Pomor.1999.78.445
ZARZĄDZENIE Nr 118/99
Wojewody Pomorskiego
z dnia 13 lipca 1999 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Pełcznica".
(Gdańsk, dnia 28 lipca 1999 r.)
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.
U. Nr 91, poz. 577) oraz art. 23 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114,
poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r., Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272. Nr 54, poz. 349, Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr
106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Pełcznica" i obejmuje ochroną częściową obszar
jezior śródleśnych wraz z otaczającymi je drzewostanami, o łącznej powierzchni 57,3 ha, położony
granicach Nadleśnictwa Gdańsk, w gminach Wejherowo i Szemud w powiecie wejherowskim w
województwie pomorskim.
*
2. Określa się granicę rezerwatu jak na mapie w skali 1:25.000 stanowiącej załącznik nr 1 i na mapie
gospodarczej Nadleśnictwa Gdańsk w skali 1:5000 (wg stanu na dzień 1 stycznia 1995) stanowiącej
*
załącznik nr 2 .
3. Opis przebiegu granic rezerwatu zawiera załącznik nr 3.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemów śródleśnych jezior lobeliowych Pałsznik i Wygoda,
jeziora Krypko, zbiorowisk bagiennych i leśnych oraz rzadkich gatunków roślin.
§ 3. W skład rezerwatu wchodzą następujące oddziały lasu oznaczone w planie urządzania lasu
Nadleśnictwa Gdańsk wg stanu na dzień 1 stycznia 1995, jako: oddz. 159 g, h, i, j, k, l, m, r, oddz. 160 i, j,
k, l, m, n, oddz. 198 b, oddz. 199 a, b, c, d, f, g, l, n, x, oddz. 200 a, d, f, oddz. 214 b, c, d, f, g.
§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu, o którym mowa w § 1, zabrania się:
1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami
ochrony rezerwatowej ujętych w planie ochrony,
2) zbioru wszystkich grzybów i dziko rosnących roślin (w szczególności owoców i nasion),
3) polowania, wędkowania, rybołówstwa, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt,
niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych substancji, innego zanieczyszczania
wody i gleby oraz powietrza,
5) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, w szczególności przez niszczenie,
uszkadzanie czy pozyskiwanie ściółki leśnej,
6) zakłócania ciszy,
7) palenia ognisk,
8) stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej,
9) zmiany stosunków wodnych,
10) pływania, nurkowania, żeglowania, uprawiania sportów wodnych i rekreacji,
11) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną
rezerwatową, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku i
bezpieczeństwa,
12) wstępu na teren rezerwatu, poza szlakami oznakowanymi jako udostępnione dla ruchu pieszego, z
wyjątkiem służb leśnych oraz służb ochrony przyrody,
13) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych oraz służb ochrony przyrody.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku,
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem publicznym i z ochroną
przeciwpożarową,
3) wykonywania innych działań ochronnych, nie ujętych w planie ochrony, za zgodą Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w Gdańsku,
4) dopuszcza się ruch pojazdów na drodze leśnej Bieszkowice Przetoczyno dla mieszkańców obu wsi,
bez prawa zatrzymywania się.
§ 5. Sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów niniejszego zarządzenia
powierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Gdańsku.
§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Ponadto zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń właściwych urzędów gmin i
sołectw w sposób odpowiadający zwyczajom miejscowym.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Opis granic rezerwatu "Pełcznica"
Północną granicę rezerwatu stanowi droga leśna będąca jednocześnie północną granicą pododdz.
159 i. Następnie granica biegnie dalej na północny wschód dawną linią ostępową ograniczającą od
północnego wschodu pododdz. 159 h oraz 159 g.
Od wschodu granicę stanowi droga leśna biegnąca na południe wschodnim skrajem pododdz. 159 g,
dochodzi do linii ostępowej oddz. 159/198, a następnie linią tą kieruje się (ok. 100 m) na południowy
zachód do drogi, będącej jednocześnie wschodnią granicą pododdz. 198 b. Biegnie dalej na południe,
przecinając po drodze linię oddziałową oddz. 198/199, zgodnie z południową granicą pododz. 199 h oraz
199 g aż do przecięcia się z linią energetyczną. Następnie skręca w kierunku południowo wschodnim (w
stronę Jeziora Wygoda), aż do przecięcia z linią ostępową oddz. 199/214 i dalej granicą pododdz. 214
oraz 214 b dochodzi do dawnej linii ostępowej. Skręca nią na południowy zachód i dochodzi do linii
oddziałowej oddz. 214/215.
Granicę południowo zachodnią stanowi linia oddz. 214/215, biegnąca na północny zachód,
przecinająca linię ostępową oddz. 200/215, kierując się dalej ku północy drogą leśną (granicami pododdz.
200 f i 200 a), aż w końcu dochodzi do linii ostępowej oddz. 200/161. Granicę zachodnią stanowi linia
ostępowa oddz. 200/161 oraz 199/160. biegnąca w kierunku północno wschodnim; która po około 50 m
wchodzi do drogi stanowiącej południowo zachodnią granicę pododdz. 160l. Następnie biegnie tą granicą,
osiągając linię pododdz. 160j, dochodzi do drogi gruntowej stanowiącej linię rozgraniczającą pododdz.
160 f i 160 i, przecina linię oddziałową oddz. 160/159 i dalej kieruje się ku północy, aż w końcu dochodzi
do drogi leśnej w oddz. 159, będącej jednocześnie linią rozgraniczającą pododdz. 159 a i 159 i (północna
granica pododdz. 159 i).
_______________________________
*)

Załączników Nr 1 i 2 nie publikuje się.

