
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 2 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 2134, 2249 i 2260, z 2015 r. poz. 1936 oraz z 2017 r. poz. 132) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki”, położonego na terenie 

gminy Prószków, zwanego dalej „rezerwatem”. 

§ 2.1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie, ze względów naukowych, stanowiska rzadkich roślin 

wodnych, a w szczególności kotewki orzecha wodnego Trapa natans oraz ochrona ptactwa. 

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

mowa w ust. 1: 

1) zanikanie zespołu kotewki orzecha wodnego w zbiorniku wodnym; 

2) duża atrakcyjność turystyczna rezerwatu. 

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących zagrożeń 

wewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną. 

§ 5.1. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju i zakresu tych działań określa 

załącznik nr 2 do zarządzenia. 

2. Lokalizację działań ochronnych określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Załącznik nr 1do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

 z dnia 2 czerwca 2017 r. 

 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących zagrożeń 

wewnętrznych w rezerwacie oraz ich skutków. 

 

Lp. Nazwa zagrożenia Sposoby eliminacji lub ograniczania 

Istniejące zagrożenia wewnętrzne 

1 

 
Zamulenie zbiornika  Zwiększenie przepływu wody w rzece   

2 
Ekspansja zespołu lilii wodnych                         

z dominującym grążelem żółtym 
Usuwanie grążela żółtego w południowej części stawu 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia 2 czerwca 2017 r. 

 

 

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju i  zakresu 

tych działań. 

 

Lp. Rodzaj działań ochronnych Zakres działań ochronnych 

1 
Odmulenie kanału Prószkówki 

oraz fragmentu stawu 

1. Opracowanie dokumentacji technicznej określającej 

szczegółowy sposób i terminy realizacji zadania. 

2.  Odmulenie rzeki z wykorzystaniem najnowszych 

dostępnych metod. 

2 Usuwanie grążela żółtego 

1. Mechaniczne usunięcie grążela żółtego z bezpośredniego 

sąsiedztwa stanowiska kotewki orzecha wodnego. 

Powierzchnia zabiegu ok. 0,20 ha. Termin: październik - 

grudzień 

2. Coroczna obserwacja stopnia ekspansji gatunku oraz ocena 

skuteczności wykonanych prac i powtarzanie zabiegu                      

w miarę potrzeb. Termin obserwacji: pierwsza połowa 

sierpnia.  

3 
Obserwacje stanowisk kotewki 

orzecha wodnego 

Coroczny monitoring stanu populacji i siedliska kotewki 

orzecha wodnego zgodnie z terminami i częstotliwością 

określonymi w metodyce Państwowego Monitoringu 

Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia 2 czerwca 2017 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 1584


		2017-06-05T12:07:33+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




