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UCHWAŁA Nr VIII/50/11 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 15 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Bagno Bażęgi” 

 

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 
2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami: Dz. U. z 2009 r. 
Nr 215, poz. 1664, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 
2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Dz. U. z 2011 r. 
Nr 34, poz. 170) Rada Gminy Dywity uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie 

„BAGNO BAŻĘGI”, położony na obszarze gminy Dywity, 
w obrębach geodezyjnych Brąswałd i Ługwałd, o 
powierzchni 33,5 ha, obejmujący: 
 
  1) działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 

122/3, 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/9, 122/10, 
122/11, 123, 124, 125, 126, 127, 146/1 i 146/3 w 
obrębie Brąswałd, 

 
  2) część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 130/2 

w obrębie Brąswałd o pow. 3,5129 ha, której obszar 
wyznacza granica działki nr 130/2 z działkami nr 127, 
126, 125, 124, 145/1 oraz granica pomiędzy użytkami 
RIV a PsVI i RV na działce 130/2, 

 
  3) część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 145/1 

w obrębie Brąswałd o pow. 0,1755 ha, oznaczona jako 
droga, na długości przylegającej do działki nr 130/2, 

 
  4) część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 186/1 

w obrębie Brąswałd o pow. 1,7009 ha, oznaczona na 
mapie ewidencyjnej jako nieużytek położony w 
północno - wschodniej części działki, 

 
  5) działkę oznaczoną w ewidencji gruntów 3273/2 w 

obrębie Ługwałd, 
 
  6) część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 45 w 

obrębie Ługwałd o pow. 1,2373 ha, której obszar 
wyznaczają od strony południowej i zachodniej granice 
działki, od strony północnej granica pomiędzy 
użytkami Ps IV i Ps V, od strony wschodnie granica 
pomiędzy użytkami Ł IV i Ł V, 

 
  7) część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 57 w 

obrębie Ługwałd, pomiędzy działkami nr 45 a 3273/2 
w obrębie Ługwałd. 

 
§ 2. 1. Celem ustanowienia użytku ekologicznego 

„BAGNO BAŻĘGI” jest: 
 
  1) ochrona występujących na jego terenie gatunków 

roślin i zwierząt, mających znaczenie dla zachowania 
różnorodności biologicznej, 

 
  2) zachowanie cennych walorów przyrodniczo-

krajobrazowych tego terenu. 
 

2. Użytek ekologiczny, jako powierzchnia biologicznie 
czynna, stanowić będzie miejsce do prowadzenia 

terenowej edukacji przyrodniczej, zakładania powierzchni 
doświadczalnych a także obserwacji przyrodniczej. 

 
§ 3. Przedmiotem ustanowionej ochrony jest 

ekosystem bagienny pokryty zbiorowiskami roślin 
bagiennych i bagienno-łąkowych, kompleks torfowisk 
przejściowych oraz niskich mezo- i eutroficznych, 
stanowiący alkaliczne torfowisko przepływowe i naturalny 
zbiornik retencyjny, z licznymi gatunkami ptaków oraz 
otaczające torfowisko zbocza morenowe, stanowiące 
naturalny pas ochronny, w tym między innymi: 
 
 
  1) typy siedlisk: 

a) nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk (kod siedliska 7230-3), 

b) torfowiska przejściowe i trzęsawiska z roślinnością 
klasy Scheuchzerio - Caricetea nigre (kod siedliska 
7140-1), 

c) obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze 
związku Rhynchosporion (kod siedliska 7150), 

d) brzezina Thelypteridi - Betuletum (kod siedliska 
91D0-6), 

e) szuwary wielko turzycowe, 
f) olsy i Łozowska, 

 
  2) zbiorowiska roślinności na torfowisku, w tym: 

a) mchy: jodłówka pospolita, próchniczek błotny, 
drabik drzewkowaty, błotniczek wełnisty, rokietnik 
pospolity, płonnik cienki, torfowiec wąskolistny, 
torfowiec kończysty, torfowiec frędzlowany, 
torfowiec Girgsona, torfowiec błotny, torfowiec 
nastroszony, torfowiec obły, błyszcze włoskowate, 
fałdownik nastroszony, makradłoszka zaostrzona, 

b) rośliny naczyniowe: turzyca bagienna, kukułka 
krwista, rosiczka okrągłolistna, kruszyna pospolita, 
bobrek trójlistkowy, storczykowate, gnidosz błotny, 
bagnica torfowa, pływacz średni, 

 
  3) ściśle i częściowo chronione gatunki ptaków 

zalatujących oraz gatunki ptaków wykorzystujące ten 
obszar jako tereny lęgowe, w tym: myszołów, bocian 
biały, kszyk, piecuszek, potrzos, pokląskwa, piegża, 
trzcinniczek, czapla siwa, trznadel, rokitniczka, słowik 
szary, gąsiorek, świergotek drzewny, żuraw, 

 
  4) tereny użytków zielonych, stanowiące pas ochronny, 

wykorzystywane jako łąki i pastwiska oznaczone w 
ewidencji gruntów i budynków jako tereny rolnicze, 
pastwiska, łąki i nieużytki. 

 
§ 4. 1. W stosunku do użytku ekologicznego „BAGNO 

BAŻĘGI” wprowadza się następujące zakazy: 
 
  1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania 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, lęgowisk zwierzęcych oraz tarlisk 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. 
 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 
 

  1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po 
uzgodnieniu z organem ustanawiającym użytek 
ekologiczny; 

 
  2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z 

organem ustanawiającym użytek ekologiczny; 
 
  3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 
 
  4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa 

powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 
 

§ 5. Granice użytku ekologicznego, o którym mowa w 

§ 1 przedstawione zostały na mapie w skali: 1:5000 
stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
Granice użytku ekologicznego „BAGNO BAŻĘGI” w 
terenie oznakowane zostaną za pomocą tablic 
informacyjnych oraz tablic edukacyjnych opisujących 
przedmiot i zakres ochrony, a także podstawowe 
informacje o walorach przyrodniczych obszaru oraz 
regułach postępowania osób korzystających z walorów 
przyrodniczych obiektu. 

 
§ 6. Nadzór nad ochroną i działaniami prowadzonymi 

na obszarze użytku ekologicznego sprawuje Wójt Gminy 
Dywity. 

 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity  
Renata Kaszubska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Załącznik 
do uchwały nr VIII/50/11 
Rady Gminy Dywity 
z dnia 15 czerwca 2011 r. 

 

 
 


