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ROZPORZ¥DZENIE Nr 35/2004 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie rezerwatu przyrody

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 pa�dziernika
1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623,
z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966), zarz¹dza siê co nastêpuje:

§1. 1. Uznaje siê za rezerwat przyrody pod nazw¹ �Cze-
szewski Las� grunty le�ne, ³¹ki, wody i bagna o powierzchni
222,62 ha po³o¿one w gminach: Mi³os³aw, w powiecie wrze-
siñskim oraz ¯erków w powiecie jarociñskim województwa
wielkopolskiego, zwanym dalej rezerwatem przyrody.

2. Obszar rezerwatu przyrody oznaczony jest w planie
urz¹dzenia gospodarstwa le�nego Nadle�nictwa Jarocin, Le-
�nictwa Warta, obrêbu Czeszewo jako oddzia³y lasu nr 176,
177, 178a, d, 179, 182a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 183, 184a, 187s,
t, w, x, 188a, b, c, d, f, g, i, j.

3. Lokalizacjê rezerwatu przyrody przedstawia mapa
w skali 1:10.000 stanowi¹ca za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

4. Celem uznania za rezerwat przyrody obszaru, o którym
mowa w ust. 1 jest zachowanie ze wzglêdów naukowych
i dydaktycznych kompleksu naturalnego lasów i starorzeczy
na terenie zlewowym Warty wraz z ich typow¹ dla lasów
³êgowych flor¹ i faun¹.

§2. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania siê:

1) polowania, wêdkowania, rybo³ówstwa, chwytania dziko
¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia ich i zabijania, zbierania po-
ro¿y zwierzyny p³owej, niszczenia nor i legowisk zwierzê-
cych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych
ro�lin,

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczysto�ci, innego zanieczyszczania wód, gleby
oraz powietrza,

4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszaru ob-
jêtego ochron¹,

5) u¿ywania, u¿ytkowania, uszkodzenia oraz zanieczyszcza-
nia przedmiotów oraz obszaru objêtego ochron¹,

6) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzeki, je¿eli s³u¿¹
one innym celom ni¿ ochrona przyrody,

7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,

8) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania �róde³
�wiat³a o otwartym p³omieniu poza miejscami wyznaczo-
nymi,

9) prowadzenia dzia³alno�ci wytwórczej, handlowej, a tak¿e
rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierz¹t,

10) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosn¹cych
ro�lin, grzybów oraz ich czê�ci,

11) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej
wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,

12) wprowadzanie psów bez smyczy i kagañca,

13) ruchu pojazdów poza drogami i innymi drogami do tego
wyznaczonymi,

14) umieszczenie tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych
i innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹ przyrody,
z wyj¹tkiem znaków drogowych i innych zwi¹zanych
z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego na
przedmiotach lub obszarze objêtym ochron¹,

15) zak³ócania ciszy

16) u¿ywania ³odzi motorowych, uprawiania sportów wod-
nych i motorowych, p³ywania, ¿eglowania poza akwenami
lub szlakami do tego wyznaczonymi,

17) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rze�bê terenu,

18) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,

19) prowadzenia badañ naukowych bez zgody wojewody,

20) wprowadzania gatunków ro�lin lub zwierz¹t poza ich
naturalne miejsce wystêpowania,
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21) wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycz-
nie,

§3. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawujê, w imieniu
Wojewody Wielkopolskiego, Wojewódzki Konserwator Przy-
rody.

§4. Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê Wojewódz-
kiemu Konserwatorowi Przyrody.

§5. Niniejsze rozporz¹dzenie by³o poprzedzone;

1) Zarz¹dzeniem Ministra Le�nictwa i Przemys³u Drzewnego
z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (M. P. Nr 51, poz. 2390 oraz

2) zarz¹dzeniem Ministra Le�nictwa i Przemys³u Drzewnego
z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (M. P. Nr 51, poz. 240), które na podstawie art.
64 ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz.

1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130,
poz. 1112, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr
203, poz. 1966) trac¹ moc z dniem wej�cia w ¿ycie niniej-
szego rozporz¹dzenia, z tym, ¿e na podstawie art. 6 ust.
1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 21) utwo-
rzone rezerwaty sta³y siê rezerwatami przyrody w rozu-
mieniu ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 r. o ochronie
przyrody w brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 7 grudnia
2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2001 r. Nr 3, poz. 21)

§6. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski
(�) Andrzej Nowakowski
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