
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 40/11 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 7 grudnia 2011 r. 

zmieniające zarządzenie Nr 10/10 w sprawie ustanowienia planu ochrony  

dla rezerwatu przyrody „Srebrne Źródła”  

Na podstawie art. 19 ust. 6 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:  

§ 1.1. W zarządzeniu Nr 10/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 

2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Srebrne Źródła” (Dz. Urz. Woj. Op.  

Nr 44, poz. 600) wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 7 otrzymuje brzmienie:  

„§ 7. Ustala się następujące zapisy do uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Chrząstowice, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Chrząstowice, planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego dotyczące eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych:  

1) wprowadza się do planów zagospodarowania oraz studium gminnego obszar i granice rezerwatu;  

2) na terenach leśnych przylegających do granic rezerwatu w odległości do 300 m od jego granic zaleca się 

wprowadzić ograniczenia dla działań zmieniających stosunki wodne, mogących negatywnie oddziaływać 

na przedmiot ochrony rezerwatu;  

3) na obszarach leśnych przylegających do granic rezerwatu w strefie 200 m zaleca się utrzymanie dotych-

czasowego sposobu użytkowania gruntów (trwale zrównoważona gospodarka leśna, brak możliwości 

wylesienia).”; 

2) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

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

wództwa Opolskiego.  
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Alicja Majewska 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego 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 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549. 
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Załącznik  

do Zarządzenia Nr 40/11 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia 7 grudnia 2011 r. 
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