Mazow.05.136.4211
ROZPORZĄDZENIE Nr 61
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Sokół".
(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 "Sokół" zwany dalej "rezerwatem" stanowi obszar lasów, łąk i bagien o
powierzchni 110,65ha i położony jest na terenie gminy Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim, w
województwie mazowieckim, Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwie Grójec,
obrębie leśnym Nowe Miasto.
2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych gminy
Wyśmierzyce oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Ulaski jako działki nr 2050, 2055, 2056, 2062, 2063
ujęte w księdze wieczystej Nr KW 19480 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Grójcu VIII Zamiejscowy
Wydział Ksiąg Wieczystych Białobrzegach, stanowiące w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Grójec na
okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2013r. oddziały nr 19, 23, 24, 40 a, b, c, d, f, g, h, i, 41
obrębu leśnego Nowe Miasto.
3. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych siedlisk i zbiorowisk lasów
wilgotnych (Ficario - Ulmetum minoris) oraz olsu jesionowego (Ribeso nigri - Alnetum) z właściwą
roślinnością leśną.
4. Rezerwat zalicza się do rodzaju rezerwatów leśnych (L), typu leśnie i borowe (EL), podtypu lasów
nizinnych (lni).
§ 2. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Wyśmierzyce i
powiecie białobrzeskim.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego1/.
_________
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:
- zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia
1995r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 6, poz. 94),
- 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 "Sokół" umieszczony został w wykazie pod pozycją 127.
Akty prawne dotyczące utworzenia rezerwatu przyrody "Sokół" 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.

