
 

            

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/305/2016 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 27 października 2016 r. 

 

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie”. 
 

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

(Dz. U. z 2016r. poz. 446 i 1579), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia16 kwietnia 2004r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 i 1936 oraz z 2016r. poz. 422) Rada Miejska  

w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Opiniuje się pozytywnie projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 

rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

   

 §  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

Rezerwat przyrody „Diabelskie Pustacie” został uznany Rozporządzeniem NR 45/2008 

Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008r. (Dz. Urz. Woj. Zach. 

z 26.11.2008r. Nr 96, poz. 2076). 

 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. 

poz. 1651 z późn. zm.) dla rezerwatów przyrody sporządza się i realizuje plan ochrony. Projekt 

planu ochrony sporządza regionalny dyrektor ochrony środowiska lub po uzgodnieniu z tym 

organem - zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad rezerwatem. Regionalny 

dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie 

zarządzenia, plan ochrony dla rezerwatu przyrody. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli 

wynika to z potrzeb ochrony przyrody. Okres obowiązywania i treść planów ochrony precyzuje 

ustawa o ochronie przyrody. Plan ochrony dla rezerwatu przyrody sporządza się na okres 20 lat. 

Projekt planu ochrony wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin. 

 

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie” został ustanowiony 

zarządzeniem Nr 22/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia  

28 maja 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Diabelskie 

Pustacie” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 114, poz. 2295). 

Minister Środowiska pismem z dnia 19 listopada 2013r. znak DP-074-31/38016/13/AD, 

poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, że po dokonaniu 

kontroli powyższego zarządzenia na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych 

przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754) oraz  

w związku z upoważnieniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2010r. do dokonywania 

zgodności aktów prawa miejscowego z polityką Rady Ministrów, stwierdził uchybienia 

uzasadniające jego zmianę we własnym zakresie. 

    

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

zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego 

zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Diabelskie 

Pustacie”. 

 

 
    

 

 

 


