
UCHWAŁA NR XXXI/239/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jelenie Bagna” położonego na terenie Nadleśnictwa 
Karwin, Gmina Drezdenko. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 44 ust.1, 2 i ust. 3a oraz art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) Rada Miejska 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się użytek ekologiczny położony na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko 
obejmujący następujący obszar:Lp. Nazwa użytku ekologicznego 1.Jelenie Bagna Obręb ewidencyjny Grotów 
Działka ewidencja 235/2 ,236/2, 237/7, Pow.ha 9,01 ha 3,18 ha 2,60 ha Powierzchnia ha ogółem 14,79 Forma 
własności Skarb Państwa Nadleśnictwo Karwin 

2. Przebieg granic użytku ekologicznego, o którym mowa w ust. 1 określa mapa stanowiąca załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Celem ochrony ustanowionego w § 1użytku ekologicznego jest zachowanie szczególnej wartości 
przyrodniczej i krajobrazowej. 

§ 3. W stosunku do użytku ekologicznego określonego w § 1 wprowadza się 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, jeżeli zmiany te nie służą 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 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 i bursztynu; 

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk 
i złożonej 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 użytków ekologicznych, utworzonych 
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 

11) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 4. Nadzór nad użytkiem ekologicznym, o którym mowa w § 1 sprawuje Nadleśnictwo Karwin. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 6. Użytek ekologiczny, o którym mowa w § 1 został ustanowiony w § 1 ust. 86 Rozporządzenia nr 
5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny (Dz. Urz. Woj. Lub. 
Nr 44, poz.554 ), który na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracyjnych w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 
753 z późn. zm.) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 
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Uzasadnienie
Nadleśnictwo Karwin w Drezdenku zwróciło się dnia 28.11.2012 r. z wnioskiem do Burmistrza Drezdenka 
o dokonanie korekty powierzchni użytku ekologicznego ,,Jelenie bagna’’ uznanego za użytek ekologiczny 
Rozporządzeniem Nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2002r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 44 poz. 
554). 
Użytek ekologiczny obejmował obszar o powierzchni 14,43 ha, położony na działkach nr: 235/2-8,56 ha, 236/2-
3,10 ha, 237/2-2,77 ha w obrębie ewidencyjnym m. Grotów gmina Drezdenko. Zmiana dotyczy powierzchni 
użytku ekologicznego z 14,43 ha na 14,79ha, co wynika z korekty powierzchni w wypisie ewidencji gruntów 
stan na 01.01.2005 r. powierzchnia użytku ekologicznego wynosiła 14,84 ha, tj. działki nr 235/2-9,01 ha, 236/2-
3,18 ha, 237/2-2,65 ha w obrębie ewidencyjnym m. Grotów gmina Drezdenko. 
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Mieszalnia Kłodawa- KRNiGZ LMG, spowodowała 
konieczność podziału działki nr 237/2 na działki 237/7, 237/8, 237/9 i powstanie Tr (tereny różne) 
w powierzchni użytku ekologicznego (0,05 ha) 
Na podstawie decyzji nr 16/10 z dnia 26 sierpnia 2011 r. Burmistrz Drezdenka zatwierdził podział 
nieruchomości m.in. działkę nr 237/2 i powstały nowo utworzone działki gruntu: Działka nr 237/7 o pow. 
22,7704 ha , działka nr 237/8 o pow. 0,2449 ha, działka nr 237/9 o pow. 0,2441 ha. Na nowo utworzonej działce 
nr 237/7 o powierzchni 22,7704 ha znajduje się użytek ekologiczny o powierzchni 2,60 ha. 
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana dotyczy powierzchni użytku ekologicznego „Jelenie bagna” z 14,43 ha na 
14,79 ha (działka 235/2-9,01ha, 236/2-3,18ha, 237/7-2,60ha =14,79ha) Na podstawie: 
• art. 42 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 
z późn. zm.) Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie 
dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, 
kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie 
skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. 
• art.44 ust.1 ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. 
• art.44 ust.2 uchwała rady gminy, o której mowa w ust. 1, określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego 
położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej 
ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów 
wymienionych w art. 45 ust.1 
• art.44 ust.3. Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje rada gminy w drodze 
uchwały. 
• art.44 ust.3a. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 i 3, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 14.01.2013r Znak: WPN-
I.6250.1.2013. uzgodnił pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jelenie 
Bagna” położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. 
Mając na uwadze powyższe zasadne jest przyjęcie niniejszej uchwały. 
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