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1026 
 

UCHWAŁA NR XI/70/07 
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

 

z dnia 31 maja 2007r. 
 

w sprawie uznania obszaru za zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Park Słowiański” 
 

Na podstawie art. 44, art. 45 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,  
poz. 880 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za zespół przyrodniczo - kra-
jobrazowy teren pradoliny rzeki Bóbr pod nazwą 
„Park Słowiański", o powierzchni 85,74ha, położo-
ny na terenie miasta Szprotawa w obrębie III oraz 
wsi Nowa Kopernia na następujących działkach: 

- działka Nr 169/1 obręb III Szprotawa, właści-
ciel Gmina Szprotawa, 

- działka Nr 169/2 obręb III Szprotawa, właści-
ciel Gmina Szprotawa, 

- działka Nr 718 obręb Nowa Kopernia, właści-
ciel Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo 
Szprotawa, 

- działka Nr 719 obręb Nowa Kopernia, właściciel 
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Szprota-
wa, 

- działka Nr 720 obręb Nowa Kopernia, właściciel 
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Szprota-
wa, 

- działka Nr 721 obręb Nowa Kopernia, właściciel 
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Szprota-
wa, 

- działka Nr 717/1 obręb Nowa Kopernia, wła-
ściciel Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo 
Szprotawa, 

- działka Nr 717/2 obręb Nowa Kopernia, wła-
ściciel Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo 
Szprotawa, 

- działka Nr 717/3 obręb Nowa Kopernia, wła-
ściciel Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo 
Szprotawa. 

2. Granice obszaru uznanego za zespół przy-
rodniczo - krajobrazowy przedstawiają załączniki 
graficzne do niniejszej uchwały, zawierające: 

a) załącznik Nr 1 - zarys ogólny granic zespołu 
przyrodniczo - krajobrazowego „Park Słowiań-
ski”, 

b) załącznik Nr 2 - granice lasu komunalnego  
w składzie ZPK, 

c) załącznik Nr 3 - granice obszarów leśnych 
PGL LP w składzie projektowanego ZPK. 

§ 2. Ochrona prawna „Parku Słowiańskiego” ma 
przede wszystkim na celu: zachowanie krajobrazu 
pradoliny Bobru o wyjątkowych wartościach przy-
rodniczo - widokowych, reprezentatywnych dla zale-
sionej strefy nadrzecznej z dawnymi rozlewiskami 
i starymi korytami rzecznymi, zachowanie natural-
nych i zbliżonych do naturalnych zbiorowisk roślin-
nych pradoliny oraz stworzenia warunków dla resty-
tucji zbiorowisk przekształconych lub zniszczonych,  
a także dla restytucji fauny, zachowanie struktury  
i dynamiki środowiska przyrodniczego dla potrzeb 
naukowych, dydaktycznych i ogólno poznawczych.

 


