
 

 

ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Bagno Wizna II” 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1651 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Bagno Wizna II”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar gruntów 

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

geometrycznej 79,63 ha wyliczonej na podstawie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie 

PL-1992, położony na terenie gminy Rutki, w powiecie zambrowskim, 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 rezerwatu jest zachowanie fragmentu torfowiska niskiego, ze stanowiskiem brzozy 

niskiej Betula humilis, do celów badawczych i obserwacji procesów dynamicznych zachodzących  

w fitocenozach torfowisk niskich. 

§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako torfowiskowy (T). 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 torfowiskowy (bagienny) (ET), podtyp  

– torfowisk niskich (tn). 

§ 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 23 listopada 1967 r.  

w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. poz. 329) 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. Woj. Podl. poz. 39), rezerwat 

przyrody „Bagno Wizna II” umieszczony został w wykazie pod Lp. 15. 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 23 maja 2016 r. 
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