
 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Cmentarzysko Jaćwingów” 

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 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Cmentarzysko Jaćwingów”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje 

obszar gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Suwałki, 

o łącznej powierzchni geometrycznej 3,39 ha wyliczonej na podstawie współrzędnych punktów załamania 
granicy obszaru w układzie PL-1992, położony na terenie miasta Suwałki, w powiecie suwalskim, 

w województwie podlaskim.  

§ 2. 1. Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamania granicy 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 ze względów naukowych i dydaktycznych boru 
świeżego wraz z cmentarzyskiem Jaćwingów.  

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

ochrony określa się jako kulturowy (PKu), podtyp – zabytków (za). Typ rezerwatu ze względu na główny typ 

ekosystemu określa się jako leśny i borowy (EL), podtyp – lasów mieszanych nizinnych (lmn).  

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 

Beata Bezubik 

                                                   
1) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 

31 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1959 r., Nr 96 poz. 517) oraz Obwieszczeniem 
Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych 

do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39). 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Białymstoku 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

 

POŁOŻENIE I PRZEGIEG GRANIC REZERWATU PRZYRODY „CMENTARZYSKO 

JAĆWINGÓW” W POSTACI WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW ZAŁAMANIA GRANICY 

OBSZARU,W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH PL-1992 

 X Y 

1 705505,99 758493,48 

2 705493,98 758487,38 

3 705426,15 758452,94 

4 705436,01 758437,61 

5 705465,18 758387,53 

6 705519,71 758406,11 

7 705539,13 758444,43 

8 705569,55 758452,22 

9 705619,50 758439,40 

10 705670,78 758430,19 

11 705722,80 758482,68 

12 705748,78 758529,81 

13 705774,93 758565,73 

14 705781,33 758574,52 

15 705779,46 758634,28 

16 705771,74 758630,44 

17 705739,75 758613,93 

18 705727,79 758607,76 

19 705685,49 758585,92 

20 705642,50 758564,47 

21 705593,88 758540,19 

22 705569,72 758527,35 

23 705530,53 758506,52 

24 705505,99 758493,48 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony  

Środowiska w Białymstoku 

z dnia 26 listopada 2019 r. 
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UZASADNIENIE 

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

poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) 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. zmienić obszar rezerwatu 

przyrody. 

Rezerwat przyrody „Cmentarzysko Jaćwingów” został utworzony Zarządzeniem Ministra 

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat 

przyrody (M.P. z 1959 r., Nr 96 poz. 517). Celem ochrony wskazanym w zarządzeniu powołującym 

było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych boru świeżego wraz z cmentarzyskiem 

Jaćwingów. 

Niniejsze zarządzenie obejmuje korektę powierzchni obszaru rezerwatu, aktualizację danych 

dotyczących jego położenia (współrzędne geograficzne punktów załamania granicy 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. z 2005 r., Nr 60, poz. 533). 

Nazwa rezerwatu i cel nie ulegają zmianie. Konieczność zmiany podyktowana jest faktem, 

iż należy dokonać aktualizacji powierzchni zgodnie z obecnie obowiązującymi oddziałami 

i wydzieleniami leśnymi. 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 również 3,39 ha. 

Projekt zarządzenia został poddany konsultacjom z Nadleśnictwem Suwałki 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 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) 

został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody. 

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 2019 r. poz. 1464 t.j.) został uzgodniony 

z Wojewodą Podlaskim. 
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