
 

 

 ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  
 

z dnia 27 września 2018 r.  

 

w sprawie rezerwatu przyrody "Bogdanieckie Cisy"  
 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1614) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Bogdanieckie Cisy”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar 

o łącznej powierzchni 21,24 ha i położony jest na terenie gminy Bogdaniec, w powiecie gorzowskim 

w województwie lubuskim. 

2. Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci mapy, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Przebieg granicy rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów jej załamania, określa załącznik 

nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze i naukowe 

stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata na granicy wschodniego zasięgu geograficznego występowania 

gatunku. 

§ 3. 1. Dla rezerwatu przyrody określa się rodzaj: Leśny (L). 

2. Dla rezerwatu określa się typ i podtyp: 

1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: Florystyczny (PFI), roślin na granicy zasięgu (gz), 

2) ze względu na główny typ ekosystemu: Leśny i borowy (EL), lasów mieszanych nizinnych (lmn). 

§ 4. 1. Wokół rezerwatu wyznacza się otulinę obejmującą obszar o powierzchni 10,51 ha, położoną na 

terenie gminy Bogdaniec, w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim. 

2. Położenie i przebieg granicy otuliny w postaci mapy, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Przebieg granicy otuliny w postaci wykazu współrzędnych punktów jej załamania, określa załącznik  

nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1). 

 

                                                   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

                                                w Gorzowie Wielkopolskim 

  

 

                                           Jan Rydzanicz 

 

 

_____________________ 
1) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Nr 4 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 5 z 2000 r. poz. 62), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 
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