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ZARZĄDZENIE NR 22/2012
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE
z dnia 7 września 2012 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Kanał Kwiatowy”1).
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 późn. zm.2)) zarządza się, co następuje.
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Kanał Kwiatowy”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje fragment starorzecza Odry wraz z przyległymi terenami lądowymi o łącznej powierzchni 3,1260 ha, zlokalizowany na terenie
gminy Kołbaskowo w powiecie polickim i gminy Gryfino w powiecie gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim.
§ 2. 1. Numery działek ewidencyjnych wchodzące w skład rezerwatu oraz opis przebiegu granic rezerwatu
z uwzględnieniem współrzędnych punktów załamania tej granicy przedstawione zostały w załączniku nr 1 do
zarządzenia.
2. Graficzny przebieg granic rezerwatu przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie stanowisk rzadkich gatunków roślin wodnych i błotnych.
§ 4. Określa się dla rezerwatu:
1) rodzaj rezerwatu przyrody: florystyczny (Fl);
2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
a) typ: florystyczny (PFl),
b) podtyp: roślin zielnych i krzewinek (rzk);
3) ze względu na główny typ ekosystemu:
a) typ: różnych ekosystemów (EE),
b) podtyp: ekosystemów wodnych i nieleśnych (nw).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie.

1)

niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia z dnia 10 listopada 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. Nr 42, poz. 206, zm. M.P. z 1982 r. Nr 20, poz. 179), które
utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, zm. 157, poz. 1241 i Nr 215 poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804), z tym że na podstawie art. 153 przywołanej ustawy rezerwaty przyrody utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy stały się rezerwatami w rozumieniu niniejszej ustawy.
2)
zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215 poz. 1664,
z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 95, poz. 963, Nr 208,
poz. 1241, Nr 224, poz. 1337 i z 2012 r. Nr 0, poz. 985.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Szczecinie
Przemysław Łagodzki
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