
UCHWAŁA NR

RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia .. eL%. . .¿o. IQ j

w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla

rezerwatu przyrody Si kórz.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 

19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2015 r.poz1651)

Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje:

Par.1

1. Negatywnie opiniuje się projekt Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
rezerwatu przyrody Sikórz przesłany, Radzie Gminy Brudzeń Duży do 
zaopiniowania.

2. Uzasadnienie negatywnej opinii zawarte jest w załączniku do niniejszej
uchwały.

Par. 2

Uchwałę Rady Gminy Brudzeń Duży należy przekazać Regionalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie.

Par. 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzeń Duży.

Par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik

do uchwały NrXflJJ./J.&16  

Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia J l& .S ilW ll fl)(2 c&0'l(p'/

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 23 listopada 2016 r. znak sprawy WPN-i.6202/616/2016.AZ.Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zwróciła się do Rady Gminy Brudzeń Duży o 
zaopiniowanie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Śikórz.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody( Dz. U. z 2015 r. poz.1651 )projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody wymaga 
zaopiniowania przez rady gmin. Art. 89 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 
r. poz.446 z późn ,zm.)mówi, Iż opiniowanie przez organy gminy rozstrzygnięć innych 
organów wymagają uzgodnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia projektu zarządzenia.
Po upływie tego terminu brak przedstawienia stanowiska rady gminy, będzie równoznaczne 
z brakiem uwag, a opinia będzie uważana za przyjęcie projektu zarządzenia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
rezerwatu przyrody Sikórz.

W związku z szeregiem wątpliwości co do zapisów projektu zarządzenia oraz brakiem 
uzasadnienia w/w zarządzenia na wniosek radnych, Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o 
odpowiedź na niżej wskazane wątpliwości i wady formalne, by uzyskać wyjaśnienie przed 
terminem najbliższej sesji Rady Gminy.

W uzasadnieniu do zarządzenia powinna się znaleźć informacja dotycząca wskazanych 
miejsc , w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza jak 
również ewentualnie przewidywane udostępnienia rezerwatu dla celów turystycznych/fy/n 
bardziej, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Zarządzeniem Nr 42 z 
dnia 8 sierpnia 2016 r. wyznaczył szlaki udostępnione dla ruchu pieszego na terenie 
rezerwatu przyrody Sikórz/, sportowych oraz amatorskiego połowu ryb i rybactwa.W 
uzasadnieniu powinny się również znaleźć najważniejsze wnioski na przyszłość wynikające 
z zachodzących procesów przyrodniczych.

Nie ma zgody na zapis:

• ” należy podjąć działania zmierzające do usunięcia istniejących w rezerwacie 
zabudowań i zrekultywowania terenu zajętego pod te budynki”. Aktualnie w budynku 
gminnym na terenie rezerwatu zamieszkują dwie rodziny , Gmina nie posiada lokali 
zastępczych.



• „należy utrzymać całość obszaru, jako wyłączony z możliwości lokalizacji wszelkiej 
nowej infrastruktury technicznej nie związanej z udostępnieniem i funkcjonowaniem 
rezerwatu”.

Projekt Zarządzenia wprowadza nieuzasadnione ograniczenia , co stoi w sprzeczności z 
definicją zrównoważonego rozwoju.

W związku z powyższym Rada Gminy Brudzeń Duży negatywnie opiniuje przedłożony 
projekt Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Sikórz.


