ROZPORZĄDZENIE NR 8/2005
Wojewody Pomorskiego
z dnia 30 maja 2005r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Bielawa"
Na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody(Dz. U.
Nr 92, poz.880) oraz art.23 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody(Dz.
U. Nr 114, poz. 492, z 1992 roku. Nr 54, poz. 254, z 1994 roku. Nr 89, poz.415, z 1995 roku,
Nr147, poz.713, z 1996 roku, Nr 91, poz.409, z 1997 roku. Nr 14, poz.72, Nr43, poz.272,
Nr54, poz.349, Nr343, poz.885 oraz z 1998 roku, Nr106 poz.668) zarządza się co następuje:
§1.
Rezerwat przyrody "Bielawa", zwany dalej "rezerwatem" obejmuje obszar lasu, wód i
bagien o powierzchni 721,41 ha, położony na terenie gmin Puck i Krokowa oraz
miasta Władysławowo, w powiecie puckim w województwie Pomorskim
§2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1. obszary o powierzchni 568,44 ha położone w granicach administracyjnych gminy
Krokowa:
a) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Sulicice jako działki nr: 39, 40, 41, 42 (wg
arkusza nr 2 mapy ewidencyjnej z 2005 r.), 60, 66, 67, 68, 69, 72, 73 (wg arkusza nr 3
mapy ewidencyjnej z 2005r.), 145, 146, 147, 153/2, 154/2, 155/2, 156/2, 157/2, 158/2,
159/2 (wg arkusza nr 5 mapy ewidencyjnej z 2005 r.) - o powierzchni 27,22 ha;
b) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Sławoszyno jako działki nr: 424 (część
drogi położona na wschód od linii stanowiącej przedłużenie granicy działek nr 204 i
206 obrębu Ostrowo, m. Władysławowo), 448/6, 448/8, 450/2, 456, 469/1, 484/3, 489,
499/1, 503/1, 504, 508/1, 524, 532/1, 535 (wg arkusza nr 3 mapy ewidencyjnej z
2005r.) o powierzchni 541,22 ha;
2) obszary o powierzchni 86,57 ha położone w granicach administracyjnych gminy
Puck, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Mieroszyno jako działki nr: 58/4 (wg
arkusza nr 1 mapy ewidencyjnej 1999 r.), 17/2, 20A i 20B (wg arkusza nr 2 mapy
ewidencyjnej z 1999 r.); w tym pododdziały lasu oznaczone w planie urządzania lasu
Nadleśnictwa Wejherowo, obrębu Darżlubie, leśnictwa Ostrowo, wg stanu na dzień
1.01.2005, jako: 17a, b, d, g, h, j, k, l, m, n, o, 20Aa, b, c, d, f, g, h, i, 20Ba, b, c, d, f,
g, h, i.
3) obszary o powierzchni 66,40 ha położone w granicach administracyjnych miasta
Władysławowo, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Ostrowo jako działki nr:
20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 216,
218, 219, 237, 241, 245, 246, 247, 248 (wg arkusza nr 1 mapy ewidencyjnej z 1999
r.), 17/1, 18/2, 19/2, 19/4, 345, 367, 369, (wg arkusza nr 2 mapy ewidencyjnej z 1999
r.); w tym pododdziały lasu oznaczone w planie urządzania lasu Nadleśnictwa

Wejherowo, obrębu Darżlubie, leśnictwa Ostrowo, wg stanu na dzień 1.01.2005 r.
jako:17c, f, i, 18c, d, f, g, 19b, c, i, 20i, j, k, l, m, n, o, p, r, s.
§3.
1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z
charakterystyczną roślinnością, stanowiącego ostoję ptactwa wodno-błotnego.
2. Określa się rodzaj rezerwatu jako torfowiskowy, typ torfowiskowy, podtyp
torfowisk wysokich (ze względu na główny typ ekosystemu), typ biocenotyczny,
podtyp biocenoz naturalnych i półnaturalnych (ze względu na dominujący przedmiot
ochrony).
§4.
Nadzór nad rezerwatem sprawuje w imieniu Wojewody Wojewódzki Konserwator
Przyrody w Gdańsku.
§5.
1. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Nr 165/99 Wojewody
Pomorskiego z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
Bielawa (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 122, poz. 1075), które na podstawie
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz.880)
traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. W Zarządzeniu Ministra Leśnictwa i i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia
1977 w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP Nr 10, poz. 64) skreśla się:
1) § 5;
2) § 6.
§6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski

