
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 11 lutego 2014 r. 

zmieniające zarządzenie nr 9/10 w sprawie ustanowienia planu ochrony  

dla rezerwatu przyrody „Las Bukowy” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 

i poz. 628), zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 9/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r.  

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bukowy” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 44, poz. 599), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wskazuje się następujące przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu ochrony, o którym 

mowa w ust. 1: 

1) zgodność zbiorowisk roślinnych z siedliskiem; 

2) dobry stan i stopień zachowania drzewostanów lasu górskiego; 

3) zidentyfikowane płaty siedliska przyrodniczych o kodzie: 9110; 

4) zapewnienie możliwości naukowego, edukacyjnego i turystycznego wykorzystania rezerwatu.”; 

2) uchyla się § 6; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Ustala się następujący zapis do uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego miasta i gminy Głuchołazy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-

nego miasta i gminy Głuchołazy, planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, do-

tyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych: na obszarach leśnych 

przylegających do granic rezerwatu w odległości 50 m zaleca się utrzymanie dotychczasowego sposobu 

użytkowania gruntów, bez możliwości ich odlesienia w oparciu o przepisy o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych.”; 

4) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

5) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

6) uchyla się załącznik nr 3. 
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§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Opolu. 

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

  

  Regionalny  

Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 

 

Alicja Majewska 
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Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

 z dnia 11 lutego 2014 r. 
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Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

 z dnia 11 lutego 2014 r. 
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