Uchwała Nr XXIV/ 252/09
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 04.11.2009r.

w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic obszaru chronionego.
Na podstawie art. 23 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody ( Dz.U.Nr 92, poz 880;
z 2005 Nr 113, poz 954, Nr 130, poz.1087, z 2007, Nr75, poz 493, Nr 176, poz 1238, Nr 181, poz
1286, z 2008 Nr 154, poz 958, Nr 199, poz 1227, Nr 201, poz 1237, z 2009 Nr 18, poz 97, Nr 92,
poz 753) :

§ 1 Pozytywnie opiniuje się wyłączenie ze strefy Krajobrazu Chronionego Dolina Drwęcy
obszarów położonych na terenie sołectwa Nowy Dwór określonych w załączniku mapowym,
będącym integralną częścią uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody ( Dz.U.Nr 92, poz.880 z późn.zm)
likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego może nastąpić z powodu „ bezpowrotnej utraty
wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem”, co pozostaje w kompetencji sejmiku województwa,
podejmującego decyzję w formie uchwały po zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo rady gmin.
Postępowanie w sprawie wyłączenia z obszaru chronionego zostało podjęte na wnioski właścicieli
działek położonych w tym obszarze. Wyłączenie terenu wskazanego w załączniku mapowym
stanowiącym integralną część uchwały z obszaru chronionego krajobrazu oraz objęcie ochroną
wyłącznie gruntów leśnych otaczających Jezioro Kamionkowskie

postanowiono pozytywnie

zaopiniować.
Obszar chronionego krajobrazu - „OChK Dolina Drwęcy” zajmuje powierzchnię ponad
60 tys. ha. W rejonie Kamionek i Nowego Dworu obszar ten obejmuje Jezioro Kamionkowskie oraz
otaczające kompleksy leśne i łączy się z doliną Drwęcy poprzez rynnę Strugi Rychnowskiej.
Utworzony został dla ochrony doliny Drwęcy w tym rezerwatu przyrody rz. Drwęca , w celu
zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz pełnioną funkcją ważnego
korytarza ekologicznego .Urozmaicona rzeźba terenu z licznymi formami polodowcowej erozji
i akumulacji, Jezioro Kamionkowskie z bogatą szatą roślinną strefy brzegowej, a także otaczające
lasy sosnowe, wartościowe nie tyle siedliskowo, co raczej jako leśny „korytarz ekologiczny”
łączący dolinę Drwęcy z rynną Jeziora Chełmżyńskiego, stały się podstawą do włączenia tego
terenu do obszaru chronionego krajobrazu. Przystąpienie do prac przy budowie autostrady A1,
której jeden z fragmentów przebiega przez Nowy Dwór , eksploatacja kruszywa naturalnego w
okolicach Nowego Dworu, Kiełbasina i Kamionek wpływa na przekształcenie i zdegradowanie
terenu oraz utratę walorów krajobrazowych i przyrodniczych, będących podstawą objęcia ich
ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu, dlatego też uzasadniona jest pozytywna opinia
w kwestii wyłączenia obszarów określonych w załączniku mapowym z obszaru chronionego
krajobrazu „ OChK Dolina Drwęcy”.Przestaje bowiem spełniać swoją rolę, jako teren chroniony, w
wyniku dokonanych w bezpośrednim sąsiedztwie przekształceń i zasadniczym wydaje się objęcie
ochroną tylko gruntów leśnych otaczających Jezioro Kamionkowskie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

