego uŜytku ekologicznego, dzięki czemu ten fragment lasu moŜna 
będzie przywrócić do jego pierwotnego stanu. Zieleń leśna powinna odrosnąć w ciągu 2-3 lat, pod 
warunkiem, Ŝe nie będzie bez przerwy niszczona. Kłącza zawilców nadal pozostają w glebie, powinny 
zatem ponownie kwitnąć na wiosnę, o ile nie będą poddane nieustannej antropopresji. Ogrodzenie i 
zamknięcie nielegalnych przejazdów skieruje cały ruch kołowy na utwardzoną ulicę Ptasią, dzięki czemu 
błoto zniknie z działki leśnej. Ogrodzenie powinno równieŜ zapobiec wyrzucaniu śmieci na działkę.  
 

Pobocza ulicy Ba Ŝantów  
LeŜąca w sąsiedztwie wyŜej wspomnianej działki leśnej ulica BaŜantów zachowuje charakter leśny. Jest 
to krótka, wąska i kręta droga dojazdowa. Przebiega po zboczu czwartorzędowej wydmy, wobec czego 
tutaj głównie krajobraz zasługuje na zabezpieczenie przed niepoŜądanymi zmianami. Na poboczach tej 
ulicy moŜna takŜe znaleźć interesującą roślinność, np. rosnące dziko goździki brodate lub miodunkę 
leśną. Obecnie zarówno ukształtowanie terenu, jak roślinność znalazło się w sytuacji zagroŜenia 
zniszczeniem. Wzrastający ruch kołowy oraz rozmaite roboty drogowe, prowadzone bez uwzględnienia 
specyfiki terenu, prowadzą do obsuwania się wydmy sponad poziomu ulicy. Coraz większe grupy 
niedzielnych turystów szczęśliwie wyrywają z poboczy co się da, w tym rośliny chronione, np. konwalie. 
Zniszczenie roślinności rodzimej otwiera drogę dla chwastów ruderalnych, skutkiem czego mamy w 
okolicy coraz więcej niecierpka drobnokwiatowego. Coraz częściej znajdujemy na poboczach puszki po 
piwie i podobne śmiecie. Jeśli nie przeciwdziałamy tym niekorzystnym procesom, ulica BaŜantów zamieni 
się w porośnięte chwastem, zaśmiecone osypisko.  
Poboczy nie da się ogrodzić. Jedyną formą ochrony tego terenu jest właśnie uŜytek ekologiczny. Z uwagi 
na jego charakter uŜytkowy, ściślejsza forma ochrony przyrody nie byłaby poŜądana. Natomiast jakaś 
forma ochrony jest konieczna, aby zachować krajobraz i roślinność rodzimą.  


