
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 71, poz. 1133 

ROZPORZĄDZENIE NR 11/2003  

Wojewody Pomorskiego 
z dnia 20 maja 2003r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Długosz Królewski w Wierzchucinie" 

Na podstawie art. oraz art. 23 i 23a ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2001r. nr 99, poz. 1079; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1189; nr 145, poz. 1623; z 

2002r. nr 130, poz. 1112) zarządza się co następuje: 

§1 

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Długosz Królewski w Wierzchucinie", 

zwany dalej "rezerwatem", i obejmuje ochroną częściową obszar lasu Nadleśnictwa 

Choczewo o powierzchni 148,19 ha, położony 3 km na wschód od miejscowości 

Wierzchucino w gminie Krokowa, w powiecie puckim, w województwie pomorskim.  

2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały i pododdziały lasu oznaczone na mapach planu 

urządzania lasu Nadleśnictwa Choczewo obręb Choczewo Leśnictwo Wierzchucino 

wg stanu na dzień 1 stycznia 2003r., jako: 244, 245, 246 i 247 a-h.  

3. Określa się granicę rezerwatu jak na mapie w skali 1 : 10 000 stanowiącej załącznik nr 

1 i na mapie gospodarczej Nadleśnictwa Choczewo w skali 1 : 5000 (wg stanu na 

dzień 1 stycznia 2003r.) stanowiącej załącznik nr 2.  

§2 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska długosza królewskiego Osmunda 

regalis, największej w regionie gdańskim widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum 

oraz pozostałości torfowiska wysokiego i przejściowego wraz z właściwymi dla tych 

ekosystemów gatunkami i zbiorowiskami roślinnymi. 

§3 

1. Na obszarze rezerwatu zabrania się:  

1. polowania, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i zabijania, 

zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i lęgowisk zwierzęcych 

oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,  

2. pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,  

3. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, 

innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza,  

4. dokonywania zmian obszarów objętych ochroną,  

5. zmiany stosunków wodnych, regulacji cieków wodnych, jeżeli służą one 

innym celom niż ochrona przyrody,  

6. wydobywania skał i minerałów,  

7. niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,  

8. palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otwartym 

płomieniu,  

9. zbioru dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części,  

10. ruchu pieszego (poza szlakiem do tego wyznaczonym), rowerowego, 

narciarskiego, jazdy konnej wierzchem,  



11. wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,  

12. ruchu pojazdów,  

13. umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie 

związanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem związanych z ochroną porządku i 

bezpieczeństwa publicznego,  

14. zakłócania ciszy,  

15. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  

16. biwakowania,  

17. prowadzenia badań naukowych bez zgody właściwego organu uznającego 

obszar za rezerwat przyrody.  

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:  

wykonywania zabiegów wynikających z planu ochrony lub rocznych zadań 

ochronnych, a także w przypadku konieczności likwidacji nagłych zagrożeń, 

czynności nie ujętych w planie ochrony rezerwatu lub rocznych zadaniach 

ochronnych za zgodą organu ustanawiającego plan ochrony lub roczne zadania 

ochronne,  

1. prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

publicznym, zapobieganiem lub likwidacją skutków klęski żywiołowej,  

2. wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa.  

3. Zakazy, o których mowa w ust. 1, ppkt 10 i 12, nie dotyczą służb leśnych i ochrony 

przyrody.  

§4 

Bieżący nadzór, kontrolę oraz uzgodnienia wynikające z niniejszego rozporządzenia w 

imieniu Wojewody wykonuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Gdańsku. 

§5 

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

2. Ponadto rozporządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń właściwego urzędu 

gminy i sołectw w sposób odpowiadający zwyczajom miejscowym.  

Wojewoda Pomorski 

Z up. Wojewody Pomorskiego 

K. Gozdawa - Nocoń 

Wicewojewoda Pomorski 

 


