
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 

z dnia 10 lipca 2015 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki 

Kościelnej” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, 

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

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki 

Kościelnej”, zwanego dalej rezerwatem. 

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie wielogatunkowego lasu mieszanego 

z udziałem modrzewia europejskiego Larix decidua Mill. 

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są: 

1) konieczność ochrony grupy modrzewi w wieku około 200 lat; 

2) zachowanie wartości kulturowej rezerwatu związanej z historią regionu; 

3) zaangażowanie instytucji i stowarzyszeń naukowych oraz organizacji pozarządowych w działania związane 

z monitorowaniem rezerwatu; 

4) promowanie wiedzy o wartościach przyrodniczych rezerwatu i stosowanych metodach ochrony wśród 

społeczności lokalnej i lokalnych władz. 

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik nr 1. 

§ 4. Obszar rezerwatu w całości obejmuje się ochroną ścisłą. 

§ 5. Działania ochronne na obszarze ochrony ścisłej z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji określa 

załącznik nr 2. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska w Poznaniu 

(-) Jolanta Ratajczak 

                                                      
1] 

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 

1101, 1863 oraz z 2015 r. poz. 222. 
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