
 

ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 23 lipca 2019 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Góra Uszeście” 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1614, 2244 i 2340) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Góra Uszeście”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar gruntów 

stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Nurzec, o łącznej powierzchni 

geometrycznej 11,98 ha wyliczonej na podstawie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie 

PL-1992, położony na terenie gminy Mielnik, w powiecie siemiatyckim, w województwie podlaskim.  

§ 2. 1. Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie  

PL-1992 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.  

2. Graficzny przebieg granic rezerwatu przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie stanowisk wielu rzadkich gatunków roślin 

kserotermicznych. 

§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako stepowy (St). Typ rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot 

ochrony określa się jako florystyczny (PFl), podtyp – roślin zielnych i krzewinek (rzk). Typ rezerwatu  

ze względu na główny typ ekosystemu określa się jako łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy (EŁ), 

podtyp – muraw kserotermicznych (mk).  

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

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

. 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 

Beata Bezubik 

                                                      
1) 

niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 

1985 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 7, poz. 60) 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Białymstoku 

z dnia 23 lipca 2019 r. 

 

 

POŁOŻENIE I PRZEGIEG GRANIC REZERWATU PRZYRODY „GÓRA USZEŚCIE”  

W POSTACI WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW ZAŁAMANIA GRANIC, W UKŁADZIE 

WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH PL-1992 

Lp. X Y 

1 504018,21 775936,07 

2 503994,90 775927,06 

3 504003,46 775903,41 

4 504011,97 775879,90 

5 504020,30 775856,86 

6 504020,63 775856,98 

7 504028,37 775859,93 

8 504053,79 775869,62 

9 504084,57 775881,36 

10 504122,91 775895,98 

11 504161,77 775910,81 

12 504209,71 775929,09 

13 504238,49 775940,07 

14 504246,70 775877,60 

15 504414,24 775925,26 

16 504505,97 775951,34 

17 504585,33 775973,92 

18 504609,64 776114,84 

19 504612,48 776160,65 

20 504613,74 776191,50 

21 504609,01 776210,61 

22 504599,30 776225,80 

23 504570,33 776236,62 

24 504367,93 776200,47 

25 504314,58 776207,64 

26 504275,08 776226,86 

27 504249,37 776025,40 

28 504018,21 775936,07 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Białymstoku 

z dnia 23 lipca 2019 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 3834



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1614, 2244 i 2340) uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie 

zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg 

granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także 

sprawującego nadzór nad rezerwatem. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze aktu prawa 

miejscowego w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, może m.in. 

zwiększyć lub zmniejszyć obszar rezerwatu przyrody. 

 Rezerwat przyrody „Góra Uszeście” został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 7, poz. 60). Celem 

ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowisk wielu rzadkich gatunków roślin kserotermicznych. 

 Pierwotnie rezerwat przyrody został utworzony na działce o nr geodezyjnym 5403/1 położonej  

w obrębie ewidencyjnym Mielnik, gmina Mielnik, jednakże w wyniku podziałów geodezyjnych powyższa 

działka została podzielona. Obecnie obszar rezerwatu przyrody mieści się w granicach działek  

o nr geodezyjnych 5403/5, 5403/6  oraz 5403/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Mielnik, gmina Mielnik. 

Nadleśnictwo Nurzec, w porozumieniu z Gminą Mielnik, wniosło o korektę obszaru rezerwatu przyrody 

poprzez wyłączenie z jego granic drogi dojazdowej o nr geodezyjnym 5403/7. Ponadto działka  

o nr geodezyjnym 5403/6  jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w związku, z czym bezpowrotnie utraciła 

wartości przyrodnicze. Mając na uwadze powyższe rezerwat przyrody „Góra Uszeście” został pomniejszony  

o powierzchnię 0,08 ha. Podana w zarządzeniu powierzchnia rezerwatu przyrody jest powierzchnią 

geometryczną wyliczoną na podstawie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992. 

Powierzchnia geodezyjna rezerwatu przyrody wynosi 11,98 ha.  

 Niniejsze zarządzenie obejmuje zmniejszenie obszaru rezerwatu, aktualizację danych dotyczących jego 

położenia (współrzędne geograficzne punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992 oraz w podziale 

administracyjnym państwa) oraz uwzględnienie obowiązujących norm prawnych dotyczących rezerwatów 

przyrody, w tym określenie sprawującego nadzór nad rezerwatem oraz rodzaju, typu i podtypu obiektu zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów 

rezerwatów przyrody (Dz. U. Nr 60, poz. 533). Nazwa i cel rezerwatu nie ulegają zmianie. 

Projekt zarządzenia został poddany konsultacjom z Nadleśnictwem Nurzec i Regionalną Dyrekcją 

Lasów Państwowych w Białymstoku. Podmioty uczestniczące w konsultacjach nie zgłosiły uwag do projektu 

zarządzenia. 

 Projekt zarządzenia, zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340) został zaopiniowany przez Regionalną Radę 

Ochrony Przyrody na posiedzeniu w dniu 10 maja 2019 r. 

 Projekt zarządzenia zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.) został uzgodniony z Wojewodą 

Podlaskim. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 3834


		2019-07-24T11:50:48+0000
	Polska
	Kamila Anna Matyszewska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




