
Uchwała Nr XLI/357/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 października 2005 roku 

w sprawie :  wydania opinii do projektu  Natura 2000 nazwa obszaru Uroczyska Puszczy 
         Drawskiej położonej na terenie  Gminy Drezdenko.

Na podstawie  art.  27  ust.1  i  2  ustawy z  dnia  16  kwietnia  2004  roku  o  ochronie 
przyrody tj z 2004 r Dz. U. Nr 92 poz.880 ze zmianami (2005.01.01 zm  MP z 2004 Nr 44 
poz.779  z 2005.07.28 zm. Dz.U  z 2005 Nr 113 poz.954 , z 2005.07.30 zm. Dz. U Nr 130 
poz1087 i art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r o samorządzie gminnym tj z 2001 
Dz.U  Nr  142  poz.1591  ze  zmianami  (2002.03.31  zm.  Dz.U   z  2002  Nr  23  poz220,  z 
2002.06.22 zm. Dz.U. z 2002 Nr 62 poz.558, z 2002.10.27  zm Dz.U z 2002 Nr113 poz984, 
2003.01.01 zm Dz. U z 2002r Nr 214 poz.1806, z 2003.07.11 Dz.U z 2003 Nr 80 poz.717, z 
2003.11.17  Dz.U   z  2003  Nr  162  poz.  1568,  z  2004.01.01   zm.  Dz.U.  z  2002   Nr153 
poz.1271, z 2004.07.01 zm. Dz.U z 2004 Nr 116 poz.1203, z 2004.07.27 zm. Dz.U z 2002r 
Nr 214 poz.1806 , z 2005.10.10  zm. Dz.U. z 2005r Nr 172 poz.1441)

opiniuje się pozytywnie  wniosek Ministra Środowiska znak: DOPn-4141-2-8/28/05mż-w 
z dnia  21 września 2005 r w sprawie wydania opinii do projektu  Natura 2000 nazwa obszaru 
Uroczyska Puszczy  Drawskiej położonej na terenie  Gminy Drezdenko
pod warunkiem :

§1

1. wyłączenia  z  proponowanego  obszaru  następujących  miejscowości  :  Przeborowo, 
Drawiny, Zagórze Lubiewskie, Lubiewo , Klesno, Górzyska, Modropole, Drezdenko – 
obręb Radowo 
z uwagi na fakt, iż :

• są to miejscowości turystyczne i planowany jest dalszy ich rozwój
• w  miejscowości  Klesno   zlokalizowane  jest  jedyne  składowisko  odpadów 

w gminie oraz planowana jest budowa obwodnicy dla miasta Drezdenka
2. Mapa z proponowanym przebiegiem  granic   obszaru  Natura 2000 stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Tereny  wymienione  w  §1  pkt  1  przeznaczone  są  w  większości  pod  zabudowę 

mieszkaniowa i turystyczną.  Są to typowe aglomeracje wiejskie i miejskie. 
Ujęcie  ich  w  obszarze  Natura  2000  znacznie  utrudni  rozwój  gospodarczy 
miejscowości.  Dodatkowe  wymagania  formalno-prawne  takie  jak  decyzje 
środowiskowe,  uzgodnienia  itp.  zahamują  tempo  rozwoju  mieszkalnictwa  oraz 
turystyki.
Ponadto 20% drzewostanów rośnie na gruntach porolnych, gdzie nie może być mowy 
o naturalności siedliska; pozostałe siedliska są w większości zniekształcone. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  oraz podlega publikacji w sposób zwyczajowo 
przyjęty .


