ZARZĄDZENIE NR 3
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Grodzisko Ryczyńskie”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.
1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Grodzisko Ryczyńskie”, zwany dalej „rezerwatem”, obszar
lasu o powierzchni 1,82 ha , położony na terenie gminy Oława, w województwie dolnośląskim.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kilkusetletniego
drzewostanu dębowego z domieszką innych gatunków liściastych i iglastych, rosnącego na terenie
wczesnośredniowiecznego grodziska.
§ 3. Numery działek ewidencyjnych oraz adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik
nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 5. Dla rezerwatu przyrody ustala się:
1) rodzaj – Leśny (L),
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
- typ – Fitocenotyczny (PFi), podtyp - zbiorowisk leśnych (zl),
- typ Kulturowy (PKu), podtyp – zabytków (za),
b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ – Leśny i borowy (EL), podtyp – lasów mieszanych nizinnych
(lmn).
§ 6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego1 .

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu
Edward Biały
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Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:

1) zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 marca 1958r. w sprawie uznania za
rezerwat przyrody (M. P. Nr 36, poz. 205, zm. 1964r. Nr 48, poz. 236);
2) zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiego (Dz. Urz.
Woj. Doln. Nr 172, poz. 3104) – rezerwat przyrody „Grodzisko Ryczyńskie” znajduje się w wykazie pod pozycją
nr 15.
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Akty prawne dotyczące rezerwatu przyrody „Grodzisko Ryczyńskie”, tracą moc z dniem wejścia w życie
niniejszego zarządzenia, na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), z tym że na podstawie art. 153 przywoływanej ustawy rezerwaty
przyrody utworzone z dniem wejścia w życie ustawy stały się rezerwatami przyrody w rozumieniu niniejszej
ustawy.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Numery działek ewidencyjnych oraz adresów leśnych wchodzacych w skład rezerwatu przyrody „Grodzisko
Ryczyńskie”.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Pryebieg granicy rezerwatu przyrody „Grodzisko Ryczyńskie”.
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UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Grodzisko Ryczyńskie”

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 ze zm.) uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie
zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Rezerwat przyrody „Grodzisko Ryczyńskie” objęty był uprzednio ochroną na podstawie zarządzenia
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 marca 1958r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
(M. P. Nr 36, poz. 205, ze zm. 1964r. Nr 58, poz. 236) i utworzony został w celu zachowania ze względów
dydaktycznych i kulturalnych kilkusetletniego drzewostanu dębowego z domieszką innych gatunków liściastych
i iglastych, rosnącego na terenie średniowiecznego grodziska.
Ochroną rezerwatową objęty jest ten sam obszar, który objęty był ochroną na podstawie ww. zarządzenia
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. W 1958r. był to obszar położony w miejscowości Bystrzyca,
gromadzie Bystrzyca, w powiecie oławskim województwa wrocławskiego, stanowiący 216 oddział lasu,
pododdział i, według oznaczeń przyjętych w planie urządzania gospodarstwa leśnego na okres 1947/481956/57. W 1964r. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lipca 1964r.
zmieniającym zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody w skład rezerwatu włączono teren tzw.
„Ryczyna Małego”. Zgodnie z oznaczeniami przyjętymi w planie urządzania gospodarstwa leśnego na okres
1957-1966 rezerwat stanowił pododdział i w oddziale 184. Natomiast w treści niniejszego zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu podane zostały oddziały leśne
210 h, i; 211 i w leśnictwa Bystrzyca w obrębie Oława, z aktualnie obowiązującego dla Nadleśnictwa Oława
„Planu urządzenia lasu na lata 2004 – 2013” (stan na dzień 1 stycznia 2004r.).
Powierzchnię rezerwatu w momencie jego utworzenia określono na 1,25 ha – na podstawie danych
zawartych w w planie urządzania gospodarstwa leśnego na okres 1947/48-1956/57. W kolejnych latach lasu
wielkość ta ulegała zmianie. I tak przykładowo w 1964r., w związku z powiększeniem rezerwatu, wskazano
powierzchnię 1,75 ha (na podstawie planu urządzania gospodarstwa leśnego na okres 1957-1966). Najnowsze
bardziej precyzyjne pomiary dokonywane na potrzeby kolejnych planów urządzania lasu (ostatnie związane
z „Planem urządzania lasu dla Nadleśnictwa Oława na lata 2004 – 2013”) określiły powierzchnię na 1,82 ha.
Niniejsze zarządzenie poza nazwą, celem, położeniem i przebiegiem granicy rezerwatu oraz sprawującym
nadzór nad rezerwatem określa również – zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody –
rodzaj, typ i podtyp rezerwatu. Na terenie rezerwatu przyrody „Grodzisko Ryczyńskie” obowiązują zakazy
wymienione w art. 15 ustawy o ochronie przyrody .
Projekt zarządzenia, na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) , został uzgodniony przez Wojewodę
Dolnośląskiego w dniu 29 grudnia 2010 r.
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