
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 

z dnia 20 kwietnia 2015 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Jeziorko Daisy” 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 627, 628, 842 oraz z 2014 r., poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Jeziorko Daisy”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar lasu, 

wraz z nieczynnym wypełnionym wodą kamieniołomem, o całkowitej powierzchni 7,11 ha, położony na tere-

nie gminy Świdnica, w powiecie świdnickim, w województwie dolnośląskim. 

§ 2. Celem ochrony przyrody jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kopalnej fauny 

górnego dewonu odsłoniętej w nieczynnym kamieniołomie wapienia. 

§ 3. Numery działek ewidencyjnych oraz adresów leśnych, wchodzących w skład rezerwatu, określa za-

łącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 4. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia, oraz tabela za-

wierająca przebieg granicy rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic według 

układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. Dla rezerwatu przyrody ustala się: 

1) rodzaj – przyrody nieożywionej (N); 

2) typ i podtyp: 

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – geologiczny i glebowy (PGg), podtyp – stanowisk 

paleontologicznych (sp), 

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ – Leśny i borowy (EL), podtyp – lasów mieszanych górskich 

i podgórskich (lmg). 

§ 6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego
1)

. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu: 

M. Jęcz 

___________________ 
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie  uznania za  rezerwat  przyrody (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1089),  

które  utraciło moc z dniem 3 sierpnia 2001 r. na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 kwietnia 2015 r.
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