Pomor.2000.109.714
ZARZĄDZENIE Nr 182/2000
Wojewody Pomorskiego
z dnia 23 listopada 2000 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Mechelińskie Łąki".
(Gdańsk, dnia 28 listopada 2000 r.)
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w
województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 22, poz. 268) oraz art. 23 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r., Nr
147, p p oz.713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54,
poz. 349, Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Mechelińskie Łąki", zwany dalej
"rezerwatem", i obejmuje ochroną częściową obszar szuwarów i łąk o powierzchni 113,47
ha, położony między Rewą a Mechelinkami w gminie Kosakowo, 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 mapie ewidencji gruntów w skali 1:5000 (wg stanu na dzień 1 kwietnia 2000 roku)
stanowiącej załącznik nr 2*.
3. Opis przebiegu granic rezerwatu zawiera załącznik nr 3.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych
gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz
specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych.
§ 3. W skład rezerwatu wchodzą obszary, oznaczone w ewidencji gruntów:
1) obrębu Rewa jako działki nr: 405 (część), 406 (część), 407 (część), 408 (część) i 409 o powierzchni 13,17 ha,
2) obrębu Mechelinki jako działki nr:2/6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67 i 68 - o powierzchni 100,3 ha; w tym pododdziały oznaczone w planie
urządzania pasa nadbrzeżnego Obwodu Ochrony Wybrzeża Rozewie, Urząd Morski w
Gdyni, wg stanu na dzień 1 stycznia 1995 roku jako: 98a (część), c, 99a, b, c
§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu zabrania się:
1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
2) zbioru dziko rosnących roślin (w szczególności owoców i nasion),
3) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i
legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych substancji, innego
zanieczyszczania wody i gleby oraz powietrza,
5) wydobywania torfu,
6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania poprzez jej zaorywanie,
7) zakłócania ciszy,

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

palenia ognisk,
stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej,
zmiany stosunków wodnych,
umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z
ochroną rezerwatową, z wyjątkiem znaków związanych z ochroną porządku i
bezpieczeństwa,
wstępu na teren rezerwatu poza wyznaczonym szlakiem, oznaczonym na mapie 1:25000
stanowiącej załącznik 1*. Zakaz ten nie obejmuje służb ochrony przyrody oraz właścicieli
i użytkowników terenu,
ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb ochrony przyrody oraz właścicieli i
użytkowników terenu,
budowy wszelkich obiektów nie związanych z ochroną rezerwatu.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w
Gdańsku,
konserwacji rowów melioracyjnych za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w
Gdańsku,
koszenia, którego termin i sposób wykonania należy uzgodnić z Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody w Gdańsku
umiarkowanego wypasu bydła, prowadzonego ze względu na okresy lęgowe ptaków od
czerwca, za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku,
prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem publicznym i
z ochroną przeciwpożarową,
wykonywania innych działań ochronnych, nie ujętych w planie ochrony, za zgodą
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku.

§ 5. 1. Wokół rezerwatu przyrody tworzy się otulinę, o powierzchni 99,52 ha, na terenie
której wszelkie działania mogące spowodować zanieczyszczenia gleby, powietrza, wód
powierzchniowych i podziemnych oraz zmiany stosunków wodnych w rezerwacie, wymagają
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Gdańsku.
2. Określa się zasięg otuliny jak na mapie w skali 1:25 000 stanowiącej załącznik nr 1*.
3. Opis przebiegu granic otuliny zawiera załącznik nr 4.
§ 6. Sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów niniejszego
zarządzenia powierza się Dyrektorowi Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we
Władysławowie.
§ 7. 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.
______
*) Załączników Nr 1 i 2 nie publikuje się
ZAŁĄCZNIK Nr 3
OPIS GRANIC REZERWATU "MECHELIŃSKIE ŁĄKI"
Wschodnia granica rezerwatu biegnie od wylotu rowu melioracyjnego w pobliżu
miejscowości Rewa (dz. nr 18), na południe brzegiem morza, do ujścia starorzecza
Zagórskiej Strugi (rów) i dalej północną krawędzią rowu na zachód do zachodniej granicy
działki nr 68. Następnie granicą tą oraz zachodnimi granicami działek nr 36, 31, 32 i 33
biegnie na północ do ścieżki przecinającej działkę nr 33 i ścieżką tą w kierunku

południowo-wschodnim, do zachodniej granicy działki nr 34. Dalej granica biegnie ku
północy i północnemuzachodowi granicami działek nr 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 409 i 408, do ścieżki przecinającej w kierunku północnym działkę nr 408. Ścieżką tą
biegnie dalej do południowej granicy działki nr 407, a następnie granicą tą na zachód do
rowu melioracyjnego, gdzie skręca ponownie na północ a potem na wschód do rowu
biegnącego przez działki nr 406 i 405. Wschodnią krawędzią tego rowu biegnie dalej na
północ, do północno-wschodniej granicy działki nr 405. Granicą tą oraz granicą działki nr 407
dochodzi do granicy działki nr 19, którą biegnie na północny-zachód, do granicy działki nr
17. Wzdłuż granic tej ostatniej działki biegnie na północ, wschód i południowy wschód do
północnej granicy działki nr 16. Północnymi, północnowschodnimi oraz wschodnimi granicami
działek nr 16, 3 oraz 2/6 dochodzi do rowu melioracyjnego, którego południową krawędzią
dociera do wschodniej granicy rezerwatu.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
OPIS GRANIC OTULINY REZERWATU "MECHELIŃSKIE ŁĄKI"
Granica otuliny biegnie od południowo-wschodniej granicy rezerwatu brzegiem morza do
Zagórskiej Strugi i wzdłuż jej obecnego koryta dochodzi do szosy Rewa-Mechelinki.
Wschodnią stroną szosy biegnie na północ do północnej granicy, przebiegającej w odległości
100 m od północnej granicy rezerwatu.

