
Rada Gminy 

Kościerzyna 

UCHWAŁA Nr      /        /    - PROJEKT 

Rady Gminy Kościerzyna 

z dnia 

 

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Drzędno” 

  

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 42,  art. 

44 ust. 1 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 

Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zmianami) – po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Gdańsku , Rada Gminy Kościerzyna, uchwala co następuje: 

§ 1 

Uznaje się za użytek ekologiczny pod nazwą „Jezioro Drzędno” obszar obejmujący jezioro 

Drzędno będące jeziorem lobeliowym – cennym siedliskiem przyrodniczym lobelii jeziornej 

Lobelia dortmanna, brzeżycy jednokwiatowej Littorella uniflora oraz elismy wodnej Luronium 

natans. Użytek ekologiczny zlokalizowany jest na działce nr 377, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Sarnowy, gmina Kościerzyna o powierzchni 8,45 ha. 

 § 2  

Szczegółowy przebieg granic użytku ekologicznego został przedstawiony na załączniku 

graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

 

Nadzór nad użytkiem ekologicznym „Jezioro Drzędno” sprawuje Pomorski Zespół Parków 

Krajobrazowych, oddział Wdzydzki Park Krajobrazowy.  

§ 4 

Na obszarze użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy:  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z 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; 

5) wylewania gnojowicy, 

6) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych; 

7) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu; 

8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych 

oraz tarlisk i złożonej ikry; 

9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarze użytku ekologicznego, 

utworzonego w celu ochrony siedliska Natura 2000 – 3110 Jeziora lobeliowe; 

10) umieszczania tablic reklamowych, w wyłączeniem tablic informacyjnych i edukacyjnych  

o użytku ekologicznym. 

§ 5 

Zakazy, o których mowa w § 3, nie dotyczą: 

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem 

ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 

2) realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po 

uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji 

ratowniczych. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościerzyna. 

§ 7 

1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy Kościerzyna. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Kierownik Oddziału Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Oddział: Wdzydzki Park 

Krajobrazowy zwrócił się z wnioskiem w sprawie uznania przez Radę Gminy Kościerzyna za 

użytek ekologiczny Jeziora Drzędno. 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody, 

stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Zgodnie z załączoną do wniosku dokumentacją teren użytku stanowi jezioro Drzędno będące 

jeziorem lobeliowym – cennym siedliskiem przyrodniczym lobelii jeziornej Lobelia 

dortmanna, brzeżycy jednokwiatowej Littorella uniflora oraz elismy wodnej Luronium natans. 

Celem uznania użytku i wprowadzenia zakazów jest uniknięcie bezpowrotnej utraty cennego 

siedliska przyrodniczego, dla którego głównym zagrożeniem jest działalność człowieka. 

Użytek ekologiczny zlokalizowany jest na działce nr 377, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Sarnowy, gmina Kościerzyna o powierzchni 8,45 ha, stanowiącej własność Województwa 

Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, natomiast zarządcą jest Pomorski Zespół Parków 

Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku.  

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 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. 

Zakazy ustanowione dla użytku ekologicznego określa art. 45 ustawy o ochronie przyrody. 

Mając na uwadze powyższe ustalono, że występują przesłanki do uznania za użytek 

ekologiczny Jeziora Drzędno położonego na działce nr 377 w obrębie Sarnowy. 

Projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  

w Gdańsku – uzgodnienie nr RDOŚ-Gd-WZP.625.1.2019.MK/AP.1 z dnia 21.03.2019r.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kościerzyna z dnia nr w sprawie ustanowienia 

użytku ekologicznego „Jezioro Drzędno” 

 

Załącznik mapowy – dz. nr 377 obręb Sarnowy 

 

 


