Mazow.02.242.6182
ROZPORZĄDZENIE Nr 79
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 5 września 2002 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Guść".
(Warszawa, dnia 13 września 2002 r.)
Na podstawie art. 23 ust. 3 oraz art. 23 a ust 1 ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Guść" obszar lasu o łącznej powierzchni 87,09 ha
położony na terenie Nadleśnictwa Kozienice Obręb Kozienice, Leśnictwo Chinów, gmina Kozienice w
powiecie kozienickim.
2. W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych gminy Kozienice,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Chinów jako działki nr: 527, 528, 529, 530, 548 oraz w planie
urządzania lasu Nadleśnictwa Kozienice na lata 2001 - 2010 jako oddziały leśne 120a-1, 121, 122; 135a-h.
3. Granice rezerwatu przyrody określa mapa w skali 1:25.000, która stanowi załącznik do
rozporządzenia.
4. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych siedlisk o
charakterze świeżych borów sosnowych, borów mieszanych wilgotnych oraz odtworzenie łęgów olszowo
-jesionowych.
§ 2. Na obszarze rezerwatu przyrody, o którym mowa w § 1 zabrania się:
1)
polowania, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i zabijania, zbierania poroży
zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,
2)
pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
3)
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego
zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza,
4)
dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów objętych ochroną,
5)
używania, użytkowania uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotów oraz obszarów
objętych ochroną,
6)
zmiany stosunków wodnych, jeżeli służą one innym celom niż ochrona przyrody,
7)
wydobywania skał, minerałów,
8)
niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,
9)
palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otwartym płomieniu poza
miejscami wyznaczonymi,
10)
prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej, a także rolniczej, hodowlanej lub chowu
zwierząt,
11)
zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części,
12)
ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego
wyznaczonymi,
13)
wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,
14)
ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi,
15)
umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z
ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych związanych z ochroną porządku i
bezpieczeństwa publicznego, na obszarach objętych ochroną,
16)
spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
17)
zakłócania ciszy,
18)
używania motolotni, lotni i spadolotni,
19)
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
20)
biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,
21)
prowadzenia badań naukowych bez zgody wojewody,
22)
wprowadzania gatunków roślin lub zwierząt poza ich naturalne miejsca występowania,
23)
wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

§ 3. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie i powiecie, których
dotyczy rozporządzenie.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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