
Uzasadnienie 

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

tj. 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 „Wąwóz Huzarów” został uznany za rezerwat na podstawie rozporządzenia nr 13/05 

Wojewody Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Wąwóz Huzarów” 

(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66 poz. 1238). Za cel ochrony uznano „zachowanie stanowiska podrzenia żebrowca 

Blechnum spicant oraz innych roślin gatunków chronionych i rzadkich”. Rezerwat, zgodnie z ww. aktem, 

obejmuje jedno wydzielenie leśne o powierzchni 2,80 ha. 

 

Rezerwat położony jest w województwie pomorskim, na terenie Miasta Gdańska, na gruntach Skarbu 

Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Gdańsk. Rezerwat znajduje się w granicach Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego. 

Rezerwat obejmuje wąskie rozcięcie erozyjne wraz ze stromymi zboczami i fragmentami wierzchowiny 

do niego przylegającymi położone w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego. Dnem rozcięcia płynie 

okresowo wysychający strumień zasilany przez małe źródlisko zlokalizowane przy południowej granicy 

rezerwatu. 

Zbiorowiskiem dominującym powierzchniowo jest kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum 

z około 120-letnim drzewostanem. Niewielkie płaty reprezentują żyzną buczynę pomorską Galio odorati-

Fagetum oraz zbiorowiska źródliskowe, nawiązujące do Cardamine amara - Chrysosplenium alternifolium. 

Flora rezerwatu liczy 117 gatunków roślin naczyniowych, jej najcenniejszym składnikiem jest podrzeń 

żebrowiec Blechnum spicant – gatunek o podgórsko-górskim charakterze rozmieszczenia. Paproć ta na niżu 

występuje na nielicznych i rozproszonych stanowiskach, z których tylko niektóre objęte są ochroną rezerwatową. 

Na uwagę zasługują również inne gatunki roślin, m.in. zachyłka oszczepowata Thelypteris phaegopteris, 

przetacznik górski Veronica montana, dąbrówka piramidalna Ajuga piramidalis. 

 

Niniejsze zarządzenie wprowadza następujące zmiany w stosunku do aktu powołującego rezerwat w 2005 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 (powierzchnia poligonu opisanego 

współrzędnymi punktów załamania granicy rezerwatu). Obecne rozliczenie wskazuje, iż powierzchnia 

rezerwatu wynosi 2,87 ha. W pierwotnym akcie powołującym, jego powierzchnię określono jako 2,80 ha. 

Zatem powierzchnia rezerwatu jest większa o 0,07 ha. Granice rezerwatu pozostały takie same, jak w akcie 

powołującym, a różnica powierzchni wynika z precyzyjniejszych metod pomiaru; 

4) rozszerzono cel ochrony rezerwatu wskazując, że ochronie podlegają nie tylko cenne gatunki roślin, ale 

również wszystkie składniki ekosystemu chronionego w rezerwacie; 

5) zmieniono rodzaj oraz typy i podtypy rezerwatu, biorąc pod uwagę cel ochrony rezerwatu. 

 

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

zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody „Wąwóz Huzarów”, w oparciu o delegację ustawową zawartą w treści 

art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
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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 33/2017 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 „Wąwóz Huzarów”. 

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie wniosła uwag do projektu zarządzenia (mail z dnia 30 maja 

2018 r.). 

 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.0041.4.2018.LL z dnia 04.04.2018 r.). 
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