
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Miranowo” 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rezerwat przyrody „Miranowo”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar gruntów o powierzchni 

9,89 ha, położony w gminie Dolsk, w powiecie śremskim, w województwie wielkopolskim. 

§ 2. 1. W skład rezerwatu wchodzą części działek ewidencyjnych o numerach: 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 

574/7, 574/8 i 579/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubiatowo. 

2. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy rezerwatu zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 1. 

3. Położenie i przebieg granicy rezerwatu przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2. 

§ 3. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie torfowisk mszarnych i nakredowych oraz łąk 

trzęślicowych z rzadkimi gatunkami flory. 

§ 4. Dla rezerwatu określa się: 

1) rodzaj rezerwatu: Torfowiskowy (T); 

2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ - Fitocenotyczny (PFi), podtyp - roślin zbiorowisk 

nieleśnych (zn); 

3) ze względu na główny typ ekosystemu: typ - Torfowiskowy (bagienny) (ET), podtyp - torfowisk 

przejściowych (tp). 

§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

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

Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska w Poznaniu 

(-) Jolanta Ratajczak

                                                      
1) 

Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 7/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Poznaniu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Miranowo” (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz.1760) 
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