Uchwała nr ………………………………
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……………………………. 2020 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Ptasie Bagno”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 44 ust. 1, ust. 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55), po dokonaniu uzgodnienia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą „Ptasie Bagno” o powierzchni 5,45 ha położony na
terenie działki o numerze ewidencyjnym 1795 oraz na części działek o numerach ewidencyjnych 1786,
1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 obręb Miasto Działdowo, gmina Miasto Działdowo.
2. Położenie i granice użytku ekologicznego, o którym mowa w ust. 1, określone zostały na mapie
stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.
3. Współrzędne punktów załamania granic użytku ekologicznego zawiera tabela stanowiąca załącznik
nr 2 do uchwały.
§ 2. 1. Szczególnym celem ochrony użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1, jest zachowanie wartości
przyrodniczych oraz bioróżnorodności ekosystemów wodno-błotnych stanowiących miejsca lęgowe
i żerowiskowe ptaków wodno-błotnych.
2. W celu zachowania wartości przyrodniczych użytku ekologicznego wymienionego w § 1 wprowadza
się na ich 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) umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Organem sprawującym nadzór nad użytkiem ekologicznym jest Burmistrz Miasta Działdowo.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 5. Uchwała i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr …………………….….
Rady Miasta Działdowo
z dnia …………………..…….. 2020 r.
Przebieg granicy użytku ekologicznego „Ptasie Bagno”

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr …………………..….
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……………………..….. 2020 r.
Położenie i przebieg granic użytku ekologicznego „Ptasie Bagno” na terenie gminy Miasto Dziadowo
w postaci współrzędnych punktów załamania granicy, w układzie współrzędnych płaskich
prostokątnych PL-1992
Nr
1
2
3
4
5
6
7

X
597138.27
597141.57
597145.10
597148.18
597152.27
597162.93
597167.38

Y
579363.95
579378.56
579394.15
579407.78
579425.86
579473.05
579492.73

8
9
10
11
12
13
14
15

597173.38 579519.22
597180.71 579551.67
597186.92 579579.14
597191.39 579598.91
597192.48 579598.57
597196.71 579620.25
597223.12 579630.72
597293.86 579653.41

16
17
18
19
20
21

597348.43
597371.09
597420.61
597373.38
597138.27
597138.27

579673.10
579669.81
579662.62
579440.66
579363.95
579363.95

Uzasadnienie
Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich
powierzchniowo obiektów, niezwykle cennych pod względem przyrodniczym. Nie mogą one być objęte
ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów
przyrodniczych. 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.
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie środowiska (t.j.Dz. U. z 2020 r.
poz. 55) ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. Uchwała rady gminy,
o której mowa w ust. 1, określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór,
szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe
dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1
cytowanej ustawy.
Przedmiotowy teren położony jest przy wschodniej granicy miasta Działdowo, pomiędzy ul. Mławską
a Kanełem Młyńskim, graniczący z użytkiem ekologicznym „Torfianki Działdowskie” zlokalizowanym
w granicach Gminy Działdowo. Obejmuje on większą część działek o numerach ewidencyjnych 1786, 1787,
1788, 1788, 1789, 1790, 11791, 1792, 1793, 1794, 1795, obręb Miasto Działdowo Jest to obszar cenny
przyrodniczo obejmujący powierzchnię 5,45 ha, będący głównie użytkiem rolnym sklasyfikowanym jako
łąki trwałe (ŁIV, ŁV, ŁVI) i nieużytki (N) oraz w niewielkiej część powierzchni gruntami pod wodami (W).
Przedmiotowy teren stanowi cenne miejsce bytowania ptactwa wodno-błotnego-na szczególna uwagę
zasługuje gatunek Derkacz Crex Crex oraz Żuraw Grus grus. Ponadto przedmiotowy obszar jest miejscem
występowania olsu, łozowisk, zarośli, łąki czy gleb torfowych. Bytują tam również płazy i gady (np. ropucha
szara B. bufo, żaba zielona P. esculentus complex, jaszczurka zwinka L. agilis) występują mszaki wśród
których na największą uwagę zasługuje gatunek mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata oraz
drabik drzewkowaty Climacium dendroides objęte częściową ochroną na podstawie Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 2014 r. w sprawie ochrony gatunków roślin. Na szczególną uwagę zasługują
także olchy czarne. Olsy są wyjątkowo cennym elementem naszej przyrody, porastając tereny bagienne,
pełnią w naszej przyrodzie bardzo ważną funkcję. Tak jak inne mokradła, są naturalnym magazynem wody:
zatrzymują nadmiar opadów, ograniczając negatywne skutki ulew i powodzi, zatrzymując wodę wyrównują
jej niedobory w środowisku, opóźniają występowanie suszy i łagodzą klimat, nasycone wodą stanowią
ważny element ochrony przeciwpożarowej lasu, stanowią dogodne środowisko życia dla wielu gatunków
roślin i zwierząt , w którym im więcej wilgoci, tym liczniej występują gatunki. Olsy na przedmiotowym
terenie otoczone są trzcinowiskami, zaroślami - gęstymi skupiskami roślin, głównie krzewów oraz
łozowiskami tzn., zaroślami wierzbowymi, natomiast od strony północnej występuje łąka.
Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Olsztynie zgodnie z art. art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie środowiska
(t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
Z uwagi na wyżej wymienione cenne cechy przedmiotowego obszaru, należy podjąć działania by objąć
ochroną przyrodniczą tak niezwykłe bogactwo naturalne.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

