
Uchwala Nr XI/95/03
Rady Miejskiej w Drezdenku

  z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie:     przystąpienia do prac nad utworzeniem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego  
w Drezdenku

Na podstawie art.18 ust  2 pkt  15 ustawy z dnia  8 marca 1990r.  (Dz.U. z  2001r.  Nr 142, poz.1591
z  późniejszymi  zmianami)w związku  z  art.  34  i  art.  37  ustawy z  dnia  16  października  1991  roku
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 493 z poźn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia  się  przystąpić  do  prac  nad  utworzeniem  Zespołu  Przyrodniczo-Krajobrazowego
w Drezdenku na zasadach określonych w załącznikach nr 1,3,4 i 5.niniejszej uchwały.

2. Terminarz prac określa załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta i Gminy Drezdenko.

§ 3.
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Z-ca Przewodniczącego Rady
       /-/ Maciej Pietruszak



Załącznik 1

Uzasadnienie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w Drezdenku

Jednym  z  podstawowych  elementów  dziedzictwa  otrzymanego  od  poprzedników,  które
zobowiązani jesteśmy przekazać naszym potomnym są, obok kultury, obyczajów i innych elementów
cywilizacji, zasoby przyrody ożywionej. To nie tylko poszczególne, zresztą coraz mniej liczne gatunki
roślin i zwierząt, ale przede wszystkim miejsca, w których one bytują, gdzie panują warunki sprzyjające
zakładaniu przez nie „domów rodzinnych” i wychowywania potomstwa. Elementem tego dziedzictwa są
także walory przyrody nieożywionej: rzeźba terenu, piękno krajobrazu itd. 

Jako Rada Miasta Drezdenko zobowiązani jesteśmy także do tworzenia i troski o potencjalnie
miejsca  rekreacji  i  wypoczynku  znajdujące  się  niemalże  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  miejsc
zamieszkania naszych współmieszkańców.

Obiekt proponowany do ochrony jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy graniczy bezpośrednio
z zachodnimi obrzeżami Drezdenka i obejmuje rozległe łąki nadnoteckie oraz tzw. „Las Miejski” wraz z
„Wyspami” i pozostałościami po osadzie Milicz. 

Cele utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

1. Zabezpieczenie zaplecza rekreacyjnego dla mieszkańców Drezdenka

„Las Miejski” sąsiaduje bezpośrednio z zabudowaniami Osiedla Mickiewicza – stanowi tym samym
idealne miejsce do czynnego wypoczynku i rekreacji. Czynnikiem sprzyjającym regeneracji sił i zdrowia
jest możliwość bezpośredniego kontaktu z pięknym krajobrazem oraz bogactwem przyrody ożywionej.
Objęcie  terenu  ochroną  stanie  się  dobrym  pretekstem  do  wprowadzenia  odpowiedniej,  dobrze
skomponowanej z warunkami naturalnymi, infrastruktury rekreacyjnej i dydaktycznej, w tym: ścieżek do
spacerów pieszych i rowerowych, altan widokowych, ścieżki dydaktycznej, ścieżki zdrowia itp.

2. Ochrona i zachowanie wartościowych walorów przyrody ożywionej

Proponowany do objęcia  ochroną teren  stanowi  ważne  ogniwo w grupie obiektów o najwyższej
przyrodniczo wartości położonych w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej – jednym z najważniejszych,
o  ponadlokalnym i  ponadregionalnym znaczeniu  korytarzu  ekologicznym.  W  wyniku  sukcesyjnych
przemian zachodzących spontanicznie na uwolnionych od zabiegów gospodarczych i po części okresowo
zalewanych rozległych terenach łąkowych rozwijają się bogate, zbliżone do naturalnych zbiorowiska
łąkowe, łęgowe, zaroślowe, bagienne i inne. W ich skład wchodzi wiele interesujących gatunków roślin. 

Łąki  i  zbiorniki  wodne,  a  w  szczególności  niezwykle  malownicze,  ukryte  wśród  zarośli
starorzecza  są  doskonałym schronieniem i  miejscem rozrodu  wielu  gatunków zwierząt,  głównie
ptaków wodnych i błotnych (w tym wielu bardzo rzadkich i interesujących). Obiekt położony jest na
szlaku wędrownym licznych ptaków migrujących – w okresie ich wiosennych i jesiennych przelotów



stanowi bardzo ważny „punkt przystankowy”. 
Jednym z najcenniejszych i godnych ochrony elementów „Lasu Miejskiego” jest bogactwo rzeźby
terenu, mozaika zbiorowisk leśnych oraz duża ilość drzew o rozmiarach „pomnikowych”. 
Najcenniejszymi przyrodniczo i krajobrazowo fragmentami „Wysp” i okolic dawnej osady Milicz są
murawy  napiaskowe  z  interesującą  kserotermiczną  roślinnością  i  fauną  bezkręgową
charakterystyczną dla siedlisk wydmowych. 

3. Stwarzanie podstaw do rozwoju bazy turystycznej 
Oparcie  perspektyw  rozwoju  miasta  i  gminy  na  turystyce  jest  w  obecnej  sytuacji  społeczno-
gospodarczej miasta i gminy jednym z nielicznych, realnym i możliwym do realizacji  kierunków.
Równocześnie z tworzeniem niemalże od podstaw infrastruktury pobytowej musi być kształtowany
odpowiedni, korzystny (zachęcający do odwiedzin) wizerunek regionu. Jednym z jego elementów
jest  eksponowanie  wartości  przyrodniczych terenu i  przykładów troski  o  nie.  Tworzenie  obiektu
chronionego,  odpowiednio  zagospodarowanego  i  udostępnionego  dla  gości  (niekoniecznie
przyrodników) i do tego położonego wręcz na rogatkach miasta jest jedną z form takiej działalności.
Kolejnym etapem będą przewodniki, informatory i inne materiały propagandowe. Jednocześnie fakt
wymiernej  i  udokumentowanej  działalności  na  rzecz  ochrony  zasobów  naturalnych  może  być
wykorzystany  (co  skutecznie  już  realizuje  wiele  gmin)  do  popierania  wniosków  o  przyznanie
funduszy na realizację kolejnych zadań związanych z ochroną przyrody i opartym na tym rozwojem
turystyki.  Dotyczy  to  zarówno  środków  znajdujących  się  w  dyspozycji  Wojewódzkiego
Konserwatora  Przyrody,  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  innych  tzw.  „eko-
funduszy” jak i funduszy strukturalnych z UE.

 



Załącznik 2
Wstępny plan działań i nakładów finansowych 

związanych z utworzeniem i pierwszymi etapami funkcjonowania
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Drzeń”

1. Działania przygotowawcze (do końca maja 2003) polegające m.in. na:
 wstępnej penetracji terenu,
 wstępnej ocenie walorów przyrodniczych,
 wstępnym wytyczeniu granic,
 wykreślenie mapy z propozycją przebiegu granic,
 przygotowaniu projektu „Uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku”,
 komputerowym wykreśleniu oraz wydruku kolejnych wersji barwnych map.

Wykonanie:  przewodniczący Komisji  Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i  Rolnictwa
oraz Ochrony Przeciwpożarowej – czerwiec 2003 r. (prace wykonane społecznie, przy czym
ich wartość kosztorysowa przyjęta zwyczajowo przez wykonawców analogicznych projektów
wynosi ok. 25.000,- zł) . 

2.  Przygotowanie  materiałów geodezyjnych, w tym wykreślenie  i  wykonanie  opisu  przewidywanych
granic Zespołu w oparciu o granice i własności działek. 
Wykonanie: kompetentni pracownicy UMiG przy współpracy z autorem koncepcji – przewodniczącym
Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony Przeciwpożarowej – do
końca września 2003 r. 

3.  Wykonanie rejestru powierzchniowego według właścicieli  gruntów przez uprawnionego geodetę –
pracownika UMiG. 

4. Zatwierdzenie uchwały w sprawie powołania zespołu przyrodniczo–krajobrazowego –  sesja RM w
październiku 2003 r.

5.  Wykonanie  i  ustawienie  tablic  o  treści  „Zespół  Przyrodniczo-Krajobrazowy  ....”  –  po  podjęciu
uchwały o utworzeniu Zespołu, w ramach kosztów UMiG, we współpracy z Nadleśnictwami. Termin:
przełom I i II kwartału 2004 r.

6.  Przeprowadzenie  przez  zespół  specjalistów  waloryzacji  przyrodniczej  obiektu  oraz  zestawienie
wytycznych w zakresie ochrony czynnej i biernej – do końca 2004 roku; orientacyjny koszt badań – ok.
30.000,- zł (wyszczególnienie zakresu badań – w załączniku 3).

7.  Analiza i  zestawienie  wstępnych wskazań dotyczących udostępnienia terenu dla  potrzeb rekreacji,
wypoczynku, dydaktyki itp. – zespół i termin jak w pkt. 6; w ramach zadania nr 6. 



8. Opracowanie szczegółowego projektu udostępnienia turystycznego i zagospodarowania dla potrzeb
realizacji celów rekreacyjnych, ochronnych  i dydaktycznych, w tym, m.in.: 

 przebieg ścieżek spacerowych i szlaków rowerowych, 
 lokalizacja parkingów dla samochodów na obrzeżach Zespołu,
 lokalizacja punktów wypoczynku,
 lokalizacja i zagospodarowanie punktów widokowych,
 projekty elementów infrastruktury (zadaszenia, ławki, kosze na śmieci itp.), 
 projekt ścieżki dydaktycznej,
 projekt „ścieżki zdrowia”

Wykonawca – zespół specjalistów; termin – w zależności od ustaleń i możliwości wykonawców:  do
końca 2004 roku lub do końca I kwartału 2005 roku; koszt – ok. 30.000,- zł.

9. Realizacja projektu z pkt. 9. – sukcesywnie w latach 2004-2006; w tym też opracowanie i wydanie
przewodników i informatorów.



Załącznik 3

Wyszczególnienie zakresu tematyki badawczej
na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 

w ramach wykonywania inwentaryzacji naukowo-badawczej 
i dokumentacji urządzeniowej obiektu.

Ze względu na specyfikę zasobów obiektu specjalistyczne prace badawcze wykonane powinny
być  przez  4-5.  osobowy  zespół  naukowców.  Winni  oni  posiadać  odpowiednie  kwalifikacje  i
doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac. W zakres badania powinny wejść przede wszystkim jako
główne:

 florystyka i fitosocjologia – koszt ok. 12-15 tys. zł
 ornitologia – koszt ok. 5-6 tys. zł 

oraz dodatkowo:
 archeologia – koszt ok. 5 tys. zł
 gospodarka leśna i  łowiecka (na podstawie materiałów kół łowieckich i Nadleśnictwa

Karwin) – koszt ok. 3 tys. zł

Ewentualna inna tematyka jest również możliwa, pod warunkiem wyasygnowania większych kwot na
badania i możliwości dokooptowania do zespołu specjalistów z tych dziedzin.

Pierwsze dwie spośród wymienionych grup zagadnień badawczych wymagają przeprowadzenia
prac w różnych okresach roku (aspekt  wiosenny, letni,  jesienny). Są to każdorazowo badania kilku-
kilkunastodniowe. 

W podanej orientacyjnie wysokości kosztów uwzględnione są także koszty pokrycia delegacji
wykonawców  (praktycznie  będą  się  one  mieścić  w  ramach  zlecenia)  –  pracowników  placówek
naukowych spoza Drezdenka.



Załącznik 4

Wstępny opis terenu proponowanego do objęcia ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 
W granicach Zespołu znajdują się: 
– na północy łąki nadnoteckie położone (w ogólnym zarysie) między korytem rzeki Noteć na północy a

drogą do Krzyża i nasypem kolejowym, a także między korytem rzeki Noteć na północy a terenami
zagospodarowanymi miasta Drezdenko na wschodzie, Lasem Miejskim, „Wyspami” i dawną osadą
Milicz  na  południu,  rzeką  Noteć  na  zachodzie  oraz  tereny łąkowe  między Lasem Miejskim  na
północy a rzeką Rudawą na południu, ponadto obszary zawarty między rzeką Notecią na wschodzie a
wałem przeciwpowodziowym z drogą gruntową między miejscowościami Trzebicz i Głęboczek na
zachodzie  (zgodnie  z  zamieszczonym w  dalszej  części  tekstu  opisem  orientacyjnego  przebiegu
granic) – na terenie Miasta i Gminy Drezdenko, w tym: 

 zbiorowiska łąkowe,
 zbiorowiska łęgowe i zaroślowe,
 zbiorniki wodne (rzeka Noteć,  starorzecza i kanały)
 pozostałości  dawnej  insfrastruktury melioracyjnej (resztki  betonowych śluz w okolicach dawnego

mostu kolejowego nad Notecią)
– cały zalesiony obszar  zw.  „Lasem Miejskim”,  ciągnący się  w kierunku zachodnim od obiektów

sportowo-rekreacyjnych  przy  ulicy  Mickiewicza  oraz  od  terenu  byłego  Zespołu  Szkół  im.  S.
Żeromskiego przy ulicy Milickiej na terenie Miasta oraz Gminy Drezdenko, w tym: 

 zbiorowiska leśne,
 zbiorniki wodne,
 wąwozy i inne zagłębienia terenowe,
 nieużytki i inne
– obszar obejmujący tzw. „Wyspy” oraz pozostałości po osadzie Milicz, położony między zachodnią

granicą  „Lasu  Miejskiego”  (w  pojęciu  jw.),  a  ułożonym  ±  południkowo  korytem  Noteci  (na
wysokości wsi Osów), w tym:

 wydmy odsłonięte i porośnięte roślinnością krzewiastą i drzewiastą, 
 starorzecza i inne drobne zbiorniki wodne z roślinnością łęgową, szuwarową itp.,
 wąwozy,
 nieużytki i inne.

Wstępnie proponowany przebieg granic Zespołu: 
– w części wschodniej: od mostu drogowego na Noteci w Drezdenku, obejmując tzw. Park Harcerza

nad  Notecią,  po  koronie  wału  p.pow.  do  granicy  z  terenami  użytkowanymi  przez  zakład
przemysłowy (Polkast); stąd w kierunku południowym do cieku stanowiącego dopływ Starej Noteci;
wzdłuż tego cieku w kierunku zachodnim do brzegów Starej Noteci,  wzdłuż których najpierw w
kierunku zachodnim, później południowym; ok. 100 m przed mostem na wysokości Oczyszczalni
Ścieków  wzdłuż  północnej,  następnie  zachodniej  i  później  wschodniej  granicy  ogródków
działkowych;  w połowie długości południowej granicy ogródków działkowych zmiana kierunku na
południowy i przecinając łąki – do pierwszej linii oddziałowej Lasu Miejskiego „schodzącej” do łąk;
wzdłuż  linii  oddziałowej  w  kierunku  południowym do  jej  skrzyżowania  z  przedłużeniem  ulicy
Milickiej;  w kierunku zachodnim wzdłuż  przedłużenia ulicy Milickiej  do terenu byłego Zespołu
Szkół  im.  S.  Żeromskiego;  w  kierunku  południowym  wzdłuż  ogrodzenia  byłego  ZS  im.  S.
Żeromskiego do granicy polno-leśnej Lasu Miejskiego;

– w części  południowej:  w kierunku zachodnim po granicy polno-leśnej  do punktu leżącego   na
wysokości zmiany kierunku biegu rzeki Rudawy z północno-zachodniego na południowo-zachodni;



od tego punktu w kierunku południowym przez tereny łąkowe do brzegów Rudawy; wzdłuż Rudawy
w kierunku  zachodnim do ujścia Rudawy do Noteci w południowej części wsi Trzebicz; wzdłuż
lewego brzegu Noteci do mostu drogowego we wsi Trzebicz;

– w części  zachodniej:  od mostu  w Trzebiczu  w kierunku północnym wzdłuż  wschodniego skraju
drogi Trzebicz-Przynotecko, a następnie – opuszczając drogę Trzebicz-Przynotecko w miejscu jej
ostrego zakrętu na zachód – po koronie wału p.pow., wzdłuż granicy z Gminą Stare Kurowo, dalej
wzdłuż tej granicy – opuszczając wał przeciwpowodziowy w kierunku wschodnim do rzeki Noteć,
po  jej  przekroczeniu  –  nadal  wzdłuż  granicy  między  gminami  w  kierunku  północnym  lewym
brzegiem  rzeki,  po  minięciu  okolic  punktu  wysokościowego  26,0  –  nadal  wzdłuż  granicy
międzygminnej – odejście w kierunku północno-wschodnim od brzegi rzeki  i  powrót  do niej  po
zmianie kierunku przebiegu granicy międzygminnej na NNW, następnie opuszczenie granicy między
gminami  Drezdenko  i  Stare  Kurowo  granica  Zespołu  biegnie  w  kierunku  wschodnim  wzdłuż
południowego brzegu rzeki Noteć

– w części północnej: wzdłuż południowej linii brzegowej Noteci do mostu w Drezdenku i dalej po
przekroczeniu  ulicy  Niepodległości  do  dawnego  mostu  kolejowego,  stąd  po  koronie  nasypu
kolejowego  w  kierunku  południowo-wschodnim  do  wiaduktu  nad  droga  Drezdenko-Krzyż,
północnym  skrajem  drogi  Drezdenko-Krzyż  w  kierunku  zachodnim  do  skrzyżowania  (już  w
granicach  miasta)  z  ulicą  Niepodległości,  dalej  w  kierunku  północnym,  początkowo  wzdłuż
wschodniej strony ulicy Niepodległości, a następnie wzdłuż wschodniej granicy posesji w pobliżu
mostu do wału przeciwpowodziowego, po koronie wału w kierunku zachodnim do mostu drogowego
nad Notecią  (ulica Niepodległości)  po  jej  przekroczeniu  do  biegnącego nieopodal  południowych
brzegów Noteci wału p.pow.

Uwagi: 
1. Przebieg granic  ma charakter  orientacyjny, będzie  on skorygowany i  uściślony po kameralnym i

terenowym  przeanalizowaniu  przebiegu  granic  działek  i  wydzieleń  i  dokonaniu  ewentualnych
uzgodnień z dotychczasowymi użytkownikami terenów wchodzących w skład Zespołu.

2. Proponowany przebieg granic przedstawiony jest na załączonej mapie.



Załącznik 5
Przewidywane zakazy, zalecenia i nakazy 

Na obszarze Zespołu zabrania się:
1. pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i krzewów; zakaz nie dotyczy drzew i krzewów

usuwanych w ramach zabiegów hodowlano-gospodarczych na gruntach leśnych wszystkich kategorii
własnościowych  pod  warunkiem,  że  będą  one  prowadzone  zgodnie  z  „Zarządzeniem”  nr  11a
Naczelnego  Dyrektora  Lasów  Państwowych  i  nie  będą  uszczuplały  walorów  krajobrazowych
Zespołu,

2. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania
wód i gleby oraz powietrza,

3. używania, użytkowania, uszkadzania i zanieczyszczania przedmiotów przyrodniczych znajdujących
się  na  terenie  objętym  ochroną;  zakaz  nie  dotyczy  użytkowania  drzew  i  krzewów  legalnie
pozyskanych,

4. zmiany stosunków wodnych w starorzeczach, potokach i innych zbiornikach wodnych; zakaz nie
dotyczy  utrzymywania  w  sprawności  istniejących  urządzeń  hydrotechnicznych  i  istniejących
systemów melioracyjnych,

5. wydobywania torfu i innych kopalin,
6. lokalizacji  inwestycji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  i  zdrowia  ludzi  oraz  inwestycji

mogących pogorszyć stan środowiska, 
7. wykorzystywania  wszystkich  kategorii  dróg  w  sposób  wykraczający  poza  ich  dotychczasowe

użytkowanie związane z prowadzeniem działalności rolnej, hodowlanej i leśnej,
8. wypalania łąk, pastwisk i innej roślinności w strefie oczeretów, trzcinowisk, pasach przydrożnych,

rowach oraz ściernisk, ugorów i słomy pożniwnej,
9. odprowadzania  ścieków  nie  oczyszczonych  do  wód  powierzchniowych  oraz  wywożenia  ich  i

wylewania na grunty leśne i rolne oraz na inne grunty; zakaz nie dotyczy nawożenia użytków rolnych
gnojowicą odpowiednio przygotowaną,

10. lokalizowania  przemysłowych ferm  hodowli  zwierząt  o  technologii  bezściołowej,  powodujących
skażenia wód i gleby,

11. niszczenia gleby, bagien, oczek wodnych, torfowisk, trzcinowisk, skarp, starorzeczy, wąwozów itp.,
powierzchni  ekologicznych oraz  zmiany dotychczasowego ich  przeznaczenia;  zakaz  nie  dotyczy
zabiegów technicznych przeciwerozyjnych w celu zachowania tych cennych przyrodniczych tworów
oraz uzasadnionych zabiegów melioracyjnych i przeciwpowodziowych;

12. niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
13. penetracji terenów łąkowych, wodnych i zaroślowych w okresie lęgowym ptactwa, 
14. umieszczania  na  obszarze  Zespołu  tablic,  napisów,  ogłoszeń  reklamowych i  innych znaków nie

związanych z ochroną przyrody, turystyką i dydaktycznymi funkcjami Zespołu, z wyjątkiem znaków
drogowych i innych znaków porządku i bezpieczeństwa oraz związanych z gospodarką leśną.

Zakazy powyższe nie dotyczą:
1. prowadzenia badań naukowych i poszukiwań geologicznych za zgodą Wojewody Lubuskiego,
2. prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z ochroną przeciwpożarową,
3. prowadzenia akcji ratowniczej związanej z ochroną lasów,
4. prowadzenia akcji związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom powodziowym.

Na obszarze Zespołu zaleca się:
1. inicjowanie rolnictwa ekologicznego oraz rozwijania agroturystyki,



2. objęcie renaturyzacją powierzchni nieprzydatnych do wykorzystania rolniczego i leśnego, poprzez
dopuszczenie do naturalnej sukcesji roślin oraz sztuczne nasadzenia drzew i krzewów,

3. prowadzenie  gospodarki  leśnej  wg  zasad  ekologizacji  lasu,  we  wszystkich  kategoriach
własnościowych lasu ze stosowaniem wszystkich aspektów ekologizacji,

Na obszarze Zespołu nakazuje się:
1.  likwidację  dzikich  składowisk  odpadów w terminie  jednego  roku  od  wejścia  w  życie  niniejszej
uchwały. 

2. wytyczenie tras ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych z odpowiednią infrastrukturą i trwale
umieszczonymi tablicami informacyjnymi,
3. popularyzowanie w różnych formach wydawniczych walorów Zespołu, w tym zlecenie przygotowania
i  wydanie:  specjalnego  folderu,  informatora  o  walorach  przyrodniczych  i  krajobrazowych,
przewodników  po  ścieżkach  i  trasach  dydaktycznych  i  turystyczno-rekreacyjnych  oraz  po  ścieżce
zdrowia.


