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R A DA  M I E J S K A
w Zdzieszowicach Pan Edward Paciorek 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu projekt 
uchwały z dnia 23.05.2018r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu 
przyrody „Lesisko”.

Przedmiotem uchwały jest zaopiniowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu 
przyrody „Lesisko”, przedłożonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Opolu.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) Projekt planu ochrony sporządza 
dla rezerwatu przyrody - regionalny dyrektor ochrony środowiska lub po uzgodnieniu z tym 
organem - zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad rezerwatem. Projekt planu 
ochrony, wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin. Regionalny dyrektor 
ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, 
plan ochrony dla rezerwatu przyrody w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu 
planu. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody
W nawiązaniu do treści w/w zapisów ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Opolu przedłożył projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu 
przyrody „Lesisko”, z prośbą o zaopiniowanie.
Po zapoznaniu się z projektem planu oraz jego uzasadnieniem, nie wnoszę żadnych uwag do 
jego treści.

Mając powyższe na względzie, wnoszę o pozytywne zaopiniowanie przedłożonego przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu projektu planu ochrony dla rezerwatu 
przyrody „Lesisko”.

W załączeniu - Projekt uchwały z dnia 23.05.2018r. w sprawie zaopiniowania projektu planu 
ochrony dla rezerwatu przyrody „Lesisko”.

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a.



Projekt uchwały nie budzi 
zastrzeżeń poci względem 

Projekt formalno-prawnym

z dnia 23 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez....

UCHWAŁA N R ....................
RADY M IEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Lesisko"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 650) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt planu ochrony dla rezerwatu „Lesisko", przedłożony przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały N r....................

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach PROJEKT

z dnia................;... 2018 r.
ZARZĄDZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 
z d n ia ........................... 2018 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lesisko”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2018 r p o z .  142 i poz. 10) zarządza się, co następuje:

§1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Lesisko”, położonego na terenie gminy 
Zdzieszowice, zwanego dalej „rezerwatem”.

§2.1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk 
buczyn o charakterze zbliżonym do naturalnego.

2. Wskazuje się następujące przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu ochrony, o którym 
mowa w ust. 1.:

1) położenie rezerwatu na obszarze wykorzystywanym do celów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych
i kultu religijnego;

2) niezgodność składu gatunkowego fragmentu drzewostanu z siedliskiem buczyn;
3) obecność obcych gatunków roślin w granicach rezerwatu;
4) położenie rezerwatu w granicach Obszaru Mającego Znaczenie dla Wspólnoty Góra Św. Anhy -  kod

obszaru PLH160002, zwanego dalej obszarem Natura 2000.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Na terenie rezerwatu wskazuje się obszary ochrony czynnej i ścisłej.
2. Ochroną czynną obejmuje się obszar rezerwatu oznaczony w Planie Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Strzelce Opolskie na lata 2012 -  2021 jako oddział 59a obrębu leśnego Zdzieszowice o 
powierzchni 0,91 ha.

3. Pozostałą część obszaru rezerwatu obejmuje się ochroną ścisłą.

§ 5. Działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej i czynnej w rezerwacie, z podaniem rodzaju, 
zakresu i lokalizacji tych działań, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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"Załącznik nr 1 do zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia ................................. r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 
zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków

Lp. Zagrożenia
Sposób eliminacji lub ograniczenia zagrożenia 

oraz jego skutków

Istniejące wewnętrzne:

1.
Wypadanie buka w odnawianym 
fragmencie drzewostanu

Uzupełnianie i pielęgnowanie odnowień, dbałość o 
stan techniczny ogrodzenia

Istniejące zewnętrzne:

2. Niekontrolowana antropopresja
Zabezpieczenie terenu rezerwatu przed wjazdem 
pojazdów mechanicznych

Potencjalne zewnętrzne i wewnętrzne:

3. Ekspansja obcych gatunków roślin
Monitorowanie stopnia ekspansji obcych gatunków 
roślin

Id: 767326C9-3BA8-498A-8E92-A3F1EC64FD85. Projekt Strona 2



Załącznik nr 2 do zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia ................................ r.

Określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej i czynnej z podaniem rodzaju, zakresu i 
lokalizacji tych działań

Lp. Rodzaj działań 
ochronnych

Zakres działań ochronnych Lokalizacja działań ochronnych

1.

Wyprowadzenie 
drzewostanu 
zgodnego z 
siedliskiem

1. Dosadzenie w miejsca wypadów, w 
okresie pierwszych pięciu lat 
obowiązywania planu, sadzonek buka 
oraz rodzimych gatunków drzew, lepiej 
niż buk znoszących duże 
nasłonecznienie: przede wszystkim dębu 
szypułkowego i graba zwyczajnego, 
ewentualnie lipy drobnolistnej i innych 
rodzimych gatunków liściastych; w razie 
potrzeby powtarzanie zabiegu w 
kolejnych latach; 2 gniazda o łącznej 
pow. 0,45 ha.

2. Koszenie zagłuszających odnowienia, 
ekspansywnych roślin zielnych oraz 
odrostów i podrostu olchy i bzu 
czarnego, na łącznej pow. 0,45 ha; 
minimum 2 razy w roku, w okresie 
obowiązywania planu.

3. Monitoring stanu nasadzeń buka oraz 
pozostałych nasadzonych drzew 
liściastych; 1 raz w roku.

4. Systematyczny przegląd stanu 
technicznego ogrodzenia (dł. ok. 450 
m); 1 raz w roku; w razie potrzeby 
naprawa ogrodzenia.

Istniejące gniazda w oddziale 
leśnym1*:

02-29-3-18-59-a
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2.

Ograniczenie 
niekontrolowanej 
penetracji wnętrza 

rezerwatu

1. Zabezpieczenie szlabanami 
miejsc, w których dochodzi do 
nielegalnego ruchu pojazdów. 
Dodatkowo posadowienie 3 tabliczek z 
napisem „teren monitorowany”. 
Systematyczne (1 raz w roku) 
monitorowanie stanu posadowionej 
infrastruktury i w razie konieczności jej 
naprawa.

Szlabany (2 szt.) i tabliczki (2 szt.) 
należy umiejscowić na dwóch 
krańcach szlaku udostępnionego w 
granicach rezerwatu wyłącznie do 
ruchu pieszego, tj. w zachodnim 
krańcu oddziału leśnego1* 
02-29-3-18-59-b oraz w 
południowej części oddziału 
leśnego1* 02-29-3-18-58-d; 
dodatkowa tabliczka na 
wschodnim krańcu oddziału 
leśnego1*02-29-3-18-58-d.

3.

Monitorowanie 
stopnia ekspansji 
obcych gatunków 

roślin

Obserwacje terenowe obejmujące 
rozmieszczenie, liczebność i stan 
populacji obcych gatunków roślin, ze 
szczególnym uwzględnieniem mahonii 
pospolitej Mahonia aąuifólium i 
śnieguliczki białej Symphoricarpos 
albus, z częstotliwością l raz na dwa 
lata.

Obszar całego rezerwatu

^  Zgodnie z Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Strzelce Opolskie na okres od 1 stycznia £012 r. 
do 31 grudnia 2021 r.
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iteASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ((Dz.U. z 2018 r., poz. 

142, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, dla rezerwatu przyrody sporządza się i realizuje plan ochrony. Plan ten 
ustanawia, na okres 20 lat, regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze zarządzenia, w terminie 5 lat od 
dnia uznania obszaru za rezerwat przyrody (art. 18. ust. 2, art. 19 ust. 1 pkt 2, art. 20 ust.l ustawy). Plan 
ochrony dla rezerwatu przyrody zawiera:

1. cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji;
2. identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących 

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
3. wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej;
4. określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z podaniem 

rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań;
5. wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i tybactwa oraz określenie sposobów ich 
udostępnienia;

6. wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza;
7. ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw 
oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i 
wyłączonej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 
zewnętrznych (art. 20 ust. 3 ustawy).
Ponadto w planie ochrony rezerwatu można wyznaczyć obszary i miejsca, w granicach których nie 

obowiązują zakazy w zakresie polowania (art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy), połowu ryb i innych organizmów 
wodnych (art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy) oraz wprowadzania psów (art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy), a także 
prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej (art. 15 ust. 1 pkt 11).

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinien 
uwzględniać zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 28 ustawy, albo 
zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29 ustawy (art. 20 ust. 5 ustawy). 
Przepisu tego nie stosuje się względem planów ochrony dla rezerwatów przyrody pokrywających się w całości 
lub w części z obszarem Natura 2000, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych albo plan ochrony, 
obejmujące obszar rezerwatu przyrody (art. 20 ust. 6 ustawy).

Rezerwat przyrody „Lesisko” położony jest w całości w granicach Obszaru Natura 2000 Góra Św. 
Anny, oznaczonego kodem PLH160002, dla którego zarządzeniem Nr 11/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. ustanowiono plan zadań ochronnych (Dz. Urz. Woj. Op. z 
2012 r., poz. 584 ze zm.). Wobec powyższego, zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy, niniejszy plan ochrony nie 
uwzględnia zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w stosunku do siedlisk i gatunków 
będących tu przedmiotem ochrony.

Tryb sporządzania projektu planu ochrony i zakres prac na potrzeby sporządzania projektu planu 
ochrony określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu 
planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym 
planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794), zwanego dalej 
rozporządzeniem.

Sporządzający projekt planu, zgodnie z art. 19 ust. la ustawy, zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) w postępowaniu, którego przedmiotem 
jest sporządzenie projektu.

Nadto zasady udziału niektórych grup społecznych w tworzeniu planu normuje ww. rozporządzenie. 
Zgodnie z § 3 rozporządzenia informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu sporządzający projekt
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planu ogłasza w prasie lokalnej, umieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie sporządzającego projekt planu i na 
jego stronie internetowej oraz przesyła do właściwych miejscowo organów samorządu terytorialnego, jednostek 
zarządzających lasami Skarbu Państwa, podmiotów wykonujących prawa właścicielskie w stosunku do wód 
publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa i organów administracji morskiej oraz organizacji 
pozarządowych zainteresowanych ochroną przyrody, których obszary działania obejmują obszar objęty 
projektem planu. Ponadto sporządzający projekt planu zapewnia zainteresowanym osobom i podmiotom 
możliwość zapoznawania się z wynikami prac na potrzeby sporządzenia projektu planu i z projektem planu 
oraz możliwość zgłaszania do nich wniosków i uwag, a informację o sposobie zapewnienia tej możliwości oraz 
o sposobie, w jaki nastąpi ustosunkowanie się do zgłoszonych wniosków i uwag, sporządzający projekt planu 
zamieszcza w informacji, o której mowa w § 3 rozporządzenia (§ 6 rozporządzenia).

Projekty planów ochrony tworzonych dla form ochrony przyrody zamieszcza się także w publicznie 
dostępnych wykazach (art. 21 ust. 2 pkt 24a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko).

Projekt planu ochrony wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin (art. 19 ust. 2 
ustawy) i regionalną radę ochrony przyrody (art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy); wymaga także uzgodnienia z 
wojewodą (art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w 
województwie, Dz. U. z 2017 r., poz. 2234, z późn. zm.).

Rezerwat przyrody „Lesisko”, zwany dalej rezerwatem, został utworzony zarządzeniem Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. (M.P. z 1997 r. Nr 56, poz. 
541). Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym ww. obszaru jest zarządzenie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Lesisko” 
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 1259). Powierzchnia rezerwatu wynosi 47,47 ha, a celem jego ochrony jest 
zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk buczyn o charakterze zbliżonym do 
naturalnego. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Zgodnie z dokumentacją sporządzoną na potrzeby planu ochrony, całą powierzchnię rezerwatu zajmują 
ekosystemy leśne. Zbiorowiska leśne reprezentowane są przez żyzną buczynę niżową Galio odorati-Fagetum, 
która dominuje na większości obszaru, oraz kwaśną buczynę niżową Luzulo pilosae-Fagetum, występującą w 
kilku mniejszych płatach. Drzewostan o stosunkowo wyrównanej strukturze wiekowej tworzą głównie buki w 
wieku około 160 lat. Spośród chronionych gatunków roślin naczyniowych odnotowano tu występowanie 
buławnika wielkokwiatowego Cephalanthera damasonium, miodownika melisowatego Melittis melissophyllum 
oraz wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum. Ponadto stwierdzono tu stanowiska 11 gatunków z 
„czerwonych list”: krajowej i regionalnej, w tym czerńca gronkowego Actaea spicata, nerecznicę szerokolistną 
Dryopteris dilatata i perłówkę jednokwiatową Me lica uniflora. Spośród gatunków ssaków na uwagę zasługuje 
podawana w dokumentacji z 2002 r. orzesznica Muscardinm avellanarlus.

Wskazując przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu ochrony zwrócono uwagę na 
położenie rezerwatu na obszarze wykorzystywanym do celów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych i kultu 
religijnego; niezgodność składu gatunkowego fragmentu drzewostanu z siedliskiem buczyn; obecność obcych 
gatunków roślin w granicach rezerwatu; położenie rezerwatu w granicach Obszaru Mającego Znaczenie dla 
Wspólnoty Góra Św. Anny -  kod obszaru PLH160002, zwanego dalej obszarem Natura 2000.

W trakcie prac nad planem ochrony zidentyfikowano w rezerwacie istniejące i potencjalne zagrożenia 
wewnętrzne i zewnętrzne. Jako istotne zagrożenie zewnętrzne uznano niekontrolowaną antropopresję, która 
przejawia się m. in. nielegalnym wjeżdżaniem do rezerwatu pojazdami mechanicznymi i rowerami, co, ze 
względu na ukształtowanie terenu, sprzyja wzmożonej erozji. Aby zapobiec wystąpieniu w przyszłości tego 
typu procederów, koniecznym jest zamontowanie dwóch szlabanów, na dwóch krańcach drogi, która jest często 
uczęszczana przez rowery i pojazdy, podczas gdy udostępniona została do ruchu wyłącznie dla pieszych
(zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia............... ). Dodatkowo w pobliżu
szlabanów (ze względu na fakt, iż poprzedni szlaban i słupki zostały zniszczone przez nieznanych sprawców) 
sugeruje się zamontowanie tabliczek z napisem „teren monitorowany”. Trzecia tabliczka winna zostać 
zlokalizowana w północno-wschodniej części rezerwatu, w miejscu, gdzie ma swój początek wyczynowa trasa
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utworzona przez rowerzystów. Ze względu r f^ tó p ^ n  antropopresji wynikający z lokalizacji rezerwatu na 
obszarze wykorzystywanym do celów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych i kultu religijnego, można 
spodziewać się aktów wandalizmu i niszczenia posadowionej infrastruktury; dlatego koniecznym jest 
systematyczne (1 raz w roku) monitorowanie jej stanu, a w razie konieczności jej naprawa.

Kolejnym zagrożeniem wewnętrznym jest wypadanie buka w odnawianym fragmencie drzewostanu - 
w dwóch gniazdach powstałych na skutek wcześniej realizowanych zadań ochronnych, które zakładały 
przebudowę drzewostanu w kierunku zgodnym z siedliskiem buczyn, na pow. ok. 45 arów. Posadzone w 
gniazdach buki podlegały zagłuszaniu przez roślinność zielną oraz odrosty i podrosty wcześniej usuniętej olszy 
szarej i bzu czarnego, a także silnej presji ze strony zwierzyny płowej. Z tego względu powierzchnie te były 
poddawane koszeniu oraz zostały ogrodzone metalową siatką stosowaną w grodzeniu upraw. Analizując stan 
obecny, koniecznym jest dosadzenie buka w miejscach wypadów, przy czym zgodnie z sugestią ekspertów 
korzystnym będzie również wprowadzenie domieszki gatunków lepiej znoszących nasłonecznienie, głównie 
dębu szypułkowego i graba zwyczajnego, ewentualnie lipy drobnoiistnej i innych rodzimych gatunków 
liściastych. W celu skutecznego wyprowadzenia drzewostanu niezbędne będzie również systematyczne (min. 2 
razy do roku) koszenie zagłuszających odnowienia, ekspansywnych roślin zielnych oraz odrośtów i podrostu 
olchy i bzu czarnego, a także coroczny monitoring kondycji nasadzeń i stanu technicznego ogrodzenia oraz 
jego naprawa w razie potrzeb.

Zagrożeniem potencjalnym o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym jest ekspansja obcych 
gatunków roślin. W sumie na terenie rezerwatu odnotowano obecność aż 10 gatunków obcych, przy czym 
większość z nich (zwłaszcza drzewa: daglezja zielona, dąb czerwony, kasztanowiec zwyczajny, sosna 
wejmutka, robinia akacjowa) występuje w rezerwacie od wielu lat, a ich wpływ na stan ekosystemów rezerwatu 
obecnie jest marginalny. Nowymi gatunkami obcymi, odnotowanymi po raz pierwszy w ramach badań 
prowadzonych na potrzeby planu ochrony w 2017 r., są: mahonia pospolita Mahonia aąuifolium i śnieguliczka 
biała Symphoricarpos albus. Pojawienie się tych gatunków, ze względu na niedalekie sąsiedztwo obszarów 
zabudowanych oraz silną penetrację wynikającą z atrakcyjności turystycznej tego terenu, ma charakter 
antropogeniczny. Obecnie występują w niewielkich, rozrzuconych płatach liczących od kilku do kilkudziesięciu 
osobników: śnieguliczka na czterech stanowiskach, zaś mahonia na dwóch. Ze względu na łatwe 
rozprzestrzenianie się, potencjalnie mogą one zagrażać gatunkom rodzimym w rezerwacie. Kierunki i rozmiar 
ewentualnej ekspansji są trudne do określenia, dlatego koniecznym jest systematyczne (raz na 2 lata) 
monitorowanie rozmieszczenia, liczebności i stanu ich populacji w rezerwacie.

Ustanowiony niniejszym zarządzeniem plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Lesisko” nie wskazuje 
obszarów objętych ochroną krajobrazową. Mając na uwadze zakres zaplanowanych działań ochronnych, 
oddział leśny 59a obrębu leśnego Zdzieszowice, w którym prowadzone będą zabiegi mające na celu 
wyprowadzenie drzewostanu zgodnego z siedliskiem, wskazano jako obszar ochrony czynnej. Pozostałą część 
rezerwatu, w której planuje się jedynie monitorowanie i eliminowanie zagrożeń antropogenicznych (ekspansja 
gatunków obcych, niekontrolowana antropopresja), objęto ochroną ścisłą, umożliwiającą przebieg naturalnych 
procesów przyrodniczych. Przyjęte sposoby ochrony są zgodne z zapisami § 22 oraz § 23 rozporządzenia, a 
także z zapisami zarządzenia Nr 11/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny 
PLH160002 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r., poz. 584 ze zm.), które w płatach siedliska przyrodniczego 9130 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fageniori) przewidują zapewnienie ochrony 
zachowawczej, tj. biernej.

Niniejszy akt prawa miejscowego nie wskazuje miejsc, w których może być prowadzona działalność 
wytwórcza, handlowa i rolnicza (art. 20 ust. 3 pkt 6 oraz art. 15 ust. I pkt 11 ustawy). W planie nie 
wyznaczono również obszarów i miejsc dopuszczających prowadzenie polowań oraz obszarów i miejsc, w 
których dopuszcza się wprowadzanie psów (art. 15 ust. 1 pkt 4 i pkt 16 ustawy). Ze względu na brak cieków i 
zbiorników wodnych, nie wskazuje się obszarów i miejsc udostępnionych dla celów amatorskiego połowu ryb i 
rybactwa oraz połowu ryb i innych organizmów wodnych (art. 20 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Nie określa się również miejsc i obszarów udostępnionych do celów naukowych (art. 20 ust. 3 pkt 5
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ustawy), pozostawiając możliwość zwolnienia z obowiązujących w rezerwacie zakazów, uzasadnionego 
prowadzeniem badań naukowych, do rozpatrzenia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach 
postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy o 
ochronie przyrody. Uzyskanie indywidualnej zgody na prowadzenie ww. czynności gwarantuje z jednej strony 
nadzór nad ich rodzajem i metodyką, zabezpieczając z drugiej strony rezerwat przed ewentualnym negatywnym 
oddziaływaniem realizowanych prac badawczych.

W planie ochrony nie wskazuje się również obszarów i miejsc, w tym szlaków, udostępnionych do 
celów turystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych (art. 20 ust. 3 pkt 5 ustawy). Jest to zgodne ze 
stanowiskiem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pismo nr DOP-OC.600.256.2013.HS.3 z 
24.10.2013r.), w którym wskazano, iż ewentualne udostępnianie szlaków turystycznych oraz ścieżek 
edukacyjnych nie powinno mieć miejsca w planie ochrony, lecz odbywać się na podstawie zapisów art. 15 ust. 
1 pkt 15 oraz ust. 5 ustawy.

W treści niniejszego aktu odstąpiono od wskazania ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego tej gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 
dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych. W wyniku prac nad 
dokumentem zidentyfikowano bowiem jedynie takie zagrożenia, dla ograniczenia których zastosowanie będą 
miały wprost ustalenia niniejszego aktu prawa miejscowego. Nadto, ze względu na położenie rezerwatu poza 
wodami morskimi oraz poza wyłącznymi strefami ekonomicznymi, niniejszy dokument nie zawiera ustaleń do 
planów zagospodarowania przestrzennego ww. obszarów.

Zapewniając możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym 
w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie;* udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1405, z późn. zm ), mając na uwadze § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie 
sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 
794), w procesie przygotowania niniejszego zarządzenia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 
poinformował: o przystąpieniu do sporządzenia (opracowania) projektu planu ochrony i o jej przedmiocie; 
możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z wynikami prac na potrzeby 
sporządzenia projektu planu i z projektem niniejszego zarządzenia; o miejscu i terminie, w którym jest ona 
wyłożona do wglądu; o miejscu, sposobie i terminie wnoszenia uwag i wniosków do powyższego projektu; o 
organie właściwym do ich rozpatrzenia; o sposobie, w jakim nastąpi ustosunkowanie się do zgłoszonych 
wniosków i uwag.

Zawiadomienie ogłoszono w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu właściwego w sprawie
(wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ w Opolu w dniach od 18 kwietnia 2018 r. d o ................
r.), umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu (w dniach od 18 kwietnia 2018 r. do ............  r.),
opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym, tj. w Gazecie Wyborczej w dniu 18 
kwietnia 2018 r. oraz przesłano do właściwych miejscowo organów samorządu terytorialnego (Burmistrz 
Zdzieszowic, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, Starosta Krapkowicki i Marszałek 
Województwa Opolskiego) i jednostek zarządzających lasami Skarbu Państwa (PGL LP Nadleśnictwo Strzelce 
Opolskie oraz RDLP w Katowicach). Ze względu na brak w granicach rezerwatu cieków wodnych, 
zawiadomienia nie wystosowano do podmiotów wykonujących prawa właścicielskie w stosunku do wód 
publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa i organów administracji morskiej. Nie poinformowano 
również, odrębnym pismem, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, gdyż teren 
rezerwatu nigdy nie pozostawał w kręgu zainteresowań żadnej z nich. Nie wyklucza to jednak możliwości 
wnoszenia przez organizacje pozarządowe uwag i wniosków do powyższego projektu w ramach postępowania 
prowadzonego w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Dodatkowo zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania planu ochrony zostało przesłane - z uwagi na
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położenie rezerwatu w granicach Parku KrajobrazowejGfóFd^Swiętej Anny - do Zespołu Opolskich Parków 
Krajobrazowych.

Projekt ujęto również w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (ekoportal).

W trakcie konsultacji społecznych wniesiono/nie wniesiono uwagi i wnioski.
Projekt był (zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy) przedmiotem obrad Regionalnej Rady Ochrony Przyrody 

w Opolu, która na posiedzeniu w dniu 23 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała ten dokument.
Projekt niniejszego zarządzenia zostanie przedłożony do zaopiniowania przez Radę Miejską w 

Zdzieszowicach, a także przekazany do uzgodnienia Wojewodzie Opolskiemu.
Realizacja działań ochronnych określonych w niniejszym zarządzeniu finansowana będzie ze środków 

budżetu państwa w części, której dysponentem jest sprawujący nadzór nad rezerwatem. Nie wyklucza to 
możliwości wykorzystania innych źródeł finansowania oraz możliwości realizowania działań ochronnych przez 
inne podmioty, za wiedzą i pod nadzorem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, ze środków 
finansowych tych podmiotów. Szacuje się, że koszt realizacji działań ochronnych zawartych w niniejszym 
planie, w okresie jego obowiązywania, wyniesie ok. 30 tysięcy złotych.
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