
 

ZARZĄDZENIE Nr 5 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE 

z dnia 9 kwietnia 2009 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Wólczańska Góra”. 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z 

późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Rezerwat przyrody „Wólczańska Góra” zwany dalej „rezerwatem" stanowi obszar lasu o łącznej 

powierzchni 5,01ha, położony na terenie gminy Siennica, w powiecie mińskim, w województwie mazo-

wieckim. 

2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik 

nr 1 do zarządzenia. 

3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ozu - rzadko spotykanej formy morfologicznej. 

§ 3. Dla rezerwatu ustala się: 

1) rodzaj - Przyrody nieożywionej (N); 

2) typ i podtyp: 

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ - Geologiczny i glebowy (PGg), podtyp - skał, mi-

nerałów, osadów, gleb i wydm (smg), 

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ - Leśny i borowy (EL), podtyp - borów nizinnych (bni). 

§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego2). 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 

176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009r. Nr 18, poz. 97. 
2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone: 

- zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 

(M.P. Nr 4, poz. 20), 

- rozporządzeniem nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyro-

dy zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 

269, poz. 6860); rezerwat przyrody „Wólczańska Góra” umieszczony został w wykazie pod pozycją 149. 

Akty prawne dotyczące utworzenia rezerwatu „Wólczańska Góra” tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, 

na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, z tym że na podstawie art. 153 tejże ustawy rezer-

waty przyrody utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy stały się rezerwatami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy. 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Warszawie: 

Aleksandra Atłowska 

 

 

Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 5 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

z dnia 9 kwietnia 2009r. 

 

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat 

 
Podział  

administracyjny 

Podział  

geodezyjny 

Adres leśny zgodny z planem urządzania lasu  

dla nadleśnictwa Mińsk obowiązującym w terminie  

od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. 

Własność Powierzchnia działki 

ewidencyjnej 

[ha] 

Powiat Gmina Obręb Numer Działki 

ewidencyjnej 

Regionalna 

Dyrekcja Lasów 

Państwowych 

Nadleśnictwo Leśnictwo Oddział Pododdział 

miński Siennica Wólka 

Dłużewska 

381 Warszawa Mińsk Siennica 374 a Skarb Państwa w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe 

5,01 
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