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Na podstawie art. 5 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), Rada Gminy Bierawa
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W Ordynacji Wyborczej do M³odzie¿owej Rady Gminy
Bierawa, stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu M³odzie¿owej
Rady Gminy Bierawa, przyjêtego uchwa³¹ Nr XVIII/135/2004 Rady
Gminy Bierawa z dnia 23 marca 2004 r., w § 9 dodaje siê:

1) ust. 7 w brzmieniu:
"7. Je¿eli w terminie przewidzianym dla zg³oszenia kandy-

datów na radnych nie zostanie zarejestrowany ¿aden kandydat
lub liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa lub mniej-
sza od liczby radnych wybieranych w okrêgu, wyborów w tym
okrêgu nie przeprowadza siê.";

1115

Uchwa³a Nr XLII/309/2006
Rady Gminy Bierawa

z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Ordynacji wyborczej do M³odzie¿owej Rady Gminy Bierawa

2) ust. 8 w brzmieniu:
"8. W okrêgu, w którym nie organizuje siê wyborów a zg³o-

szono kandydatów w liczbie równej lub mniejszej od liczby man-
datów ustalonych dla danego okrêgu, mandat radnego otrzy-
muj¹ zarejestrowani kandydaci.";

3) ust. 9 w brzmieniu:
"9. Je¿eli obsadzenie mandatu jest niemo¿liwe z powodu

braku kandydatów z danego okrêgu wyborczego, mandat ten
pozostaje nieobsadzony.�.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128)
oraz art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164,
poz. 1366 i Nr 179, poz. 1487), Rada Gminy Dobrzeñ Wielki uchwa-
la, co nastêpuje:

1116

Uchwa³a Nr XXXVII/328/2006
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminê Dobrzeñ Wielki

§ 1. Sprawienie pogrzebu na koszt Gminy przys³uguje oso-
bom zmar³ym, zamieszka³ym lub przebywaj¹cym na terenie
Gminy Dobrzeñ Wielki, w stosunku do których nie ustalono osób
zobowi¹zanych do sprawienia pogrzebu. Sprawienie pogrzebu
przys³uguje tak¿e osobom bezdomnym, bez ustalonej to¿sa-
mo�ci, je¿eli zgon nast¹pi³ na terenie Gminy Dobrzeñ Wielki.

§ 2.1. Koszty sprawienia pogrzebu obejmuj¹ niezbêdne
wydatki zwi¹zane z pogrzebem:

1) przygotowanie cia³a do pochówku,
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Rozporz¹dzenie Nr 0151/P/16/2006
Wojewody Opolskiego

z dnia 8 maja 2006 r.

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

a) preferowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zachowania
i utrzymywania w stanie zbli¿onym do naturalnego istniej¹cych
�ródle�nych cieków, mokrade³, polan, torfowisk, wrzosowisk
oraz muraw napiaskowych poprzez m.in. ekstensywne u¿ytko-
wanie i niedopuszczanie do zarastania drzewami i krzewami
otwartych przestrzeni;

2) w zakresie czynnej ochrony niele�nych ekosystemów
l¹dowych:

a) przeciwdzia³anie sukcesji ³¹k, pastwisk i torfowisk po-
przez m.in. ekstensywne u¿ytkowanie (np. koszenie, wypas) lub
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów,

b) ograniczanie zmiany u¿ytkowania ³¹k i pastwisk na grun-
ty orne b¹d� inne uprawy rolne,

c) preferowanie ochrony ro�lin metodami biologicznymi,
d) kszta³towanie zró¿nicowanego krajobrazu rolniczego

poprzez ochronê oraz formowanie nowych za³o¿eñ zieleni wiejskiej
(zadrzewienia, zakrzaczenia, remizy �ródpolne, parki wiejskie),

e) zachowanie �ródpolnych torfowisk, zabagnieñ, podmo-
k³o�ci oraz oczek wodnych,

f) zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw napiasko-
wych i psiar,

g) zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych,
h) realizowanie melioracji odwadniaj¹cych, w tym regulo-

wanie odp³ywu wody z sieci rowów, tylko w ramach racjonalnej
gospodarki rolnej, jednak z bezwzglêdnym zachowaniem re¿i-
mów wilgotno�ciowych terenów podmok³ych, w tym torfowisk,
obszarów wodno - b³otnych i obszarów �ródliskowych cieków,

i) eksploatowanie surowców mineralnych w sposób mi-
nimalizujacy negatywne oddzia³ywania na przyrodê,

j) preferowanie rekultywacji uwzglêdniaj¹cej potrzeby ochro-
ny walorów przyrody o¿ywionej, nieo¿ywionej oraz krajobrazu,

k) przeciwdzia³anie przerywaniu ci¹g³o�ci korytarzy ekolo-
gicznych,

l) preferowanie regionalnych stylów architektonicznych
w zabudowie oraz zabudowy zachowuj¹cej historyczne kierunki
przestrzennego rozwoju miejscowo�ci;

3) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych:
a) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchnio-

wych wraz z pasem ro�linno�ci okalaj¹cej,
b) zachowanie pasów ro�linno�ci wzd³u¿ rowów meliora-

cyjnych i cieków z dopuszczeniem prac zwi¹zanych z ich utrzy-
maniem i konserwacj¹,

c) preferowanie wokó³ zbiorników wodnych ro�linno�ci ni-
skiej i wysokiej ograniczaj¹cej sp³ywy powierzchniowe,

w Kro�nicy Gmina Izbicko o wydajno�ci Q = 43m3/h oraz 8 zadañ
zwi¹zanych z budow¹ sieci kanalizacyjnych.

Zarz¹d Funduszu udzieli³ równie¿ promesy przyznania
w 2006 r. po¿yczki do wysoko�ci 1 255 000 z³ na zadanie plano-
wane do realizacji w ramach ZPORR. Udzielenie pomocy finan-
sowej uzale¿nione jest od przyjêcia projektu do realizacji przez
Zarz¹d Województwa Opolskiego i przyznania dotacji ze �rod-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4.5. Inne programy pomocowe

W zwi¹zku z przyznaniem Polsce �rodków finansowych
w ramach tzw. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-

szaru Gospodarczego oraz tzw. Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego, Wojewódzki Fundusz udzieli³ gwarancji pomocy
podmiotom z terenu województwa opolskiego zamierzaj¹cym
realizowaæ zadania z zakresu ochrony �rodowiska, wspó³finan-
sowane w ramach tych Mechanizmów Finansowych.

W 2005 roku Zarz¹d Funduszu udzieli³ 2 gminom prome-
sy przyznania po¿yczki, a ³¹czna kwota zobowi¹zañ Funduszu
z tego tytu³u wynosi 1 000 000 z³, z czego 755 000 z³ przypada na
rok 2007 a 245 000 z³ na rok 2008. Udzielenie przez Fundusz
pomocy finansowej uzale¿nione jest od przyjêcia projektów do
realizacji w ramach tych Mechanizmów.

Na podstawie art. 23. ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie prztrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz.954 i Nr 130, poz. 1087), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.1. Obszar chronionego krajobrazu, zwany dalej ob-
szarem, obejmuje wyró¿niaj¹ce siê krajobrazowo tereny o zró¿-
nicowanych ekosystemach, warto�ciowe ze wzglêdu na mo¿li-
wo�æ zaspakajania potrzeb zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczyn-
kiem oraz pe³nion¹ funkcj¹ korytarzy ekologicznych w nastêpu-
j¹cym uk³adzie przestrzennym województwa opolskiego:

1) "Lasy Stobrawsko - Turawskie" - obszar o powierzchni
118 367,0 ha, po³o¿ony w gminach: Chrz¹stowice, Domaszowice,
Izbicko, Jemielnica, Kluczbork, Kolonowskie, Lasowice Wielkie, Lub-
sza, £ubniany, Namys³ów, Ozimek, Pokój, Strzelce Opolskie, �wier-
czów, Tarnów Opolski, Turawa, Wo³czyn, Zawadzkie  i Zêbowice;

2) "Bory Niemodliñskie" - obszar o powierzchni
48 189,0 ha, po³o¿ony w gminach: Bia³a, D¹browa, Grodków,
Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lewin Brzeski, £ambi-
nowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tu³owice;

3) "Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajo-
brazu" - obszar o powierzchni 11 785,3 ha, po³o¿ony w gmi-
nach: Nysa, Otmuchów i Paczków;

4) "£êg Zdzieszowicki" - obszar o powierzchni 600,0 ha,
po³o¿ony w gminach: Reñska Wie� i Zdzieszowice;

5) "Las G³ubczycki" - obszar o powierzchni 1 597,5 ha,
po³o¿ony w gminie G³ubczyce;

6) "Wronin - Maciowakrze" - obszar o powierzchni
4 307,6 ha, po³o¿ony w gminach: Baborów, Cisek, Paw³owiczki
i Polska Cerekiew;

7) "Mokre - Lewice" - obszar o powierzchni 6 527,7 ha,
po³o¿ony w gminach: Branice i G³ubczyce.

2. Opis granic obszarów chronionego krajobrazu, o któ-
rych mowa w ust. 1, okre�la za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

3. Szczegó³owy przebieg granic obszarów chronionego kra-
jobrazu, o których mowa w ust. 1, jest przedstawiony na mapie
topograficznej w skali 1:100 000, dostêpnej w wydziale w³a�ci-
wym do spraw �rodowiska Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego
w Opolu.

§ 2. Na terenie obszarów, o których mowa w § 1, ustala
siê nastêpuj¹ce dzia³ania:

1) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów le�nych:
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d) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych od-
cinkach cieków,

e) zwiêkszanie ma³ej retencji poprzez zachowanie lub od-
twarzanie siedlisk hydrogenicznych, w tym �ródlisk oraz staro-
rzeczy i lokalnych obni¿eñ terenu.

§ 3.1. W celu zachowania walorów obszarów, o których
mowa w § 1, na ich terenie okre�la siê nastêpuj¹ce zakazy:

1) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r.  Prawo ochrony �rodowiska;

2) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szeroko-
�ci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wod-
nych, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ wodnych oraz obiektów s³u¿¹cych prowa-
dzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, le�nej lub rybackiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ �ródpolnych, przy-
dro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ one z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu dro-
gowego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub na-
prawy urz¹dzeñ wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych ska³, w tym torfu
oraz skamienia³o�ci, w tym kopalnych szcz¹tków ro�lin i zwie-
rz¹t, a tak¿e minera³ów;

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹
innym celom ni¿ ochrona przyrody lub zrównowa¿one wykorzy-
stywanie u¿ytków rolnych i le�nych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, staro-
rzeczy i obszarów wodno - b³otnych.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy realizacji
przedsiêwziêæ na terenie obszaru "Bory Niemodliñskie" w gra-
nicach administracyjnych Gminy Niemodlin.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy reali-
zacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodo-
wisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pó�n. zm.) na terenach innych ni¿ okre�lone w ust. 2.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach

okre�lonych w studiach uwarunkowañ kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gmin, planach miejscowych i decyzjach
lokalizacyjnych, gdzie dopuszcza siê uzupe³nienie zabudowy
mieszkaniowej i us³ugowej, pod warunkiem wyznaczenia nie-
przekraczalnej linii zabudowy od brzegów, zgodnie z lini¹ wystê-
puj¹c¹ na przyleg³ych dzia³kach;

2) dzia³ek siedliskowych - w zakresie uzupe³niania istnie-
j¹cej zabudowy o obiekty niezbêdne do prowadzenia gospodar-
stwa rolnego, pod warunkiem nieprzekraczania dotychczaso-
wej linii zabudowy od brzegu;

3) dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê wyznaczonych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub
w decyzjach lokalizacyjnych, obowi¹zuj¹cych w dniu wej�cia
w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy równie¿
innych cieków naturalnych, a w szczególno�ci strug, potoków
i strumieni.

6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy obsza-
rów, na których po³o¿one s¹ z³o¿a kopalin udokumentowane do
dnia 31 grudnia 2005 r. i których dokumentacje zosta³y zatwier-
dzone przez w³a�ciwy organ administracji geologicznej.

§ 4. Wykonanie rozporz¹dzenia oraz sprawowanie nadzo-
ru nad obszarami powierza siê wojewódzkiemu konserwatoro-
wi przyrody.

 § 5. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia1).

Wojewoda Opolski
Bogdan Tomaszek

1) Niniejsze rozporz¹dzenie by³o poprzedzone rozporz¹dzeniem
Nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego Nr 33, poz. 173), które traci moc z dniem wej�cia
w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia na podstawie art. 157 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  Nr 92, poz. 880
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) z tym, ¿e na podstawie
art. 153 ww. ustawy utworzone obszary chronionego krajobrazu sta³y
siê obszarami chronionego krajobrazu w rozumieniu niniejszej ustawy.

Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Nr 0151/P/16/06

Wojewody Opolskiego
 z dnia 8 maja 2006 r.

1. Granica obszaru "Lasy Stobrawsko - Turawskie" (czê�æ
wschodnia) przebiega:

od przeciêcia linii kolejowej Opole - Kluczbork z drog¹
Borkowice - Ba¿any (gm. Kluczbork), dalej drog¹ przez Ba¿any,
Jasienie do granicy lasu i jego obrze¿em do Chocianowic i Ciarki,
dalej w kierunku pó³nocnym drog¹ do granicy lasu i jego obrze-
¿em w kierunku zachodnim do drogi Chocianowice - B¹ków
i drog¹ t¹ w kierunku m. Jamy do miejscowo�ci B¹ków. St¹d
drog¹ na pó³noc do granicy lasu i jego obrze¿em do wschodniej
granicy gminy Kluczbork w m. Kamienna Góra. Granic¹ t¹ na
po³udnie wschodni¹ granic¹ gmin: Lasowice Wielkie, Zêbowi-
ce, Ozimek, Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, Strzelce Opol-
skie, dalej obrze¿em lasu wokó³ wsi P³u¿nica do granicy gminy,
nastêpnie na zachód i pó³noc granic¹ gminy do drogi Toszek-
B³otnica Strzelecka i drog¹ t¹ do granicy lasu i dalej w kierunku
pó³nocnym i zachodnim granic¹ lasu do drogi B³otnica Strzelec-
ka - Jemielnica i drog¹ t¹ w kierunku pó³nocnym do granicy lasu
i granic¹ lasu w kierunku wschodnim i pó³nocnym z ominiê-
ciem wsi Centawa do m. Barut. St¹d drog¹ przez Barut, Wier-
chlesie, Piotrówkê i G¹siorowice do obrze¿a lasu, dalej przez
las w kierunku zachodnim granic¹ miasta Strzelce Opolskie do
granicy lasu z gruntami wsi Jêdrynia. Dalej w kierunku pó³noc-
nym i zachodnim granic¹ lasu do drogi Grodzisko - Kad³ub
i dalej drog¹ na po³udnie przez Grodzisko, Such¹, Suchoda-
niec, Ligotê Samborow¹, Izbicko, Utratê, Raszow¹, Daniec,
Dêbsk¹ Ku�niê, Chrz¹stowice do rzeki Jemielnica i rzek¹ t¹ do
toru kolejowego i torem kolejowym do Kotorza Ma³ego, st¹d
drog¹ przez Kotórz Wielki do Turawy. Z Turawy w kierunku za-
chodnim wzd³u¿ rzeki Ma³a Panew do mostu kolejowego, dalej
torem kolejowym w kierunku pó³nocnym do granicy lasu i dalej
granic¹ t¹ w kierunku zachodnim, pó³nocnym i wschodnim
z wy³¹czeniem wsi Osowiec, Masów, £ubniany, Kobylno, Gra-
bie, Je³owa do drogi krajowej Je³owa - Kup. Drog¹ t¹ w kierunku
zachodnim do szlaku kolejowego Opole - Kluczbork. Lini¹ kole-
jow¹ na pó³noc do przeciêcia z drog¹ Borkowice - Ba¿any.

Z opisanego wy¿ej obszaru wy³¹czono i nie stanowi¹ ob-
szaru chronionego krajobrazu tereny m. Zawadzkie, ¯êdowice,
Kolonowskie ³¹cznie z m. Fosowskie, Staniszcze Ma³e i Staniszcze
Wielkie oraz m. Ozimek wraz z  m. Antoniów,  Pustków, Schodnia Stara
i Nowa (do granic otaczaj¹cych ww. miejscowo�ci lasów).
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Granica obszaru "Lasy Stobrawsko - Turawskie" (czê�æ
zachodnia) przebiega:

z miejscowo�ci Wierzchy drog¹ gruntow¹ na pó³noc przez
Markotów do miejscowo�ci Giera³cice. St¹d drog¹ poln¹ na za-
chód, pó³noc i po³udnie do m. Brynica. Dalej granic¹ polno -
le�n¹ na pó³noc do przeciêcia z drog¹ Wierzbica Górna - Du-
czów Ma³y i drog¹ t¹ przez Duczów Ma³y do Wielo³êki (pierwsze
zabudowania na pó³nocy miejscowo�ci). St¹d drog¹ na zachód
do Domaszowic i dalej drog¹ na po³udniowy  zachód w kierunku
Siemys³owa a¿ do przeciêcia z drog¹ na Grêboszów. St¹d drog¹
t¹ na zachód do granicy kompleksu le�nego i granic¹ polno -
le�n¹ do drogi Grêboszów  - Domaszowice. Drog¹ t¹ przez Grê-
boszów do przeciêcia z lini¹ kolejow¹ Namys³ów - Kluczbork
i torem kolejowym na zachód do granicy lasu. St¹d zachodni¹
granic¹ lasu w kierunku po³udniowym do skrzy¿owania dróg
Ziemie³owice - Grêboszów i £¹czany - Staro�cin. St¹d drog¹ do
Ziemie³owic i dalej drog¹ do Smarchowic Wielkich, po³udniow¹
i zachodni¹ granic¹ terenu zabudowanego Smarchowic, dalej
na pó³noc do kompleksu le�nego na granicy administracyjnej
miasta Namys³ów. Granic¹ polno - le�n¹ kompleksu le�nego
na pó³noc, zachód i po³udnie do drogi Namys³ów - Przeczów.
Drog¹ t¹ przez Smarchowice �l¹skie a¿ do granicy lasu. St¹d
granic¹ polno - le�n¹ na pó³noc i zachód do drogi gruntowej
Krasowice - Niwki i drog¹ t¹ na po³udniowy zachód do drogi
Przeczów - Namys³ów. Drog¹ t¹ do m. Przeczów i dalej drog¹
z Przeczowa na po³udnie przez m. Mikowice i Brzozowiec do
granicy z województwem dolno�l¹skim. Nastêpnie granic¹ t¹
na po³udnie do przeciêcia z po³udniowo - zachodni¹ granic¹
administracyjn¹ gminy Namys³ów. Granic¹ t¹ do wyloty z kom-
pleksu le�nego w m. Raciszów. St¹d granic¹ polno - le�n¹ na
po³udniowy  wschód do drogi Raciszów - Rogalice i drog¹ t¹ do
mostu na rzece Smortawa. Od mostu, granic¹ lasu na zachód
i po³udniowy wschód do drogi Barucice - Rogalice. Nastêpnie
granic¹ lasu na po³udniowy wschód do drogi Lubsza - M¹koszy-
ce i drog¹ t¹ do granicy administracyjnej gminy �wierczów. Gra-
nic¹ t¹ na pó³noc do granicy lasu i jego obrze¿em na wschód
wokó³ m. Grodziec, Wê¿owite, Zielony Las do granicy Gminy
�wierczów. Nastêpnie granic¹ t¹ na wschód do drogi Staro�cin
- Siemys³ów. St¹d drog¹ na po³udnie wschodni¹  granic¹ tere-
nu zabudowanego m. Staro�cin a¿ do drogi Staro�cin - Zbica.
Nastêpnie na wschód granic¹ lasu z w³¹czeniem stawów po³o-
¿onych na pó³noc od miejscowo�ci Pieczyska. Nastêpnie pó³-
nocnym brzegiem rzeki Stobrawy na odcinku oko³o 1 km na
wschód do kompleksu le�nego, dalej pó³nocn¹ granic¹ oddzia-
³ów 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301 obrêbu Wo³czyn Nadle-
�nictwa Namys³ów do granicy Gminy Pokój i granic¹ t¹ w kie-
runku po³udniowym i zachodnim do drogi Fa³kowice - Zbica.
Dalej granic¹ t¹ do skraju lasu po³o¿onego miêdzy Zieleñcem
i Domaradzem w Gminie Pokój - z w³¹czeniem stawów Doma-
radz. Dalej na po³udnie wschodni¹ granic¹ lasu, przez drogê
Pokój - Wo³czyn i dalej granic¹ lasu na po³udnie i pó³nocny
wschód do wsi Pary¿, dalej drog¹ asfaltow¹ na pó³nocny wschód
do miejscowo�ci Lubnów. Dalej granic¹ polno - le�n¹ do miej-
scowo�ci Kopalina i granic¹ polno - le�n¹ do miejscowo�ci
Zawi�æ. Nastêpnie granic¹ polno - le�n¹ na wschód do przeciê-
cia z drog¹ Wierzchy - Bogacka Szklarnia.

2. Granica obszaru "Bory Niemodliñskie� przebiega:
z miejscowo�ci Przecza torem kolejowym do D¹browy,

dalej drog¹ przez Sokoliniki, Wawelno, do skrzy¿owania z drog¹
gruntow¹ Siedliska - Polska Nowa Wie� i obrze¿em lasu wokó³
miejscowo�ci Polska Nowa Wie�, Komprachcice, Ochodze
i dalej drog¹ przez Now¹ Ku�niê, Z³otniki, Prószków, Zimnice
Wielkie do drogi Opole - Krapkowice i drog¹ t¹ na po³udnie
a dalej, za miejscowo�ci¹ Gwo�dzice, obrze¿em lasu do miej-
scowo�ci Dobra. St¹d rzek¹ Bia³¹ do miejscowo�ci Strzeleczki
i dalej drog¹ przez Zbychowice i �cigów do Smolarni, dalej obrze-
¿em lasu na zachód wokó³ Rzymkowic do drogi W³ostowa - Prze-
chód. Nastêpnie drog¹ t¹ na po³udnie do miejscowo�ci W³o-

stwa i dalej drog¹ do miejscowo�ci Wierzbie. St¹d drog¹ na
pó³nocny zachód do drogi £ambinowice - Goszczowice i drog¹
t¹ w kierunku pó³nocno - wschodnim do granicy lasu i jego
obrze¿em do miejscowo�ci Jakubowice. St¹d drog¹ na pó³noc-
ny zachód do drogi Opole - Nysa i drog¹ t¹ w kierunku po³udnio-
wo - zachodnim do rzeki Nysa K³odzka sk¹d w kierunku pó³noc-
nym wzd³u¿ rzeki do drogi Opole - Grodków i dalej zachodnim
obrze¿em lasu do miejscowo�ci G³êbocko. Dalej w kierunku
wschodnim drog¹ przez Radoszowice, Rutki, Góra do miejsco-
wo�ci Szyd³owiec. St¹d torem kolejowym w kierunku po³udnio-
wo - wschodnim do drogi Szyd³owiec - Niemodlin i drog¹ t¹ do
granicy administracyjnej miasta Niemodlin. Dalej zachodni¹
i po³udniow¹ granic¹ miasta i obrze¿em lasu wokó³ miejscowo-
�ci Micha³ówek, Grodziec do miejscowo�ci Sosnówka i Rzêdzi-
wojowice, sk¹d drog¹ przez Szyd³owiec, Magnuszowice, Oldrzy-
szowice do miejscowo�ci Przecza.

3. Granica "Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego
Krajobrazu" przebiega:

od granicy z województwem dolno�l¹skim, drog¹ przez
miejscowo�ci Lubiatów, Lasowice, Maciejowice, Nieradowice,
Bednary, Ulanowice, Suszkowice do drogi Otmuchów - Nysa.
Dalej drog¹ t¹ w kierunku Nysy i granic¹ administracyjn¹ mia-
sta, a nastêpnie drog¹ przez Zam³ynie w kierunku po³udniowym
do Bia³ej Nyskiej i Morowa. St¹d torem kolejowym na zachód,
nastêpnie na pó³noc drog¹ do Bukowa i dalej drog¹ przez
Wierzbno, �liwice, Meszno, Trzeboszowice, Stary Paczków do
granic administracyjnych miasta Paczków. Po³udniow¹ i zachod-
ni¹ granic¹ miasta a nastêpnie granic¹ województwa do prze-
ciêcia z drog¹ w miejscowo�ci Lubiatów.

4. Granica obszaru "£êg Zdzieszowicki" przebiega:
z miejscowo�ci Zdzieszowice - Solownia brzegiem w górê

rzeki Odra (z w³¹czeniem rzeki Odra do obszaru) do po³udnio-
wego krañca kompleksu le�nego i dalej obrze¿em lasu na po-
³udniowy zachód i pó³noc do miejscowo�ci Kolonia Mechnica
(z wy³¹czeniem obszaru zabudowanego wsi). St¹d drog¹ wzd³u¿
lasu do miejscowo�ci Brodek sk¹d drog¹ gruntow¹ w kierunku
pó³nocnym do granicy gminy Reñska Wie� i granic¹ t¹ na
wschód do rzeki Odry. St¹d w górê rzeki do miejscowo�ci Zdzie-
szowice - Solownia.

5. Granica obszaru "Las G³ubczycki" przebiega:
z miejscowo�ci Tarnkowa drog¹ w kierunku miejscowo-

�ci �ciborzyce Ma³e do przejazdu kolejowego linii G³ubczyce -
Rac³awice �l¹skie. St¹d drog¹ do rzeki Stradunia  i biegiem
rzeki (w³¹czaj¹c rzekê do obszaru) w dó³ do drogi Klisino - G³ub-
czyce w miejscowo�ci Kietlice. St¹d drog¹ t¹ na po³udnie do
skrzy¿owania z drog¹ Zawieszyce - Lwowiany i drog¹ t¹ w kie-
runku zachodnim przez Lwowniany i po³udniowo - zachodnim
do drogi G³ubczyce - Tarnkowa i drog¹ t¹ do miejscowo�ci Tarnkowa.

6. Granica obszaru "Wronin - Maciowakrze" przebiega:
z miejscowo�ci Chrósty wzd³u¿ toru kolejowego w kierun-

ku wschodnim i po³udniowo - wschodnim do miejscowo�ci Dzie-
lawy; dalej drog¹ przez Witos³awice do B³a¿ejowic sk¹d w kie-
runku po³udniowym do granicy województwa. Granic¹ t¹ w kie-
runku zachodnim do przeciêcia z drog¹ nr 417 w miejscowo�ci
Szczyty. Dalej drog¹ t¹ na pó³nocny zachód przez Maciowakrze
do przeciêcia z torem kolejowym w miejscowo�ci Dobros³awi-
ce i dalej torem kolejowym do miejscowo�ci Chrósty.

7. Granica obszaru "Mokre - Lewice" przebiega:
od granicy pañstwa drog¹ na po³udniowy wschód do miej-

scowo�ci Dobieszów. St¹d drog¹ gruntow¹ na wschód do drogi
nr 418 Pietrowice G³ubczyckie - G³ubczyce. Drog¹ t¹ oko³o 400 m
w kierunku po³udniowo - zachodnim i dalej drog¹ gruntow¹
w kierunku po³udniowo - wschodnim do miejscowo�ci Zopowy.
St¹d drog¹ t¹ do miejscowo�ci Zubrzyce, sk¹d na po³udniowy
zachód drog¹ w kierunku Ciermiêciæ a nastêpnie w kierunku
po³udniowym drog¹ do Lewic, sk¹d w kierunku zachodnim drog¹
do granicy pañstwa i granic¹ t¹ na pó³nocny zachód i pó³nocny
wschód do drogi asfaltowej do Dobieszowa.


