
Uchwała Nr XVIII/128/03
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 18 grudnia 2003 roku

w  sprawie:  uznania  za  zespół  przyrodniczo-krajobrazowy  pn.  „DREZDENECKIE
UROCZYSKA”

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 6 d, art. 34 ust.1 ustawy z dnia 16 października 1991 roku 
o ochronie przyrody (tekst jednolity  Dz. U. Nr 99, poz. 1079 z 2001 r., z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje:

§.1.
Uznaje  się  za  Zespół  Przyrodniczo-Krajobrazowy  pod  nazwą  „Drezdeneckie  Uroczyska”
obszar gruntów o powierzchni 1184,3004 ha, położonych w gminie Drezdenko.
 

§.2.
 1. W skład Zespołu wchodzą następujące grunty wg:
 obrębów geodezyjnych i kategorii:

Lp. Obręb
Powierzchnia w ha

Użytki
rolne

Lasy Wody Drogi Pozostałe

1 Drezdenko 22,999 43,776 1,1674 0,4191 6,8389
2 Klesno 97,98 0,39 5,57 0,32 4,23
3 Osów 588,48 70,91 10,91 12,02 37,53
4 Trzebicz 201,39 – 23,63 5,03 51,17

Razem 910,8490 115,076 41,2774 17,7891 99,7689
Ogółem 1184,7604

 własności:

SP ANR Prywatne SP
Marsz. Woj.

Gmina
Drezdenko

SP
RZGW

SP PGS
LP

826,4187 186,8130 22,2848 36,1439 23,67 89,43
Ogółem:1184,7604

2. Opis przebiegu granic Zespołu:
– w części wschodniej: od mostu drogowego na Noteci w Drezdenku, obejmując tzw. Park

Harcerza nad Notecią, początkowo w kierunku południowym wzdłuż ulicy Niepodległości
do  rowu  po  południowej  stronie  wału  p.pow.;  wzdłuż  rowu  w  kierunku  zachodnim



do  granicy  z  terenami  użytkowanymi  przez  zakład  przemysłowy  (Polkast);  stąd
w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy zakładu Polkast i terenów Gminnej
Spóldzielni do cieku stanowiącego dopływ Starej Noteci; wzdłuż tego cieku w kierunku
zachodnim  do  brzegów  Starej  Noteci;  wzdłuż  zachodniego  brzegu  Starej  Noteci
w kierunku południowym; ok. 100 m przed mostem na wysokości Oczyszczalni Ścieków
w kierunku zachodnim wzdłuż północnej, a następnie w kierunku południowym wzdłuż
zachodniej granicy ogródków działkowych i planowanego terenu osiedla do skraju Lasu
Miejskiego;  wzdłuż  granicy  polno-leśnej  Lasu  Miejskiego  w  kierunku  wschodnim
do  ulicy  Mickiewicza;  brzegiem  Lasu  Miejskiego  do  terenu  OSiR-u;  w  kierunku
zachodnim północną granicą terenu OSiR-u i  następnie wzdłuż  północnej i  zachodniej
granicy  prywatnej  posesji  p.  L.  Jurkiewicza  (basenu),  do  południowej  granicy  terenu
OSiR-u  (boiska  treningowego);  okrążając  boisko  treningowe  najpierw  w  kierunku
zachodnim,  póxniej  południowym  i  następnie  wschodnim  do  drogi  stanowiącej
przedłużenie ulicy Milickiej; wzdłuż tej drogi w kierunku wschodnim do terenu dawnego
Zespołu  Szkół  im.  S.  Żeromskiego;  wzdłuż  zachodniej  granicy  terenu  ZS  im.
S.  Żeromskiego do  drogi  stanowiącej  przedłużenie  ul.  11  Listopada;  wzdłuż  tej  drogi
w kierunku wschodnim do skraju lasu; 

– w części południowej:  granicą polno-leśną w kier. południowym, następnie zachodnim
do punktu położonego w odl.  ok.  200 m. w kier.  pn od koty wysokościowej  26,9 m.
(do punktu granicy polno-leśnej leżącego na wysokości zmiany kierunku rzeki Rudawy
z  północno-zachodniego  na  południowo-zachodni);  granicą  działek  w  kierunku
południowym  do  rzeki  Rudawy  do  punktu,  w  którym  rzeka  zmienia  swój  kierunek
z północno-zachodniego na południowo-zachodni; wzdłuż północnych brzegów Rudawy
w kierunku   zachodnim do ujścia  Rudawy do Noteci;  wzdłuż  południowego  brzegu
Noteci do mostu drogowego we wsi Trzebicz;

– w części zachodniej: od mostu w Trzebiczu w kierunku północnym wzdłuż wschodniego
skraju drogi Trzebicz-Przynotecko; zachodnią (w kierunku północnym) a potem północną
granicą (w kierunku wschodnim) działek 125, 124 i 123 do wału przeciwpowodziowego;
wschodnim  brzegiem  wału  w  kierunku  północnym  do  punktu  odejścia  w  kierunku
wschodnim granicy między gminami Drezdenko i Stare Kurowo; granicą międzygminną
w  kierunku  wschodnim  do  przekroczenia  przez  nią  koryta  Noteci;  dalej  w  kierunku
północnym granicą międzygminną: początkowo wschodnim brzegiem Noteci,  następnie
przez tereny łąkowe ponownie do brzegów Noteci;

–  w części północnej: wzdłuż południowej linii brzegowej Noteci do mostu w Drezdenku. 

§.3.
Celem  ochrony  zespołu  przyrodniczo-krajobrazowego  „Drezdeneckie  Uroczyska”  jest
zachowanie  cennych  fragmentów  krajobrazu  naturalnego  i  kulturowego  na  terenach
bezpośrednio  przylegających  do  zachodnich  granic  wraz  z  florą  i  fauną  –  dla  potrzeb
edukacyjnych, naukowych, turystycznych i wypoczynkowych.



§.4.
Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Drezdeneckie Uroczyska” zabrania się: 
1) wysypywanie, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
2) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,

§.5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Drezdenku.

§.6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński



Uzasadnienie:

Powołanie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Drezdeneckie Uroczyska” pozwoli objąć
ochroną  w bezpośrednim sąsiedztwie  miasta  Drezdenka wartościowe  walory przyrodnicze
wynikające z  położenia w jednym z najważniejszych korytarzy ekologicznych o znaczeniu
ponadlokalnym i  ponadregionalnym włączonym do  „sieci  obiektów”  Natura  2000.  Są  to
przede wszystkim bogate w gatunki, zbliżone do naturalnych zbiorowiska łąkowe, łęgowe,
zaroślowe, bagienne i inne. Stanowią one miejsce bytowania wielu interesujących i rzadkich
ptaków lęgowych i migrujących. 
W granicach Zespołu znajduje się stanowisko archeologiczne, którego rozpoznanie powinno
wnieść nowe dane dotyczące rozwoju kultury materialnej na tym terenie. 
Na terenie Zespołu,  głównie we współpracy z Nadleśnictwem Karwin, będą wyznaczone i
urządzone ścieżki edukacyjne (ścieżka ogólnoprzyrodnicza i ścieżka gospodarki leśnej) oraz
ścieżka zdrowia.
Poprzez  właściwe,  oparte  na  wynikach  inwentaryzacji  przyrodniczej,  wprowadzenie
niekolidującej  z  podstawowymi  zasadami  ochrony  przyrody  ożywionej  i  krajobrazu
infrastruktury  turystycznej,  w  tym  wytyczenie  ścieżek  rekreacyjnych  i  szlaków  turystyki
pieszej  i  rowerowej,  zostanie  stworzone  dla  mieszkańców Drezdenka,  a  w  szczególności
Osiedla  Mickiewicza,  bezpośrednie  zaplecze  do  uprawiania  aktywnych  form  rekreacji  i
wypoczynku.


