
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 15 listopada 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Komorzno” 

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

poz. 2134 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 24 stycznia 2017 r.  

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Komorzno” (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 311) 

załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

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

  

 

 Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska w Opolu 

 

Alicja Majewska 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1936, z 2016 r. poz. 2249 i poz. 2260  

oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 132, poz. 1074, poz. 1566 i poz. 1595. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 16 listopada 2017 r.

Poz. 2847



Załącznik do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 15 listopada 2017 r.  

 

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

tych działań 

Lp. Rodzaj działań 

ochronnych  

Zakres działań ochronnych, w tym 

powierzchnia  

Lokalizacja działań ochronnych 

1 Ograniczenie 

ekspansji 

czeremchy 

amerykańskiej 

Padus serotina 

1. Wycinka dorosłego okazu czeremchy 

amerykańskiej z wywiezieniem pozostałości 

poza teren rezerwatu. 

Termin wykonania – jednorazowo,  

w pierwszym lub drugim roku 

obowiązywania planu, po sezonie 

wegetacyjnym (we wrześniu). 

2. Wycinka lub wyrywanie podrostu 

czeremchy amerykańskiej z wywiezieniem 

pozostałości poza teren rezerwatu. 

Termin wykonania – jednorazowo,  

w pierwszym lub drugim roku 

obowiązywania planu, najlepiej pod koniec 

sezonu wegetacyjnego.  

3. Usuwanie odrostów i nowych osobników 

czeremchy amerykańskiej przy zastosowaniu 

najnowszych skutecznych metod.  

4. Obserwacja stopnia ekspansji czeremchy 

amerykańskiej – co 2 lata,  

w sezonie wegetacyjnym. 

Północno-wschodnia część oddz. 

46c Obręb Wołczyn  

N51° 07' 26.7" E18° 02' 43.6" 

 

 

 

 

oddz. 46c Obręb Wołczyn 

 

 

 

 

 

 

oddz. 46c Obręb Wołczyn 

 

 

cały teren rezerwatu 

2 Obserwacja stopnia 

ekspansji 

naparstnicy 

purpurowej 

Digitalis purpurea 

Monitorowanie, co 4 lata, stopnia ekspansji 

naparstnicy purpurowej 

Północno-wschodnia część oddz. 

46c Obręb Wołczyn  

N51° 07' 27.3" E18° 02' 40.8" 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 2847


		2017-11-16T13:05:33+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




