
MONITOR POLSKI 

- DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Warszawa dnia 26 kwietnia 1977 roku 

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1977 roku. W 

sprawie uznania za rezerwaty przyrody. 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 roku o ochronie przyrody zarządza się, co 

następuje: 

§5.  

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Woskownica Bielawskiego Błota" obszar 

torfowiska o powierzchni 33 ha położony w gminie Krokowa województwa 

gdańskiego. Celem ochrony jest zachowanie największego na Pomorzu Gdańskiem 

skupienia woskownicy europejskiej.  

2. W skład rezerwatu wchodzą:  

1. obszar torfowiska o powierzchni 6,47 ha, określony w ewidencji gruntów wsi 

Sulicice jako działki nr 39, 40, 69, 72, 73, stanowiący własność Państwa 

zarządzany przez Państwowy Fundusz Ziemi  

2. obszar torfowiska o powierzchni 23,74 ha określony w ewidencji gruntów wsi 

Sławoszyno jako działka nr 503, stanowiący własność Państwa, zarządzany 

przez Lęborskie Zakłady Przemysłu Torfowego "Las" w Lęborku.  

3. obszar torfowiska o powierzchni 2,79 ha, określony w ewidencji gruntów wsi 

Sulicice, jako działki nr 41, 42, stanowiące własność indywidualną.  

§6. 

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Moroszka Bielawskiego Błota" obszar 

torfowiska o powierzchni 8,40 ha, położony w gminie Krokowa województwa 

gdańskiego. Celem ochrony jest zachowanie stanowiska maliny moroszki.  

2. W skład rezerwatu wchodzą:  

1. obszar torfowiska o powierzchni 8,20 ha, określony w ewidencji gruntów wsi 

Sławoszyno jako działka nr 448, stanowiący własność Państwa, zarządzany 

przez Lęborskie Zakłady Przemysłu Torfowego "Las" w Lęborku.  

2. obszar torfowiska o powierzchni 0,20 ha, określony w ewidencji gruntów wsi 

Sławoszyno jako działka nr 451, stanowiący własność indywidualna.  

§13. 

1. Na obszarze rezerwatów zabrania się:  

1. wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych z wyjątkiem wypadków 

uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego.  

2. zmiany stosunków wodnych naruszających w sposób istotny warunki 

rezerwatu  

3. zbioru ziół leczniczych i innych roślin oraz zbioru owoców i nasion drzew i 

krzewów z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu.  

4. pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich: zakaz nie 

dotyczy rezerwatu określonego w § 11.  

5. niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin  



6. zanieczyszczenia wody i terenu oraz wzniecania ognia.  

7. niszczenia drzew i innych roślin  

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

niszczenie gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków  

9. umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków 

związanych z ochrona rezerwatu.  

10. wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i 

innych urządzeń technicznych: zakaz nie ma zastosowania na obszarze 

rezerwatu określonego w § 12 w zakresie urządzeń niezbędnych do poboru 

wody dla celów przeciwpożarowych.  

11. przebywania poza miejscami ściśle wyznaczonymi  

2. Na obszarze określonym w § 5 ust.2 pkt.2 zabroniona jest wszelka działalność 

gospodarcza  

§14. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 1977 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego  

T. Skwirzyński 

 


