
ZARZĄDZENIE NR 31/2009 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia 22 maja 2009 r. 
 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Kiełpino”. 

 Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, 
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286; z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Kiełpino”, zwanego dalej 
„rezerwatem”. 

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie jeziora lobeliowego z roślinnością 
reliktową. 

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są: 

1) przywrócenie i ochrona unikatowych walorów biotopowych jeziora lobeliowego, w szczególności: 
cech fizycznych i chemicznych wody i osadów; 

2) zabezpieczenie populacji gatunków rzadkich, chronionych i zagroŜonych wyginięciem roślin, w 
szczególności: poryblinu jeziornego Isoëtes lacustris, lobelii jeziornej Lobelia dortmanna, brzeŜycy 
jednokwiatowej Litorella uniflora, warnstrofii włoskolistnej Warnstorfia trichophylla i sierpowca 
moczarowowego Drepanocladus sendtneri oraz ochrona róŜnorodności biocenotycznej, w 
szczególności zbiorowisk charakterystycznych dla jezior lobeliowych; 

3) zachowanie jeziora lobeliowego (3110) - siedliska przyrodniczego wymagającego ochrony w 
formie wyznaczenia obszaru Natura 20001; 

4) zabezpieczenie niezakłóconego przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych; 
5) ochrona stanu zasobów wodnych poprzez odtworzenie naturalnego układu hydrologicznego 

rezerwatu; 
6) dzierŜawa jeziora przez Polski Związek Wędkarski do 2010 r. i związane z tym jego wędkarskie 

uŜytkowanie i antropopresja; 
7) połoŜenie rezerwatu na terenie projektowanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk (SOO) 

„Bobolickie Jeziora Lobeliowe” (PLH320001)2 sieci Natura 2000; 
8) połoŜenie rezerwatu z dala od uciąŜliwych obiektów przemysłowych i duŜych aglomeracji; 
9) bliskie sąsiedztwo wsi Porost oraz drogi lokalnej Porost - Drzonowo; 
10) promocja regionu poprzez eksponowanie przyrodniczych i krajobrazowych walorów rezerwatu 

oraz rozwijanie wiedzy ekologicznej wśród lokalnej społeczności; 
11) wyeliminowanie niekontrolowanej antropopresji. 

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i 
potencjalnych zagroŜeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków przedstawia tabela, 
stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną. 

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i 
lokalizacji tych działań przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 6. Obszar rezerwatu udostępnia się dla celów badań naukowych po uzyskaniu zgody 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i powiadomieniu zarządzającego 
rezerwatem - Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. 

                                                      
1 według rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. 
Nr 94, poz. 795). 

2 obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty - zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej w dniu 12 
grudnia 2008 r. 



§ 7. Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Szczecinek, planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
zachodniopomorskiego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagroŜeń wewnętrznych lub 
zewnętrznych: 

1) uwzględnić lokalizację rezerwatu w powyŜszych dokumentach oraz aktach prawa miejscowego; 
2) naleŜy utrzymać dotychczasowy status lasów wodochronnych wokół rezerwatu oraz nie zmieniać 

kategorii uŜytkowania tych gruntów; 
3) naleŜy wyłączyć z sieci melioracyjnej jezioro Kiełpino Małe, a wszelkie działania dotyczące sieci 

melioracyjnej zlewni jeziora Kiełpino nie powinny negatywnie oddziaływać na stosunki wodne w 
rezerwacie i cel jego ochrony. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

p.o. ZASTĘPCY REGIONALNEGO 
DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 

REGIONALNY KONSERWATOR PRZYRODY 
W SZCZECINIE 

 
Dorota Janicka 
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Załączniki do zarz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

z dnia 22 maja 2009

Identyfikacja oraz okre ślenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniej
potencjalnych 

ń zewnętrznych i wewn ętrznych oraz ich skutków

 

zarządzenia Nr 31/2009 
Środowiska w Szczecinie 

z dnia 22 maja 2009 r. (poz. 1190) 

Załącznik nr 1 

lenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniej ących i 

trznych oraz ich skutków  

 
 



 

 



Określenie działa ń ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem  rodzaju,

 

 ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem  rodzaju,
zakresu i lokalizacji tych działa ń 

Załącznik nr 2 

 ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem  rodzaju,  

 


