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                                    ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1405, z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142, z późn. zm.) 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
informuje o przyjęciu następujących dokumentów:

zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 kwietnia 
2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jaśkowice” 
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r., poz. 1080); data wejścia w życie: 19.04.2018 r.;

zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 kwietnia 
2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Przysiecz” 
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r., poz. 1081); data wejścia w życie: 19.04.2018 r.;

zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 
kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 
„Jeleni Dwór” (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r., poz. 1332); data wejścia w życie: 
11.05.2018 r.;

zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 maja 
2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lubsza” (Dz. 
Urz. Woj. Op. z 2018 r., poz. 1550); data wejścia w życie: 05.06.2018 r.; 

zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 maja 
2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Płużnica” (Dz. 
Urz. Woj. Op. z 2018 r., poz. 1551); data wejścia w życie: 05.06.2018 r.

Z treścią i uzasadnieniami ww. dokumentów można zapoznać się w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-512 Opole, w 
sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 oraz na stronie 
internetowej RDOŚ w Opolu: http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-
dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu.
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