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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dn ia 23 grudnia 1998 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 paź
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, 
poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 
415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, 
z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349 
i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Muńcoł" obszar lasu o powierzchni 45,20 ha, połoźo
ny w gminie Ujsoły w województwie bielskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych i dydaktycznych licznego stanowiska śnie
życzki przebiśnieg, występującego w żyznej buczynie 
karpackiej. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obsza r 
oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Uj
soły według stanu na dzień 1 stycznia 1996 r. jako od 
działy lasu nr 254a, 255 od a do c. 

§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się: 

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew 
i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasad
nionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowe
go, ujętych w planie ochrony, 

2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szcze
gólności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem 
zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu, 

3) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko 
żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwie
rzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów 
lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania 
wód i gleby oraz powietrza, 

5) wydobywania skał i minerałów, 

6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa 

nia, 

7) zakłócania ciszy, 

8) palenia ognisk, 

9) stosowania środków chemicznych w gospodarce 
leśnej, 

10) zmiany stosunków wodnych, 

11) wstępu na teren rezerwatu poza miejscami wyzna
czonymi przez wojewodę, z wyjątkiem służb le
śnych oraz służb ochrony przyrody, 

12) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb le
śnych oraz służb ochrony przyrody. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą : 

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą wojewody, 

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związa 
nych z bezpieczeństwem publicznym i z ochroną 
przeciwpożarową, 

3) wykonywania zadań z zakresu obronności państwa, 

4) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych 
i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Sro
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa , udzie
loną w przypadku potrzeby likwidacji zagroźeń 
ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochrony. 

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody 
sprawuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce 
położenia rezerwatu. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia . 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: J. Szyszko 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 23 grudnia 1998 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 paź
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, 
poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, 
poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, 

poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, 
poz. 349 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 
668) zarządza się , co następuje: 
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§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Nietoperek II" obszar lasu i nieużytków oraz części 
podziemi międzyrzeckiego rejonu umocnień o po
wierzchni 48,27 ha, położony w gminie Międzyrzecz 
w województwie gorzowskim i gminie Lubrza w woje
wództwie zielonogórskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych i dydaktycznych miejsca zimowania i roz
rodu największej w Europie wielogatunkowej kolonii 
nietoperzy. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzą: 

1) obszary o powierzchni 44,03 ha położone w grani
cach administracyjnych gminy Międzyrzecz w wo
jewództwie gorzowskim: 
a) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Kałwa 

jako działki nr 360,362,367,369,373,376,377, 
378 - o powierzchni 20,19 ha, 

b) oznaczone w ewidencji guntów obrębu Kąszyca 
jako działki nr 39/1, 39/2, 41/3, 41/4, 58/1, 59/1, 
59/2 - o powierzchni 23,84 ha, 

c) oznaczone w ewidencji wojskowej jako obiekty 
podziemne o nr 723,727,728,730,732,733,736, 
739,741,745, A-64, E-765, 

2) obszary o powierzchni 4,24 ha położone w grani
cach administracyjnych gminy Lubrza w woje
wództwie zielonogórskim: 
a) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Staro

pole jako działki nr 238, 239, 243, 
b) oznaczone w ewidencji wojskowej jako obiekty 

podziemne o nr od 712 do 715, 766, A-l, A-2, A-3. 

§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się: 

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew 
i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasad
nionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowe
go, ujętych w planie ochrony, 

2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szcze
gólności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem 
zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu, 

3) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko 
żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwie
rzęcych , gniazd ptasich i wybierania jaj, 

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów 
lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania 
wód i gleby oraz powietrza, 

5) wydobywania skał, minerałów i torfu, 

6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa
nia, 

7) zakłócania ciszy, 

8) palenia ognisk, 

9) stosowania środków chemicznych w gospodarce 
leśnej i zadrzewieniowej, 

10) zmiany stosunków wodnych, 

11) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamo
wych i innych znaków nie związanych z ochroną, 
z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków 
związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa, 

12) wstępu na teren rezerwatu poza miejscami wyzna
czonymi przez wojewodę, z wyjątkiem służb le
śnych oraz służb ochrony przyrody. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

1) właścicieli nieruchomości wchodzących w skład re
zerwatu przyrody, w zakresie wykonywania przez 
nich prawa własności zgodnie z przepisami Kodek
su cywilnego, 

2) prowadzenia badań naukowych za zgodą wojewo
dy, 

3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związa
nych z bezpieczeństwem publicznym i z ochroną 
przeciwpoża rową, 

4) wykonywania zadań z zakresu obronności państwa, 

5) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych 
i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Sro
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzie
loną w przypadku potrzeby likwidacji zagrożeń 
och[anianej przyrody, nie ujętych w planie ochrony. 

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody 
sprawuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce 
położenia rezerwatu. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: J. Szyszko 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 23 grudnia 1998 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 paź
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, 
poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, 
poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, 

poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, 
poz. 349 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668) zarządza się, co następuje: 


