
 

ZARZĄDZENIE NR 5/2009 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia 9 stycznia 2009 r. 
 

w sprawie rezerwatu przyrody „Glinki”. 

 Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1083; z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, 
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) 
zarządza się, co następuje. 

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Glinki”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar 
ekosystemów leśnych o łącznej powierzchni 25,0403 ha, zlokalizowany na terenie gminy Wałcz, w 
powiecie wałeckim, w województwie zachodniopomorskim. 

§ 2. 1. Numery działek ewidencyjnych wchodzące w skład rezerwatu wymienione zostały w 
załączniku nr 1 do zarządzenia. 

2. Granice rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentu lasu liściastego zróŜnicowanego na 
zespoły: subatlantycki nizinny las dębowo-grabowy Stellario holosteae-Carpinetum betuli, Ŝyzną 
buczynę niŜową typu pomorskiego Galio odorati-Fagetum, kwaśną buczynę niŜową Luzulo pilosae-
Fagetum i łozowiska Salicetum pentandro-cinereae, z licznymi drzewami pomnikowymi. 

§ 4. Określa się dla rezerwatu: 

1) rodzaj rezerwatu przyrody: leśny; 
2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: 

– typ: fitocenotyczny, 
– podtyp: zbiorowisk leśnych; 

3) ze względu na główny typ ekosystemu: 
– typ: leśny i borowy, 
– podtyp: lasów nizinnych. 

§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz. 

§ 6. Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 28, poz. 172), 
które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z późn. zm.) traci moc z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego zarządzenia. Na podstawie 
art. 153 ustawy o ochronie przyrody, formy ochrony utworzone lub wprowadzone przed dniem wejścia 
w Ŝycie ustawy, w tym rezerwat przyrody „Glinki”, stają się formami ochrony przyrody w rozumieniu 
niniejszej ustawy. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

p.o. REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

W SZCZECINIE 
 

Dorota Janicka 



 

Numery działek ewidencyjnych wchodz

Załączniki do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

z dnia 9 stycznia 2009

Numery działek ewidencyjnych wchodz ących w skład rezerwatu przyrody „Glinki”

czniki do zarządzenia Nr 5/2009 
Środowiska w Szczecinie 

z dnia 9 stycznia 2009 r. (poz. 191) 

Załącznik nr 1 

cych w skład rezerwatu przyrody „Glinki”  

 



 

Załącznik nr 2 

Granice rezerwatu przyrody „Glinki” 

 
 


