
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

z dnia 15 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Stawy 
Milickie”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074 i 1595) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 
2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” (Dz. Urz. Woj. Dol. 
z 2013 r. poz. 6632 oraz z 2015 r. poz. 3262) w załączniku nr 3 do zarządzenia pkt 11 i pkt 22 otrzymują 
brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu:
M. Jęcz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 września 2017 r.
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Załącznik do zarządzenia Regionalnego  

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

z dnia 15 września 2017 r. 

 

 

1. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań.  

 

l.p. 
Lokalizacja działań 

ochronnych 

Rodzaj działań 

ochronnych 
Zakres działań ochronnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„11. 

Grunty rolne i leśne, stawy. 

Przeciwdziałanie 

nadmiernemu 

poziomowi 

drapieżnictwa. 

Ochrona ekosystemów 

rolnych i leśnych  oraz 

stawów przed presją 

zwierzyny łownej.  

1. Zabezpieczenie pól uprawnych przed presją dzików i jeleni za pomocą środków 

o działaniu odstraszającym dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem ministra 

właściwego do spraw rolnictwa, jeśli produkt ten spełnia wymogi dotyczące możliwości 

stosowania go na terenie rezerwatu przyrody. 

2. Dopuszcza się grodzenie upraw. 

 

3. Dopuszcza się ograniczenie szkód w uprawach rolnych poprzez odstrzał redukcyjny 

jelenia i dzika na gruntach rolnych i leśnych. Limitowany odstrzał tych zwierząt łownych 

wykonywany będzie przez członków Polskiego Związku Łowieckiego, posiadających 

odpowiednie uprawnienia wynikające z ustawy Prawo Łowieckie, na warunkach i przez 

osoby zaakceptowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

- w liczbie: dzik do 100 sztuk, jeleń do 40 sztuk w skali roku. 

4. W uzasadnionych przypadkach (znaczne zwiększenie liczebności dzika i jelenia w danym 

roku w granicach rezerwatu) dopuszcza się możliwość płoszenia tych zwierząt w celu 

wypędzenia zwierzyny grubej poza granice rezerwatu w okresie od 1 października do 15 

stycznia z częstotliwością nie większą niż 1 raz w miesiącu przy sprzyjających warunkach, 

w godzinach od 800 do 16 00 (spuszczona lub zamarznięta woda na stawach), na warunkach 

i przez osoby zaakceptowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
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we Wrocławiu. 

5. W celu ograniczenia niszczenia lęgów gatunków chronionych dopuszcza się odstrzał 

redukcyjny jenota, lisa, norki amerykańskiej i szopa pracza na stawach i groblach 

stawowych (poza okresem lęgowym gatunków chronionych, tj. od 15 sierpnia, do końca 

roku, poza sobotami, niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy) oraz na gruntach 

rolnych i leśnych. Limitowany odstrzał tych zwierząt wykonywany będzie przez członków 

Polskiego Związku Łowieckiego, posiadających odpowiednie uprawnienia wynikające z 

ustawy Prawo Łowieckie, na warunkach i przez osoby zaakceptowane przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - w liczbie: lis do 100 sztuk w skali roku, 

natomiast jenot, norka amerykańska i szop pracz – bez limitu. 

6.  W celu ograniczenia niszczenia lęgów gatunków chronionych dopuszcza się zastosowanie 

żywopułapek dla jenota, lisa, norki amerykańskiej i szopa pracza (poza okresem lęgowym 

gatunków chronionych, tj. od 15 sierpnia, do końca roku) na warunkach i przez osoby  

zaakceptowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.”. 

„22. Kompleks Stawno 

Nadleśnictwo Milicz 

Obręb: Milicz, wydzielenie: 1h, 

1i, 1k, 2a, 2c, 2f, 2g, 2h, 2j, 3a, 

3b, 3c, 3d, 3f, 4b, 4c, 4d, 4f, 4g, 

5b, 5c, 5d, 5g, 5i, 5l, 5k, 5n, 6b, 

6c, 6d, 

Obręb Cieszków, wydzielenie: 

170o; 

 

Kompleks Potasznia 

Nadleśnictwo Milicz 

Obręb: Cieszków, wydzielenie: 

283s, 283r. 

 

Kompleks Ruda Sułowska 

Nadleśnictwo Żmigród 

Obręb: Sułów, 

Działania dla 

zachowania trwałości 

lasu. 

 

 

Dopuszcza się usuwanie posuszu czynnego gatunków drzew iglastych zasiedlonych przez 

szkodniki wtórne w przypadku zagrożenia trwałości ekosystemów rezerwatu, na 

warunkach zaakceptowanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu. 
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wydzielenie: 23g, 34a, 34b, 

34d, 34f, 34h, 34i, 34j, 34k, 

38a, 38b, 38c, 38f, 38g, 39a, 

42a, 42b, 42d, 42f, 42g, 42h, 

43a, 43b, 43c, 43d, 43f, 43h, 

43j, 43k, 43l, 44b, 44h, 

 

Kompleks Radziądz 

Nadleśnictwo Żmigród 

Obręb Żmigród, wydzielenie: 

51s, 52a, 52d, 52f, 52h, 52i, 

70a, 71a, 71b. 

 

 

 

 

 

 

 

”. 
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