
 

 

ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Wizna I” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 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. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Wizna I”, zwanego dalej rezerwatem. 

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie fragmentu torfowiska niskiego do celów 

badawczych i obserwacji procesów dynamicznych zachodzących w fitocenozach torfowisk niskich. 

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

1) dynamiczne procesy zachodzące w fitocenozie torfowiska niskiego pod wpływem sukcesji naturalnej; 

2) duże zasoby martwego drewna i związanych z nim licznych i rzadkich gatunków mykobioty, lichenobioty, 

brioflory oraz saproksylicznych bezkręgowców; 

3) położenie rezerwatu w rozległym kompleksie polnym, poddanym melioracjom wodnym, stwarzające 

schronienie różnym gatunkom kręgowców; 

4) udostępnienie naukowe, edukacyjne i turystyczne nie zagrażające wartościom przyrodniczym. 

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

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca 

załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 4. Obszar ochrony czynnej obejmuje cały rezerwat. 

§ 5. Określenie działań ochronnych w rezerwacie, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji przedstawia 

tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia. 

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

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 

Beata Bezubik 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lipca 2016 r.

Poz. 2967



Załączniki do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 

Załącznik nr 1 

 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków: 
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Załącznik nr 2 

 

Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji  

tych działań: 
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