ZARZĄDZENIE NR 1/09
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Prządki"
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
1)

Nr 92, poz. 880 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rezerwatowi przyrody "Prządki”, zwanemu dalej „rezerwatem”, nadaje się nową
nazwę „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego".
2. Rezerwat obejmuje grzbiet górski o powierzchni 13,62 ha położony w województwie
podkarpackim, powiecie krośnieńskim, Gminie Korczyna, miejscowościach Korczyna
i Czarnorzeki.
§ 2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały leśne: 108h, 108j, 108m, 108n, (ujęte w „Planie
Urządzenia Lasu stan na dzień 1 stycznia 2008 r. dla Nadleśnictwa Kołaczyce, obręb Krosno”)
Leśnictwa Odrzykoń, obręb Krosno, będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwa Kołaczyce.
§ 3. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych
i krajobrazowych grupy skał piaskowych wyróżniających się charakterystycznymi formami
wytworzonymi w skutek erozji eolicznej.
§ 4. Określa się dla rezerwatu:
1) Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej (N),
2) Ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
typ: geologiczny i glebowy (PGg),
podtyp: form tektonicznych i erozyjnych (te),
3) Ze względu na główny typ ekosystemu:
typ: leśny i borowy (EL),
podtyp: lasów mieszanych górskich i podgórskich (lmg).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody.
§ 7. Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego
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r. w sprawie uznania za Podpisany.
rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 18, poz. 143), za wyjątkiem
§ 1 w części dotyczącej utworzenia rezerwatu przyrody „Prządki”.

§ 7. Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego
1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 18, poz. 143), za wyjątkiem
§ 1 w części dotyczącej utworzenia rezerwatu przyrody „Prządki”.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
2)

Urzędowym Województwa Podkarpackiego .

1)

2)

zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr
130, poz. 1083, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176 poz. 1238 i Nr 181 poz. 1286 z 2008 r.
Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor
Polski Nr 18, poz. 143), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) traci moc z dniem wejścia
w życie niniejszego zarządzenia. Na podstawie art. 153 ustawy o ochronie przyrody, formy
ochrony utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy w tym rezerwat „Prządki im. prof.
Henryka Świdzińskiego" stają się formami ochrony przyrody w rozumieniu niniejszej
ustawy.
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