
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miranowo” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 

poz. 10) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Miranowo”, zwanego dalej „rezerwatem”. 

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

trzęślicowych z rzadkimi gatunkami flory. 

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są: 

1) występowanie rzadkich i ginących gatunków roślin: situ tępokwiatowego Juncus subnodulosus, lipiennika 

Loesela Liparis loeselii, turzycy Davalla Carex davalliana, tęposza niskiego Leptodictyum humile oraz 

błyszcza włoskowatego Tomentypnum nitens; 

2) występowanie siedlisk przyrodniczych 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe ( Molinion) i 

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) oraz 

siedliska przyrodniczego o znaczeniu priorytetowym 7210 Torfowiska nakredowe ( Cladietum marisci, 

Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis); 

3) położenie rezerwatu na brzegu Jeziora Dolskiego Wielkiego; 

4) położenie 63% powierzchni rezerwatu na gruntach stanowiących własność prywatną, a 37% na gruntach 

stanowiących własność Skarbu Państwa; 

5) położenie w sąsiedztwie rezerwatu intensywne użytkowanych łąk; 

6) konieczność zabezpieczenia przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych i ich obserwacja. 

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 4. 1. Ochronie ścisłej podlega obszar o powierzchni 7,71 ha, obejmujący części działek 574/3, 574/4, 

574/5, 574/6, 574/7, 574/8 i 579/7 obręb ewidencyjny Lubiatowo, wskazany na mapie stanowiącej załącznik nr 

2 do zarządzenia. 

2. Ochronie czynnej podlega obszar o powierzchni 2,18 ha, obejmujący części działek 574/3, 574/5, 574/6, 

574/7, 574/8 i 579/7 obręb ewidencyjny Lubiatowo, wskazany na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do 

zarządzenia. 

§ 5. 1. Działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej i czynnej z podaniem ich rodzaju, zakresu 

i lokalizacji określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 
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2. Lokalizację wybranych działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej i czynnej przedstawia mapa 

stanowiąca załącznik nr 4 do zarządzenia. 

§ 6. Miejsca, w których może być prowadzona działalność rolnicza wskazano w p. 2 załącznika nr 3 do 

zarządzenia. 

§ 7. Wprowadza się następujące ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa wielkopolskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych 

lub zewnętrznych: 

1) na działkach 574/1, 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 574/7 i 574/8 obręb ewidencyjny Lubiatowo 

nie lokalizować inwestycji, które mogłyby prowadzić do zmiany stosunków wodnych w rezerwacie, 

w szczególności budowy nowych urządzeń wodnych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celowi 

ochrony przyrody rezerwatu; 

2) na Rowie Wyskoć na odcinku od Jeziora Dolskiego Wielkiego do jeziora Brzednia nie budować urządzeń 

wodnych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celowi ochrony przyrody rezerwatu; 

3) na działkach 574/1, 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 574/7 i 574/8 obręb ewidencyjny Lubiatowo nie zmieniać 

użytków gruntowych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako łąki trwałe, z wyjątkiem zmiany 

na użytki ekologiczne, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione lub pastwiska trwałe; 

4) na działkach 574/3, 574/4, 574/7 i 574/8 obręb ewidencyjny Lubiatowo nie zmieniać użytków gruntowych 

wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem zmiany na użytki ekologiczne; 

5) na działkach 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 574/7 i 574/8 obręb ewidencyjny Lubiatowo nie zmieniać użytków 

gruntowych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako nieużytki, z wyjątkiem zmiany na użytki 

ekologiczne. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

(-) Miłosława Olejnik 
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