
 

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH 

z dnia 24 grudnia 2012 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Jeleniak Mikuliny”  

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 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011r. Nr 34, 

poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012r. poz. 985) zarządza się, co 

następuje:  

 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Jeleniak Mikuliny”, zwany dalej „rezerwatem”, obszar 

lasu o powierzchni 1202600 m
2
, położony w gminie Koszęcin, w powiecie lublinieckim.  

 

§ 2. 1. W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Koszęcin 

na lata 2010-2019 - jako oddziały leśne obrębu Koszęcin: 96d, f, g, h, 97f, g, h, i, j, k, l, m, 98f , ~b, 118k, 119i, 

j, 120c, d, f, g, h, ~f, ~i, 121a, b, c, d, f, g, h, ~d, ~f, 122a, b, c, d, f, g, ~d, ~f, 123c, ~a, ~b, 124a, ~ b, ~c.  

2. Przebieg granic rezerwatu obrazuje załącznik do zarządzenia.  

 

§ 3. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych śródleśnego torfowiska 

z pierwotną roślinnością, będącego zarazem miejscem lęgowym żurawi.  

 

§ 4. Określa się następujący rodzaj, typ i podtyp rezerwatu:  

1) rodzaj rezerwatu – leśny (L);  

2) typ i podtyp rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony:  

a) typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf),  

b) podtyp – biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp);  

3) typ i podtyp rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu:  

a) typ – różnych ekosystemów (EE),  

b) podtyp – mozaiki różnych ekosystemów (me).  
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§ 5. Sprawowanie nadzoru nad rezerwatem powierza się regionalnemu konserwatorowi przyrody.  

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)

  

  

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Katowicach  

 

 

mgr Bernard Błaszczyk 

 

                                                      
1) 

Zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 grudnia 1957r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 2, poz. 7), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 
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