
UCHWAŁA NR XXVII/182/2021
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 42, art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) – po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, Rada Gminy Drawsko, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się następujący użytek ekologiczny „Jezioro Perskie”, o powierzchni 6.59 ha, położony na 
terenie Nadleśnictwa Potrzebowice w leśnictwie Przecznik. 2. Jezioro Perskie znajduje się na działce o nr 
geodezyjnym 759 w obrębie ewidencyjnym Piłka, gmina Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo 
wielkopolskie. 

§ 2. 1. Położenie użytku ekologicznego „Jezioro Perskie” przedstawia mapa stanowiąca załącznik graficzny nr 
1 do niniejszej uchwały. 2. Granice użytku ekologicznego „Jezioro Perskie” w postaci wykazu punktów jej 
załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 praz PL-2000 zawiera tabela stanowiąca 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykaz gatunków objętych ochroną gatunkową występujących w obszarze 
projektowanego użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’ stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Nadzór nad użytkiem ekologicznym powierza się Nadleśniczemu Nadleśnictwa Potrzebowice. 

§ 4. Szczególnym celem ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’ jest ochrona śródleśnego 
zbiornika wodnego z otaczającymi go siedliskami i rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. 

§ 5. W celu zachowania wartości przyrodniczych użytku ekologicznego wymienionego w § 1 wprowadza się na 
jego terenie 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. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXVII/182/2021 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.04.2021 r. w sprawie 
ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’ Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze 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. Dane podane w uchwale zostały wskazane na podstawie informacji zawartych 
we wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Potrzebowice, który na mocy 
przedmiotowej uchwały będzie sprawował nad użytkiem ekologicznym nadzór. Teren proponowany do uznania za 
użytek ekologiczny to zbiornik wodny otoczony głównie borem sosnowym w typie boru sosnowego świeżego. 
W najbliższym otoczeniu występują fragmenty lasów olszowych w typie łęgów olszowych. Walory przyrodnicze 
zbiornika i otaczających go siedlisk zostały potwierdzone w wynikach wykonanej w 2018 r. ,,Inwentaryzacji 
przyrodniczej’’. W granicach proponowanego użytku ekologicznego stwierdzono siedliska chronione w ramach 
Natura 2000: 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 
ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion. W obszarze ,,Jeziora Perskiego’’ wykazano występowanie 21 gatunków 
roślin objętych ochroną prawną, z tego 5 gatunków objętych ochroną ścisłą i 16 częściową. Zinwentaryzowano 
również występowanie 7 gatunków płazów, w tym kumaka nizinnego, żaby moczarowej i traszki zwyczajnej. Poza 
płazami znaleziono zaskrońce zwyczajne oraz bardzo liczne bytowanie bobra europejskiego oraz parę żurawi – 
gatunek z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Pełną listę gatunków chronionych przedstawiono w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały. Przedmiotowa uchwała zawiera dane dotyczące położenia i powierzchni przedmiotowego 
użytku ekologicznego. Objęcie ochroną prawną obszarów szczególnie cennych dla naszej przyrody pozwoli na 
pełniejsze zabezpieczenie ich przed bezmyślnym zniszczeniem, a zakazy poruszone w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) i wymienione w uchwale będą miały na 
celu utrzymanie walorów przyrodniczych śródleśnego zbiornika wodnego z otaczającymi go siedliskami i rzadkimi 
gatunkami roślin i zwierząt objętych ochroną prawną oraz nie pogarszanie jego stanu. Zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. 
ustawy projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, który 
wydał w przedmiotowej sprawie pismo z dnia 22 stycznia 2021 r., znak sprawy: WST.625.2.2021.KP. W związku 
z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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                                                                                                              Załącznik nr 1 do uchwały                                                                                                             Załącznik Nr 1 do Uchwały  

                                                                                               Nr XXVII/182/2021 

                                                                                                  Rady Gminy Drawsko 

                                                                                                        z dnia 28 kwietnia 2021 r.  
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