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ZARZĄDZENIE MINISJlłA 9CHlłONY SnODoWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 

.z dnia 19 lutego. 1987 r. 

w sprawie um.anła za rHcrwaty ]Jrzyrody. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 
1~49 r. . o ochronie · przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) w 
związku z · częścią A załącznika nr 3 do rozporządzenia 
Preżesa Rady Ministrów z dnia .30 gr udnia 1n8S r. w spra
wie określenia kompetem:ji niektórych na.czeinych i cen-o 
tra!nych ' organów admin istracji pi\l1stwowej zastrzeżo
nych W przepis·ach szczególnych dla orga.nów zniesionych 
(Dz. U. Nr G3r poz. 334) zarządza si. ę, co naslępuje: 

§ L Uznaje się za rezerwat · przyrody pod nazW'l 
"Grądy Cel€stynowskie" teren lasu o powierzchni 8,35 ha 
w Leśnictwie Celestynów ' Nadleśnictwa Celestynów, po
łożony w gminie Celestyn·ów województwa stołecznego 
warszawskiego, oznaczony W planie urządzenia gospodar
stwa' leśnego· na lata 1977--1987 jako oddziały lasu 
303 t, g, ·333 a. Celem ochrony jest zachowanie fragmen
tów zbiorowisk grądowych ze ~tanowiskami rzadkich 

chro.nionych gatunków roślin .. 

. ' ' . 

§ 2. Uznaje się za rezerwat ·przyrody pod. nazwą 
,;Mszar Pogorzelski" obszar lasu ibagieri o łącznej IPO

wierżcqnC35,08 ha.położony w granicach miasta Otwocka. 
województwa stołecznego warszaw.skiego, . określony w 
ewidencji lasów · niepaństwo'ł.'Ych miasta Otwocka vJedh,lg 
stanu na' i 972 r. jako oddział . 1.3su 177, działki -leśne 

nr 2-10, stanowiący własność indywidualną . . Celeni 
ochrony jest zachowanie torfowisk wysokich i .. prz'ejścio· ' 
wych OfDZ otaczających je wydm z charakterystyczną 
florą i fauną. · 

§ 3. Uznaje się za rezerwat ·przyrody pod . nazwą 
"Jesionowe Góry" obszar lasu · o powierzchni 376,55 ha 

_~ w . Leśnictwach lNilcza Jama i Machnacz .t-!adleśnict.wa 
Czarna Bialostocka, położony w gminie Czarna Biało
stocka województwa białostockieg o, oznaczony w planie · 
urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1971-1981 jako 
oddzir.ly ·lasu 85 h, i, 99 g, '100 a-k, JOl u~i, 115 b, d, i, 
116 a·-i, UT a-i, 118a-j, 119 a, g, 128 k, ' 129 a-i, 
130 a-i, ' 131 a-c, 132 a, ci, g, 142 l, 143 a-h, 144 a-i, 

· 15? t, 158 a-d, 159 a, h, i. Celem ochrony jest zachG
wanie fragmentu Pusżczy Knyszyńskiej z licznymi cenny
mi zhiorowisknmi roślinnymi, uichowanymi przeważnie 
w stanie naturdl.nym. 

§ 4. Uznaje , si,ęza rezerwat przyroay · pod · naZWq . 
"Kulikówka" teren lasu : i odcinka rzeki o łącznej po
wierzchni 10,88 ha w Leśnictwie SzacHy Nadleśnictw<l 

. Dojlidy, położony w gminie Dobizyniewo Kościeine .woje-
wództwu' białostockiego, oznaczony w planie urządzenia 

. 90spodarstwa leśnego na lata 1973-:-1983. jako · oddzia~y 
'lasu 225 f, g, k, 226 . b. Celem ochrony Jest zachowame 
fragmentów łęgów w Puszczy Knyszyńskiej, z obfitym 
stanowiskiem paproci pióropusznika strusiego. . 

§5. Uznaje się za rezerwat przyrody pod 'nazwą 
"Góra · Pieszczana" obszar lasu o powierzchni. 220,10 ha 
w Leśniclwie . Borsukowina Natlleśnictwa Waliły, po1o-

żony w gmmle Szudzialowo województwa białostockiego, 
oznaczony w planie urządzenia· gQspodarstwa le~;neg o nit 
lata _197:ł--1982 jako oddziały lasu 147 .a, b, 148 c-d, ' 
14!r a, 150 a-f, 170 a, 171 a-<:, 172 a, 173 a, b. C,~lem 

ochrony . jest zachowanie fragmentu Puszc~y Knyszyńskie) 
z natl.:ralnymi drzewostanami świerkowo-sosnowymi i sta
nowiskami licznych ' roślin chronionych i rzadkich. 

§ 6. u.znaJe się za rezerwat . przyrody pod nazwą 
"Miejski Bór" obszar lasu o powierzchni 28,87. ha ·w Le
śnictwie Sulmierzyce Nadleśnictwa Krotoszyn, poleżony . 
w gminie Krotoszyn wojewód:tlwa kaliskiego', oznaczony 
w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1973-

. =-1983 jako oddziały lasu l j, l, 7 a, b, 8 a, b, 9 a, 10 b, ' 
d, f. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu drzewo" 
stanów ze stanowiskami licznie tu występujących okazów 
gatunków chronionych: wawrzynka wilczego łyka wicio" 
krzewu pomorskiego. 

§7. Uz~aje się za rezerwat przyrody p·od nazwą 

"Bukwica" obszar lasu o pówierzchni 22,76 ha w Leśni - ' 
ctwie Pogorzyce Nadleśnictwa Chrzanów, położony w gmi-

. nie Dabiee województwa katowickiego, o'znaczony w pla
nie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1979- 1988 
jako oddżialy lasu 194 h, ~96 a, b Celem ochron, jest 
·zachowanie fragmentu buczyny ·karpackiej ze starodrze-

. ---.' . wern bukowyrri oraz swoistych cech krajobrazu. 

§ 8. Uznaje się za rezerwat przyrody pod . nazwą 
,;Łbkieć" 'obszar torfowiska o powierzchni 10,28 ha; po
łożony w gmi'nie Lutowiska województwa krośnieńskiego, 
określony w ewidencji gruntów wsi Dżwiniacz Górny jako 
działka nr 10/1, stanowiący · własnośc Państwa, iarząQzany 
prze:z; Kombinat Rolno-Przemysłowy "Igloopol" w Dębicy, 
Gospodarstwo .. Rolne w Smolniku. Celem· · ochrony jest 
zachowanie torfowiska wysokiego z charaklerystyczną 

roślin,nością _ 

§ 9. Użnaje si~ za rezerwat przyrody pod nazwą 

"D:i:winiacz" obszar torfowis'ka ° powierzchni 10,51 ha, 
położony ·w . gminie Lutowiska województwa 'krośnień· 
skiego, określony w ewidencji gruntów wsi Dźwiniacz 
Górny jako działka ·nr 14/1, stanowiący własność Pań
stwa, . zarządzany przez 'Kombinat Rolno-Przemysłow~T 
"Igloopol" w Dębicy, Gospodarst,wo Rolne w Smolniku. 
Celem ochrony jest zachówanie tORowiska. wysokiego z . 
charakterystyczną roślinnością oraz osobliwego boru ba
gien!1ego ze świer·kiem. . 

§ 10. Uznaje się za rezerwat .... zyrody pod naz~ą 
"Zimna Woda" obszar lasu o powietzchni 59,82 ha w 
L~śnict\vie lisiecNadleśnictwa Legnica, położony VI gmi
nie · Lubin wojE-wództwa · legnickiego, oznaczony· w planie 
urządzenia gospodarstwa leśriego na lata 19l3-1933 jako 
o9dzialy lasu 162 c, d, 178 b, 179 a~f, 180 , a. Celem 
ochrony jest zachowanie naturalnych · zbiorowisk grądo
wych z licznymi drzewami pomnikowymiora7, slanowisk. 
wielu gatunków rosi in chronionych, i rżadkich. 

.-
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- -:§ 11. I. Uznaje się za' rezerwat' przyrody pod na'zwą , 
.. Pierwo.s" obszar ' Qbejmujący las świerkowy( środkowy 
i dolny odcinek rzeki Gardynki, dolny odcinek rzeki Kr.u
lyni~ śródleśne łąki clIraz jezioro Pierwos o łącznej po-

. wierzchni 605,48 ha, położony w · gminie Piecki woje
wództwa olsztyńskiego;_Celem o,chrony jest zachowanie 
naturalnych biócenoz leśnych, wodnych i torfowiskowych 
z licznymi gatunkami chronionymi oraz rzadkimi ' rośli
nami i zwierzętami, . jak też swoistych .cech krajobrazu 
Pojezierza Mażurskiego. 

2. W skład ' rezerwatu wchodzą : 

1) ''()bsza~ lasu o powierzchni 580,31 ha w Nadleśnictwie 
Strzałowo, oznaczony Vi planie urządzenia gospodar
stwa leśnego na lata 1979-1989 jako oddziały lasu 
101 a-i, '102 c, f, g, 107 a....:..ct. l08a, b, ' 109 a-d, 

. . -135 a-h, 136 a, b, 137'a, 139 h, 163 a-h, 164 a-i, 
. 16q a, b1, b2, 1), c, 166a.-:c, 16T a~k, . 168 a,.-h, 

169 al, a2, a~k,_, 170 a-j, 190 a, 191 i, j, 192 a-j. 
193 a-h, 194 a-'-j, 195 a-f, 196 a-c, dl, d2, <;l-n, 
218 a, j-m, 

2) obszar jeziora Pierwos o powierzchni 17,12 ha· stano
wiący własność Państwa, zarządzany przez Pa,ństwo

. we Gospodarstwo Rybackie w Olsztynie, , Zakład Ry~ 
backi . w Mrągowie', 

3) obszar odcinka rzeki Krutyni o powierzchni 8,05 ha 
stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Okrę
gową . Dyrekcję Gospo~arki Wodnej Yi Walszawie, 
Inspektorat Eksploatacji Rzek w Giży~ku. 

§ 12. Uznaje się '" za rezerwat przyrody pod. nazwą 
.. Podgór~e" obszar lasu o poWierzchnI 37,76 ha w Le~ni
ctwie Czarnia Nadleśnictwa Myszyniec, położony w gmi
nie Kadzidło województwa ostrołęck~go, oznaczony w 
planie urządzenia gospodarstwa leśnego ,ha lata 1980-· 
-1990 jako oddział lć,łsu ' 115 a-ć. Celem ochrony jest 
zacho~anie fragmentu Puszczy Kurpiowskiej z naturalny
mi drzewostanami świerkowo-sosnowymi. 

§ 13, . Uznaje się za rezerwat przyrotry pod nazwą 
"Sicienko" obszar torfowiska i fragmentu lasu o łącznej 

,powierzGhni 20,37 ha- W Leśnictwie Martew Nadleśnictwa 
Miros~awiec, polożonyw .gminie TucZno województwa 
pilskiego. oznaczony w planie urządzeni~ gospodarstwa 
leśnego na lata 19'12-1982 jako oddziały lasu 322 a-f. 
Celem ochrony jest zachowanie -.najdalej wysuniętego na 
zachód stanowiska rżadkiego gatunku rośliny borealnej 
~hamedafne północnej oraz wielu innych rzadkich i chro·· 

. oionych gatunków roślin tórfowiskowych. 

o ce<;ha'ch zbiorowiska naturalnego, występującego . na 
Vfyspie położonej na toruńskim odci~ku Wisły.. 

§ }6 . . Uznaje się ' za . rezerwat przyrody pod nazwą 
"Olszyny' _Niezgodzkie~' obszar lClsu o powierzchni 7,4,28 ha . 
w Leśnictwie Niezgoda Nadleśnictwa Zmigród, położony 
VI gmin.ieZmi·gród ' województwa wrocławskiego, ozna
czony w planie urządzenia gospodarstwa· leśnego na lata 

· 1985-1994 jako oddzialy lasu 63 t, w, x, 64 a-d, 65 a-i, 
66 . a-h. C;łem ochrony jesJ zjlchowani~ n:a~uralnego'. 
obszaru bagiennych olszyn w zasięgu rzeki ŁugI. . ' 

§ 17_ Uznaje się za reze'rwat przyrody pod nazwą 
"Uroczysko Węglińskie" teren lasu o powierzchni 6.95 ha 
w Leśnictw'ie Węgliny Nadleśnictwa Gubin, położony w 

_ gminach . Gubin i Brody województwa zielonogórskiego • 
oznaczony w 'planie urządzenia gospodarstwa ' leśnegó na 
lata 1975-1985 jako ' oddziały lasu 237 d, . 238 a, 0, c, f . 
Celem ochrony jest zachowanie naturalnego, wielogatun
kowego ~tarodrzewu z licznym udziałem dębów pomni-
kowych. . 

§ 18. Na obszarze rezerwatów zabrania się: 

1) wycinania drzew i pobierania użytków drzewnyCh. 
z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebamł 

gospodarstwa rezerwatowego, 

2) zmieniania stosunków wodn'9ch. jeżeli taką -zmiana 
mogłaby w sposQb istotny naruszyć warunki ek9Io-
giczn1'!. oraz w · rezerwatach określonych w §. 4 i 11 ' 
zmierliania i usz~dzania linii brzegowej koryta rzeki 

.i jeziora, 

3) zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz zbie
rania 'owoców i nasion drzew i krzewów. 'l wyjąt

kiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, ' 

4) pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospo
darskic!). oraz poj'eniazwierzątgospodarskich w re
zerw,acie określ(:mymw§ 4, 

5) niszczenia gleby i . pozyskiwilnia kopalin, 

6) zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia 
óraz zaki6cariia ciszy. ' " 

7l stosowania wszelkich środków chemicznych, 

8) niszCzenia drzew i innych ro"ś1in. 

9) chwytania, płoszenia i~ zalSijania dziko żyją'cych zwie
rząt, niszczenia gnia_zd. wybierania Jaj- i piskląt 
wszystkic~ gatunków ptaków; .~ rezerwacie określo~ 
nym w} 11 . dozwolone j"est prowadzenie gospodarki 
rybackiej ' przez Państwowe Gospodarstwo Rybacki€ ' 
w Olsztynie. Zakład Rybacki w Mrągowie, . 

umieszczania . tablic, napisów i innych znaków; 
jątkiem tablic .t żnaków związanych z ,ochroną 

-watu, ' . 

z wy
rezer-

§ 14. -Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą ·' 10) 
"Pustelnik" obszar lasu o powierzchni 38,03 ha w Leśni~ 
ctwie Człopa 1'ladlęśnictwa · Człopa, położony w gmiAie 
Czlopa województwa ' pilskiego, oznaczony; w planie urzą
dzeniagospodarstwa ... 1E~śnego ' na lata ' 198~1992 jako od
działy lasu 148 t!! f. j, 169 a-d. Celem ochro~y, jest za·1 

chowanie fragme~tów zbiorowisk sosnowych oraz mszar- 12) 
no-turzycowych.. :'olszyn-,,i kwasnej dąbrowy, jak Jeż inte-

, 11) wznoszenia budowli oraz iakładania urządzen komu
nikacyjnych i innych urządżeń techllic~nych, 

_Jesującego ktajQbWU. I , 

kąpieli i używania sprzętu pływająCego w rezerwacit~ 
określonym w § 4 oraz w rezerwacie określonym w . 
§ 11 ' sprzętu motorowego, z dopuszczeniem turystyki 

§ 15. Uznaje się za · rezerwat przyrody ' pod nazJłlą 
.. Kępa Bazarowa" .obsiar lasu o powierzchni. 32,40 ha 
Lusó,y Komunalnych miasta Torunia, położony w gr~~i
cach miasta Torunia województwa toruńskiego, oznacio-. 
ny w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 
1971-1980 jako oddziały lasu 14 a-d, 15 b, d, f. Celem 

- ochrony jest zachowanie ' łęgu wierzbowo-topolowego 

• 

kajakowej, - . 

13) przebywania poza miejscami wyznacz0I?-ymi. 

§ 19. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem ogło
szEmia. 

Minister Ochrony $rodowiska 

, " 

Zasobów Naturalnych 
S. Jarzębski 

, . 


