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3478
ZARZĄDZENIE Nr 13/09 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
z dnia 5 października 2009 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Dębiniec”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004
r. Nr 92, poz. 8801) zarządza się, co następuje:

wych jeziora Dębiniec wraz z otaczającymi je ekosystemami szuwarów i lasów.
§4. Dla rezerwatu określa się:
1) rodzaj rezerwatu: krajobrazowy (K);
2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
typ krajobrazów (Pkr), podtyp krajobrazów naturalnych (kn);
3) ze względu na główny typ ekosystemu: typ różnych ekosystemów (EE), podtyp lasów i wód (lw).

§1. Rezerwat przyrody „Jezioro Dębiniec”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar jeziora oraz
przyległych łąk i lasów o łącznej powierzchni 37,08
ha, położony w gminie Pobiedziska, w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim.
§2. W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony
w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Czerniejewo, według stanu na lata 1999-2008, jako oddział
leśny 221 (wchodzący w skład działki ewidencyjnej
nr 281, obr. Promienko), w Leśnictwie Promno, Obręb Czerniejewo.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia2.

§3. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie, ze względów biocenotycznych, naukowych, i dydaktycznych, stanowiska kłoci wiechowatej (Cladium mariscus) i stanowisk innych roślin
rzadkich i chronionych oraz walorów krajobrazo-

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
(-) Jolanta Ratajczak

§5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
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ZARZĄDZENIE Nr 14/09 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
z dnia 5 października 2009 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Las Grądowy nad Mogilnicą”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004
r. Nr 92, poz. 8801) zarządza się, co następuje:
§1. Rezerwat przyrody „Las Grądowy nad Mogilnicą”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar
lasu, o powierzchni 7,35 ha, położony w gminie
Pniewy, w powiecie szamotulskim, w województwie wielkopolskim.
§2. W skład rezerwatu wchodzą obszary oznaczone w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Pniewy,
według stanu na lata 2007-2016, jako pododdziały
leśne: 244b, c, d, f, g (wchodzące w skład działki
ewidencyjnej nr 80378, obr. Pniewy-Zamek), usytuowane w Leśnictwie Dąbrowa, Obręb Niemierzewo.
1

§3. Dla zabezpieczenia walorów przyrodniczych
rezerwatu wyznacza się otulinę o powierzchni
13,88 ha, obejmującą obszary oznaczone w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Pniewy, według
stanu na lata 2007-2016, jako pododdziały leśne:
239k, l (wchodzące w skład działki ewidencyjnej nr
80373/1, obr. Pniewy-Zamek) oraz 244a, h (wchodzące w skład działki ewidencyjnej nr 80378, obr.
Pniewy-Zamek), usytuowane w Leśnictwie Dąbrowa, Obręb Niemierzewo.
§4. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie ze względów biocenotycznych, naukowych i dydaktycznych lasów liściastych o charakterze naturalnym ze stanowiskiem lilii złotogłów.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286, z
2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753.
2 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 62,
poz. 352), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, ze zm.) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
zarządzenia.
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§5. Dla rezerwatu określa się:
1) rodzaj rezerwatu: leśny (L);
2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
typ fitocenotyczny (PFi), podtyp zbiorowisk leśnych (zl);
3) ze względu na główny typ ekosystemu: typ leśny i borowy (EL), podtyp lasów nizinnych (lni).
§6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Poz. 3479, 3480

§7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia2.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
(-) Jolanta Ratajczak
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ZARZĄDZENIE Nr 15/09 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
z dnia 5 października 2009 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Grądowy nad Mogilnicą”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004
r. Nr 92, poz. 8801) zarządza się, co następuje:
§1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu
przyrody „Las Grądowy nad Mogilnicą”, zwanego
dalej „rezerwatem”.
§2.1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie ze względów biocenotycznych, naukowych i dydaktycznych lasów liściastych o charakterze naturalnym ze stanowiskiem lilii złotogłów.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są:
1) ochrona naturalnych procesów zamierania
drzew i rozpadu martwego drewna;

2) utrzymanie dotychczasowych sposobów użytkowania gruntów w otulinie rezerwatu.
§3. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną ścisłą.
§4. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych
dla celów naukowych oraz określenie sposobów ich
udostępniania zawiera załącznik do zarządzenia.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia.
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
(-) Jolanta Ratajczak
Załącznik
do zarządzenia Nr 15/09
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu
z dnia 5 października 2009 r.

WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH ORAZ OKREŚLENIE
SPOSOBÓW ICH UDOSTĘPNIANIA
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych oraz określenie sposobów ich udostępniania
Cel udostępniania
Badania naukowe i monitoring
środowiska przyrodniczego

Obszary lub miejsca udostępniane
Cały obszar rezerwatu

Sposoby udostępniania
Za zgodą regionalnego dyrektora
ochrony środowiska
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ZARZĄDZENIE Nr 16/09 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
z dnia 5 października 2009 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko”

1

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 8801) zarządza się, co
następuje:

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286, z
2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753.
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§2.
W skład rezerwatu wchodzą obszary oznaczone w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Łopuchówko, według stanu na lata
2008-2017, jako pododdziały leśne: 201h, i, ~ h (wchodzące w skład działki ewidencyjnej nr 258, obr. Zielonka), w Leśnictwie
Dąbrówka, Obręb Łopuchówko.
§3.
Dla zabezpieczenia walorów przyrodniczych rezerwatu wyznacza się otulinę o powierzchni 10,78 ha, obejmującą: obszary
oznaczone w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Łopuchówko, według stanu na lata 2008-2017, jako pododdziały leśne: 201d, f, g

