
 

 

ZARZĄDZENIE NR 27/13 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 14 sierpnia 2013 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Nad Białką” 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 

z późn. zm.
1)

), zarządza się, co następuje:  

§ 1.1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Nad Białką", zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar o powierzch-

ni 8,96 ha, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Głuchołazy jako część działki nr 1468 oraz część działki  

nr 1467, położony w gminie Głuchołazy, w powiecie nyskim, w województwie opolskim.  

2. Opis granic rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych geograficznych punktów załamania granic, 

określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

3. Mapę obszaru rezerwatu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie walorów krajobrazowych i geologicznych przełomu rzeki Białej Głu-

chołaskiej ze śladami po eksploatacji złota z XII – XIII wieku.  

§ 3. Rodzaj rezerwatu określa się jako przyrody nieożywionej (N). Ze względu na dominujący przedmiot 

ochrony rezerwat zalicza się do typu: geologicznego i glebowego (PGg) i podtypu: form tektonicznych i ero-

zyjnych (te). Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny i borowy (EL) i podty-

pu: lasów mieszanych górskich i podgórskich (lmg).  

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

§ 5. Traci moc rozporządzenie Nr 0151/P/18/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie 

rezerwatu przyrody „Nad Białką” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, poz. 738).  

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

  

 z up. Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Opolu 

Zastępca Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Opolu  

Regionalny Konserwator Przyrody 

 

Justyna Kantorczyk-Gałkiewicz 

 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 
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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 27/13  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 14 sierpnia 2013 r.  

 

Opis granic rezerwatu przyrody „Nad Białką”  

w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic
1)
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Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Nr 27/13  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 14 sierpnia 2013 r.  
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