
  

 
 

Uchwała Nr  III/019/06 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 28 grudnia 2006 roku 

 
 
  

w sprawie:  wydania opinii do projektu Natura 2000 nazwa obszaru Lasy Puszczy                    
nad Drawą 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 „Lasy Puszczy nad Drawą”   opiniuje się  pozytywnie.  
 
§ 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. ,, Lasy Puszczy nad 
Drawą’’ obejmującego swoim zakresem większość obszaru Gminy Drezdenko.  
Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, 
położonej w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory 
sosnowe z domieszką brzozy, dębu i topoli. Zostały one znacznie przekształcone                 
w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej  na tym terenie przez kilkaset lat.                         
W miejscach, gdzie teren jest pofalowany, wzgórza osiągają wysokość  do 220 m. 
Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach 
rzek : Drawy i Płocicznej.  
W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu rzek, obramowane wysokimi skarpami. 
Charakterystyczna cechą tych rzek jest bystry prąd wywołany silnym spadkiem terenu.  
Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. 
Występuje co najmniej 27 gatunków ptaków z załącznika i Dyrektywy Ptasiej,                     
7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (bielik, puchacz, błotniak stawowy, bocian 
czarny, kania czarna,, kania ruda, orlik krzykliwy, rybitwa czarna, rybołów, żuraw). 
Bogata fauna, m.in. silne populacje bobra, wydry, żółwia błotnego, dobrze zachowane 
cenne zbiorowiska roślinne, bogate populacje wielu rzadkich i zagrożonych gatunków 
roślin 
Biorąc pod uwagę powyższe należy zaopiniować pozytywnie obszar ochrony ,,Lasy 
Puszczy nad Drawą’’ obejmującego swoim zakresem większość obszaru Gminy 
Drezdenko.  
 
 
 
 


