
 

 

ZARZĄDZENIE NR 32/12 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Olszak"  

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

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Olszak" obszar lasu o powierzchni 24,06 ha położony  

w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Głuchołazy, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 

Jarnołtówek, jako działki: nr 590 i 591, oraz obrębu Pokrzywna, jako działka nr 252 (część).  

§ 2.1. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa 

Prudnik na lata 2008 - 2017 jako oddziały: nr 182 m o powierzchni 11,65 ha,183 a o powierzchni 0,69 ha,  

183 b o powierzchni 0,25 ha, 183 c o powierzchni 2,02 ha oraz 183 d o powierzchni 9,45 ha, obrębu Prudnik.  

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

§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych 

zbiorowisk leśnych: kwaśnej dąbrowy oraz jaworzyn i lasów klonowo - lipowych na stokach.  

§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat 

zalicza się do typu: fitocenotyczny (PFi) i podtypu zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na główny typ ekosys-

temu rezerwat zalicza się do typu: leśny i borowy (EL)i podtypu lasów górskich i podgórskich (lgp).  

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego.  

  

 Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska w Opolu  

 

Alicja Majewska 

                                                      
1) 

zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.  

Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz.1241 i Nr 224, poz. 1337 

oraz z 2012 r. poz. 985. 
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