
 

 

ZARZĄDZENIE NR 10 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 

z dnia 7 maja 2012 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Śnieżnik Kłodzki”  

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241,  

Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, 

poz. 804 oraz z 2011 r., Nr 34, poz. 170, Nr 94,  

poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337) za-

rządza się, co następuje:  

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Śnieżnik 

Kłodzki”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar 

o powierzchni 193,06 ha, położony na terenie gmin: 

Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka oraz Międzylesie 

w powiecie kłodzkim województwa dolnośląskiego.  

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze 

względów naukowych i dydaktycznych najwyższego 

wzniesienia polskiej części Sudetów Wschodnich 

z roślinnością zielną reprezentującą element górski 

i karpacki w Sudetach.  

§ 3. Numery działek ewidencyjnych oraz adre-

sów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa 

załącznik nr 1 do zarządzenia.  

§ 4. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, 

stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia oraz tabela 

zawierająca współrzędne punktów załamania granic 

rezerwatu, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.  

§ 5. Dla rezerwatu przyrody ustala się:  

1) rodzaj – Florystyczny (FI);  

2) typ i podtyp:  

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: 

typ – Florystyczny (PFI), podtyp − roślin ziel-

nych i krzewinek (rzk),  

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ – 

Leśny i borowy (EL), podtyp – borów górskich 

i podgórskich (bgp) oraz typ – Łąkowy, pastwi-

skowy, murawowy, zaroślowy (EŁ), podtyp – 

hal wysokogórskich (hw).  

§ 6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regional-

ny Konserwator Przyrody we Wrocławiu.  

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego ¹.  

  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu:  

Edward Biały 

________________ 
1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w sprawie uznania 

za rezerwat przyrody (M. P. Nr 63, poz. 350), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r., Nr 34, poz. 170, 

Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337).  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 maja 2012 r.

Poz. 1694



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

z dnia 7 maja 2012 r. 

 

Numery działek ewidencyjnych oraz adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu przyrody  

„Śnieżnik Kłodzki”  
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10 Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

z dnia 7 maja 2012 r. 

 

 

 

Mapa przebiegu granicy rezerwatu przyrody „Śnieżnik Kłodzki”  
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 10 Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

z dnia 7 maja 2012 r. 

 

 

Współrzędne punktów załamania granic rezerwatu przyrody „Śnieżnik Kłodzki” według Państwowego 

Układu Współrzędnych Geograficznych 1992  
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