
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

z dnia 22 lipca 2022 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Olzy" 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 916) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Olzy", zwany dalej "rezerwatem", obejmuje obszar o powierzchni 

41,45 ha1), na terenie gminy Zarszyn w powiecie sanockim. 

2. Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci mapy przedstawia Załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

3. Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów załamania granicy przedstawia 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. Celem ochrony w rezerwacie przyrody jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych 

i krajobrazowych naturalnych procesów geologicznych zachodzących w obrębie wychodni i odsłonięć skalnych 

warstw menilitowych. 

§ 3. Określa się następujący rodzaj, typ i podtyp rezerwatu: 

1) rodzaj rezerwatu - przyrody nieożywionej (N); 

2) typ i podtyp rezerwatu, ze względu na dominujący przedmiot ochrony: 

a) typ - geologicznego i glebowego (PGg), 

b) podtyp - form tektonicznych i erozyjnych (te); 

3) typ i podtyp rezerwatu, ze względu na główny typ ekosystemu: 

a) typ - leśny i borowy (EL), 

b) podtyp - lasów górskich i podgórskich (lgp). 

§ 4. 1. Wyznacza się otulinę obejmującą obszar o powierzchni 5,59 ha2). 

2. Położenie i obszar otuliny rezerwatu przedstawia Załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Przebieg granicy otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania przedstawia 

Załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. Sprawowanie nadzoru nad rezerwatem powierza się Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 

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

  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie 

 

 

Wojciech Wdowik 

 

 

 

    

 
1) Powierzchnia rezerwatu w oparciu o dane przestrzenne GIS jako powierzchnia poligonu opisanego 

współrzędnymi punktów załamania granicy rezerwatu w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych  

PL-1992, który jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym 

mowa w przepisach na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) 

 
2) Powierzchnia otuliny w oparciu o dane przestrzenne GIS jako powierzchnia poligonu opisanego 

współrzędnymi punktów załamania granicy otuliny w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych  

PL-1992, który jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym 

mowa w przepisach na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) 
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