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ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 11 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Dolina Ilanki”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U.2016.2134 ze
zm.1)), zarządza się, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki” (Dz. Urz.
Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. poz. 2728), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Rezerwat objęty jest ochroną ścisła i czynną, bez jeziora Pniów, oraz działek 21, 22 oraz 26 ob.
ew. 0070 Torzym, które są obszarami ochrony krajobrazowej. Obszar ochrony czynnej obejmuje
wydzielenia leśne: 14-13-2-05-49 -d -00, 14-13-2-05-50-f -00, 14-13-2-05-51 -g -00, 14-13-2-05-63 -l 00, 14-13-3-10-82 -o -00, 14-13-3-10-90A -a -00, 14-13-2-05-46 -l -00, 14-13-2-05-46 -m -00, 14-13-205-49 -b -00, 14-13-2-05-51 -j -00, 14-13-2-05-59 -a -00, 14-13-2-05-59 -b -00, 14-13-2-05-70 -f -00,
14-13-3-10-72 -a -00, 14-13-3-10-72 -j -00, 14-13-3-10-73 -b -00, 14-13-3-10-80 -g -00, 14-13-3-10-80
-h -00, 14-13-3-10-80 -j -00, 14-13-3-10-81 -a -00, 14-13-3-10-81 -b -00, 14-13-3-10-81 -d -00, 14-133-10-81 -g -00, 14-13-3-10-81 -h -00, 14-13-3-10-82 -f -00, 14-13-3-10-83 -a -00, 14-13-3-10-83 -h -00,
14-13-3-10-83 -k -00, 14-13-3-10-90A -b -00, 14-13-3-10-90A -c -00, 14-13-3-10-90A -d -00, 14-13-310-96A -a -00, 14-13-3-10-96A -c -00”;
2) w załączniku nr 2 dla działania ochronnego pod pozycją nr 1 dotyczącego „usuwania nalotu drzew
i krzewów z otwartej części torfowiska” z kolumny „lokalizacja działań ochronnych” usuwa się lokalizację
pod adresem leśnym 14-13-2-05-51-g-00;
3) w załączniku nr 2 pod pozycją 2 „Konserwacja zastawek” w kolumnie „Stanowiska w adresach leśnych”
dokonuje się następujących zmian:
a) z oddz. 14-13-2-05-49-b-99 na 14-13-2-05-49-b-00;
b) z oddz. 14-13-2-05-49-d-99 na 14-13-2-05-49-d-00;
c) z oddz. 14-13-3-10-72-a-99 na 14-13-3-10-72-a-00;
d) z oddz. 14-13-3-10-72-j-99 na 14-13-3-10-72-j-00.
4) w załączniku nr 2 pod pozycją 2 „Konserwacja zastawek” w kolumnie „Stanowiska w adresach leśnych”
usuwa się następujące wydzielenia leśne: 14-13-2-05-51-l-00, 14-13-2-05-58-b-00, 14-13-2-05-58-f-00, 1413-2-05-63-k-00, 14-13-2-05-63-m-00, 14-13-3-10-80-f-00;
5) w załączniku nr 2 pod pozycją 2 „Konserwacja zastawek” w kolumnie „Stanowiska w adresach leśnych”
dodaje się wydzielenie leśne o adresie leśnym : 14-13-2-05-63-l-00.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 2689

6) W załączniku nr 9 pod pozycją nr A1 „Usuwanie nalotu oraz podrostu drzew i krzewów, po stwierdzeniu,
przez Regionalnego Konserwatora Przyrody w Gorzowie Wielkopolski, nowego nalotu i podrostu oraz
braku warunków ich naturalnego zamarcia” usuwa się lokalizację adresu leśnego 14-13-2-05-51-g-00.
7) Traci moc zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
29 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Dolina Ilanki” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. poz. 1491).
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2016, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60,
132, 1074, 1566 i 1595

