
U Z A S A D N I E N I E  
 

Rezerwat przyrody Łęgi koło Słubic został uznany Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody 

Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 25 poz. 496)  

w sprawie uznania za rezerwat przyrody, a następnie zmienionym zarządzeniem Nr 61 Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2011 roku (Dz. U. Woj. 

Lubuskiego z 2011 r. Nr 139, poz. 2901).   

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze 

lasów łęgowych o cechach naturalnych wraz z charakterystycznymi gatunkami roślin i zwierząt,  

a także utrzymanie ciągłości spontanicznie zachodzących naturalnych procesów przyrodniczych  

w obszarze. 

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) do zadań regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska należy m.in. ochrona i zarządzanie formami ochrony przyrody w zakresie  

i na zasadach określonych  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1614). W związku z powyższym, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim wykonując wyżej określone kompetencje, a także z uwagi na zaistniałe przesłanki 

o których mowa poniżej, dokonał aktualizacji aktu normatywnego w sprawie przedmiotowego 

rezerwatu przyrody. 

Wprowadzona niniejszym zarządzeniem zmiana ma charakter wyłącznie porządkowy i polega  

na zmniejszeniu powierzchni rezerwatu o 14,88 ha (z 391,07 ha na 376,19 ha), na skutek dokonania 

przy użyciu nowoczesnych technik i narzędzi aktualnych prac geodezyjno-pomiarowych 

przeprowadzonych przez zarządcę nieruchomości tj. Nadleśnictwo Rzepin, na potrzeby sporządzenia  

Planu Urządzenia Lasu na lata 2015-2024, a także w wyniku wyłączenia z terenu rezerwatu, obiektu 

budowlanego stanowiącego wał przeciwpowodziowy.    

Niniejszym zarządzeniem dokonano również aktualizacji klasyfikacji podziału rezerwatu 

zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 

rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody  (Dz. U. Nr 60, poz. 531, 532 i 533), dostosowując 

podział do stanu faktycznego.     

   W związku z powyższym,  dokonanie czynności  o charakterze stricte porządkowym 

polegającym na uszczegółowieniu przebiegu granic rezerwatu  przyrody i wyłączeniu terenu 

nieposiadającego wartości przyrodniczych, a stanowiącego de facto obiekt budowlany w formie wału 

przeciwpowodziowego, nie będzie miało w ocenie Organu wydającego niniejszą regulację,  

niekorzystnego wpływu na cel ochrony przyrody rezerwatu, w tym w szczególności na zachowanie  

we właściwym stanie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków chronionej fauny  

i flory.  

Opis granic rezerwatu dokonano w formie wektorowej warstwy informacyjnej, w oparciu  

o wyznaczenie 359 punktów węzłowych, dla których podano długość i szerokość geograficzną  

w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247). Na tej podstawie określono powierzchnie rezerwatu jako 

matematyczną sumę pola powierzchni rzutu, która stanowi 376,19 ha. Należy w tym miejscu również 

podkreślić, iż w skład rezerwatu wchodzi pięć odrębnych enklaw, które pozostają jednak w ścisłym 

powiązaniu funkcjonalnym.   

Zgodnie z dyspozycją art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

projekt niniejszego zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony 

Przyrody działającą przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 



na posiedzeniu w dniu 15 maja 2018 r., a także uzyskał pozytywną opinię zarządcy nieruchomości 

objętych ochroną rezerwatową tj. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - 

Nadleśnictwo Rzepin oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - RZGW  

we Wrocławiu, a także Organu administracji samorządowej właściwego ze względu na położenie 

administracyjne rezerwatu tj. Burmistrza Słubic (pismo z dnia 09.10.2018 r. znak: 

WI604.27.2018.AK).  

Wojewoda Lubuski pismem z dnia 23 października 2018 r. znak: GN-III.710.24.2018.SGan, 

działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie, uzgodnił projekt Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody Łęgi koło Słubic, nie wnosząc 

żadnych uwag.  

Niniejsze zarządzenie spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 

września 2012 r.  w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz. U. z 2012 r. poz. 1080 

ze zm.).  

 


