Mazow.05.136.4210
ROZPORZĄDZENIE Nr 60
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Modrzewina".
(Warszawa, dnia 11 czerwca 2005 r.)
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.
880) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody "Modrzewina" zwany dalej "rezerwatem" stanowi obszar lasu o powierzchni
332,15ha i położony jest na terenie gminy Belsk Duży w powiecie grójeckim, w województwie mazowieckim,
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwie Grójec, obręb leśny Grójec.
2. W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych gminy Belsk Duży
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Mała Wieś jako działki nr 184/138, 185/136, 185/137, 187/142,
188/141, 189/140, 190/139, 191/147, 192/146, 193/145, 194/144, 195/143, 197/152, 198/151, 199/150,
202/159, 203/158, 204/157, 205/156 oraz część (9026/10000) działki o nr 196/153 ujęte w księdze
wieczystej Nr KW 64092 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych,
stanowiące w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Grójec na okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31
grudnia 2013r. oddziały nr 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153 a,
b, f, 156, 157, 158, 159 obrębu leśnego Grójec.
3. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska
modrzewia polskiego (Larix polonica Rac.) na Wysoczyźnie Rawskiej.
4. Rezerwat zalicza się do rodzaju rezerwatów leśnych (L), typu florystyczne (PFI), podtypu krzewów i
drzew (kd).
§ 2. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Belsk Duży i
powiecie grójeckim.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego1/.
_________
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:
- zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (M.P. Nr 54, poz. 257),
- rozporządzeniem nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie ogłoszenia
wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 269, poz. 6860); rezerwat
przyrody "Modrzewina" umieszczony został w wykazie pod pozycją 89.
Akty prawne dotyczące utworzenia rezerwatu przyrody "Modrzewina" tracą moc z dniem wejścia w
życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880), z tym że na podstawie art. 153 tejże ustawy rezerwat przyrody
utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej
ustawy.

