
Uchwała Nr XLII/258/2009
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 8 czerwca 2009 r.

w  sprawie:  opinii  listy  proponowanych  obszarów  Natura  2000,  
w części dotyczącej Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Dolina 
Cybiny”, położonego na terenie Gminy Swarzędz.
                 

 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt.15 
ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591z późniejszymi zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przedstawiony  przez  Generalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  projekt  listy 
obszarów Natura 2000, w części dotyczącej Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 
„Dolina  Cybiny”,  w  granicach  administracyjnych  Gminy  Swarzędz  opiniuje  się 
pozytywnie z następującymi uwagami.

1. W rejonie miasta Swarzędz, w pasie przyległym do Jeziora Swarzędzkiego, 
wnioskuje się o  przesunięcie granic w kierunku do linii  brzegowej  na całej 
długości  Jeziora  Swarzędzkiego,  z  uwagi  na  silne  zurbanizowanie  terenu 
(istniejące osiedla wielorodzinne, obiekty sportowe itp.).

1.1. Szczególne znaczenie dla Gminy Swarzędz, z uwagi na plany rozwojowe 
i istniejące zurbanizowanie terenu, mają działki nr 23 i 71/8 obręb Swarzędz. 
Tereny tych działek obecnie są zdegradowane przyrodniczo i użytkowane jako 
place  składowe,  boiska  sportowe,  drogi,  place.  Przedmiotowy  teren  może 
zostać wyłączony z Obszaru Natura 2000 ponieważ nie występują tu siedliska 
roślinne i ptasie.
1.2.  Z  uwagi  na  prowadzoną  inwestycję  proekologiczną,  polegającą  na 
rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w obrębie 
działek 76/51, 74, 73, 72, gdzie zlokalizowane będą urządzenia oczyszczające 
ścieki deszczowe odprowadzone do Jeziora Swarzędzkiego, działki te należy 
również wyłączyć z obszaru Natura 2000 na obecnym etapie tworzenia tego 
obszaru  mimo  istniejących  siedlisk.  Niezbędne  prace  inwestycyjne 
prowadzone  na  w/w  terenie  będą  objęte  szczególnym  nadzorem  służb 
ochrony środowiska.  Po zakończeniu  inwestycji  i  wydzieleniu  geodezyjnym 
teren ten będzie mógł być włączony do obszaru Natura 2000.

2. Wnosimy  o  skorygowanie  południowej  granicy  proponowanego  obszaru 
Natura  2000  doliny  Cybiny  (tj.  rejon  Gortatowa  i  Uzarzewa)  do  przebiegu 
istniejącej drogi gruntowej, która oddziela istniejące łąki i nieużytki (położone 
wzdłuż rozlewisk rzeki Cybiny) od pól uprawnych i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Powyższe skorygowanie granicy jest zasadne, ponieważ na 
tym terenie nie występują siedliska. W dalszej części, w kierunku Uzarzewa, 
akceptujemy utrzymanie proponowanej granicy na terenie istniejących lasów. 

3. Odnośnie przebiegu północnych granic proponowanego obszaru Natura 2000 
na  terenie  wsi  Gruszczyn  i  Kobylnica  proponujemy  przesunięcie  granic  w 
kierunku południowym do istniejącej drogi gruntowej i skarpy oraz ściany lasu 



poprzez  wyrównanie  linii  granicy.  Na  tym  terenie  nie  występują  również 
siedliska chronione.

4. Na  wyżej  wymienionych  obszarach  wnioskowanych  do  wyłączenia  należy 
dokonać  podziałów  geodezyjnych  oddzielających  obszary  rolnicze  od 
obszarów Natura  2000  zgodnie  z  załączoną  mapą.  Podziały  powinny  być 
wykonane w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, przez 
właścicieli  nieruchomości.  Po  wykonaniu  podziałów  geodezyjnych  granice 
obszaru Natura 2000 należy poprowadzić po granicach wydzielonych działek.

5. Proponowane  powyżej  poprawki  są  zgodne  z  projektem  zmiany  studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Swarzędz oraz z istniejącymi opracowaniami naukowymi.

6. Opisane  powyżej  propozycje  zmiany  granic  obszaru  Natura  2000 
przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

7. Gmina  dla  poparcia  swojego  stanowiska  zleci  wykonanie  aktualnych, 
niezależnych  badań  przyrodniczych  w  celu  wyznaczenia  jednoznacznych 
granic występowania siedlisk.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie 
do Uchwały XLII/258/2009

Rady  Miejskiej w Swarzędzu
z dnia  8 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie 
przyrody  (Dz.U.Nr  92,  poz  880  z  późniejszymi  zmianami)  Generalny  Dyrektor 
Ochrony  Środowiska  opracowuje  projekt  listy  obszarów  Natura  2000,  zgodnie  z 
przepisami  prawa  Unii  Europejskiej.  Projekt  ten  wymaga  zasięgnięcia  opinii 
właściwych  miejscowo  rad  gmin.  Niezłożenie  opinii  w  terminie  30  dni  od  dnia 
otrzymania projektu uznaje się za brak uwag.
Realizując  obowiązek  ustawowy  Rada  Miejska  w  Swarzędzu  podejmie  opinię  w 
formie uchwały wprowadzenia obszaru Natura 2000 Dolina Cybiny na terenie Gminy 
Swarzędz.

Z przedstawionego Standardowego formularza danych wynika, że obszar ten 
jest  cenny  z  przyrodniczego  punktu  widzenia.  Występują  siedliska,  które  są 
wymienione  w  załączniku  I  do  Dyrektywy  Siedliskowej  UE.  Stwierdzono  również 
obecność 2 gatunków ssaków (bóbr i wydra), jednego gatunku ryby (różanka) oraz 
dwu gatunków płazów – kumak nizinny i traszka grzebieniasta – wymienionych w 
załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Na terenie doliny Cybiny znajduje się również 
wiele gatunków zwierząt i roślin chronionych prawnie w Polsce. 

Po zapoznaniu  się  z  proponowanymi  granicami  obszaru Natura 2000 oraz 
istniejącymi  i  projektowanymi  opracowaniami  planistycznymi  (w  tym  z  projektem 
stadium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego),  a  przede 
wszystkim  ocenę  faktycznego  użytkowania  terenu,  stwierdzono  zasadność 
wnioskowanej  zmiany  granic  zgodnie  ze  zgłoszonymi  propozycjami,  głównie  ze 
względu  na  zurbanizowanie  terenu  i  brak  występowania  siedlisk  (co  zostało 
wykazane  w  opracowaniu  Prof.  Dr  hab.  Ryszarda  Gołdyna).  Uwzględnione  w 
uchwale zmiany granic proponowanego obszaru Natura 2000 zgodne są z projektem 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie tej uchwały.


