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

Rezerwat przyrody Mierkowskie Suche Bory został uznany rozporządzeniem nr 20 Wojewody 

Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Lubuskiego Nr 31 z 2006 r. poz. 649) 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze  

i naukowe kompleksu ekosystemów borów iglastych, zbiorowisk roślinnych wykształcających się  

na piaskach wydm śródlądowych oraz siedlisk typowych dla obniżeń natorfowych wraz  

z charakterystycznymi dla tych ekosystemów gatunkami roślin i zwierząt.     

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.  

Niniejsze zarządzenie stanowi czynność prawną, polegającą na zwiększeniu powierzchni 

rezerwatu o 63,23 ha tj. z dotychczasowej powierzchni 131,40 na powierzchnię 194,63 ha, dokonaną 

przez Organ sprawujący nadzór nad rezerwatem, na wniosek zarządcy nieruchomości uznanej za 

rezerwat przyrody tj. Nadleśnictwa Lubsko. Ostateczne określenie granic i powierzchni rezerwatu w 

części dotyczącej jego powiększenia zostało poprzedzone ustaleniami dokonanymi podczas wizji 

terenowej w dniu 4 lipca 2018 r. pomiędzy przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, a Nadleśnictwem Lubsko oraz Regionalną Dyrekcją Lasów 

Państwowych w Zielonej Górze. Objęcie ochroną rezerwatową dodatkowej powierzchni, o charakterze 

naturalnym w postaci rzadkich i ginących typów siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk populacji 

zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w skali kraju zagwarantuje ich trwałość funkcjonowania,  

a także przyczyni się do utrzymania ich stanu ochrony na właściwym poziomie. W szczególności cel 

ten zostanie osiągnięty przy pomocy instrumentu prawnego jakim jest plan ochrony rezerwatu 

określający rodzaj i typ ochrony, a także działania ochronne, adekwatne do potrzeb ochrony wartości 

przyrodniczych, dla których zachowania uznano obszar za rezerwat przyrody.  

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

o wyznaczenie 230 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 194,63 ha. Należy jednak wskazać, iż 

przedmiotowa powierzchnia nieco różni się od powierzchni wynikającej z podziału administracyjnego 

Nadleśnictwa Lubsko, która według danych projektu Planu Urządzania Lasu na lata 2019-2028    

stanowi 195,38 ha i odzwierciedla różnicę w dokładności podziału ewidencyjnego gruntów oraz 

wewnętrznego podziału przyjętego na potrzeby zarządcy nieruchomości tj. Nadleśnictwa Lubsko.    

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 23 października 2018 r., a także uzyskał pozytywną opinię Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwa Lubsko oraz Organów administracji 

samorządowej właściwych ze względu na położenie administracyjne rezerwatu tj. Burmistrza Gminy 



Lubsko  (pismo z dnia 18.09.2018 r. znak: RS.6121.1.2018) oraz Wójta Gminy Brody (pismo z dnia 

26.09.2018 r. znak: GN.6121.2.2018).    

Wojewoda Lubuski pismem z dnia 30 października 2018 r. znak: GN-III.710.27.2018.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 Mierkowskie Suche Bory,  

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.).  

 

 

 

 


