
UCHWAŁA NR XXIV/654/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 2008 r. 

 
w sprawie zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. 
Profesora Tadeusza Dominika” 
 
 Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 
oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 75 poz. 493, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Szczecin pozytywnie opiniuje projekt Rozporządzenia Wojewody Za-
chodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buko-
we Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”, z następującymi zastrzeŜeniami: 
 

1) W §7 pkt 2 zamiast „ ...w miejscu dawnego sanatorium ...” powinno być „ ...w rejonie 
dawnego sanatorium ...”. Ponadto naleŜy usunąć błędnie określony numer działki, bo-
wiem podany numer nie dotyczy miejsca dawnego sanatorium. W przypadku koniecz-
ności podania numerów działek wprowadzić naleŜy zapis: w rejonie działek ewidencyj-
nych o nr: 9/2, 11 obręb Dąbie 163 w gminie Szczecin. 

 
2) W §7 pkt 4 zamiast „ ...w sąsiedztwie rezerwatu w odległości minimum 100 m od jego 

granic – na działkach ewidencyjnych nr 2/1, 2/3, 2/4, 2/7, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 16 ob-
ręb Dąbie 116, nr: 8, 9/2, 10, 11, 17/4 obręb Dąbie 163, nr: 4, 32 obręb Dąbie 161, nr: 
36, 84, 239/6 obręb Dąbie 155 w gminie Szczecin ...” powinno być „... w sąsiedztwie 
rezerwatu, w rejonie ul. Wschodniej, w pasie o szerokości minimum 100 m licząc 
od jego granic oraz w rejonie ul. Mącznej w pasie o szerokości minimum 100 m licząc 
od tej ulicy w gminie Szczecin, przebiegającym przez działki o numerach ewidencyj-
nych: 2/7, 3, 8, 11, 12, 14, 15, 16 obręb Dąbie 116, nr: 9/2, 11 obręb Dąbie 163 w gmi-
nie Szczecin ...”. 

 
3) Proponuje się następujące brzmienie §2. ust. 2 pkt 10  „Oddziaływanie wynikające z bli-

skiego sąsiedztwa autostrady A6 biegnącej przy najbardziej wysuniętej na północ i za-
chód granicy rezerwatu;”, jednak jako niewarunkujące uzgodnienia. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 


