
 

 

 

Uchwała Nr XIV/98/11 

Rady Gminy Santok 

z dnia 28.11.2011r. 

 

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody                          

„Buki Zdroiskie” 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z 

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony 

rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie”, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§   2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        Przewodnicząca Rady Gminy 

                  

             Honorata Brzytwa 

  

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 Rezerwat przyrody „Buki Zdroiskie” został utworzony na mocy zarządzenia Ministra 

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982r. w sprawie uznania za 

rezerwat przyrody (M.P. z 1982r. Nr 25, poz. 234). 

 W części tyczącej się obszaru gminy Santok, rezerwat „Buki Zdroiskie” usytuowany 

jest w obrębie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 784 i 864, obr. Janczewo oraz 

działek o nr 739, 716, 757 oraz 773/3, obr. Gralewo, będących w Zarządzie Nadleśnictwa 

Kłodawa, których granicą jest prawy brzeg rzeki Santoczna, stanowiący jednoczesną 

wschodnią granicę gminy Santok. 

 Podstawowym zadaniem ochrony walorów przyrodniczych rezerwatu jest zachowanie 

fragmentu naturalnego lasu mieszanego o charakterze buczyny pomorskiej, dla celów 

naukowych, edukacyjnych, jak i turystycznych. 

 Podstawą merytoryczną działań ochronnych w rezerwacie jest projekt planu ochrony 

wykonany dla rezerwatu „Buki Zdroiskie” na podst. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.).  

 Opracowany plan ochrony rezerwatu identyfikuje potencjalne zagrożenia zewnętrzne                      

i wewnętrzne, wskazując jednocześnie sposoby całkowitej eliminacji bądź minimalizacji tych 

zagrożeń. Ponadto określa rodzaj, zakres i lokalizację działań ochronnych na obszarze 

objętym ochroną czynną. 

 Plan ochrony sporządzony został zgodnie z art. 18 i 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), na okres 20 lat. 

 Po przekazaniu informacji do publicznej wiadomości w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia projektu dokumentu planu ochrony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska wpłynęło pismo z dnia 09.12.2010r. od Polskiego Towarzystwa 

Biogeograficznego w Gorzowie Wlkp., uwzględniające uwagi i wnioski, co do w/w projektu 

planu. Negatywne noty tyczyły się zapisu w § 3 projektu zarządzenia dot. samego celu 

ochrony, mając zastrzeżenia w stosunku do niezgodności z celem zapisanym                                  

w rozporządzeniu ustanawiającym rezerwat przyrody „Buki Zdroiskie”. W/w uwaga została 

wzięta pod uwagę przez wykonawcę planu ochrony – Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wlkp. 

 Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody projekt planu ochrony rezerwatu 

przyrody wymaga zaopiniowania przez właściwą radę gminy. 

 W związku z powyższym, uważa się za stosowne zaopiniowanie projektu zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie ustanowienia 

planu ochrony dla rezerwatu „Buki Zdroiskie”, co tym samym stworzy szanse pozytywnego 

odzwierciedlania w skutecznej i efektywnej ochronie rezerwatu. 

 

 

Załącznik w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody "Buki Zdroiskie" 

http://www.santok.pl/santok/uchwaly/2011/982011a.pdf

