ZARZĄDZENIE Nr 15
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Mierzwice”.
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 i z 2010r. Nr 76, poz. 489) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Uznaje się za rezerwat przyrody o nazwie „Mierzwice” zwany dalej „rezerwatem”, obszar lasu o
powierzchni 12,9822ha, położony na terenie gminy Sarnaki, w powiecie łosickim, w województwie mazowieckim.
2. Wykaz działki ewidencyjnej, oddziałów, pododdziałów wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa w skali 1:3 000 stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska roślinności kserotermicznej oraz otaczającego
fragmentu lasu liściastego z licznymi stanowiskami chronionymi i zagrożonych gruntów roślin.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj – florystyczny (Fl);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – Florystyczny (PFi), podtyp – roślin zielnych i
krzewinek (rzk),
b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ – Leśny i borowy (EL), podtyp – lasów mieszanych nizinnych (lmn).
§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie:
Aleksandra Atłowska

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 15
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010r.
Wykaz działki ewidencyjnej i adresów leśnych stanowiących rezerwat
Podział administracyjny

Podział geodezyjny

Adres leśny zgodny z planem urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sarnaki
obowiązującym w terminie od 01.01.2005r. do 31.12.2014r.
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