
 

 

ZARZĄDZENIE NR 13 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 

z dnia 28 maja 2013 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Uroczysko 

Wrzosy" 

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. W zarządzeniu nr 16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 listopada 

2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Uroczysko Wrzosy” (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2012 r., poz. 3923) wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Nie wskazuje się obszarów udostępnionych do celów edukacyjnych, turystycznych, naukowych, 

rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa.”; 

2) uchyla się załącznik nr 3 do zarządzenia,  

3) w załączniku nr 6 do zarządzenia w pozycji 8 wyrazy „Myotis bechsteinie” zastępuje się wyrazami 

„Myotis bechsteinii ”, 

4) w załączniku nr 7 do zarządzenia w pozycji 8 wyrazy „Myotis bechsteinie” zastępuje się wyrazami 

„Myotis bechsteinii ”, 

5) w załączniku nr 8 do zarządzenia w pozycji 7 wyrazy „Myotis bechsteinie” zastępuje się wyrazami 

„Myotis bechsteinii ”, 

6) w załączniku nr 9 do zarządzenia w pozycji 8 wyrazy „Myotis bechsteinie” zastępuje się wyrazami 

„Myotis bechsteinii ”, 

7) w załączniku nr 10 do zarządzenia w pozycji 1 w wykazie ptaków z załącznika II Dyrektywy Ptasiej 

wyrazy „Gallinago Gallinaro” zastępuje się wyrazami „Gallinago gallinago”. 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu: 

E. Biały 

                                                      
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; z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 

224, poz.1337, z 2012 r., poz. 985 oraz z 2013 r., poz. 7, poz. 73 i poz. 165. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r.

Poz. 3388
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