Mazow.01.158.2277
2004.10.15

zm.

Mazow.04.250.6747

§1

ROZPORZĄDZENIE Nr 231
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 23 lipca 2001 r.
w sprawie utworzenia rezerwatów przyrody na terenie województwa mazowieckiego.
(Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r.)
Na podstawie art. 23 ust. 3 oraz art. 23a ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr 114, poz. 492, z 1992r. Nr 54, poz. 254, z 1994r. Nr 89, poz. 415, z 1995r. Nr 147, poz. 713, z
1996r. Nr 91, poz. 409, Nr 156 poz. 773, z 1997r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 88
poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2001r. Nr 3 poz. 21) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kózki" obszar o łącznej powierzchni 86,12ha,
położony w gminie Sarnaki, powiat Łosice. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w
ewidencji gruntów wsi Binduga jako działka nr 1, będąca we władaniu wspólnoty gruntowej wsi: Binduga,
Kózki i Klimczyce. Z obszaru rezerwatu przyrody włącza się drogę krajową Lublin-Białystok.
2. Celem ochrony jest zabezpieczenie środowiska bytowania oraz stanowisk lęgowych gatunków
ptaków charakterystycznych dla doliny rzeki Bug oraz nadrzecznych plaż, muraw i starorzeczy.
§ 2. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Piotrowe Pole" obszar lasu o powierzchni 1,90ha,
położony na terenie gminy Iłża, powiat ziemski Radom. W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w
planie urządzania gospodarstwa leśnego na dzień 1 stycznia 1987r. Nadleśnictwa i obrębu Marcule jako
oddziały lasu 135f (część), 157a.
2. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu grądu wysokiego ze starodrzewem modrzewia polskiego
(Larix polonica) i europejskiego (Larix decidua).
§ 3. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Źródło Królewskie" obszar lasu i bagien o
powierzchni 29,67ha, położony na terenie gminy Pionki, powiat ziemski Radom. W skład rezerwatu wchodzi
obszar oznaczony w planach urządzania gospodarstwa leśnego na dzień 1 stycznia 1987r. Nadleśnictwa
Zwoleń, obręb Garbatka jako oddziały lasu nr 60h,i,j,k, nr 67c,d,f, Nadleśnictwa Kozienice, obręb Zagożdżon
jako oddziały lasu nr 37a, d,f,g,h nr 38i.
2. Celem ochrony jest zachowanie rzadkich na terenie Puszczy Kozienickiej grądów wysokich ze
starodrzewem dębowym i łęgów olszowo-jesionowych z bagnami nad rzeką Zagożdżonką.
§ 4. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dąbrowa Polańska" obszar lasu o powierzchni
28,55ha, położony na terenie gminy Iłża, powiat ziemski Radom. W skład rezerwatu wchodzi obszar
oznaczony w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Marcule na dzień 1 stycznia 1995r.
jako oddziały: 5i,6c,12c.
2. Celem ochrony jest zachowanie zanikającego w Polsce zespołu świetlistej dąbrowy z licznym
udziałem roślin chronionych i rzadkich.
§ 5. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Leniwa" obszar lasu o powierzchni 26,89ha,
położony w gminie Pionki, powiat ziemski Radom. W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie
urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Kozienice, obręb Pionki wg stanu na dzień 1 stycznia
1991r. jako oddziały lasu: 20k, 21b-f i 22f,h, 31i,j, położony w granicach administracyjnych gminy Pionki jako
obręb ewidencyjny Jałoszki.
2. Celem ochrony jest zachowanie oraz odtworzenie siedlisk i zespołów łęgów jesionowo-olszowych
nad rzeką Leniwą w Puszczy Kozienickiej.
§ 6. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Torfowisko Karaska" obszar o łącznej powierzchni
402,69ha, położony w gminie Kadzidło, powiat Ostrołęka. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Piasecznica gm. Kadzidło jako działki nr 187/10 i 187/14 stanowiące
własność Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Myszyniec.
2. Celem ochrony jest torfowisko wysokie z typowo wykształconą roślinnością i charakterystyczną

fauną.
§ 7. (1) 1. Rezerwat przyrody, o którym mowa w § l, jest rezerwatem przyrody typu faunistycznego;
2. rezerwat przyrody, o którym mowa w § 2 jest rezerwatem przyrody typu leśnego;
3. rezerwat przyrody, o którym mowa w § 3 jest rezerwatem przyrody typu leśno-bagiennego;
4. rezerwat przyrody, o którym mowa w § 4 jest rezerwatem przyrody typu leśno - florystycznego;
5. rezerwat przyrody, o którym mowa w § 5 jest rezerwatem przyrody typu leśnego;
6. rezerwat przyrody, o którym mowa w § 6 jest rezerwatem przyrody typu torfowiskowego.
§ 8-11. (2) (uchylone).
§ 12. (3) Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Przyrody.
§ 13. Tracą moc rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 12 z dnia 12 stycznia 2000r. (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2000r. Nr 8, poz. 51), Nr 102, 103, 104, 105 z dnia 26 czerwca 2000r. (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2000r. Nr 75, poz. 744, 745, 746, 747), Nr 202 z dnia 22 listopada 2000r. (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2000r. Nr 144, poz. 1353).
§ 14. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach i powiatach,
których dotyczy rozporządzenie,
§ 15. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2001r.
Przypisy:
1) § 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia nr 28 z dnia 21 września 2004 r. (Mazow.04.250.6747)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2004 r.
2) § 8-11 uchylone przez § 1 pkt 2 rozporządzenia nr 28 z dnia 21 września 2004 r. (Mazow.04.250.6747)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2004 r.
3) § 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia nr 28 z dnia 21 września 2004 r. (Mazow.04.250.6747)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2004 r.

