
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

 

z dnia 15 lipca 2016 r. 

 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Buczyna Łagowska” 
 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1651 ze. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Buczyna Łagowska”, zwany dalej rezerwatem. 

2. Plan ochrony rezerwatu w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 Buczyny Łagowsko-

Sulęcińskie PLH080008 uwzględnia zakres planu zadań ochronnych, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

§ 2. 1. Celem ochrony jest zachowanie, ze względów dydaktyczno-naukowych i  krajobrazowych, 

fragmentu lasu bukowego na krańcu jego naturalnego zasięgu, z domieszką innych gatunków drzew. 

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celów, o których mowa w ust. 1 są: 

1) utworzenie rezerwatu na fragmencie wzgórz morenowych, o dużym zróżnicowaniu rzeźby, ekspozycji  

i wysokości względnej; 

2) objęcie granicami rezerwatu lasu gospodarczego, z blisko 90% powierzchnią buczyn, którego walory 

krajobrazowe doceniano i propagowano już przed ustanowieniem formy ochrony przyrody; 

3) sieć ścieżek i dróg w rezerwacie, w tym droga przeciwpożarowa, oraz enklawa otoczona granicą rezerwatu 

z lasem i bagnem; 

4) utworzenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego, obecnie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku 

Krajobrazowego, i objęcie jego granicą istniejącego wcześniej rezerwatu; 

5) wyznaczenie obszaru Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008 i objęcie jego granicą 

istniejącego wcześniej rezerwatu; 

6) zidentyfikowanie w granicy rezerwatu przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, w postaci siedliska 

przyrodniczego, będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, w typie: 9110-Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum). 

7) rolnicze i leśne użytkowanie sąsiedztwa rezerwatu. 

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca 

załącznik nr 1 do zarządzenia. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i 2171 oraz z 2016 r. 

poz. 422. 
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§ 4. Obszar rezerwatu podlega ochronie ścisłej. 

§ 5. Wskazanie obszarów i miejsc do udostępnienia dla celów turystycznych wraz  z mapą oraz sposobów 

ich udostępnienia w rezerwacie określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 6. Opis granic obszaru Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008, w części pokrywającej 

się z rezerwatem, w postaci współrzędnych geograficznych punktów ich załamania w układzie współrzędnych 

płaskich prostokątnych PL-1992, zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 7. Mapę obszaru Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008 wraz z leżącym w jego 

granicach rezerwatem przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia. 

§ 8. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych, będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie 

PLH080008, w granicach rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5 do zarządzenia. 

§ 9. Cele działań ochronnych na obszarze Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008  

w części pokrywającej się z rezerwatem przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia. 

§ 10. Działania ochronne na obszarze Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008 w części 

pokrywającej się z rezerwatem ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich 

wdrażania, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7 do zarządzenia. 

§ 11. Traci moc zarządzenie nr 47/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Buczyna 

Łagowska” (Dz. U. Woj. Lub. z dnia 15.11.2012 r. poz. 2249). 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia. 

  

   

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Jan Rydzanicz 
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