
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy w Nowej Wsi" 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2134, 2249, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074 i 1595) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Cisy w Nowej Wsi", zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar 

o powierzchni 2,38 ha wyliczonej na podstawie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie 

PL-1992, położony w miejscowości Nowa Wieś, gmina Dukla, powiat krośnieński, województwo 

podkarpackie. 

§ 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 naturalnego stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata. 

§ 4. 1. Dla rezerwatu określa się rodzaj - florystyczny (Fl). 

2. Dla rezerwatu określa się typ i podtyp: 

1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ - florystyczny (PFl), podtyp – krzewów i drzew (kd); 

2) ze względu na główny typ ekosystemu: typ – leśny i borowy (EL), podtyp – lasów górskich 

i podgórskich (lgp). 

§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
1)

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

                         w Rzeszowie 

 

                 Wojciech Wdowik 

__________________ 
1) Niniejsze Zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie uznania za 

rezerwat przyrody (M. P. z 1957 r. Nr 22, poz. 163), które zostało zamieszczone w obwieszczeniu Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 

2002r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2002 r. Nr 3, poz. 62). Zarządzenie to na podstawie art. 157 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, z tym, że na 
podstawie art. 153 tej ustawy rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej 

ustawy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) rezerwat 

przyrody utworzony do dnia 31 grudnia 1998 r. na podstawie dotychczasowych przepisów, stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu art. 1 pkt 20 lit. 
b ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 1991 r. Nr 11, poz. 492). 
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