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Uchwala ~r XIII.97.2020 
Rady Gminy Slubice 

z dnia 711tegO 2020 roku 

w sprawie: negatywnego zaopinio,ania projektu zarz~dzenia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie zmieniaj~cego 
zarz~dzenie w spraw~e ustanowienia planu ochrony dla 
rezerwatu K~pa Wykor ska. 

Na podstawie art. 19 ust. 2 if 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 

ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.89 
ust.l b w zwi~zku z ust.3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. 1) Rada Gminy Slubice uchwala, co 
nastt(pu j e: 

§ 1 

Opiniuje sit( negatywnie przedstawiony przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie projekt zarz~dzenia zmieniaj~cego 
zarz~dzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 
Kt(pa Wykowska. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sit( W 6jtowi Gminy Slubice. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia i podlega wywieszenie 
na tablicy ogloszen Urzt(du Gmin~ Slubice oraz ogloszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej. I 
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Izmiany opublikowano w Dz. U. z 2019 r., poz. 1369, poz. 1571, poz. 1696 oraz poz. 1815, 



.. 


UZAf ADNIENIE 

Opinia zostala sporz~dzona na POdrtawie art.19 z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 55), kt6ry stanowi, ze projekt planu ochrony 
wymaga zaopiniowania przez wlaSciwe miejscowo rady gminy. 

Rada Gminy Slubice opiniuje nega ywnie projekt zar~dzenia zmieniajl!cego zarzl!dzenie 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rei erwatu przyrody Kypa Wykowska.Negatywna ocena 
wynika z nastypuj~cych aspekt6w: 

W przekonaniu radnych Rady Gminy Slubice sarno istnienie wysp oraz piaszczystych 
lach na rzece Wisle i uznanie ich za rezerwat przyrody pn. Kypa Wykowska zwiyksza 
zagrozenie powodziowe dla znacznej czysci terenu Gminy Slubice. Brzmienie 
proponowanych zapis6w w projekcie przedlozonego Zarz~dzenia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie w §IO ust.l, pkt 2 (nie nalezy wydobywac oraz skladowac 
w rezerwacie i jego otulinie piasku i zwiru) pod znakiem zapytania stawia mozliwosc 
rozpoczycia prac zwi~zanych z udromieniem koryta rzeki. Gmina Slubice jest gmin~ typowo 
rolnicz~. Od wielu lat Gmina Slubice boryka siy z problemem bezpieczenstwa 
powodziowego. Pow6di w roku 2010 spowodowala wielomilionowe straty w infrastrukturze 
oraz zniszczyla dobytek wielu pokolen mieszkanc6w. Samorz~d Gminy wielokrotnie 
apelowal 0 koniecznosc poglybienia koryta rzeki Wisly oraz doskonalenie infrastruktury 
przeciwpowodziowej. Przekazane do zaopiniowania Zarz~dzenie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie zmieniaj~cego zarz~dzenie w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla rezerwatu Kypa Wykowska wyrainie ogranicza zakres dzialan mog~cych 
przyczynic siy do zwiykszenia bezpieczenstwa mieszkanc6w i uchronienia ich przed 
kolejnymi powodziami. 

Rada Gminy bior~c pod uwagy dobro mieszkanc6w gminy, zabezpieczanie 
ich dobytku, zdrowia i zycia nie moze pozYtywnie zaopiniowac w/w zarz~dzenia. 


