
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

 

z dnia 2 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 

„Dąbrowa Brzeźnicka im. Bolesława Grochowskiego” 

 

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

poz. 1651 ze zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Dąbrowa Brzeźnicka im. Bolesława 

Grochowskiego”, zwany dalej rezerwatem. 

§ 2. 1. Celem ochrony jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentu grądu  

i świetlistej dąbrowy. 

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

1) położenie na Równinie Brzeźnickiej, na nachylonych skłonach wciętego koryta rzeki Brzeźnica i jej 

dopływu; 

2) utworzenie rezerwatu ze starodrzewu dębu szypułkowego, w którym zabiegi gospodarki leśnej sterowano 

zachowując jednocześnie ponad stuletnie okazy: świerka, sosny, modrzewia, daglezji, olchy, brzozy. 

3) spontaniczne procesy kształtujące postać lasu zgodną z celem ochrony; 

4) objęcie rezerwatu granicą Obszaru Chronionego Krajobrazu „29-Dolina Brzeźnicy”; 

5) leśne użytkowanie sąsiedztwa rezerwatu; 

§ 3. Obszar rezerwatu podlega ochronie ścisłej. 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 68/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Dąbrowa 

Brzeźnicka” (Dz. U. Woj. Lub. poz. 143 z dnia 13.01.2012 r.). 

 

 

 

 

 

                                                      
1) 

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

poz. 422. 
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.  

  

  

w z. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Wincenty Piworun 

Zastępca 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Regionalny Konserwator Przyrody 

w Gorzowie Wielkopolskim 
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