
  

 
 

Uchwała Nr III/013/06 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 28 grudnia 2006 roku 

 
 
  

w sprawie:  wydania opinii do projektu Natura 2000 nazwa obszaru Puszcza Notecka 
położonego na terenie Gminy Drezdenko 

 
  
 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.            
z 2004 r. 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 poz.1087 oraz art. 18 ust 2 pkt 15   
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Nr 142 poz.1591               
z późniejszymi zmianami: z 2002.03.31r zm. Dz.U  z 2002 r Nr 23 poz.220, z 2002.06.22 zm. Dz.U 
z 2002r Nr 62 poz.558, z 2002.10.27r zm. Dz.U    z 2002 Nr 113 poz.984, z 2003.01.01 zm. Dz.U.          
z 2002 Nr 214 poz.1806, z 2003.07.11 zm. Dz.U. z 2003r Nr 80 poz.717, z 2003.11.17 zm. Dz.U.             
z 2003 Nr 162 poz.1568, z 2004.01.01 zm. Dz.U. z 2002 Nr 153 poz.1271, z 2004.07.01 zm. Dz.U 
z 2004 Nr 116 poz. 1203, z 2004.07.27 zm. Dz.U. z 2002 Nr 214 poz1806,z 2005.10.10 zm. Dz.U      
z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006.02.02 zm. Dz.U.z 2006 Nr 17 poz.128, z 2006.09.01 zm Dz.U.            
z 2005 Nr175 poz. 1457, z 2006.09.13 zm. Dz.U z 2004 Nr 102 poz.1055,z 2006.10.06 zm. Dz.U.      
z 2006 Nr 181 poz1337) 
 
Rada Miasta i Gminy w Drezdenku  uchwala co następuje: 
  
§ 1. Przedłożony przez Ministerstwo Środowiska projekt włączenia terenów leżących w granicach 
administracyjnych Gminy Drezdenko do sieci obszarów chronionych -  Natura 2000 pn „Puszcza 
Notecka” opiniuje się  negatywnie.  
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest wyznaczana na europejskim terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony siedlisk przyrodniczych                       
i gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. 
W Polsce łącznie wytypowano 256 obszarów Natura  2000. Z ogólnej liczby 184 
specjalnych obszarów ochrony siedlisk 12 położonych jest w tzw. regionie alpejskim, zaś 
172 pozostałe obszary w tzw. regionie kontynentalnym, który obejmuje resztę kraju. 
Zgodnie z art. 27. ust. 2 Ustawy o Ochronie Przyrody projekt obszarów Natura 2000 
wymaga zasięgnięcia opinii  właściwych miejscowo Rad Gminy. 
W dniu 23 listopada 2006 roku Minister Środowiska zwrócił się do Rady Miejskiej                     
w Drezdenku o zaopiniowanie projektu obszaru Natura 2000 pn. ,, Puszcza Notecka’’ 
obejmującego swoim zakresem większość obszaru Gminy Drezdenko.  

Na terenie projektowanego obszaru Natura 2000 powstał obszar górniczy ropy naftowej 
Grotów oraz północna część obszaru górniczego ,,Międzychód’’. Na uzyskanie statusu 
obszarów górniczych oczekują dwa kolejne złoża usytuowane w zachodniej części Puszczy 
Noteckiej tj ,,Sowia Góra’’ i ’’Krobielewko’’. Obszar Puszczy Noteckiej usytuowany                
w obrębie gminy Drezdenko objęty został dwoma kolejnymi koncesjami wydanymi na 
podstawie decyzji Ministerstwa Środowiska. Termin ważności ostatniej z nich obejmującej 
obszar Gorzów Wlkp – Międzychód mija 28.09.2010r. Obszar górniczy złoża Grotów 
obejmuje 16,9 km2. W jego obrębie utworzony zostanie ośrodek grupowy ,,Grotów’’ 
(OGG) na który PGNiG Oddział Zielonogórski ZGNiG w dniu 4.04.2005 uzyskał decyzję 
RDLP w Szczecinie na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 3,99 
ha, natomiast 29.11.2004r zgodę na trwałe wyłączenie 17,7 ha pod budowę infrastruktury                
i obiektów związanych z zagospodarowaniem złóż ropy naftowej i gazu. Obydwie decyzje 
wydano po uzyskaniu zgody Ministra Środowiska. Biorąc pod uwagę wprowadzenie 
obszaru NATURA 2000 na obecnym etapie prac poszukiwawczych i przygotowań do 
realizacji budowy Ośrodka Centralnego może prowadzić do sytuacji konfliktowych a co się 
z tym wiąże do opóźnienia strategicznej dla Gminy Drezdenko inwestycji. Wyłączenie w/w 
obszaru z Natury 2000 nie będzie oznaczać degradacji stanu środowiska. Opracowany przez 
INiG w Krakowie ,,Raport o oddziaływaniu na środowisko’’ wyklucza wpływ eksploatacji 
złóż ropy i gazu na pobliskie obiekty przyrodnicze podlegające bezpośredniej ochronie                
w tym obiekty objęte Europejską Siecią Ekologiczną NATURA 2000.  
Teren ten podlega ponadto podwójnemu monitorowaniu prowadzonemu przez INiG                      
oraz Zakład Biologii i Ochrony Przyrody AWF w Gorzowie Wlkp. a obejmującemu stan 
środowiska stan poszczególnych geokomponentów oraz monitoring standardów jakości 
ziemi określonych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska  z 9.09.2002r 
 
W związku z przytoczonymi argumentami oraz mając na uwadze to, że Urząd Miasta                    
i Gminy w Drezdenku nie był wcześniej informowany oraz nie brał czynnego udziału w 
wyznaczaniu granic obszaru, należy negatywnie zaopiniować jego przebieg na terenie 
Gminy  Drezdenko. 
 

 


