
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 

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 przyrody „Cisowa” został uznany za rezerwat na podstawie § 4 zarządzenia Ministra Leśnictwa 

i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (Monitor Polski 

Nr 39, poz. 230) w celu zachowania „…fragmentu buczyny pomorskiej i łęgu jesionowo-olszowego oraz 

stanowisk roślin chronionych i rzadkich”. Powierzchnia rezerwatu, zgodnie z ww. zarządzeniem, wynosi 

24,76 ha. 

Regulacja art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody uprawnia do stwierdzenia, że 

rezerwat „Cisowa”, 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 z dnia 24 listopada 

1983 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 położony jest w województwie pomorskim, na terenie Miasta Gdyni oraz w powiecie 

wejherowskim, w gminie Wejherowo, na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Gdańsk. Rezerwat 

znajduje się w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

 Rezerwat „Cisowa” położony jest w strefie krawędziowej wysoczyzny morenowej, gdzie zajmuje 

środkową część doliny Strugi Cisowskiej. Zbocza doliny porastają lasy bukowe, przede wszystkim żyzna 

buczyna pomorska Galio odorati-Fagetum i fragmenty kwaśnej buczyny niżowej Luzulo pilosae-Fagetum. 

Na dnie doliny wykształcił się łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum; tam też występują wysięki i źródliska 

z charakterystyczną dla nich roślinnością (Cardamino-Montion).  

 Flora rezerwatu liczy około 220 gatunków; wśród nich na uwagę zasługuje grupa taksonów o górskim 

typie zasięgu: olsza szara Alnus incana, manna gajowa Glyceria nemoralis, widłak wroniec Huperzia selago, 

przetacznik górski Veronica montana.  

 Rezerwat, ze względu na położenie w sąsiedztwie Trójmiasta i Rumi, narażony jest na znaczną 

antropopresję. 

Biorąc pod uwagę przesłanki wynikające z zapisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r., niniejsze zarządzenie 

wprowadza następujące zmiany w stosunku do aktu powołującego rezerwat w 1983 r.: 

1) do wyznaczenia przebiegu granicy rezerwatu wykorzystano numeryczne dane leśne (wg Planu Urządzenia 

Lasu Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2015-2024);` 

2) przebieg granicy rezerwatu opisano za pomocą punktów załamania tej granicy wykonanych w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992; 

3) powierzchnię rezerwatu podano w oparciu o dane przestrzenne GIS (matematyczna powierzchnia pola rzutu 

poligonu). Obecne rozliczenie wskazuje, iż powierzchnia rezerwatu wynosi 24,65 ha. W pierwotnym akcie 

powołującym, jego powierzchnię określono jako 24,76 ha. Zatem powierzchnia rezerwatu jest mniejsza 
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o 0,11 ha. Granice rezerwatu pozostały takie same, jak w akcie powołującym, a różnica powierzchni wynika 

z precyzyjniejszych metod pomiaru. 

4) doprecyzowano cel ochrony rezerwatu wskazując, że ochronie podlegają całe ekosystemy w granicach 

rezerwatu, a nie tylko zbiorowiska roślinne i cenne gatunki roślin.  

5) określono rodzaj oraz typy i podtypy rezerwatu. 

 

W tej sytuacji zasadne stało się wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Gdańsku 

zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody „Cisowa”, 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 Gdańsk (pismo 

ZE.7212.35.2017 z dnia 14.12.2017 r.). 

 Projekt zarządzenia uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Gdańsku 

(uchwała nr 29/2017 Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Gdańsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 

wydania opinii do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie 

rezerwatu przyrody „Cisowa”.  

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wniosła do projektu uwagi (mail z dnia 26.02.2018 r.), które 

zostały uwzględnione w treści zarządzenia. 

 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) z Wojewodą Pomorskim 

(pismo PN-I.0041.7.2018.ASO z dnia 19 czerwca 2018 r.). 
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