
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 25 czerwca 2018 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Przyłęk” 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Przyłęk”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar o powierzchni 

0,94 ha, położony w gminie Nysa, w powiecie nyskim, w województwie opolskim. 

2. Położenie i przebieg granicy rezerwatu określają: wykaz współrzędnych punktów załamania granic rezerwatu 

przyrody „Przyłęk” w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiący załącznik nr 1  

do zarządzenia, oraz mapa obszaru rezerwatu przyrody „Przyłęk”, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu grądu 

o cechach zespołu naturalnego. 

§ 3. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat 

zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na główny typ 

ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny i borowy (EL) i podtypu: lasów nizinnych (lni).  

§ 4. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  

  

 Regionalny Dyrektor 

 Ochrony Środowiska w Opolu 

 

Alicja Majewska 

 

                                                      
1) Zarządzenie było poprzedzone rozporządzeniem nr 0151/P/14/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Przyłęk” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, poz. 734), które traci moc z dniem wejścia w życie 

niniejszego zarządzenia na podstawie art. 14 ustawy z dnia z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy Prawo Wodne 

oraz innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 165). Zgodnie z tym przepisem, dotychczasowe akty prawa miejscowego 

uchwalone na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) 

zachowują moc do dnia wejście w życie nowych aktów prawa miejscowego i mogą być zmieniane. 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia 25 czerwca 2018 r.  
 

Wykaz współrzędnych punktów załamania granic rezerwatu przyrody „Przyłęk” w układzie 
współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 
 

Lp. X Y 
1 282305,20 381201,20 
2 282294,20 381116,64 
3 282355,98 381070,66 
4 282363,52 381064,81 
5 282419,92 381116,24 
6 282425,23 381127,04 
7 282305,20 381201,20 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia 25 czerwca 2018 r.  
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