
 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 

z dnia  12 grudnia 2016 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Sośnica” 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1651 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje. 

§ 1. 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Sośnica", zwany dalej rezerwatem, obejmuje ekosystem leśny  

o łącznej powierzchni 12,42 ha, zlokalizowany na terenie gminy Wierzchowo, w powiecie drawskim, w woje-

wództwie zachodniopomorskim. 

2. Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów ich załamania w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci mapy przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie naturalnej dynamiki ekosystemu leśnego właściwej dla 

lokalnych warunków siedliskowych. 

§ 3. 1. Dla rezerwatu przyrody określa się rodzaj – Leśny (L). 

2. Dla rezerwatu określa się typ i podtyp: 

1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – Fitocenotyczny (PFi), podtyp – zbiorowisk leśnych 

(zl); 

2) ze względu na główny typ ekosystemu: typ – Leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni). 

§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2). 

Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-

wiska w Szczecinie 

Sylwia Jurzyk - Nordlöw 

                                                      
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 926, z 2015 r. poz. 1045  

i z 2016 r. poz. 422. 
2) niniejsze zarządzenie poprzedzone było zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia z dnia 12 lipca 

1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. Nr 28, poz. 172, zm. M.P. z 1984 r. Nr 15, poz. 107), które 

utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 

z późn. zm.), z tym że na podstawie art. 153 przywołanej ustawy rezerwaty przyrody utworzone przed dniem wejścia  

w życie ustawy stały się rezerwatami w rozumieniu niniejszej ustawy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 grudnia 2016 r.

Poz. 5025



Załącznik nr 1 do zarządzenia   
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia  12 grudnia 2016 r. 
 
Opis przebiegu granicy rezerwatu przyrody „Sośnica” w postaci wykazu współrzędnych punktów 
załamania granic według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. 
 

Lp. X Y 
1 620047,30 314709,93 
2 620032,68 314717,32 

3 620017,53 314691,49 

4 620036,28 314639,58 

5 620022,60 314535,69 

6 620054,40 314369,55 

7 620117,10 314302,01 

8 620125,55 314300,58 

9 620287,91 314282,95 

10 620364,03 314294,50 

11 620380,55 314319,04 

12 620395,28 314382,45 

13 620402,79 314421,62 

14 620532,21 314466,37 

15 620511,78 314477,20 

16 620457,34 314505,04 

17 620336,06 314567,08 

18 620291,56 314590,01 

19 620143,01 314660,38 

20 620047,30 314709,93 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia   
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia 12 grudnia 2016 r. 
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