
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 5 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cicha Dolina” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 

poz. 1936 i poz. 1045) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 8/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cicha Dolina” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 44, poz. 598) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wskazuje się następujące przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu ochrony, o którym 

mowa w ust. 1: 

1) dobry stan zachowania lasu mieszanego górskiego; 

2) dobrze wykształcony drzewostan bukowy; 

3) zidentyfikowane płaty siedlisk przyrodniczych o kodach: 9110, 91E0, 9190.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną ścisłą.”; 

3) uchyla się § 5 i § 6; 

4) § 7 otrzymuje brzmienie:  

„§ 7. Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Głuchołazy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głuchołazy oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego dotyczące eliminacji 

lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych: na obszarach przylegających do granic rezerwatu w strefie do 

50 m zaleca się odstąpienie od lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej służących czasowemu 

pobytowi turystów w miejscach innych niż dotychczasowe oraz od lokalizowania w tej strefie miejsc 

biwakowych.”; 

5) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia; 

6) uchyla się załącznik nr 2 i załącznik nr 3. 
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§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Opolu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

 Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska w Opolu 

 

Alicja Majewska 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 819



 

 

Załącznik do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 5 kwietnia 2016 r.  

    w sprawie zmiany zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

w sprawie ustanowienia planu ochrony 

 dla rezerwatu przyrody „Cicha Dolina” 

 

 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących  

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków 

Lp. 

Identyfikacja istniejących  

i potencjalnych zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych 

Sposoby eliminacji lub ograniczania 

istniejących i potencjalnych zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków 

Potencjalne zagrożenie zewnętrzne i wewnętrzne: 

1 Zagrożenie pożarowe  

(II kategoria – średnie) 

Monitorowanie drożności dróg leśnych  

w granicach rezerwatu 

Potencjalne zagrożenie zewnętrzne: 

2 Zagrożenie degradacją  

i dewastacją ekosystemów rezerwatu 

ze strony ruchu turystycznego  

i rekreacyjnego 

Utrzymanie dotychczasowego przebiegu ścieżki 

przyrodniczo-dydaktycznej oraz szlaków 

turystycznych żółtego i czerwonego  

w celu kanalizowania ruchu turystycznego 
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