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Zdzieszowice, dn. 18.03.2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach 
Pan Edward Paciorek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym, (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu projekt 
uchwały z dnia 18.03.2016r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

Przedmiotem uchwały jest zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 
2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)
„2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku 
województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia 
dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru 
chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 
ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru chronionego 
krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, wyłącznie z powodu 
bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i 
możliwości zaspokajania potrzeb związanych z  turystyką i wypoczynkiem ”
„ 3. Projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają uzgodnienia z 
właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska. ”

W nawiązaniu do powyższego, dnia 10.03.2016r. Dyrektor Departamentu Ochrony 
Środowiska Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu przedłożył do zaopiniowania 
projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu.
W/w projekt zawiera m.in. obszar chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”, którego 
obszar obejmuje część terytorium Gminy Zdzieszowice -  obszar gminy leżący po prawej 
stronie rzeki Odry wraz z rzeką Odrą, z wyłączeniem działek nr 1999/1 i nr 1999/2 w 
Zdzieszowicach.
Przeprowadzona analiza przez tut organ wykazała, że przedłożony projekt uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, łagodzi ograniczenia 
które dotąd obowiązują na obszarze chronionego krajobrazu ”Łęg Zdzieszowicki”.
Zatem, w ocenie tut organu przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego 
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu można zaopiniować pozytywnie.



Równocześnie informuję, że myśl zapisów art. 23 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), brak przedstawienia 
stanowiska Rady Miejskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, jest 
uważane za uzgodnieniem projektu.

W załączeniu:
1. Projekt uchwały z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu.

2. Wniosek Nr DOŚ-V.7122.2.2016.AT z dnia 09,036.2016 Departamentu Ochrony 
Środowiska Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

3. Projekt Zarządu Województwa -  uchwała NR /2016 Sejmiku Województwa
Opolskiego z dnia 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu wraz
załącznikiem nr 1 oraz uzasadnieniem (bez opisu obszarów chronionego krajobrazu 
wg współrzędnych geograficznych punktów ich załamania)

4. Obraz/mapa w formie graficznej zgodna z punkami załamania granic dla obszaru 
chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”.

5. Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w 
sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a.
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UCHWAŁA N R ....................
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 18 marca 2016 r .

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1651 i 1936) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 1F261FB8-BF4E-4730-8138-9872D6BABF6B. Projekt Strona 1
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Troszcząc się o zrównoważony rozwój całego województwa, w tym także na obszarach chronionego 
krajobrazu oraz mając na względzie potrzeby zgłaszane przez podmioty gospodarcze, samorządy gminne i 
mieszkańców, w szczególności w sprawach postulujących zniesienie zakazu lokalizowania obiektów 
budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem 
urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, 
dokonano weryfikagl zasadności utrzymywania dotychczasowego systemu zakazów oraz zaproponowano 
nowe zapisy w tym zakresie.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) proszę o uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w 
sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Według obowiązujących przepisów załącznikiem do uchwały jest Opis granic obszarów chronionego 
krajobrazu wg współrzędnych geograficznych punktów ich załamania. Obraz/mapa w formie graficznej zgodna 
z powyższymi punktami załamań granic jest dostępna na stronie internetowej Opolskie w Internecie (System 
informagi przestrzennej województwa opolskiego) www.maps.opolskie.pl/start/ w zakładce mapy 
tematycznie/środowisko przyrodnicze.

Z poważaniem
Manfred Grabelus

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

W załączeniu:
1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

Za łączn ik i:

1. projekt uchwały z uzasadnieniem.docx - projekt uchwały Sejmiku

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 

oprogramowania do weryfikacji podpisu 

Data złożenia podpisu: 2016-03-10T13:30:38Z 
Podpis elektroniczny
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-PROJEKT-
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

UCHWAŁA NR /2016 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 2016 r.

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 
2015 poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) po uzgodnieniu z właściwymi Radami Gmin oraz z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyznacza się poniższe obszary chronionego krajobrazu, zwane dalej obszarami, które obejmują 
wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 
możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją 
korytarzy ekologicznych w następującym układzie przestrzennym województwa opolskiego:

1) "Lasy Stobrawsko - Turawskie" - obszar o powierzchni 119 080,3 ha, położony w gminach: 
Chrząstowice, Domaszowice, Izbicko, Jemielnica, Kluczbork, Kolonowskie, Lasowice Wielkie, 
Lubsza, Łubniany, Namysłów, Ozimek, Pokój, Strzelce Opolskie, Świerczów, Tarnów Opolski, 
Turawa, Wołczyn, Zawadzkie i Zębowice;

2) "Bory Niemodlińskie" - obszar o powierzchni 49 215,2 ha, położony w gminach: Biała, 
Dąbrowa, Grodków, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łambinowice, 
Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice;

3) "Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu" - obszar o powierzchni 13 389,2 ha, 
położony w gminach: Nysa, Otmuchów i Paczków;

4) "Łęg Zdzieszowicki" - obszar o powierzchni 609,4 ha, położony w gminach: Reńska Wieś i 
Zdzieszowice;

5) "Las Głubczycki" - obszar o powierzchni 1 703,9 ha, położony w gminie Głubczyce;
6) "Wronin - Maciowakrze" - obszar o powierzchni 3 989,6 ha, położony w gminach: Baborów, 

Cisek, Pawłowiczki i Polska Cerekiew;
7) "Mokre - Lewice" - obszar o powierzchni 7 689,9 ha, położony w gminach: Branice i 

Głubczyce.

2. Opis granic i położenie obszarów chronionego krajobrazu, o których mowa w ust. 1, określa 
załącznik nr 1 do uchwały.

3. Szczegółowy przebieg granic obszarów chronionego krajobrazu, o których mowa w ust. 1, jest 
przedstawiony w postaci współrzędnych geograficznych punktów załamania granic i załączony do 
uchwały (załącznik nr 2)

4. Nadzór nad obszarami sprawuje Zarząd Województwa Opolskiego.



§ 2. Na terenie obszarów, o których mowa w § 1, ustala się następujące działania:

1) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych: preferowanie działań zmierzających do 
zachowania i utrzymywania w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, 
mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw na piaskowych poprzez m.in. ekstensywne 
użytkowanie i niedopuszczanie do zarastania drzewami i krzewami otwartych przestrzeni;

2) w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych:

a) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk poprzez m.in. ekstensywne użytkowanie 
(np. koszenie, wypas) lub mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów,

b) ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne uprawy rolne,
c) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
d) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę oraz formowanie 

nowych założeń zieleni wiejskiej (zadrzewienia, zakrzaczenia, remizy śródpolne, parki 
wiejskie),

e) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych,
f) zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw na piaskowych i psiar,
g) zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych,
h) realizowanie melioracji odwadniających, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, 

tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem reżimów 
wilgotnościowych terenów podmokłych, w tym torfowisk, obszarów wodno - błotnych i 
obszarów źródliskowych cieków,

i) eksploatowanie surowców mineralnych w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania 
na przyrodę,

j) preferowanie rekultywacji uwzględniającej potrzeby ochrony walorów przyrody ożywionej, 
nieożywionej oraz krajobrazu,

k) przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych,
l) preferowanie regionalnych stylów architektonicznych w zabudowie oraz zabudowy 

zachowującej historyczne kierunki przestrzennego rozwoju miejscowości;

3) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych:

a) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności 
okalającej,

b) zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków z dopuszczeniem prac 
związanych z ich utrzymaniem i konserwacją,

c) preferowanie wokół zbiorników wodnych roślinności niskiej i wysokiej ograniczającej spływy 
powierzchniowe,

d) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków,
e) zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych, w 

tym źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniżeń terenu.

§ 3.1. W celu zachowania walorów obszarów, o których mowa w § 1 ust.l, na ich terenie określa się 
następujące zakazy:

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów 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;

2) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka;

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko 
wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego 
krajobrazu.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy:

1) obszarów zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jeżeli przeprowadzona strategiczna 
ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę 
przyrody, w tym pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru 
chronionego krajobrazu,

2) siedlisk rolniczych -  w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty związane z 
prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

3) działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w obowiązujących w dniu wejścia w 
życie niniejszej uchwały miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach 
lokalizacyjnych.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy obszarów, na których położone są złoża kopalin 
udokumentowane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i których dokumentacje zostały 
zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w 
sprawie obszarów chronionego krajobrazu

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



1) Granica obszaru "Lasy Stobrawsko - Turawskie" (część wschodnia) przebiega: od przecięcia 
linii kolejowej Opole - Kluczbork z drogą Borkowice - Bażany (gm. Kluczbork), dalej drogą 
przez Bażany, jasienie do granicy lasu i jego obrzeżem do Chocianowie i Ciarki, dalej w 
kierunku północnym drogą do granicy lasu i jego obrzeżem w kierunku zachodnim do drogi 
Chocianowice - Bąków i drogą tą w kierunku m. Jamy do miejscowości Bąków. Stąd drogą na 
północ do granicy lasu i jego obrzeżem do wschodniej granicy gminy Kluczbork w m. 
Kamienna Góra. Granicą tą na południe wschodnią granicą gmin: Lasowice Wielkie, 
Zębowice, Ozimek, Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, Strzelce Opolskie, dalej obrzeżem 
lasu wokół wsi Płużnica do granicy gminy, następnie na zachód i północ granicą gminy do 
drogi Toszek Błotnica Strzelecka i drogą tą do granicy lasu i dalej w kierunku północnym i 
zachodnim granicą lasu do drogi Błotnica Strzelecka - Jemielnica i drogą tą w kierunku 
północnym do granicy lasu i granicą lasu w kierunku wschodnim i północnym z ominięciem 
wsi Centawa do m. Barut. Stąd drogą przez Ba rut, Wierchlesie, Piotrówkę i Gąsiorowice do 
obrzeza lasu, dalej przez las w kierunku zachodnim granicą miasta Strzelce Opolskie do 
granicy lasu z gruntami wsi Jędrynia. Dalej w kierunku północnym i zachodnim granicą lasu 
do drogi Grodzisko - Kadłub i dalej drogą na południe przez Grodzisko, Suchą, Suchodaniec, 
Ligotę Samborową, Izbicko, Utratę, Raszową, Daniec, Dębską Kuźnię, Chrząstowice do rzeki 
Jemielnica i rzeką tą do toru kolejowego i torem kolejowym do Kotorza Małego, stąd drogą 
przez Kotórz Wielki do Turawy. Z Turawy w kierunku zachodnim wzdłuż rzeki Mała Panew do 
mostu kolejowego, dalej torem kolejowym w kierunku północnym do granicy lasu i dalej 
granicą tą w kierunku zachodnim, północnym i wschodnim z wyłączeniem wsi Osowiec, 
Ma sów, Łubniany, Ko by Ino, Grabie, Jełowa do drogi krajowej Jełowa - Kup. Drogą tą w 
kierunku zachodnim do szlaku kolejowego Opole - Kluczbork. Linią kolejową na północ do 
przecięcia z drogą Borkowice - Bażany. Z opisanego wyżej obszaru wyłączono i nie stanowią 
obszaru chronionego krajobrazu tereny m. Zawadzkie, "Żędowice, Kolonowskie łącznie z m. 
Fosowskie, Staniszcze Małe i Staniszcze Wielkie oraz m. Ozimek wraz z m. Antoniów, 
Pustków, Schodnia Stara i Nowa (do granic otaczających ww. miejscowości lasów).

Granica obszaru "Lasy Stobrawsko - Turawskie" (część zachodnia) przebiega: z miejscowości 
Wierzchy drogą gruntową na północ przez Markotów do miejscowości Gierałcice. Stąd drogą 
polną na zachód, północ i południe do m. Brynica. Dalej granicą polno - leśną na północ do 
przecięcia z drogą Wierzbica Górna - Duczów Mały i drogą tą przez Duęzów Mały do Wielołęki 
(pierwsze zabudowania na północy miejscowości). Stąd drogą na zachód do Domaszowic i 
dalej drogą na południowy zachód w kierunku Siemysłowa aż do przecięcia z drogą na 
Gręboszów. Stąd drogą tą na zachód do granicy kompleksu leśnego i granicą polno - leśną do 
drogi Gręboszów - Domaszowice. Drogą tą przez Gręboszów do przecięcia z linią kolejową 
Namysłów - Kluczbork i torem kolejowym na zachód do granicy lasu. Stąd zachodnią granicą 
lasu w kierunku południowym do skrzyżowania dróg Ziemiełowice - Gręboszów i Łączany - 
Starościn. Stąd drogą do Ziemiełowic i dalej drogą do Smarchowic Wielkich, południową i 
zachodnią granicą terenu zabudowanego Smarchowic, dalej na północ do kompleksu leśnego 
na granicy administracyjnej miasta Namysłów. Granicą polno - leśną kompleksu leśnego na 
północ, zachód i południe do drogi Namysłów - Przeczów. Droga tą przez Smarchowice 
Śląskie aż do granicy lasu. Stąd granicą polno - leśną na północ i zachód do drogi gruntowej
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Krasowice - Niwki i drogą tą na południowy zachód do drogi Przeczów - Namysłów. Drogą tą 
do m. Przeczów i dalej drogą z Przeczowa na południe przez m. Mikowice i Brzozowiec do 
granicy z województwem dolnośląskim. Następnie granicą tą na południe do przecięcia z 
południowo - zachodnią granicą administracyjną gminy Namysłów. Granicą tą do wyloty z 
kompleksu leśnego w m. Raciszów. Stąd granicą polno - leśną na południowy wschód do 
drogi Raciszów - Rogalice i drogą tą do mostu na rzece Smortawa. Od mostu, granicą lasu na 
zachód i południowy wschód do drogi Barucice - Rogalice. Następnie granicą lasu na 
południowy wschód do drogi Lubsza - Mąkoszyce i drogą tą do granicy administracyjnej 
gminy Świerczów. Granicą tą na północ do granicy lasu i jego obrzeżem na wschód wokół m. 
Grodziec, Wężowite, Zielony Las do granicy Gminy Świerczów. Następnie granicą tą na 
wschód do drogi Starościn - Siemysłów. Stąd drogą na południe wschodnią granicą terenu 
zabudowanego m. Starościn aż do drogi Starościn - Zbica. Następnie na wschód granicą lasu z 
włączeniem stawów położonych na północ od miejscowości Pieczyska. Następnie północnym 
brzegiem rzeki Stobrawy na odcinku około 1 km na wschód do kompleksu leśnego, dalej 
północną granicą oddziałów 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301 obrębu Wołczyn Nadleśnictwa 
Namysłów do granicy Gminy Pokój i granicą tą w kierunku południowym i zachodnim do 
drogi Fałkowice - Zbica. Dalej granicą tą do skraju lasu położonego między Zieleńcem i 
Domaradzem w Gminie Pokój - z włączeniem stawów Domaradz. Dalej na południe 
wschodnią granicą lasu, przez drogę Pokój - Wołczyn i dalej granicą lasu na południe i 
północny wschód do wsi Paryż, dalej drogą asfaltową na północny wschód do miejscowości 
Lubnów. Dalej granicą polno - leśną do miejscowości Kopalina i granicą polno - leśną do 
miejscowości Zawiść. Następnie granicą polno - leśną na wschód do przecięcia z drogą 
Wierzchy - Bogacka Szklarnia.

2) Granica obszaru "Bory Niemodlińskie" przebiega: z miejscowości Przeczą torem kolejowym 
do Dąbrowy, dalej drogą przez Sokoliniki, Wawelno, do skrzyżowania z drogą gruntową 
Siedliska - Polska Nowa Wieś i obrzeżem lasu wokół miejscowości Polska Nowa Wieś, 
Komprachcice, Ochodze i dalej drogą przez Nową Kuźnię, Złotniki, Prószków, Zimnice Wielkie 
do drogi Opole - Krapkowice i drogą tą na południe a dalej, za miejscowością Gwoździce, 
obrzeżem lasu do miejscowości Dobra. Stąd rzeką Białą do miejscowości Strzeleczki i dalej 
drogą przez Zbychowice i Ścigów do Smołami, dalej obrzeżem lasu na zachód wokół 
Rzymkowic do drogi Włostowa - Przechód. Następnie drogą tą na południe do miejscowości 
Włostowa i dalej drogą do miejscowości Wierzbie. Stąd drogą na północny zachód do drogi 
Łambinowice - Goszczowice i drogą tą w kierunku północno - wschodnim do granicy lasu i 
jego obrzeżem do miejscowości Jakubowice. Stąd drogą na północny zachód do drogi Opole - 
Nysa i drogą tą w kierunku południowo - zachodnim do rzeki Nysa Kłodzka skąd w kierunku 
północnym wzdłuż rzeki do drogi Opole - Grodków i dalej zachodnim obrzeżem lasu do 
miejscowości Głębocko. Dalej w kierunku wschodnim drogą przez Radoszowice, Rutki, Góra 
do miejscowości Szydłowiec. Stąd torem kolejowym w kierunku południowo - wschodnim do 
drogi Szydłowiec - Niemodlin i drogą tą do granicy administracyjnej miasta Niemodlin. Dalej 
zachodnią i południową granicą miasta i obrzeżem lasu wokół miejscowości Michałówek, 
Grodziec do miejscowości Sosnówka i Rzędziwojowice, skąd drogą przez Szydłowiec, 
Magnuszowice, Oldrzyszowice do miejscowości Przeczą.



3) Granica "Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu" przebiega: od granicy z 
województwem dolnośląskim, drogą przez miejscowości Lubiatów, Lasowice, Maciejowice, 
Nieradowice, Bednary, Ulanowice, Suszkowice do drogi Otmuchów - Nysa. Dalej drogą tą w 
kierunku Nysy i granicą administracyjną miasta, a następnie drogą przez Zamłynie w kierunku 
południowym do Białej Nyskiej i Morowa. Stąd torem kolejowym na zachód, następnie na 
północ drogą do Bukowa i dalej drogą przez Wierzbno, Śliwice, Meszno, Trzeboszowice, Stary 
Paczków do granic administracyjnych miasta Paczków. Południową i zachodnią granicą 
miasta a następnie granicą województwa do przecięcia z drogą w miejscowości Lubiatów.

4) Granica obszaru "Łęg Zdzieszowicki" przebiega: z miejscowości Zdzieszowice - Solownia 
brzegiem w górę rzeki Odra (z włączeniem rzeki Odra do obszaru) do południowego krańca 
kompleksu leśnego i dalej obrzeżem lasu na południowy zachód i północ do miejscowości 
Kolonia Mechnica (z wyłączeniem obszaru zabudowanego wsi). Stąd drogą wzdłuż lasu do 
miejscowości Bródek skąd drogą gruntową w kierunku północnym do granicy gminy Reńska 
Wieś i granicą tą na wschód do rzeki Odry. Stąd w górę rzeki do miejscowości Zdzieszowice - 
Solownia.

5) Granica obszaru "Las Głubczycki" przebiega: z miejscowości Tarnkowa drogą w kierunku 
miejscowości Ściborzyce Małe do przejazdu kolejowego linii Głubczyce Racławice Śląskie. 
Stąd drogą do rzeki Stradunia i biegiem rzeki (włączając rzeką do obszaru) w dół do drogi 
Klisino - Głubczyce w miejscowości Kietlice. Stąd drogą tą na południe do skrzyżowania z 
drogą Zawieszyce - Lwowiany i drogą tą w kierunku zachodnim przez Lwowiany i południowo 
- zachodnim do drogi Głubczyce - Tarnkowa i droga tą do miejscowości Tarnkowa.

6) Granica obszaru "Wronin - Maciowakrze" przebiega: z miejscowości Chrósty wzdłuż toru 
kolejowego w kierunku wschodnim i południowo - wschodnim do miejscowości Dzielawy; 
dalej drogą przez Witosławice do Błażejowie skąd w kierunku południowym do granicy 
województwa. Granicą tą w kierunku zachodnim do przecięcia z drogą nr 417 w miejscowości 
Szczyty. Dalej drogą tą na północny zachód przez Maciowakrze do przecięcia z torem 
kolejowym w miejscowości Dobrosławice i dalej torem kolejowym do miejscowości Chrósty.

7) Granica obszaru "Mokre - Lewice" przebiega: od granicy państwa drogą na południowy 
wschód do miejscowości Dobieszów. Stąd drogą gruntową na wschód do drogi nr 418 
Pietrowice Głubczyckie - Głubczyce. Drogą tą około 400 m w kierunku południowo - 
zachodnim i dalej drogą gruntową w kierunku południowo - wschodnim do miejscowości 
Zopowy. Stąd drogą tą do miejscowości Zubrzyce, skąd na południowy zachód drogą w 
kierunku Ciermięcic a następnie w kierunku południowym drogą do Lewic, skąd w kierunku 
zachodnim drogą do granicy państwa i granicą tą na północny zachód i północny wschód do 
drogi asfaltowej do Dobieszowa.



UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zakres regulacji dotyczy przyjęcia uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie 
opolskim.

2. Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. 
zm.), który stanowi: „Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku 
województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące 
czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego 
części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. 
Likwidacja lub zmniejszenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku 
województwa, wyłącznie z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych 
ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem."

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa

Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia, zmiany granic lub likwidacji obszaru 
chronionego krajobrazu wymaga uzgodnienia przez właściwe miejscowo rady gmin oraz uzgodnienia z 
właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią 
prawa, procesowi uzgadniania podlegają także projekty uchwał wydawane w celu zmiany zakazów 
obowiązujących w granicach tych form ochrony przyrody. Taka interpretacja znajduje swoje uzasadnienie w 
treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2009 r. (sygn. akt Kp 2/09), gdzie wskazano zgodność 
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, regulujących 
funkcjonowanie obszarów chronionego krajobrazu z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody, projekt uchwały, stanowiący załącznik do niniejszego 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu zostanie 
przedstawiony właściwym miejscowo radom gmin oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w 
Opolu celem uzgodnienia.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Samorząd Województwa Opolskiego, zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 
r. Nr 92 poz.753), z dniem 1 sierpnia 2009 r. przejął kompetencje w zakresie obszarów chronionego krajobrazu. 
Jak wynika z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z 
późn. zm.), obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się 
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb 
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Funkcjonowanie obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim reguluje obowiązujące do 
dziś rozporządzenie nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z 8 maja 2006r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu.

Jednakże troszcząc się o zrównoważony rozwój całego województwa, w tym także na obszarach 
chronionego krajobrazu oraz mając też na względzie potrzeby zgłaszane przez podmioty gospodarcze, 
samorządy gminne i mieszkańców, m.in. w sprawach postulujących zniesienie zakazu lokalizowania obiektów 
budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem 
urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, 
dokonano weryfikacji zasadności utrzymywania dotychczasowego systemu zakazów na wydzielonych częściach



tych form ochrony przyrody w województwie opolskim. W tym celu powołano grupę roboczą ds. obszarów 
chronionych, która wypracowała propozycję zapisów niniejszej uchwały.

Należy podkreślić, iż na obszarach chronionego krajobrazu, powinny obowiązywać ograniczenia właściwe dla 
danego obszaru, czy też dla ich części, wybrane spośród zakazów, o których mowa w ustawie o ochronie 
przyrody, a wynikające z potrzeby właściwej ich ochrony. Przy wprowadzaniu przedmiotowych zakazów należy 
się kierować konstytucyjną zasadą proporcjonalności, zawartą w art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., stanowiącym, iż ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym 
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i 
moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Zasada proporcjonalności nakazuje organom władzy 
publicznej użycie jedynie takich środków, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu. Cel ten 
natomiast ma służyć społeczeństwu oraz powinien być osiągnięty zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
Zrównoważony rozwój, zgodnie z art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska 
[Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczychi społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jaki 
przyszłych pokoleń. Powyższa zasada stosowana w odniesieniu do stanowienia zakazów, jakie mają 
obowiązywać w obszarach chronionego krajobrazu wymaga, aby ograniczenia miały swoje merytoryczne 
umocowanie i wynikały z rzeczywistej potrzeby ochrony danego obszaru lub jego części.

Kierując się ww. konstytucyjną zasadą proporcjonalności oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, w niniejszej 
uchwale zastosowano dodatkowy zapis dotyczący obowiązywania zakazu jakim jest: zakaz budowania nowych 
obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników 
wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 
leśnej lub rybackiej tj. „Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy:

1) obszarów zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, jeżeli przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała 
brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody, w tym pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych i 
ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu,

2) siedlisk rolniczych -  w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty związane z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego,

3) działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego."

Ponadto nie wprowadzono do niniejszej uchwały zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 
szerokości 100 m od zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych (zapis taki funkcjonował w 
rozporządzeniu Wojewody Opolskiego z 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu), 
stwierdzając, że nie ma uzasadnienia większa restrykcyjność w ochronie przyrody w obrębie obszarów 
chronionego krajobrazu niż w obrębie parków krajobrazowych, gdzie takiego zakazu nigdy nie wprowadzono.

Uznano, iż kwestie związane z właściwą ochroną przyrody i wyróżniających się krajobrazów, skutecznie będą 
regulowane w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowiska dla planów miejscowych i studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, tym bardziej, że zastosowano dodatkowy 
zapis, że „przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego 
wpływu na ochronę przyrody, w tym pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru 
chronionego krajobrazu".

Ponadto możliwość budowy nowych obiektów budowlanych częściowo reguluje inny ustawowy zakaz 
zawarty w tejże uchwale, tj. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,



udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zaproponowany w 
tekście uchwały zapis umożliwiający lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać 
na środowisko pozwala gminom na prowadzenie działań rozwojowych, w tym podnoszących standardy 
cywilizacyjne zamieszkania i sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy.

Uznaje się, iż wszystkie wprowadzone zmiany pozwolą właściwie dopasować system obowiązujących 
zakazów w stosunku do indywidualnych, lokalnych potrzeb ochrony przyrody i krajobrazu, a także do 
uwarunkowań oraz działalności człowieka na terenie obszarów chronionego krajobrazu w województwie 
opolskim.

Rozwiązanie to umożliwi indywidualne kształtowanie polityki ekologicznej i racjonalne zarządzanie zasobami 
przyrodniczymi, w kontekście m.in. katalogu obowiązujących zakazów oraz odstępstw od tych zakazów 
obowiązujących na terenie obszaru chronionego krajobrazu. Przyjęty w niniejszym projekcie uchwały 
zmieniony katalog zakazów nie narusza właściwej ochrony wyróżniających się krajobrazów o zróżnicowanych 
ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i 
wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W niniejszej uchwale w załączniku nr 2 wprowadzono także, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 11 września 2012 w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz.U. poz. 1080), 
opis granic w formie współrzędnych geograficznych punktów ich załamania, a następnie według nich 
zweryfikowano powierzchnię wszystkich obszarów. W związku z czym powierzchnie wszystkich obszarów w 
niniejszej uchwale różnią się od powierzchni zawartych w poniższym rozporządzeniu Wojewody Opolskiego.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc rozporządzenie nr 0151/P/16/2006 Wojewody 
Opolskiego z 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 33, poz. 1133.)
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w Kraśnicy Gmina Izbicko o wydajności Q = 43m3/h oraz 8 zadań 
związanych z  budową sieci kanalizacyjnych.

Zarząd Funduszu udzielił również promesy przyznania 
w 2006 r. pożyczki do wysokości 1 255 000 zł na zadanie plano
wane do realizacji w ramach ZPORR. Udzielenie pomocy finan
sowej uzależnione jest od przyjęcia projektu do realizacji przez 
Zarząd Województwa Opolskiego i przyznania dotacji ze środ
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4.5. Inne programy pomocowe

W związku z przyznaniem Polsce środków finansowych 
w ramach tzw. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob

szaru Gospodarczego oraz tzw. Norweskiego Mechanizmu Fi
nansowego, Wojewódzki Fundusz udzielił gwarancji pomocy 
podmiotom z  terenu województwa opolskiego zamierzającym 
realizować zadania z  zakresu ochrony środowiska, współfinan
sowane w ramach tych Mechanizmów Finansowych.

W  2005 roku Zarząd Funduszu udzielił 2 gminom prome
sy przyznania pożyczki, a łączna kwota zobowiązań Funduszu 
z  tego tytułu wynosi 1 000 000 zł, z  czego 755 000 zł przypada na 
rok 2007 a 245 000 zł na rok 2008. Udzielenie przez Fundusz 
pomocy finansowej uzależnione jest od przyjęcia projektów do 
realizacji w ramach tych Mechanizmów.

1133

Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 
Wojewody Opolskiego

z  dnia 8 maja 2006 r.

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

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

§ 1.1. Obszar chronionego krajobrazu, zwany dalej ob
szarem, obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróż
nicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możli
wość zaspakajania potrzeb związanych z  turystyką i wypoczyn
kiem oraz pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych w następu
jącym układzie przestrzennym województwa opolskiego:

1) "Lasy Stobrawsko - Turawskie" - obszar o powierzchni 
118 367,0 ha, położony w gminach: Chrząstowice, Domaszowice, 
Izbicko, Jemielnica, Kluczbork, Kolonowskie, Lasowice Wielkie, Lub
sza, Łubniany, Namysłów, Ozimek, Pokój, Strzelce Opolskie, Świer
czów, Tarnów Opolski, Turawa, Wołczyn, Zawadzkie i Zębowice;

2) "B o ry  N ie m o d liń sk ie "  - obsza r o pow ierzchni 
48 189,0 ha, położony w gminach: Biała, Dąbrowa, Grodków, 
Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łambi
nowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice;

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

4) "Łęg Zdzieszow icki" - obszar o powierzchni 600,0 ha, 
położony w gminach: Reńska Wieś i Zdzieszowice;

5) "Las G łubczycki" - obszar o powierzchni 1 597,5 ha, 
położony w gminie Głubczyce;

6) "W ronin - M aciow akrze" - obszar o powierzchni 
4 307,6 ha, położony w gminach: Baborów, Cisek, Pawłowiczki
1 Polska Cerekiew;

7) "Mokre - Lew ice" - obszar o powierzchni 6 527,7 ha, 
położony w gminach: Branice i Głubczyce.

2. Opis granic obszarów chronionego krajobrazu, o któ
rych mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Szczegółowy przebieg granic obszarów chronionego kra
jobrazu, o których mowa w ust. 1, jest przedstawiony na mapie 
topograficznej w skali 1:100 000, dostępnej w wydziale właści
wym do spraw środowiska Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Opolu.

§ 2. Na terenie obszarów, o których mowa w § 1, ustala 
się następujące działania:

1) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych:

a) preferowanie działań zmierzających do zachowania 
i utrzymywania w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących 
śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk 
oraz muraw napiaskowych poprzez m.in. ekstensywne użytko
wanie i niedopuszczanie do zarastania drzewami i krzewami 
otwartych przestrzeni;

2) w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów 
lądowych:

a) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk po
przez m.in. ekstensywne użytkowanie (np. koszenie, wypas) lub 
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów,

b) ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grun
ty orne bądź inne uprawy rolne,

c) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
d) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego 

poprzez ochronę oraz formowanie nowych założeń zieleni wiejskiej 
(zadrzewienia, zakrzaczenia, remizy śródpolne, parki wiejskie),

e) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmo- 
kłości oraz oczek wodnych,

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

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

wanie odpływu wody z  sieci rowów, tylko w ramach racjonalnej 
gospodarki rolnej, jednak z  bezwzględnym zachowaniem reżi
mów wilgotnościowych terenów podmokłych, w tym torfowisk, 
obszarów wodno - błotnych i obszarów źródliskowych cieków,

i) eksploatowanie surowców mineralnych w sposób mi
nimalizujący negatywne oddziaływania na przyrodę,

j) preferowanie rekultywacji uwzględniającej potrzeby ochro
ny walorów przyrody ożywionej, nieożywionej oraz krajobrazu,

k) przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekolo
gicznych,

l) preferowanie regionalnych stylów architektonicznych 
w zabudowie oraz zabudowy zachowującej historyczne kierunki 
przestrzennego rozwoju miejscowości;

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

wych wraz z  pasem roślinności okalającej,
b) zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów meliora

cyjnych i cieków z  dopuszczeniem prac związanych z  ich utrzy
maniem i konserwacją,

c) preferowanie wokół zbiorników wodnych roślinności ni
skiej i wysokiej ograniczającej spływy powierzchniowe,
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d) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych od
cinkach cieków,

e) zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub od
twarzanie siedlisk hydrogenicznych, w tym źródlisk oraz staro
rzeczy i lokalnych obniżeń terenu.

§ 3.1. W celu zachowania walorów obszarów, o których 
mowa w § 1, na ich terenie określa się następujące zakazy:

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziały
wać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z  dnia 27 kwiet
nia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

2) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szeroko
ści 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wod
nych, z  wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowa
dzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przy
drożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z  potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu dro
gowego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub na
prawy urządzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu 
oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwie
rząt, a także minerałów;

' 5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą 
innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzy
stywanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 
wodna lub rybacka;

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

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

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy reali
zacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo
wisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z  dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z  późn. zm.) na terenach innych niż określone w ust. 2.

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

określonych w studiach uwarunkowań kierunków zagospoda
rowania przestrzennego gmin, planach miejscowych i decyzjach 
lokalizacyjnych, gdzie dopuszcza się uzupełnienie zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, pod warunkiem wyznaczenia nie
przekraczalnej linii zabudowy od brzegów, zgodnie z  linią wystę
pującą na przyległych działkach;

2) działek siedliskowych - w zakresie uzupełniania istnie
jącej zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia gospodar
stwa rolnego, pod warunkiem nieprzekraczania dotychczaso
wej linii zabudowy od brzegu;

3) działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub 
w decyzjach lokalizacyjnych, obowiązujących w dniu wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy również 
innych cieków naturalnych, a w szczególności strug, potoków 
i strumieni.

6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy obsza
rów, na których położone są  złoża kopalin udokumentowane do 
dnia 31 grudnia 2005 r. i których dokumentacje zostały zatwier
dzone przez właściwy organ administracji geologicznej.

§ 4. Wykonanie rozporządzenia oraz sprawowanie nadzo
ru nad obszarami powierza się wojewódzkiemu konserwatoro
wi przyrody.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia6 * * * * * * * * 1).

Wojewoda Opolski 
Bogdan Tomaszek

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem
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 wejścia 
w życie  niniejszego rozporządzenia 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, że na podstawie
art. 153 ww. ustawy utworzone obszary chronionego krajobrazu stały
się obszarami chronionego krajobrazu w rozumieniu niniejszej ustawy.

Załącznik
do rozporządzenia Nr 0151/P/16/06 

Wojewody Opolskiego 
z dnia 8 maja 2006 r.

1. Granica obszaru "Lasy Stobrawsko-Turawskie" (część 
wschodnia) przebiega:

od przecięcia linii kolejowej Opole - Kluczbork z  drogą 
Borkowice -Bażany (gm. Kluczbork), dalej drogą przez Bażany, 
Jasienie do granicy lasu i jego obrzeżem do Chocianowie i Ciarki, 
dalej w kierunku północnym drogą do granicy lasu i jego obrze
żem w kierunku zachodnim do drogi Chocianowice - Bąków 
i drogą tą w kierunku m. Jamy do miejscowości Bąków. Stąd 
drogą na północ do granicy lasu i jego obrzeżem do wschodniej 
granicy gminy Kluczbork w m. Kamienna Góra. Granicą tą na’ 
południe wschodnią granicą gmin: Lasowice Wielkie, Zębowi
ce, Ozimek, Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, Strzelce Opol
skie, dalej obrzeżem lasu wokół wsi Płużnica do granicy gminy, 
następnie na zachód i północ granicą gminy do drogi Toszek- 
Błotnica Strzelecka i drogą tą do granicy lasu i dalej w kierunku 
północnym i zachodnim granicą lasu do drogi Błotnica Strzelec
ka - Jemielnica i drogą tą w kierunku północnym do granicy lasu 
i granicą lasu w kierunku wschodnim i północnym z ominię
ciem wsi Centawa do m. Barut. Stąd drogą przez Barut, Wier- 
chlesie, Piotrówkę i Gąsiorowice do obrzeża lasu, dalej przez 
las w kierunku zachodnim granicą miasta Strzelce Opolskie do 
granicy lasu z  gruntami wsi Jędrynia. Dalej w kierunku północ
nym i zachodnim granicą lasu do drogi Grodzisko -  Kadłub 
i dalej drogą na południe przez Grodzisko, Suchą Suchoda- 
niec, Ligotę Sam borową Izbicko, Utratę, Raszową, Daniec, 
Dębską Kuźnię, Chrząstowice do rzeki Jemielnica i rzeką tą do 
toru kolejowego i torem kolejowym do Kotorza Małego, stąd 
drogą przez Kotórz Wielki do Turawy. Z Turawy w kierunku za
chodnim wzdłuż rzeki Mała Panew do mostu kolejowego, dalej 
torem kolejowym w kierunku północnym do granicy lasu i dalej 
granicą tą  w kierunku zachodnim, północnym i wschodnim 
z wyłączeniem wsi Osowiec, Masów, Łubniany, Kobylno, Gra
bie, Jełowa do drogi krajowej Jełowa - Kup. Drogą tą w kierunku 
zachodnim do szlaku kolejowego Opole - Kluczbork. Linią kole
jową na północ do przecięcia z  drogą Borkowice - Bażany.

Z opisanego wyżej obszaru wyłączono i nie stanowią ob
szaru chronionego krajobrazu tereny m. Zawadzkie, Żędowice, 
Kolonowskie łącznie z  m. Fosowskie, Staniszcze Małe i Staniszcze 
Wielkie oraz m. Ozimek wraz z  m. Antoniów, Pustków, Schodnia Stara 
i Nowa (do granic otaczających ww. miejscowości lasów).
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Granica obszaru "Lasy  Stobrawsko - Turawskie" (część 
zachodnia) przebiega:

z miejscowości Wierzchy drogą gruntową na północ przez 
Markotów do miejscowości Gierałcice. Stąd drogą polną na za
chód, północ i południe do m. Brynica. Dalej granicą polno - 
leśną na północ do przecięcia z  drogą Wierzbica Górna - Pu
czów Mały i drogą tą przez Duczów Mały do Wielołęki (pierwsze 
zabudowania na północy miejscowości). Stąd drogą na zachód 
do Domaszowic i dalej drogą na południowy zachód w kierunku 
Siemysłowa aż do przecięcia z  drogą na Gręboszów. Stąd drogą 
tą na zachód do granicy kompleksu leśnego i granicą polno - 
leśną do drogi Gręboszów - Domaszowice. Drogą tą przez Grę
boszów do przecięcia z  linią kolejową Namysłów - Kluczbork 
i torem kolejowym na zachód do granicy lasu. Stąd zachodnią 
granicą lasu w kierunku południowym do skrzyżowania dróg 
Ziemiełowice - Gręboszów i Łączany - Starościn. Stąd drogą do 
Ziemiełowic i dalej drogą do Smarchowic Wielkich, południową 
i zachodnią granicą terenu zabudowanego Smarchowic, dalej 
na północ do kompleksu leśnego na granicy administracyjnej 
miasta Namysłów. Granicą polno - leśną kompleksu leśnego 
na północ, zachód i południe do drogi Namysłów - Przeczów. 
Drogą tą przez Smarchowice Śląskie aż do granicy lasu. Stąd 
granicą polno - leśną na północ i zachód do drogi gruntowej 
Krasowice - Niwki i drogą tą na południowy zachód do drogi 
Przeczów - Namysłów. Drogą tą do m. Przeczów i dalej drogą 
z  Przeczowa na południe przez m. Mikowice i Brzozowiec do 
granicy z  województwem dolnośląskim. Następnie granicą tą 
na południe do przecięcia z  południowo - zachodnią granicą 
administracyjną gminy Namysłów. Granicą tą do wyloty z  kom
pleksu leśnego w m. Raciszów. Stąd granicą polno - leśną na 
południowy wschód do drogi Raciszów - Rogalice i drogą tą do 
mostu na rzece Smortawa. Od mostu, granicą lasu na zachód 
i południowy wschód do drogi Barucice - Rogalice. Następnie 
granicą lasu na południowy wschód do drogi Lubsza - Mąkoszy- 
ce i drogą tą do granicy administracyjnej gminy Świerczów. Gra
nicą tą na północ do granicy lasu i jego obrzeżem na wschód 
wokół m. Grodziec, Wężowite, Zielony Las do granicy Gminy 
Świerczów. Następnie granicą tą na wschód do drogi Starościn 
- Siemysłów. Stąd drogą na południe wschodnią granicą tere
nu zabudowanego m. Starościn aż do drogi Starościn - Zbica. 
Następnie na wschód granicą lasu z  włączeniem stawów poło
żonych na północ od miejscowości Pieczyska. Następnie pół
nocnym brzegiem rzeki Stobrawy na odcinku około 1 km na 
wschód do kompleksu leśnego, dalej północną granicą oddzia
łów 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301 obrębu Wołczyn Nadle
śnictwa Namysłów do granicy Gminy Pokój i granicą tą w kie
runku południowym i zachodnim do drogi Fałkowiće - Zbica. 
Dalej granicą tą do skraju lasu położonego między Zieleńcem 
i Domaradzem w Gminie Pokój - z  włączeniem stawów Doma
radz. Dalej na południe wschodnią granicą lasu, przez drogę 
Pokój - Wołczyn i dalej granicą lasu na południe i północny 
wschód do wsi Paryż, dalej drogą asfaltową na północny wschód 
do miejscowości Lubnów. Dalej granicą polno - leśną do miej
scowości Kopalina i granicą polno - leśną do miejscowości 
Zawiść. Następnie granicą polno - leśną na wschód do przecię
cia z drogą Wierzchy - Bogacka Szklarnia.

2. Granica obszaru "Bory N iem odlińskie” przebiega:
z  miejscowości Przeczą torem kolejowym do Dąbrowy, 

dalej drogą przez Sokoliniki, Wawelno, do skrzyżowania z  drogą 
gruntową Siedliska - Polska Nowa Wieś i obrzeżem lasu wokół 
miejscowości Polska Nowa Wieś, Komprachcice, Ochodze 
i dalej drogą przez Nową Kuźnię, Złotniki, Prószków, Zimnice 
Wielkie do drogi Opole - Krapkowice i drogą tą na południe 
a dalej, za miejscowością Gwoździce, obrzeżem lasu do miej
scowości Dobra. Stąd rzeką Białą do miejscowości Strzeleczki 
i dalej drogą przez Zbychowice i Ścigów do Smolarni, dalej obrze
żem lasu na zachód wokół Rzymkowic do drogi Włostowa - Prze
chód. Następnie drogą tą na południe do miejscowości Wło-

stwa i dalej drogą do miejscowości Wierzbie. Stąd drogą na 
północny zachód do drogi Łambinowice - Goszczowice i drogą 
tą w kierunku północno - wschodnim do granicy lasu i jego 
obrzeżem do miejscowości Jakubowice. Stąd drogą na północ
ny zachód do drogi Opole - Nysa i drogą tą w kierunku południo
wo - zachodnim do rzeki Nysa Kłodzka skąd w kierunku północ
nym wzdłuż rzeki do drogi Opole - Grodków i dalej zachodnim 
obrzeżem lasu do miejscowości Głębocko. Dalej w kierunku 
wschodnim drogą przez Radoszowice, Rutki, Góra do miejsco
wości Szydłowiec. Stąd torem kolejowym w kierunku południo
wo - wschodnim do drogi Szydłowiec - Niemodlin i drogą tą do 
granicy administracyjnej miasta Niemodlin. Dalej zachodnią, 
i południową granicą miasta i obrzeżem lasu wokół miejscowo
ści Michałówek, Grodziec do miejscowości Sosnówka i Rzędzi- 
wojowice, skąd drogą przez Szydłowiec, Magnuszowice, Oldrzy- 
szowice do miejscowości Przeczą.

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

od granicy z  województwem dolnośląskim, drogą przez 
miejscowości Lubiatów, Lasowice, Maciejowice, Nieradowice, 
Bednary, Ulanowice, Suszkowice do drogi Otmuchów - Nysa. 
Dalej drogą tą w kierunku Nysy i granicą administracyjną mia
sta, a następnie drogą przez Zamłynie w kierunku południowym 
do Białej Nyskiej i Morowa. Stąd torem kolejowym na zachód, 
następnie na północ drogą do Bukowa i dalej drogą przez 
Wierzbno, Śliwice, Meszno, Trzeboszowice, Stary Paczków do 
granic administracyjnych miasta Paczków. Południową i zachod
nią granicą miasta a następnie granicą województwa do prze
cięcia z  drogą w miejscowości Lubiatów. ^

4. Granica obszaru "Łęg Zdzieszowicki" przebiega:
z  miejscowości Zdzieszowice - Solownia brzegiem w górę 

rzeki Odra (z włączeniem rzeki Odra do obszaru) do południo
wego krańca kompleksu leśnego i dalej obrzeżem lasu na po
łudniowy zachód i północ do miejscowości Kolonia Mechnica 
(z wyłączeniem obszaru zabudowanego wsi). Stąd drogą wzdłuż 
lasu do miejscowości Bródek skąd drogą gruntową w kierunku 
północnym do granicy gminy Reńska W ieś i granicą tą na 
wschód do rzeki Odry. Stąd w górę rzeki do miejscowości Zdzie
szowice - Solownia.

5. Granica obszaru "Las Głubczycki" przebiega:
z  miejscowości Tarnkowa drogą w kierunku miejscowo

ści Ściborzyce Małe do przejazdu kolejowego linii Głubczyce - 
Racławice Śląskie. Stąd drogą do rzeki Stradunia i biegiem 
rzeki (włączając rzekę do obszaru) w dół do drogi Klisino - Głub
czyce w miejscowości Kietlice. Stąd drogą tą na południe do 
skrzyżowania z  drogą Zawieszyce - Lwowiany i drogą tą w kie
runku zachodnim przez Lwowniany i południowo - zachodnim 
do drogi Głubczyce - Tarnkowa i drogą tą do miejscowości Tarnkowa.

6. Granica obszaru "Wronin - Maciowakrze" przebiega:
z  miejscowości Chrósty wzdłuż toru kolejowego w kierun

ku wschodnim i południowo - wschodnim do miejscowości Dzie- 
lawy; dalej drogą przez Witosławice do Błażejowie skąd w kie
runku południowym do granicy województwa. Granicą tą w kie
runku zachodnim do przecięcia z  drogą nr 417 w miejscowości 
Szczyty. Dalej drogą tą na północny zachód przez Maciowakrze 
do przecięcia z  torem kolejowym w. miejscowości Dobrosławi- 
ce i dalej torem kolejowym do miejscowości Chrósty.

7. Granica obszaru "Mokre - Lewice" przebiega:
od granicy państwa drogą na południowy wschód do miej

scowości Dobieszów. Stąd drogą gruntową na wschód do drogi 
nr 418 Pietrowice Głubczyckie - Głubczyce. Drogą tą około 400 m 
w kierunku południowo - zachodnim i dalej drogą gruntową 
w kierunku południowo - wschodnim do miejscowości Zopowy. 
Stąd drogą tą do miejscowości Zubrzyce, skąd na południowy 
zachód drogą w kierunku Ciermięcić a następnie w kierunku 
południowym drogą do Lewic, skąd w kierunku zachodnim drogą 
do granicy państwa i granicą tą na północny zachód i północny 
wschód do drogi asfaltowej do Dobieszowa.
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Rozporządzenie Nr 0151/P/34/08 
W ojewody Opolskiego

z dnia 16 maja 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Nr 0151 /P/16/2006 z dnia 8 maja 2006  r. 
w  spraw ie obszarów chronionego krajobrazu

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. 
zm* 1), zarządza się, co następuje:

§ 1. W  rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 z dnia 
8 maja 2006 r. w  sprawie obszarów chronionego krajobra
zu wprowadza się następujące zmiany:

W  i  3 rozporządzenia wykreśla się ust. 2 oraz 
zmienia się treść ust. 3 na następujący:

„Zakaz, o którym mowa w  ust. 1 pkt 1, nie dotyczy 
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko w  rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.}.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojewoda Opolski 
Ryszard Wilczyński

11 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w  Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 
oraz z 2007 r. Nr 75, poz, 493, Nr 176, poz. 1238
i Nr 181, poz. 1286.

284

Uchwała Nr XXII/138/08 
Rady Gminy Bierawa

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w  sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bierawa
oraz ustalenia w ysokości opłat za posiłki

Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie ośw iaty (Dz. U. z 2004  r. Nr 256, 
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, 
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006  r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz.1658 oraz

z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 
i Nr 181, poz. 1292), Rada Gminy Bierawa uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się zasady korzystania ze stołówki szkol
nej oraz wysokość opłat za posiłki.


