
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Polesie Rowskie"

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1614, 2244 i 2340) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się, na okres 20 lat, plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Polesie Rowskie”, zwanego dalej 
„rezerwatem”.

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych kompleksu wodno-
torfowiskowego, z przyległym pasem borów bagiennych oraz stanowiskami chronionych i zagrożonych 
gatunków roślin i zwierząt. 

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są:

1) dobry stan zachowania zbiorowisk torfowiskowych i lasów bagiennych;

2) naturalne, spontaniczne procesy regeneracji eskploatowanego w przeszłości torfowiska;

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla rezerwatu oraz ich skutków, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Cały obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 5. 1. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej rezerwatu z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji 
tych działań, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Mapę lokalizacji działań na obszarze ochrony czynnej rezerwatu, o których mowa w ust. 1, określa 
załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. 1. Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łaskarzew, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łaskarzew, 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych: 

1) na terenie rezerwatu należy utrzymać całość obszaru, jako wyłączony z możliwości lokalizacji wszelkiej 
nowej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem rezerwatu;

2) należy zachować dotychczasowy, leśny charakter otoczenia rezerwatu w strefie obejmującej działkę 
ewidencyjną nr 246 obrębu Izdebno Kolonia;

3) na terenie rezerwatu oraz w strefie 500 m od jego granic należy wykluczyć możliwość prowadzenia działań 
mogących przyczynić się do naruszenia warunków hydrologicznych torfowiska i jego zlewni oraz 
zmieniających cechy fizyko - chemiczne wód podziemnych.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie

Arkadiusz Siembida

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 13679



Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 25 listopada 2019 r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla rezerwatu oraz ich skutków

Identyfikacja zagrożenia Rodzaj zagrożenia Sposób eliminacji zagrożenia lub jego ograniczenia

Zmiana stosunków wodnych w rezerwacie i jego zlewni
prowadząca do zaburzenia warunków hydrologicznych

torfowiska

Potencjalne
Zewnętrne i Wewnętrzne

Prowadzenie monitoringu warunków hydrologicznych.
Wprowadzenie ustaleń do dokumentów planistycznych

Długotrwałe lub okresowe odwodnienie w skutek
wadliwie prowadzonych prac remontowych,

modernizacyjnych przylegającej do rezerwatu linii
kolejowej

Potencjalne
Zewnętrzne

Wszelkie prace ziemne prowadzone wzdłuż linii kolejowej od
strony rezerwatu poniżej powierzchni torfowiska, muszą być
poprzedzone wnikliwą analiza warunków geologiczno-
hydrologicznych już na etapie sporządzania raportu

oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z określeniem
sposobów zabezpieczenia warunków wodnych

Sukcesja drzew i krzewów na obszarze torfowiska
Potencjalne
Zewnętrzne

Usuwanie drzew i krzewów wraz z usunięciem pozyskanej
biomasy poza teren rezerwatu

Zmiana cech fizyko - chemicznych wód podziemnych w
rezerwacie i jego zlewni na wskutek wprowadzania do

gruntu ścieków

Potencjalne
Zewnętrzne Wprowadzenie ustaleń do dokumentów planistycznych

obejmujących wykluczenie odprowadzania ścieków do gruntu
w rezerwacie i jego zlewniZmiana przeznaczenia gruntów w sąsiedztwie

rezerwatu, a w szczególności ich odlesienie
Potencjalne
Zewnętrzne
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 25 listopada 2019 r.

Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej rezerwatu z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji
tych działań

Rodzaj działania ochronnego
Zakres działań ochronnych

Lokalizacja działań ochronnych
Termin wykonania

Monitoring torfowiska - działanie ochronne obejmujące przeprowadzenie regularnych,
powtarzanych po sobie obserwacji i pomiarów oceniających, w stosunku do stanu wyjściowego,
stan zachowania poszczególnych płatów roślinności, wraz z analizą zmian florystycznych, ze

szczególnym uwzględnieniem ewentualnego wzrostu lub spadku pokrycia drzew

Co 5 lat obszar rezerwatu

Monitoring warunków hydrologicznych - działanie ochronne obejmujące przeprowadzenie
pomiaru poziomu wód w torfowisku

Corocznie obszar rezerwatu

Usuwanie drzew i krzewów - działanie ochronne obejmujące usunięcie drzew i krzewów wraz z
usuwaniem pozyskanej biomasy poza teren torfowiska.

Działanie należy wdrażać w
sytuacji dużego pokrycia
torfowiska przez drzewa i
krzewy, prace prowadzić od

grudnia do marca

działka 246, wydzielenie 300c i
300d
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 25 listopada 2019 r.

Mapa lokalizacji działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej rezerwatu
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