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ROZPORZĄDZENIE NR 166/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 lipca 2006 r. 

w sprawie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§1. Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskie
go, zwany dalej „Parkiem", obejmuje obszar o powie�zchni
17.220 ha na terenie gmin: Czempiń, Kościan, Krzywiń i Srem. 

§2. Granica Parku przebiega następująco:

Począwszy od punktu w miejscowości Słonin, w którym 
do drogi powiatowej nr 3898 P (Racot - Czempiń) dochodzi od 
zachodu droga powiatowa nr 3913 P ze Starych Oborzysk, 
granica biegnie wschodnią stroną drogi w kierunku północ
nym. Dochodzi do miejsca, gdzie do tej drogi, od strony 
wschodniej, dochodzi droga gruntowa z Borowa. Następnie 
granica skręca na wschód, biegnie południową stroną tej 
drogi, do miejsca, gdzie droga przecina ciek Olszynka. Tu 
skręca na południowy zachód, biegnie wschodnim brzegiem 
tego cieku, do rowu dopływowego Głęboki Rów. Następnie 
granica prowadzi północnym brzegiem tego rowu, w kierunku 
południowo-wschodnim, przecina drogę powiatową nr 3915 
P Żydowo - Gorzyce, dochodzi do drogi powiatowej nr 3916 
p Gorzyce - Gorzyczki. Dalej biegnie południowym skrajem 
tej drogi, w kierunku wschodnim, przez miejscowości Go
rzyczki i Nowy Gołębin. Następnie, w miejscu, gdzie do tej 
drogi od północy dochodzi droga gminna z Rakówki, skręca 
na południe i biegnie wschodnią stroną drogi do miejscowo
ści Donatowo. W miejscowości Donatowo skręca na wschód, 
biegnie południową stroną drogi powiatowej nr 3897 P pro
wadzącej do Błociszewa do granicy gminy Czempiń i gminy 
Śrem. Dalej prowadzi granicą między gminami Czempiń 
i Śrem, początkowo w kierunku północnym, następnie wschod
nim, północno-zachodnim i zach�dnim, do miejsca, gdzie 
stykają się granice gmin Czempiń, Srem i Brodnica. Tu skręca 
na północny wschód i dalej przebiega granicą między gmina
mi Śrem i Brodnica aż do miejsca przecięcia z linią kolejową 
Czempiń - Śrem. Następnie biegnie południową stroną toru, 

w kierunku wschodnim, do miejsca przecięcia przez linię 
kolejową granicy gminy Śrem i gminy Brodnica. W tym 
miejscu skręca na południowy wschód i dalej biegnie po 
granicy gmin: Śrem i Brodnica. Dochodzi do gminnej drogi 
gruntowej Szymanowo - Gaj stanowiącą działkę ewidencyjną 
o numerze 53 (aqµsz nr 2 mapy ewidencyjnej obrębu Gaj, 
gmina Śrem). Skręca na południe· i dalej prowadzi połu
dniową stroną tej drogi, początkowo w kierunku południo
wym, potem południowo-wschodnim i następnie południo
wo-zachodnim, do miejscowości Gaj. W miejscowości Gaj
dochodzi do ulicy biegnącej wzdłuż byłego gospodarstwa 
PGR. Tu skręca na północny zachód i dalej prowadzi północną 
stroną tej ulicy do skrzyżowania z drogą gminną, którą
stanowi działka ewidencyjna o nr 54/2 (arkusz nr 2 mapy
ewidencyjnej obrębu Gaj, gmina Śrem). Tu granica skręca na 
południowy zachód i biegnie zachodnim skrajem tej drogi, 
która początkowo jest drogą gminną, a następnie przechodzi
w drogę powiatową (działki ewidencyjne o nr 54/2 

_
i 54/1 

- arkusz 2 mapy ewidencyjnej obrębu Gaj, gmina Srem).
Dochodzi do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3897 P
(Śrem - Błociszewo). Za skrzyżowaniem granica prowadzi w
kierunku południowym zachodnią stroną drogi gminnej, którą 
stanowi działka ewidencyjna o numerze 89 (arkusz nr 3 mapy 
ewidencyjnej obrębu Gaj, gmina Śrem). Dochodzi do skrzy
żowania z drogą gruntową (Gaj - Nochowo). Następnie skręca 
na południowy W&Chód i dalej przebiega południową stroną 
tej drogi (ulica Jesienna) do miejscowości Nochowo.
W Nochowie dochodzi do ulicy Majowej, która stanowi drogę 
z leśnictwa Błociszewo do Nochowa. Tu skręca w kierunku
wschodnim, biegnie południowym skrajem

. 
tej drogi, do

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432 (Srem - Jerka).
W tym miejscu skręca w kierunku południowo-zachodnim 
i biegnie zachodnim skrajem drogi wojewódzkiej do miejsco
wości Wyrzeka. W miejscowości Wyrzeka granica skręca na 
zachód w ulicę Grzybową i dalej prowadzi południowym 
skrajem tej ulicy, która przechodzi w drogę prowadzącą do 
Rąbinia, do granicy między gminami Śrem i Krzywiń (do 
skraju lasu). Następnie skręca na południowy zachód i prze-
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biega wzdłuż tej granicy gmin, aż do Rowu Wyskoć. Tu 
granica skręca na południowy wschód, prowadzi północną 
stroną tego rowu aż do Jeziora Zbęchy. Dalej przebiega 
wzdłuż północno-wschodniego brzegu tego jeziora (włączając 
jezioro w granicę parku). Od miejsca, gdzie do południowego 
krańca jeziora dochodzi rów, granica dochodzi wschodnim 
skrajem rowu do gminnej drogi gruntowej nr 58021 (Mościsz
ki - Zbęchy). Tu skręca na południowy zachód i biegnie 
zachodnią stroną tej drogi do skrzyżowania z drogą powia
tową nr 3919 P (Zbęchy - Bieżyń). Skręca na północny zachód. 
biegnie północną stroną tej drogi do miejscowości Zbęchy, 
przecina drogę powiatową nr 3920 P (Zbęchy - Krzywiń), dalej 
prowadzi na zachód północną stroną gminnej drogi grunto
wej do miejscowości Jerka. Dochodzi do drogi wojewódzkiej 
nr 432 Krzywiń-Śrem. Biegnie północnym skrajem tej drogi 
przez miejscowość Jerka (wzdłuż ulicy Szkolnej), do miejsca 
skrzyżowania tej drogi z drogą powiatową nr 3927 P (Świniec 
- Jerka). Następnie granica prowadzi północną stroną tej 
drogi powiatowej do miejscowości Świniec. W miejscowości 
Świniec, w punkcie, w którym droga ta dochodzi do drogi 
powiatowej nr 3900 P z Krzywinia, granica skręca na północny 
zachód, biegnie wschodnim skrajem tej drogi i następnie 
skręca na zachód w drogę prowadzącą do Jurkowa. Biegnie 
północną stroną drogi i dochodzi do mostku na Kanale 
Kościańskim (Kanał Obry). Tu skręca na północny zachód
i biegnie północno-wschodnim brzegiem Kanału Kościańskie
go (Kanału Obry), do miejsca, gdzie kanał ten łączy się 
z Rowem Racockim. Następnie skręca w kierunku pótnocno
wschodnim, biegnie początkowo północnym brzegiem Rowu 
Racockiego, a dslej północnym brzegiem jAgo północnej
odnogi. Dochodzi do miejsca, w którym odnoga ta łączy się 
z ciekiem Witkówks. Tu skręca na północny wschód i biegnie 
zachodnim brzegiem cieku Witkówka, do granicy między 
gminą Czempiń i Kościan. Dslej biegnie w kierunku północ
nym wzdłuż tej granicy. Dochodzi do miejsca, gdzie granicę
gmin przecina droga powiatowa nr 3898 P (Słonin - Witków
ki). Przecina tę drogę i biegnie wschodnim skrajem drogi do 
miejscowości Słonin do punktu, gdzie rozpoczęto opis grani
cy.

§3. Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku
należy: 

1) zachowanie historycznej sieci zadrzewień śródpolnych
o dużych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych,
naukowo-dydaktycznych i kulturowych;

2) zachowanie i popularyzacja zrównoważonego krajobrazu
rolniczego; 

3) zachowanie bogactws fauny i flory Parku. 

§4. 1. Na terenie Parku wprowadza się następujące zakazy:

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na srodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, 
poz. 627, z późn. zm. 1 1); 

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, nisz• 
czenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozro
du oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynnosci w ramach racjo
nalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przy
drożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby 
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpie
czeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych;

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu,
oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i 
zwierząt, a także,minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających 
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpiecze
niem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub prze
ciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te 
nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce 
rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie sze
rokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących 
turystyce wodnej, gospodarce wodnej tub rybackiej; 

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników 
wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 

9) wylewsnia gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych 
gruntów rolnych; 

1 O) prowadzenia chi>,wu i hodowli zwierząt metodą bezściół· 
kawą; 

11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników 
sciekowych;

12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

13) używania lodzi motorowych i innego sprzętu motorowego 
na otwartych zbiornikach wodnych. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą ustaleń 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
decyzji o warunkach zabudowy obowiązujących w dniu wej
ścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogloszenia2) 

Wojewoda Wielkopolski 
/-) Tadeusz Dziuba 

11 Zmiany wymie,lipnej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 
r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, 
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, 
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, 
Nr 91, poz. 857, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. 
Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, 
poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i Nr 249, 
poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360. 
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2l Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze
niem Nr 1/92 Wojewody Leszczyńskiego i Wojewody Poznań
skiego z dnia 1 grudnia 1992 r. w sprawie; utworzenia Parku 
Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego (Dz. 
Urz. woj. Poznańskiego Nr 16, poz. 142), które na podstawie 

..,,, 
art. 157 Ltstawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. Nr 92, poz. 880, ze zm.) traci moc z dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia z tym, że na podstawie art. 
153 w/w ustawy utworzony park krajobrazowy stal się par
kiem krajobrazowym w rozumieniu ustawy. 
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ROZPORZĄDZENIE Nr 167/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 lipca 2006 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co 
następuje: 

§1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Bukowy 
Ostrów" obszar gruntów leśnych, wód i bagien o powierzchni 
77,92 ha, potożony w gminie Kwilcz w powiecie międzychodz
kim województwa wielkopolskiego, zwany dalej „rezerwa
tem". 

§2. W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w pla
nie urządzenia lasu Nadleśnictwa Sieraków, według stanu na 
dzień 1 stycznia 2006 r., jako oddziały: 174 g (część stanowiąca 
drogę), h, i, j, k, I (część stanowiąca drogę), o, p, r, s, 175 k, 
I, 176 i, k (część stanowiąca linię oddziałową), 178 d, 179 a, b, 
c, d, f, g, h, i, j, k, n, 182 a, b; w leśnictwie Stary Młyn, Obręb 
Sieraków. 

§3. Dla zabezpieczenia walorów przyrodniczych rezerwa
tu, wyznacza się otulinę o powierzchni 67,36 ha obejmującą 
obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa 
Sieraków, wedtug stanu na dzień 1 stycznia 2006 r., jako 
oddziaty: 173 n, 174 g, h (część stanowiąca drogę), j (część 
stanowiąca drogę), k (część stanowiąca drogę), I, m, n, 178 
c, d (część stanowiąca drogę) f, g, 179 d (część stanowiąca 
linię oddziałową), h (część stanowiąca linię oddziatową), I, m, 
180 a, b, d (część stanowiąca drogę), f, h, 182 a (część 
stanowiąca drogę), c, d, f (część stanowiąca linię oddziałową); 
w leśnictwie Stary Młyn, Obręb Sieraków. 

§4. Położenie rezerwatu, jego granicę oraz przebieg gra
nicy otuliny przedstawia mapa w skali 1 :10.000, stanowiąca 
zatącznik do rozporządzenia. 

§5. Celem uznania za rezerwat przyrody obszaru, o któ
rym mowa w §1, jest zachowanie unikatowego kompleksu 
roślinności wodnej, bagiennej i leśnej w krajobrazie pagór
ków kemowych i zbiorników wodnych, ochrona rzadkich 
gatunków flory i fauny, a także zachodzących na tym obszarze 
procesów dynamiki, szczególnie fluktuacji i sukcesji. 

§6. Dla rezerwatu określa się: 

1) rodzaj rezerwatu - krajobrazowy (K), 

2) typ ze względu na dominujący przedmiot ochrony: bioce
notyczny i fizjocenotyczny (PBf), podtyp biocenoz natural
nych i pólnaturałnych (bp), 

·• . 
3) typ ze względu na główny typ ekosystemu: różnych eko-

systemów (EE) i podtyp lasów i wód (Iw). 

§7. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki Kon
serwator Przyrody. 

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Wojewoda Wielkopolski 
(-) Tadeusz Dziuba 




