ROZPORZĄDZENIE NR 50/2007
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Małecz”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2004 r.Nr 92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087;
z 2007 r. Nr 75, poz. 493; Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Małecz”, zwanego dalej
"rezerwatem".
§ 2. 1. Celem

ochrony

przyrody

rezerwatu

jest:

zachowanie

stanowisk

różanecznika żółtego Rhododendron flavum oraz fitocenoz boru mieszanego
i wilgotnego.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celów, o których
mowa w ust. 1. są:
1) leśny charakter rezerwatu;
2) położenie rezerwatu w całości na gruntach należących do Skarbu Państwa,
zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe;
3) konieczność utrzymania optymalnych warunków rozwoju różanecznika

żółtego Rhododendron flavum;
4) prowadzenie

ochrony

zachowawczej

fitocenoz

boru

mieszanego

i wilgotnego;
5) bliskość aglomeracji miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;
6) konieczność prowadzenia na części obszaru rezerwatu ochrony czynnej;
7) rola dydaktyczna, edukacyjna i turystyczna rezerwatu.

§ 3. Identyfikację

oraz

określenie

sposobów

eliminacji

lub

ograniczania

istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków określa załącznik nr 1 do rozporządzenia
§ 4. 1. Ochronie ścisłej podlega obszar 2,09 ha – oddz. 113g
2. Ochronie czynnej podlega obszar 6,84 ha – oddz. 113f
§ 5. 1 Działania ochronne na obszarze ochrony ścisłej określa załącznik nr 2 do
niniejszego rozporządzenia.
2. Działania ochronne na obszarze ochrony ścisłej określa załącznik nr 3 do
niniejszego rozporządzenia.
§ 6. Obszary i miejsca udostępniane dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb oraz
określenie sposobów ich udostępniania określa załącznik nr 4 i 5 do niniejszego
rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

wz Wojewody Łódzkiego
I Wicewojewoda Łódzki

Witold Gwiazda

Uzasadnienie
Plan ochrony rezerwatu przyrody został opracowany na podstawie art. 19
ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 tej ustawy,
z dostosowaniem zakresu prac do zasobów, tworów i składników przyrody,
walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych rezerwatu. Projekt planu
sporządzono uwzględniając treść Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12
maja 2005 w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego,
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie
oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94,
poz. 794), w tym uwzględniając zakres planu ochrony rezerwatu przyrody,
określony w art. 20 ust. 3, art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 2, 4, 11, 14 i 16
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W

ramach

prac

nad

planem

wykonano

niezbędne

ekspertyzy

i inwentaryzacje przyrodnicze. Ustalenia planu sformułowano na ich podstawie,
z uwzględnieniem celów rezerwatu przyrody. Podczas prac nad planem uzyskano
wnioski ze strony Nadleśnictwa Spała, dotyczące możliwości pozyskiwania
materiału genetycznego z terenu rezerwatu, a także prowadzenia projektu
przywracania bartnictwa w Polsce. Możliwe do uwzględnienia wnioski ujęto
w planie.
Przewidziane działania ochrony czynnej dotyczą ochrony stanowiska
różanecznika żółtego, a ich celem jest uzyskanie optymalnych warunków jego
egzystencji i rozwoju. Ich osiągnięcie zależy w dużej mierze od właściwego
stopnia nasłonecznienia, utrzymania odpowiednich warunków siedliskowych oraz
ochrony przed bezpośrednim niszczeniem przez człowieka.
Na obszarze rezerwatu nie dopuszcza się do prowadzenia działalności
wytwórczej, handlowej i rolniczej ze względu na sprzeczność powyższych form
działalności z celami ochrony przyrody w rezerwacie.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody projekt nie wymaga uzgodnienia z właściwą radą gminy gdyż wszystkie
grunty rezerwatu stanowią własność Skarbu Państwa i rozporządzenie nie wnosi
dodatkowych ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 19 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy projekt planu ochrony został
uzgodniony przez Ministerstwo Środowiska. Ponadto plan ochrony uzyskał
akceptację Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody na posiedzeniu, które odbyło się
w dniu 7 listopada 2007 r.
Wykonanie planowanego zakresu zadań ochronnych pociąga za sobą koszty
w wysokości ok. 16 000 zł.

ZAŁĄCZNIK 1 DO ROZPORZĄDZENIA
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO NR
/2007
Z DNIA
W SPRAWIE USTANOWIENIA PLANU
OCHRONY REZERWATU „MAŁECZ”

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania
istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
oraz ich skutków

L.p.

Identyfikacja
zagrożenia

Sposób eliminacji lub ograniczania istniejących i
potencjalnych

zagrożeń

wewnętrznych

i

Bezpośrednie

zewnętrznych oraz ich skutków
Utrzymanie w należytym stanie drewnianego

niszczenie

ogrodzenia wokół najcenniejszego skupienia krzewów

różanecznika żółtego.
Zbytnie zacienienie

w północnej części rezerwatu.
Zabieg prześwietlający przewidziany w ramach

stanowiska

ochrony czynnej oraz monitorowanie stanu jego

3.

różanecznika żółtego.
Zmiana stosunków

populacji.
Zaniechanie udrażniania rowów odwadniających na

4.

wilgotnościowych.
Niekontrolowana

terenie rezerwatu.
Naprawa lub wymiana tablic informacyjnych,

penetracja terenu

wyznaczenie szlaku dostępności.

1.

2.

rezerwatu.

ZAŁĄCZNIK 2 DO ROZPORZĄDZENIA
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO NR
/2007
Z DNIA
W SPRAWIE USTANOWIENIA PLANU
OCHRONY REZERWATU „MAŁECZ”

rodzaj
Pozostawienie

zakres
Cały okres

lokalizacja

powierzchni bez

obowiązywania

Oddz. 113g

ingerencji zewnętrznej

niniejszego Planu

procesom naturalnym oraz Ochrony.
ich monitorowanie.

ZAŁĄCZNIK 3 DO ROZPORZĄDZENIA
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO NR
/2007
Z DNIA
W SPRAWIE USTANOWIENIA PLANU
OCHRONY REZERWATU „MAŁECZ”

rodzaj
Zabieg prześwietlający,

zakres
1 x 20 lat, do uzyskania

lokalizacja
północny fragment oddz.113f,

polegający na

zwarcia drzewostanu na

wokół stanowiska różanecznika

rozluźnieniu górnej

poziomie 60-75%

żółtego Rhododendron flavum

roślinności.
Naprawa i utrzymanie w

Dotyczy istniejącego

północny fragment oddz.113f,

należytym stanie

drewnianego ogrodzenia

wokół stanowiska różanecznika

warstwy
drzewostanu w celu
dopuszczenia większej
ilości światła do niższych
warstw

ogrodzenia stanowiska
różanecznika żółtego
Rhododendron flavum

żółtego Rhododendron flavum

ZAŁĄCZNIK 4 DO ROZPORZĄDZENIA
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO NR
/2007
Z DNIA
W SPRAWIE USTANOWIENIA PLANU
OCHRONY REZERWATU „MAŁECZ”

Obszary i miejsca udostępniane dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb oraz
określenie sposobów ich udostępniania
L.p. Cel udostępniania

Obszary lub szlaki
udostępnienia

1.

Po uzyskaniu zezwolenia
Naukowy

2.

3.

Sposób udostępniania

Cały teren rezerwatu
Wyznaczony szlak

Edukacyjny

udostępnienia (Załącznik

Turystyczny i

nr 5 do rozporządzenia)
Wyznaczony szlak

rekreacyjny

udostępnienia (Załącznik

Wojewody
Ogólnodostępny, bez ograniczeń

Ogólnodostępny, bez ograniczeń

nr 5 do rozporządzenia)
4

Pozyskiwanie
materiału
genetycznego drzew

Po uzyskaniu zezwolenia
Cały teren rezerwatu

Wojewody

ZAŁĄCZNIK 5 DO ROZPORZĄDZENIA
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO NR
/2007
Z DNIA
W SPRAWIE USTANOWIENIA PLANU
OCHRONY REZERWATU „MAŁECZ”

