
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 

z dnia 5 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Smolary” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2134 z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Smolary”, zwanego dalej rezerwatem. 

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie naturalnej roślinności torfowiskowej 

mechowisk, obfitującej w rzadkie gatunki mszaków. 

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

1) występowanie w rezerwacie ginących w Wielkopolsce zespołów roślinnych, w tym Scorpidio-Caricetum 

diandrae, Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae, Caricetum limosae i Sphagno apiculati-Caricetum 

rostratae; 

2) występowanie w rezerwacie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, w tym sierpowca 

błyszczącego Hamatocaulis vernicosus, skorpionowca brunatnego Scorpidium scorpioides, błotniszka 

wełnistego Helodium blandowii i turzycy dwupiennej Carex dioica; 

3) położenie rezerwatu na terenie obszarów Natura 2000 Dolina Rurzycy PLH300017 i Puszcza nad Gwdą 

PLB300012; 

4) występowanie w rezerwacie siedlisk przyrodniczych: 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki 

z podwodnymi łąkami ramienic ( Chara spp.); 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 

(żywe); 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea); 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk; 91D0 Bory 

i lasy bagienne ( Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne, będących 

przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Rurzycy PLH300017; 

5) położenie rezerwatu w całości na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych 

przez Nadleśnictwo Płytnica. 

§ 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 objęty jest ochroną czynną. 

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

załącznik nr 2. 

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260 oraz z 2017 r. 

poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595 
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§ 6. Wprowadza się następujące ustalenie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Szydłowo, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: zagospodarowanie przestrzenne zlewni jeziora Smolary w sposób 

niepowodujący obniżenia poziomu wód powierzchniowych i gruntowych w rezerwacie. 

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

 

p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

(-) Jerzy Ptaszyk 
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