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ZARZĄDZENIE NR 119/99 

Wojewody Pomorskiego 
Z dnia 20 lipca 1999r. 

W sprawie uznania za rezerwat przyrody "Widowo" 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w 

województwie (Dz. U. nr 114, poz. 492, z 1992r. nr 54, poz. 254, 1994r. nr 89, poz. 415, z 

1995r., nr 147, poz. 713, z 1996r., nr 91, poz. 409, z 1997r. nr 14, poz. 72, nr 43, poz. 272, nr 

54, poz. 349, nr 133, poz. 885 oraz z 1998 nr 106, poz. 668) zarządza się co następuje: 

§1 

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Widowo", zwany dalej "rezerwatem" i 

obejmuje ochroną częściową obszar lasu o powierzchni 97,10 ha, położony w gminie 

Krokowa, w powiecie puckim, w województwie pomorskim.  

2. Określa się granicę rezerwatu jak na mapie w skali 1 : 25 000 stanowiącej załącznik nr 

1 i na mapach gospodarczych Nadleśnictwa Wejherowo oraz Urzędu Morskiego w 

Gdyni (Obwód Ochronny Wybrzeża Rozewie) w skali 1 : 10 000 (wg stanu na dzień 1 

stycznia 1995) stanowiącej załącznik nr 2.  

3. Opis przebiegu granic rezerwatu zawiera załącznik nr 3.  

§2 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zespołu form wydmowych, interesujących 

zbiorowisk leśnych i rzadkich gatunków roślin. 

§3 

W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu oznaczone w planie urządzania lasu Nadleśnictwa 

Wejherowo obręb Kolkowo leśnictwo Lisewo wg stanu na dzień 1 stycznia 1995, jako: 3Ca 

(część), h, i, j, m; 3Da, b, c, d; 3Fa, b, c, d, f, g; 3Gi, j - o łącznej powierzchni 34, 85 ha oraz 

oddziały oznaczone w planie urządzania pasa nadbrzeżnego Obwodu Ochrony Wybrzeża 

Rozewie, Obchód OW Dębki, Urząd Morski w Gdyni wg stanu na dzień 1 stycznia 1995 roku 

jako: 144b (część), c (część), g, h, i, j; 145b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n; 146b, c, d, f, g, h, i, j, 

k, l, m, n, o; 147b, c, d, f; 148b (część) oraz c - o łącznej powierzchni 59,69 ha. 

§4 

1. Na obszarze rezerwatu zabrania się:  

1. pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem 

przypadków uzasadnionych potrzebami ochrony rezerwatowej, ujętych w 

planie ochrony,  

2. zbioru wszystkich grzybów i dziko rosnących roślin (w szczególności owoców 

i nasion),  

3. polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, 

niszczenia nor i lęgowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,  

4. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych substancji, 

innego zanieczyszczania wody i gleby oraz powietrza,  



5. niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, w szczególności przez 

niszczenia, uszkadzanie czy pozyskiwanie ściółki leśnej,  

6. zakłócania ciszy,  

7. palenia ognisk,  

8. stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej,  

9. zmiany stosunków wodnych,  

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

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

bezpieczeństwa publicznego,  

11. wstępu na teren rezerwatu, poza szlakami oznakowanymi jako udostępnione 

dla ruchu pieszego, z wyjątkiem służb leśnych, pracowników Urzędu 

Morskiego oraz służb ochrony przyrody,  

12. ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych, służb ochrony 

wybrzeża oraz służb ochrony przyrody.  

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

1. prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody w Gdańsku,  

2. prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

publicznym i z ochroną przeciwpożarową,  

3. wykonywania innych działań ochronnych, nie ujętych w planie ochrony, za 

zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku.  

§5 

Sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów niniejszego zarządzenia 

powierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Gdańsku. 

§6 

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

Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

2. Ponadto zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń właściwych urzędów 

gmin i sołectw w sposób odpowiadający zwyczajom miejscowym.  

wz Wojewody Pomorskiego 

Krzysztof Pusz 

I Wicewojewoda 

 

Załącznik nr 3 

Do Zarządzenia nr 119/99 

Wojewody Pomorskiego 
Z dnia 20 lipca 1999r. 

OPIS GRANIC REZERWATU "WIDOWO" 

Zachodnią granicę rezerwatu stanowią zachodnie granice pododdz. 3Gi Nadleśnictwa 

Wejherowo oraz pododdz. 148c Obwodu Ochrony Wybrzeża Rozewie, a dalej - ścieżka 

przecinająca pododdz. 148b w kierunku morza. Następnie granica skręca na wschód, biegnąc 



granicą podstawy wydmy i plaży, wzdłuż północnego skraju pododdz. 148b, 147b, 146g, 

146f, 146d, 146c, 146b, 145j, 145i, 145b oraz 144b. W połowie tego pododdziału granica 

przebiega ścieżką kierującą się na południowy wschód, przecinającą pododdz. 144c i dalej 

granicą pododdz. 144h, 144g i 144f, dochodzi do drogi leśnej przebiegającej przez pododdz. 

3Ca. Drogą tą dochodzi do drogi publicznej (wyłączonej z rezerwatu) i skręca nią na 

południowy zachód, biegnąc dalej wzdłuż południowej granicy pododdz. 3Ca, 3Ch, 3Ci, 

3Cm. Następnie granicą tą dociera do rowu, stanowiącego granicę pododdz. 3Fa oraz 3Fh. 

Wschodnią, a potem północną krawędzią tego rowu, biegnącego wzdłuż drogi publicznej, 

dochodzi do granicy lasu, którą kieruje sie ku północy, dochodzi do linii oddziałowej oddz. 

3G i 3F, którą nadal dąży w tym kierunku, aż do drogi leśnej będącej granicą lasów 

Nadleśnictwa Wejherowo i Urzędu Morskiego w Gdyni. Drogą tą biegnie na zachód, aż do 

granicy pododdz. 3Gj, a następnie skręca na południe i na zachód, dochodząc do granicy 

pododdz. 3Gi. 

 


