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ZARZĄDZENIE MINIS~A OCHRONY SRODoWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH 

z dnia 171istopada 1988 r. 

w sprawie umanla za rezerwaty przyrody. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180 i z 1987 r. 
Nr 33, poz. 180) w związku z częścią A załącznika nr 3 
do rozporząązenia Prezesa Rady Ministrów ż dnia 30 grud
nia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych 
naczelnych i centralnych · organów administracji państwo
wej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów 
zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
- "Warzewo" obszar bagna śródpolnego o powierzchni 

58,25 ha, położony w gminie Podedwórze w województwie 
bialskopodlaskim, oznaczony w ewidencji gruntów wsi; 
Rusiły i Opole~ jako działki lir ' 613/1-613/5, 605-608, 
32/23, 32/24, 32/27 obrębu Opole-Rusiły. Celem ochrony 
jest zachowanie dla potrzeb nauki i dydaktyki miejsc 
lęgowych i ostoi wielu -gatunków ptaków. 

_ § 2. J. Uinaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Kałecki~ Błota" obszar lasu i gruntów' roI n ych o łącznej 

,powierzchni 186,4R ha, położony / w gminie Srokowo w 
wojewór:lztwie olsztyńSkim. Cęlem. ochrony jest zachowa
nie ze względów naukowych i dydaktycznych biotopów 
lęgowych różnych gatunków zwierząt wodnych i błotnych. 

2. W skład rezerwatu wchodzą: ' , 
1) obszar lasu o powierzchni. 64,74 ha, oznaczony w pla

nie urządzenia gospodarstwa leŚnego Leśnictwa Wilcze 
Nadlęśnictwa ' Srokowo na lata 197~1986 jako odo, 
działy lasu 83, 84, 85, . 

2) grunty rolne o powierzchni 120,67 ha, oznaczone na 
,mapie ewidencyjnej jako działki nr 10 (część) i 13 
obrębu Kałki, stanowiące własność Państwa, zarządza
ne przez Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rol
nej w Srokowie, Zakład 'w Brzeżnicy, 

3) grunty Państwowego Funduszu Ziemi o powierzchni 
1.07 'ha, oznaczone na mapie ewidencyjnej jako dział~ 
ka nr 11 (część) obrębu Kałki i działka nr 1304 obręb" 
Wilczyny. . 
§3. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 

.. Bajory" obszar lasu, gruntów rolnych i odcinka Kanału 
Mazurskiego o łącznej powierzchni 216,37 ha. położony 
w gmi-oie Srokowo w województwie olsztyńskim. Celem 
ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydak
tycznych biotopów lęgowych różnych gatunków' zwierząt 
wodnych i błotnych . . 

2. W skład rezerwatu w~hodzą: 
l) obszar lasu o powierzchni 55.43 ha. oznaczony w pla

nie urządzenia gospodarstwa leśnego Le'śnictwa Wilcze 
Nadleśnictwa Srokowo na lata 1976-1986 jako od-

. działy lasu 41. 97, lÓ2, . 
2) i.nne grunty Nadleśnictwa Srokowo o powierzchni 

86.53 ha. oznaczone na . mapie ewidencyjnej jako dział
ki nr 1. 2, · 106-114, 116-133. 134/1'. 135-138. 142-
-194 obrębu Bajory, 

3) grunty rolne o powierzchni 22,54 ha, stanowiące włas
ność Państwa, zarządzane przez Państwowe Przedsię
biorstwo Gospodarki Rolnej w Srokowie, Zakład w 
Brzeźnicy, oznaczone na mapie ' ewidencyjnej jako> 
działki nr 10 (część) i 14 (cz·ęść)' obrębu Kałki, 

4) grunty Pa'ństwowego Funduszu Ziemi /0' powierzchr.l . 
0,35 ha, oznaczone na mapie ewidencyjnej jakO' dział, 
ka nr 12 (część) obrębu Kałki, . 

5) 'Kan~ł Mazurski na odcinku od granicy Panstwa do 
jeziora Osiek o powierzchni 51.51 ha. -

6) droga o powierzchni O,Qlha. 
§ 4. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 

• Zółwiowe Błota" obszar lasu, stawóW oraz jezior Spólne. 
. KosEmiec i Pereszpa o łącznej powierzchni 734',41 ha w 
Leśnictwie Dekownia Nadleśnictwa Sobibpr. położony w 
gminach Włodawa l. Hańsk w województwie chełmskim. 
oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa le~nego na 
lata 1974~1983 jako oddziały lasu 92c, 93, 109a, IlOa. b, d. 
124-128, 144-149, 166-170. 186-188, 208-210. Celem 
ochrony jest zachO'wanie najliczniejszego w kraju stano
wiska lęgowego żółwia błotnego oraz wielu chronionych 
i rzadkich gatunków zwierząt, a także wielu rzadkich I 

zagrożonych zespołów i gatunków roślin . 

~ 5. Uznaje się za rezerwat , przyrody pod nazwą 

"Małoziemce" obszar lasu o powierzchni 38,07 ha w Leś 
nictwie Uhrusk Nadleśnictwa Sobibór, PQtożony w gminie 
Wola Uhruska w województwie chełmskim. oznaczony 
w planie, urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1974-
-1983 'jako oddziały lasu 300. 366. 373. Celem ochrony 
jest zachowanie miejsc lęgowych czapli siwej i innych' 
gatunków ptaków. _ -7'-

§ 6. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Płociczna" obszar lasu i odcinka rzeki Płocicznej o łącz, 
nej powierzchni 149.01' ha. położony w gminie Dobiegniew 
w _ województwie gorzowskim oraz w gminie Człopa w 
wojewóJztwie pilskim. Celem ochrony jest zachowanie 
ekosystemu leśno-wodnego dla zapewnienia bytu całości 
zespołów roślinnych i zwierzęcych w ich naturalnych śro

dowiskach. 
. 2. Wsklad rezerwatu _wchodzą: 

l) obszar lasu o pbwierzchn'i 35,34 ha w Leśnictwie 
Głusko J.Nadleśnictwa Głusko. oznaczony w plani(~ 
urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1982-1991 

. jako oddZiały lasu 228b. c; 241 a-f. 253a, c, 265a . 
2~8a~, 289b. c, g. 

' 2) obszar lasu o · powierzchni 106,63 ha w Leśnictwie 
Borowik i Głusza Nadleśnictwa Człopa, oznaczony w 
'planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1983-
-1992 jako oddziały lasu 314a, g, h, i. 321a, b, f. g, 
330a, b._348c, 349a, b. 350a":':-'c, 388b, d, f. g, 408b. c; 
h, i. 414a-<. 415a-g, " 

3) odcinek rzeki Płocicznej o długości 7 km i powierzch 
ni 7.1G ha. stanowiący własność Państwa, zarządzany 
'przez Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w 
Pile. 

o § 7. Na obszarze rezerwatów zabrania się: 
1) wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, 

z' ' wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami 
gospodarstwa rezerwatowego i w rezerwacie okreslo
nym w § 3 potrzebą utrzymania w sprawnosci urzą
dzeń hydrotechnicznych Kanału MazurSkiego. 

2) w rezerwacie określonym w § 4 prowadzenia.dzlałal 
ności gospodarczej w rejonach gniazdowania zo/wia 
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niez,godnie ze wskazówkami wojewódzkiego konser
watora ptzyrody, 

3) w rezerwacie określonym w § 5 wykonywania prac 
gospodarczych w okresie od dnia 15 lutegó do dnia 
31 lipca, 

4) zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana 
mogłaby w sposób istotny naruszyć warunki ekolo
gic:mei w rezerwacie określonym w § 4 zakaz nie do
tyczy okresowego spuszczania wody ze stawów ryb
nych Gospodarstwa Rybackiego Nadleśnictwa Sobibór, 
z pozostawieniem jednego stawu napełnionego w 
ciągu całego roku. . 

5) zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz owoców 
i nasion drzew i kq:ewów. z wyjątkiem nasion na po· 
trzeby odnowienia lasu. 

6) pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospo· 
darskich, -

7) niszczeriia gleby, pozyskiwania kopalin i torfu, 
8) zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognid 

oraz zakłócania ciszy, 
9) niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin; 

w rezerwacie określonym w § 4 zakaz nie dotyczy 
wykaszania roślinności, wynikającego z potrzeb gos· 
podarki rybackiej, w terminach uzgodnionych z woje
wódzkim konserwatorem przyrody, 

10) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko ży
jących zwierząt, niszczenia nor i gniazd. wybierania 
jaj. wybierania piskląt wszystkich gatunków ptaków; 
zakaz nie dotyczy: 
al w rezerwacie określonym w § 3. amatorskiego po-

lowu ryb w Kanale Mazurskim. . 
b) w rezerwacie określonym' w § 4 prowadzenia g05-

podarki rybackiej przez Gospodarstwo Rybackie 
:-.sadleśnictwa Sobibór bez prawa stosowania agre
gatów prądotwórczych, a w okolicach kanału łą

czącego jeziora Spólne i Koseniec również sieci 
stawnych, przy czym w okresie od dnia t kwietnhl 
do dnia 10 maja, od dnia 20 maja do dnia 10 ckrw
ca i od dnia 1 do 15 września wykonywanie wszel
kich czynności gospodarczych wymaga uzgodnie
nia z wojewódzkim konserwatorem przyrody, 

c) w rezerwacie określonym w § 4 polowania w okre
sie od dnia l stycznia do 'dnia 31 marca i od dnia 
1 października do dnia 31 grudnia. I 

II) w rezerwacie określonym w § 4 prowadzenia jakich· 
kol wiek prac związanych z gospodarką łowiecką w 
okresie od dnia 20 maJa do dnia 10 czerwca i od dnia 
1 do 15 września, 

12) stosowania wszelkich środków chemicznych; w rezer
wacie określonym w § 4 zakaz nie dotyczy stosowania 
na stawach rybnych gospodarstwa rybaCkiego Nad
leśnictwa Sobibór śr'odlOOw chemicznych, wynikające· 
go z potrzeb gospodarki rybackiej, 

13) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wy
jątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezer-
watu, , 

14) pływania łodziami, kąpieli i uprawiania sportów wod- , 
nych; w rezerwacie określonym w § 4 zakaz nie doty
czy uiywania łodzi wynikającego z potrzeb gospodar
ki rybackiej oraz użycia łodzi z silnikiem spalinowym 
podczas wykaszania roślinności wynikającego z po
trzeb gospodarki rybacklej, 

15) przebywania poza miejscami wyznacźonymi oraZ za
kładania obozowisk i biwaków, 

16) wstępu 'ną teren rezerwatu określonego w § 5 w okre
sie od dnia -ł5 . lutego do dnia 31 lipca, 

17) w rezerwacie określonym w .§ 6 wstępu na obszar 
odcinka rzeki Płocicznej w ciągu całego roku, a od 
dnia l listopada do dnia 31 grudnia również na obszar 
pasa brzegowego o szeroko'ści 50 m po obu stronach 
rzeki, 

18) wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urzą
dzeń. komunikacyjnych i innych urządzęń technicz
nych; w rezerwacie określonym w § 4 zakaz nie doty
czy. prac związanych z utrzymaniem i modernizacją 
stawów rybnych Gospodarstwa Rybackiego . Nadleś
nictwaSobibór oraz remontami i modernizacją budyn
ków gospodarczych, po uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem przyrody, 

19) w rezerwacie określonym w §4korzystania z drogi, 
przebiegającej groblą pomiędzy stawami a jeziorem 
Pereszpa, przez, pojazdy mechaniczne i konne wokre
sie od dnia 20 do 30maja i od dnia l do 15 września, 
z wyjątkiem pojazdów administracji lasów państwo
wych i uprzywilejowanych jadących na sygnale; w 
pozostałym okresie wprowadza się ograniczenie ruchu 
pojazdów mechanicznych i konnych przez dopuszcze
nie do ruchu pojazdów mieszkańców wsi Osowa i 
Złobek oraz pojazdów administracji lasów państwo
wych i uprzywilejowanych jadących na sygnale. 

20) w rezerwacie określonym 'W § 6 zmieniania i uszka· 
dzania linii brzegowej i dna rzeki. 

§ 8. Z.arządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogtpszenia. 

Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych: 
J. Kozioł 

, 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A, LESNICTW A I GOSPODARKI lYWNÓSCIOWEJ 

z dnia 15 listopada 1988 r. 

uchylające zarządzenie w sprawie zezwoleń na utrzymywanie młodych buhajów. 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 f. 

o hodowli zwięrząt gospodarskich (Dz. U. Nr 54, poz.3W 
i z 1963r. Nr 22, poz. 113) oraz w związku z pkt 28 
c.zęści A załącznika nr 2 do lozporządzenia Prezesa, Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w, sprawie określenia 
kompetencjiniElktórych naczelnych i centralnych. organów 
administracji państwowej zastrzeżonych " w przepisach 
szczególnych dla organów zniesionych lDz. U. Nr 63. 
pOZ': 334) zarządza się, co następuje: 

§ l. Uchyla się zarządzenie Ministra Rolnictwa i 
Gospodarki Zywnościowej z dnia 16 stycznia 1984 r. w 
sprawie. zezwoleń na utrzymywanie młodych buhajów 
(Monitor Polski- Nr I, poz. 7). , . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dm 
od dnia . ogłoszenia. 

t-.tinister Rolnictwa, LeśniCtwa i Gospodarki ZywnośdoweJ 
w z. W. Młyllcirczyk 


