ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Sosny”1)
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2134 ze zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Sosny", zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar lasu o powierzchni
1,55 ha3), położony na terenie gminy Człuchów, w powiecie człuchowskim, w województwie pomorskim.
§ 2. W skład rezerwatu wchodzą grunty wskazane w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§ 3. 1. Położenie i przebieg granicy rezerwatu na tle mapy Nadleśnictwa Człuchów przedstawia załącznik nr
2 do zarządzenia.
2. Położenie i przebieg granicy rezerwatu na tle mapy ewidencyjnej gminy Człuchów przedstawia
załącznik nr 3 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych PL-1992 przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 4. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie cennego ekosystemu leśnego
charakterystycznymi biocenozami oraz populacjami cennych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

wraz

z jego

§ 5. 1. Dla rezerwatu przyrody określa się rodzaj: Leśny (L).
2. Dla rezerwatu określa się typ i podtyp:
1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: Biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf), biocenoz
naturalnych i półnaturalnych (bp),
2) ze względu na główny typ ekosystemu: Leśny i borowy (EL), lasów nizinnych (lni).
§ 6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Gdańsku
Danuta Makowska

1) Zarządzenie

było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie uznania za
rezerwaty przyrody (M.P. nr 15 poz. 108), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody; jednocześnie zgodnie z art. 153 ustawy, rezerwat utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem
w rozumieniu tejże ustawy.
2) Zmiany ustawy wynikają z Dz. U. z 2015 r. poz. 1936, z 2016 r. poz. 2249 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595.
3) Powierzchnia rezerwatu podana w oparciu o dane przestrzenne GIS (jako powierzchnia poligonu opisanego współrzędnymi punktów
załamania granicy rezerwatu, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992).
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Załączniki do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 17 stycznia 2018 r.
Załącznik nr 1
Wykaz gruntów wchodzących w skład rezerwatu.
Nadleśnictwo Człuchów, Obręb Lipie,
Leśnictwo Lipie 4)

4)
5)

Oddział

Pododdział

rodzaj
powierzchni

53

g (część)

D-STAN

Gmina Człuchów,
Obręb ewidencyjny Sieroczyn
(0019) 5)
rodzaj
Nr działki
użytku
5053/5
(część)

Ls

Własność/Zarząd

Skarb Państwa/ Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Człuchów

Według Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Człuchów na lata 2013-2022.
Numeracja działek ewidencyjnych oraz rodzaj użytku zgodnie z Powiatowym Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym w Człuchowie, 2016 r.
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Załącznik nr 2
Położenie i przebieg granicy rezerwatu na tle mapy Nadleśnictwa Człuchów.
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Załącznik nr 3
Położenie i przebieg granicy rezerwatu na tle mapy ewidencyjnej gminy Człuchów.
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Załącznik nr 4
Przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych PL-1992.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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x
647254,51
647201,78
647200,91
647166,13
647187,08
647222,28
647216,41
647255,24
647304,03
647325,29
647325,74
647325,53
647325,56
647325,67
647325,67
647325,13
647254,92
647254,51

y
387016,83
387035,93
387036,22
387000,95
386968,83
386940,89
386926,92
386886,98
386863,66
386930,71
386941,51
386956,51
386984,13
386985,02
386985,02
386985,26
387016,24
387016,83
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.
2134 ze zm.) uznanie za rezerwat przyrody następuje w formie aktu prawa miejscowego jako zarządzenie
regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zarządzenie określa nazwę rezerwatu, jego położenie lub przebieg
granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także
sprawującego nadzór nad rezerwatem. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze aktu prawa
miejscowego w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, może zwiększyć
obszar rezerwatu przyrody, zmienić cele ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, dla
których rezerwat został powołany - zmniejszyć obszar rezerwatu przyrody albo zlikwidować rezerwat
przyrody.
Rezerwat „Sosny” (o powierzchni 1,49 ha) został uznany na mocy § 16 zarządzenia Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. nr 15, poz.
108), w celu zachowania fragmentu lasu o charakterze zespołu naturalnego, z licznymi pomnikowymi sosnami.
Regulacja art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody uprawnia do stwierdzenia, że
rezerwat „Sosny”, jako utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy z 2004 r., stał się rezerwatem w
rozumieniu tejże ustawy, mimo, że z formalnego punktu widzenia sam przepis konstytuujący przedmiotową
formę ochrony przyrody, tj. zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 roku,
utracił od dnia 1 maja 2004 r. moc obowiązującą. Nastąpiło to w związku z regulacją art. 157 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. dotyczącą zachowania mocy, po dniu 30 kwietnia 2004 r., przez przepisy wykonawcze
wydane wyłącznie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 1991 r., a nie na podstawie poprzedzającej ją
ustawy z 1949 r.
Rezerwat „Sosny” położony jest w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, na terenie
gminy Człuchów. Obejmuje grunty Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego,
Nadleśnictwa Człuchów. Obszar rezerwatu nie pokrywa się z żadną inną formą ochroną przyrody.
Rezerwat chroni fragment lasu świeżego, w którym, w drzewostanie pod względem ilościowym
przeważa buk. Osobliwością są okazałe osobniki sosny pospolitej Pinus silvestris w wieku ponad 170 lat, a
także dęby i buki o rozmiarach zbliżonych do pomnikowych. W runie i warstwie mszystej występują liczne
gatunki charakterystyczne dla związku Fagion, a także rzędu Fagetalia. Na szczególną uwagę zasługuje
występujący w rezerwacie rzadko spotykany w skali regionu gatunek - kokoryczka okółkowa (Polygonatum
verticillatum), roślina z rodziny szparagowatych. Gatunek ten częściej spotykany jest w rejonach górskich,
gdzie jest dość pospolity i rozpowszechniony. Rezerwat został powołany głównie z uwagi na licznie
występujące pomnikowe sosny. Rezerwat od strony północnej graniczy z drogą łączącą miejscowość
Biskupnica z Człuchowem, a tuż przy północno-wschodniej granicy rezerwatu znajduje się osada Skórzewo.
Biorąc pod uwagę ww. przesłanki wynikające z zapisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r., w stosunku do
aktu powołującego rezerwat w 1984 r., w niniejszym zarządzeniu:
1) do wyznaczenia przebiegu granicy rezerwatu wykorzystano numeryczne dane leśne (wg Planu
Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Człuchów na lata 2013-2022);
2) zmiana przebiegu granicy rezerwatu ma charakter wyłącznie edytorski, przebieg granicy
wytyczono w oparciu o numeryczne dane leśne z uwagi na fakt, iż rezerwat znajduje się w całości
na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Człuchów;
3) powierzchnię rezerwatu podano w oparciu o dane przestrzenne GIS (matematyczna powierzchnia
pola rzutu poligonu). Obecne rozliczenie wskazuje, iż powierzchnia rezerwatu wynosi 1,55 ha i jest
o 0,06 ha większa niż w pierwotnym akcie powołującym. Niemniej jednak rezerwat nie został
powiększony. Żadna powierzchnia nie została włączona w granice rezerwatu. Zaznaczyć należy, iż
powierzchnia pododdziału leśnego 53g wg danych pochodzących z PUL Nadleśnictwa Człuchów
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na lata 2013-2022 wynosi 1,49 ha, za to matematyczna powierzchnia tego samego poligonu - 1,58
ha (a po wyłączeniu z granic drogi leśnej 1,55ha). Podkreślić należy także, iż powierzchnia
matematyczna poligonu określającego granice rezerwatu przed wprowadzeniem edytorskich zmian
w jej przebiegu wynosiła 1,63 ha. Wobec tego, w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia nie
wskazuje się powierzchni poszczególnych pododdziałów leśnych (wg PUL) ani powierzchni
działek ewidencyjnych wg Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w Człuchowie.
Podawanie powierzchni rezerwatu w oparciu o dane przestrzenne GIS jest także następstwem
określenia przebiegu granicy, którą podaje się za pomocą współrzędnych punktów jej załamania w
układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, również generowanych za pomocą
oprogramowania GIS. Wykaz współrzędnych oraz powierzchnia wynikająca z poligonu opisanego
tymi współrzędnymi likwiduje wiele problemów związanych z precyzyjnym określeniem przebiegu
granicy rezerwatu w tym m.in. dezaktualizacją danych i trudnościami w odtworzeniu przebiegu
granicy w przypadku stosowania opisu tzw. topograficznego (po skraju lasu, drodze, brzegiem
zbiornika itp.), a także niejednoznacznościami we wskazywaniu powierzchni (w zależności jakie
grunty obejmuje rezerwat) w oparciu o np. Ewidencję Gruntów i Budynków PODGiK, System
Identyfikacji Działek Rolnych ARiMR, dane leśne pochodzące z aktualnych PUL dla
poszczególnych Nadleśnictw, gdzie różne metody liczenia powierzchni powodują w następstwie
rozbieżności. Powyższe nie zmienia faktu, iż granica rezerwatu została wyznaczona w oparciu o
dane przestrzenne pochodzące z Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Człuchów na lata 20132022. Opisana rozbieżność wynika zatem wyłącznie z różnej metody liczenia powierzchni i nie
koliduje z powierzchnią, którą Nadleśnictwo wykazuje w swoich operatach;
4) zamieszczono tabelę ze wskazaniem gruntów wchodzących w skład rezerwatu;
5) przebieg granicy rezerwatu opisano za pomocą punktów załamania tej granicy wykonanych w
układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992;
6) zmieniono brzmienie celu ochrony z: „zachowanie fragmentu lasu o charakterze zespołu
naturalnego, z licznymi pomnikowymi sosnami” na: „zachowanie cennego ekosystemu leśnego
wraz z jego charakterystycznymi biocenozami oraz populacjami cennych gatunków roślin,
grzybów i zwierząt”.
Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, określono rodzaj, typ i podtyp rezerwatu
przyrody.
W tej sytuacji zasadne stało się wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody „Sosny”, w oparciu o delegację ustawową zawartą w treści
art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Projekt zarządzenia został zaopiniowany przez zarządcę terenu Nadleśnictwo Człuchów (pismo
ZG.7212.8.2017.AP z dnia 26 kwietnia 2017 r.). Jak słusznie zauważono, droga we wschodniej części
rezerwatu nie powinna się znajdować w jego granicach, a przebiegać po jej zachodnim krańcu. W związku z
tym poprawiono projekt uwzględniając powyższe. Ponadto, zgodnie z uwagami Nadleśnictwa wyeliminowano
nieścisłości w treści uzasadnienia do projektu zarządzenia. Nadleśnictwo zgłosiło także uwagę co do
powierzchni rezerwatu, uznając, iż po wyłączeniu drogi z granic rezerwatu jego powierzchnia nie powinna ulec
zmianie w stosunku do aktu powołującego i winna wynosić 1,49 ha. Uwagi nie uwzględniono, niemniej jednak
poszerzono treść uzasadnienia do zarządzenia w zakresie opisu sposobu rozliczania powierzchni rezerwatu.
Projekt zarządzenia uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Gdańsku
(uchwała nr 22/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii do projektu zarządzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie rezerwatu przyrody „Sosny”).
Projekt zarządzenia został uzgodniony w trybie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o
wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.) z Wojewodą
Pomorskim (pismo PN-I.0041.38.2017.ESR z dnia 14 grudnia 2017 r.).
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