
 

 

ZARZĄDZENIE NR 12/12 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 13 kwietnia 2012 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki”  

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 z oraz z 2011 r. 

Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337), zarządza się, co następuje:  

§ 1.1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Staw Nowokuźnicki", zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar  

o powierzchni 28,91 ha, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 220 k.m. 2 obrębu Nowa Kuźnia, po-

łożony w gminie Prószków, w powiecie opolskim w województwie opolskim.  

2. Przebieg granic rezerwatu przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych stanowiska roślin wodnych, a w szczególno-

ści kotewki orzecha wodnego Trapa natans, oraz dla ochrony ptactwa.  

§ 3. Rodzaj rezerwatu określa się jako florystyczny (Fl). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony re-

zerwat zalicza się do typu: florystycznego (PFl) i podtypu: roślin zielnych i krzewinek (rzk). Ze względu na 

główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: wodny (EW) i podtypu: jezior mezotroficznych i eutro-

ficznych oraz stawów (jm).  

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

§ 5. Traci moc rozporządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. Nr 0151/P/9/08 w sprawie re-

zerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, poz. 729).  

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