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ZARZĄDZENIE NR 50/08 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 3 marca 2008r. 

 
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Dolina Postomii” 

 
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, 
poz. 8801) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się na okres od 1 lutego 2008r. 
do 31 grudnia 2010r. zadania ochronne dla rezer-
watu przyrody „Dolina Postomii”, zwanym dalej 
rezerwatem. 

§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1 
obejmują: 

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjal-
nych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 
oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych 
zagrożeń i ich skutków, które są określone  
w załączniku Nr 1 do zarządzenia; 

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosyste-
mów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokaliza-

cji poszczególnych zadań, które są określone 
w załączniku Nr 2 do zarządzenia; 

3) wskazanie obszarów objętych ochroną czyn-
ną. 

§ 3. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czyn-
ną. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Wicewojewoda Lubuski 
Jan Świrepo 

_______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz 
z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286). 

 

 
 


