
ZARZĄDZENIE Nr 14 / 09 

REGIONALNEGO DYREKTORA 

OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU 

z dnia 8 lipca 2008 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Dolina Kulawy” 

 

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

Nr 92, poz. 880 ze zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Dolina Kulawy”, zwany dalej „rezerwatem” 

i obejmuje ochroną czynną obszar o powierzchni 155,41 ha, położony w województwie 

pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Lipnica oraz w powiecie chojnickim, w gminie 

Brusy. 

§ 2. 1. W skład rezerwatu wchodzi: 

1) obszar oznaczony na mapach planu urządzania lasu Nadleśnictwa Osusznica, obrębu 

Chociński Młyn, wg stanu na dzień 1 stycznia 2000 roku, jako wydzielenia leśne: 133 

a część zachodnia, 133 c część zachodnia, 134 b, d, f, g, h, i, j, 135 b część 

południowa, 135 c część południowa, 135 d część południowowschodnia, 135 f, g, 

142 a, b, c, d, f, g, h, i, j część północna, 142 k część zachodnia, 142 l, m, 143 a, b, c, 

d, f, g część wschodnia, 143 h część wschodnia oraz drogi leśne, o łącznej 

powierzchni 63,69 ha; 

2) obszar oznaczony na mapach planu urządzania lasu Nadleśnictwa Przymuszewo, 

obrębu Przymuszewo, wg stanu na dzień 1 stycznia 2009 roku, jako wydzielenia 

leśne: 148 k, l, m, o, r, s, t, w, x, 149 a, b, c, d, f, g, h, i, 178 f, 179 a, b, c, d, g, h, i, j, k, 

l, m, o, p, 180 a, h, i, j, k, l, m, o, p, r, s, 209 b, 210 b, d, i, 211 a, b, i, j, oraz drogi 

leśne, o łącznej powierzchni 69,95 ha; 

3) jezioro Małe Głuche oraz fragment rzeki Kulawy, obejmujące działki ewidencyjne 

położone w gminie Brusy, w obrębie ewidencyjnym Wicko, oznaczone numerami: 2, 

4 część północną, 5, o łącznej powierzchni 18,28 ha; 

                                                 
1 ) zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75 
poz. 493, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199 poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 
 



4) jeziora Bukówki Małe i Bukówki Duże, obejmujące działki ewidencyjne położone 

w gminie Lipnica, w obrębie ewidencyjnym Prądzonka, oznaczone numerami: 185/1, 

196/1; o łącznej powierzchni 3,49 ha. 

2. Według ewidencji gruntów, teren wymieniony w ustępie 1, w punktach 1 i 2, obejmuje: 

1) działki położone w gminie Lipnica, w obrębie Prądzonka, oznaczone numerami: 133/1 

część zachodnią, 134/1 część południową, 135/2 część południowowschodnią, 

142/1, 143/1; 

2) działki położone w gminie Brusy, w obrębie Widno, oznaczone numerami: 3148/2 

część zachodnią, 3149/1, 3178 część północnozachodnią, 3179 część 

północnozachodnią, 3180 część południowowschodnią, 3209 część 

północnozachodnią, 3210 część zachodnią, 3211 część wschodnią. 

§ 3. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kompleksu torfowisk 

soligenicznych, źródlisk, jezior mezotroficznych oraz leśnych i nieleśnych ekosystemów 

lądowych z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami. 

2. Określa się: 

rodzaj rezerwatu jako torfowiskowy T; 

typ: biocenotyczny i fizjocenotyczny PBf, podtyp: biocenoz naturalnych i półnaturalnych bp - 

ze względu na dominujący przedmiot ochrony;  

typ: różnych ekosystemów EE, podtyp lasów i torfowisk lt - ze względu na główny typ 

ekosystemu. 

§ 4. 1. W celu zabezpieczenia rezerwatu przed zagrożeniami zewnętrznymi wyznacza się 

otulinę rezerwatu o powierzchni 346,00 ha.  

2. W skład otuliny rezerwatu wchodzi: 

1) obszar oznaczony na mapach planu urządzania lasu Nadleśnictwa Osusznica, obrębu 

Chociński Młyn, , wg stanu na dzień 1 stycznia 2000 roku, jako oddziały: 133 a część 

północna, 133 b, c część wschodnia, 133 d, f, g, 134 a, c, 135 a, b część północna, 135 

c część północnozachodnia, 135 d, 141, 142 j część południowa, 142 k część 

południowowschodnia, 143 g część zachodnia, 143 h część zachodnia. Teren ten 

obejmuje działki ewidencyjne gminy Lipnica obrębu Prądzonka oznaczone 

numerami: 133/1 część zachodnią, 134/1 część południową, 135/2 część 

południowowschodnią, 142/1 część północną i zachodnią, 143/1 część 

północnowschodnią); 



2) obszar oznaczony na mapach planu urządzania lasu Nadleśnictwa Przymuszewo, 

obrębu Przymuszewo, wg stanu na dzień 1 stycznia 2009 roku, jako oddziały: 75 a, b, 

c, d, f, 76, 77, 78 a, i, j, 109 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, m, n, 110, 148 a, b, c, d, f, g, h, i, j, 

n, p, y, 150 a, g, 178 c, d, g, h, i, 179 f, n, 180 b, c, d, f, 209 a, 210 a, c, f, g, h, j, k, l, m, 

n, 211 c, d, f, g, 235 h, i, j, k, l, n, o, 236 a, b, c, d, f, g, h, l część wschodnia. Teren ten 

obejmuje działki ewidencyjne gminy Brusy, obrębu Kruszyn oznaczone numerami: 

40, 3075 część północną, 3076, 3109 część północnozachodnią, oraz gminy Brusy, 

obrębu Widno oznaczone numerami: 3077/3, 3078/1 część wschodnią, 3110, 3148/2 

część wschodnią, 3150 część wschodnią, 3178 część zachodnią, 3179 część 

południowowschodnią, 3180 część północnozachodnią, 3209 część północną, 3210 

część wschodnią, 3211 część zachodnią, 3235/2 część zachodnią, 3236 część 

północnowschodnią); 

3) działki ewidencyjne gminy Brusy obrębu Widno oznaczone numerami: 1, 4, gminy 

Brusy obrębu Kruszyn oznaczone numerami: 2, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 oraz gminy 

Lipnica obrębu Prądzonka oznaczoną numerem 201. 

3. Granice rezerwatu i otuliny przedstawia mapa Nadleśnictwa Osusznica, wg stanu na dzień 

1 stycznia 2000 r. oraz mapa Nadleśnictwa Przymuszewo, wg stanu na dzień 1 stycznia 

2009 r. stanowiące załącznik do rozporządzenia. 

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Gdańsku. 

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

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

        w Gdańsku 

               Hanna Dzikowska 

 


