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Rozporządzenie Nr 0151/P/8/07
Wojewody Opolskiego

z dnia 19 stycznia 2007 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 19 ust. 6 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), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego, zwanego dalej Parkiem.

§ 2.1. Celem ochrony przyrody Parku jest zachowanie  
i ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturo-
wych w powiązaniu z zaspokojeniem aspiracji społeczności lo-
kalnej do zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia rangi regionu, 
w tym w szczególności:

1) zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz trwałości i równo-
wagi procesów przyrodniczych;

2) ochrona najcenniejszych fragmentów przyrody natural-
nej, wybitnych walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa kultu-
rowego;

3) przywracanie walorów naturalnych przekształconym sied-
liskom, zwłaszcza dolinom rzecznym, torfowiskom, lasom i innym 
składnikom przyrody;

4) stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego 
funkcjonowania systemów przyrodniczych, ich trwałości i zdol-
ności odtwarzania;

5) harmonizowanie z uwarunkowaniami przyrodniczymi 
dotychczasowych form użytkowania terenu i działalności spo-
łeczno - gospodarczej; 

6) dążenie do sukcesywnej poprawy stanu wszystkich 
komponentów środowiska, dzięki podejmowanym działaniom 
infrastrukturalnym;

7) zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych spo-
łeczności w zakresie konieczności zachowania całego bogactwa 
przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego;

8) uwzględnienie w rozwoju społeczno - gospodarczym uwa-
runkowań wynikających z potrzeb ochrony i kształtowania środowi-
ska przyrodniczego, zasobów kulturowych i cech krajobrazu.

2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizuje się przez:

1) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody 
nieożywionej, stanowiących świadectwo przeszłości geologicz-
nej regionu, w szczególności starorzeczy, wydm, źródeł, torfo-
wisk, krawędzi erozyjnych dolin rzecznych i naturalnych koryt 
rzecznych;

2) zachowanie georóżnorodności, w szczególności w za-
kresie charakterystycznych profili geologicznych i glebowych, 
skał i minerałów;

3) ograniczanie antropogenicznych przekształceń powierz-
chni ziemi;

4) udostępnienie dla celów naukowych, edukacyjnych i kra-
joznawczych cennych obiektów przyrody nieożywionej;

5) zachowanie naturalnej różnorodności biologicznej cha-
rakterystycznej dla Niziny Śląskiej;

6) zachowanie siedlisk gatunków chronionych, wymarłych, 
zagrożonych i rzadkich;

7) restytucja gatunków wymarłych;
8) zachowanie mozaikowatości i różnorodności krajobrazu;
9) zachowanie wielkopowierzchniowych krajobrazów leś-

nych;
10) zachowanie kulturowych krajobrazów rolnych dolin rze-

cznych;
11) zachowanie krajobrazów z dominującymi ekosystema-

mi wodno - błotnymi;
12) zachowanie krajobrazów wydm śródlądowych;
13) zachowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego 

oraz naturalnego Niziny Śląskiej;
14) monitoring zachowania i zabezpieczenia przed znisz-

czeniem stanowisk archeologicznych, grodzisk i innych wartości 
zabytkowych;

15) inicjowanie prac nad rewaloryzacją obiektów zabytko-
wych;

16) zapewnienie właściwej ekspozycji zabytkowej sub-
stancji dla celów publicznych;

17) zachowanie kompozycji zabytkowych układów zieleni 
oraz ich powiązań z krajobrazem;

18) zachowanie i utrzymanie oryginalnych układów prze-
strzennych i tradycyjnej panoramy wsi.
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§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub 
ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrz-
nych i zewnętrznych oraz ich skutków określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia.

§ 4. Zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształto-
waniem krajobrazu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Obszary udostępniane dla celów naukowych, edu-
kacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu 
ryb i dla innych form gospodarowania oraz sposób korzystania  
z tych obszarów określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. Wprowadza się następujące ustalenia do studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
planów zagospodarowania przestrzennego województwa doty-
czące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych:

1) w zakresie gospodarki wodno - ściekowej:
a) zaopatrzenie w wodę istniejących i nowo projektowa-

nych obiektów z sieci wodociągowych,
b) ochrona ujęć wód podziemnych przed zanieczyszcze-

niami,
c) modernizacja istniejących sieci kanalizacyjnych i ujęć 

wody zgodnie z potrzebami, w celu zachowania norm wyznaczo-
nych przez prawo,

d) dążenie do rozwijania zbiorczych systemów zagospo-
darowania ścieków (budowa kanalizacji we wszystkich skon-
centrowanych zespołach urbanistycznych), z dopuszczeniem 
indywidualnych rozwiązań (szczelne szamba, oczyszczalnie 
zagrodowe) w wypadkach uzasadnionych położeniem nieru-
chomości z dala od istniejącej, bądź projektowanej kanalizacji 
zbiorczej, 

e) w przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi - pre-
ferencja dla makrofitycznych systemów oczyszczania ścieków;

2) w zakresie kształtowania bilansu wodnego:
a) zwiększenie retencji zlewni oraz renaturyzacja układów 

hydrologicznych,
b) zachowanie wszystkich istniejących antropogenicznych 

struktur zatrzymujących wodę tj. podpiętrzeń, młynówek oraz 
zbiorników wodnych,

c) zwiększenie retencji naturalnej, odbudowę naturalnej 
retencji gruntowo - glebowej poprzez:

- zachowanie i ochronę obszarów wodno - błotnych,
- ochronę lub odtworzenie prawidłowych stosunków wod-

nych na obszarach o glebach organicznych,
- wtórne zabagnienia niektórych odcinków zmeliorowa-

nych dolin rzecznych nieużytkowanych rolniczo,
- w miarę możliwości pozostawianie starorzeczy, oczek 

wodnych, zadrzewień i wysokiej roślinności podczas koniecz-
nych prac regulacyjnych lub melioracyjnych,

- doprowadzenie wód rzek do klasy czystości odpowiada-
jącej ich naturalnym cechom;

3) w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki rol-
nej i rybackiej:

a) ochrona gruntów rolnych o najwyższych klasach bonita-
cyjnych przed zmianą sposobu użytkowania,

b) utrzymanie i rozbudowa mozaikowatości w strukturze 
użytkowania terenu,

c) utrzymanie istniejących miedz, oczek wodnych, zadrze-
wień i zakrzaczeń śródpolnych oraz w miarę możliwości wzboga-
canie krajobrazu rolniczego o te elementy,

d) utrzymywanie ekosystemów łąkowych w dolinach rzecz-
nych,

e) zwiększenie powierzchni łąk kośnych i pastwisk kosz-
tem gruntów ornych, w szczególności w dolinie Odry i Stobrawy,

f) ograniczenie możliwości lokalizowania obiektów kubatu-
rowych niezwiązanych z produkcją rolniczą, za wyjątkiem infra-
struktury technicznej,

g) rozwój bazy przetwórczej i przechowalnictwa,
h) rozwój agroturystyki z wykorzystaniem infrastruktury tu-

rystycznej i edukacyjnej Parku,
i) przestrzeganie zasad określonych w „Zwykłej Dobrej Prak-

tyce Rolniczej”,
j) stosowanie racjonalnego poziomu nawożenia oraz sto-

sowania chemicznych środków ochrony roślin,
k) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
l) propagowanie rolnictwa ekologicznego realizowanego 

metodami biodynamicznymi, dostosowanego do lokalnych wa-
runków glebowych, wodnych i klimatycznych,

m) wdrażanie programów rolno - środowiskowych,
n) rozwój upraw roślin leczniczych i miododajnych,
o) preferowanie hodowli bydła opartej o naturalny wypas 

metodą pastwiskową,
p) rozwój pszczelarstwa,
r) ograniczanie zanieczyszczeń wód substancjami pocho-

dzenia rolniczego, w tym ściekami gospodarczymi,
s) ochrona lokalnych starych odmian drzew i krzewów owo-

cowych,
t) ochrona zieleni wiejskiej oraz kształtowanie zróżnico-

wanego krajobrazu rolniczego przez ochronę istniejących oraz 
formowanie nowych zadrzewień śródpolnych,

u) rozwój programu dolesień na glebach o najsłabszych 
walorach użytkowych zgodnie z granicą polno - leśną;

4) w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej:
a) gospodarowanie w sposób zapewniający przyrost za-

sobów, wzbogacanie różnorodnych funkcji obszarów leśnych, 
zwiększanie różnorodności biologicznej z jednoczesnym roz-
wijaniem wodochronnych, klimatotwórczych i środowiskotwór-
czych funkcji lasów,

b) zachowanie istniejących form ochrony przyrody i sto-
sowanie ustaleń zawartych w ich planach ochrony (rezerwaty 
leśne),

c) zachowanie i ochrona siedlisk i stanowisk roślin prawnie 
chronionych,

d) zachowanie łąk śródleśnych i nieużytków (bagien, torfo-
wisk, oczek wodnych),

e) zachowanie w dolinach rzek lasów łęgowych, olsów i in-
nych naturalnych formacji przyrodniczych,

f) przebudowa drzewostanów niezgodnych z siedliskiem  
i roślinnością potencjalną,

g) preferowanie odnowień naturalnych z dosadzaniem 
drzew zgodnych z siedliskiem i roślinnością potencjalną,

h) zalecenie nadania priorytetu w zwalczaniu szkodników 
metodom profilaktycznym, biologicznym i mechanicznym z ogra-
niczeniem stosowania metod chemicznych,

i) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno - krajoznaw-
czych i edukacyjnych powinno odbywać się w oparciu o wyznaczo-
ne szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki przyrodnicze, 
wzbogacone w elementy racjonalnej infrastruktury turystycznej,

j) ochrona miejsc kulturowych w lasach poprzez zachowa-
nie pozostałości dawnych osad, cmentarzy, mogił, miejsc pamię-
ci, kapliczek, itp.;

5) w zakresie rozwoju zalesień, zadrzewień i terenów 
zieleni:

a) dolesianie na najsłabszych glebach zgodnie z granicą 
polno - leśną oraz w obszarach źródliskowych rzek i cieków,

b) wzrost lesistości szczególnie na terenach intensywnie 
użytkowanych rolniczo (dolina Odry, Nysy Kłodzkiej i Stobrawy),

c) przyjęcie za pożądane kształtowanie obszarów koncen-
tracji zalesień w formie pasm terenu łączących istniejące kom-
pleksy leśne, które mogą funkcjonować jako korytarze ekologicz-
ne dla fauny,
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d) zalecenie pozostawienia 10% przeznaczonej do zale-
sienia powierzchni do spontanicznej sukcesji roślinności, w miarę 
możliwości zlokalizowane na skraju kompleksów leśnych, tak by 
tworzyły strefę ekotonową między lasem, a użytkami rolniczymi,

e) przy wprowadzaniu nowych zalesień - zalecenie formo-
wania, kosztem gruntu zalesianego, pełnej strefy ekotonowej 
lasu z pasem okrajków,

f) w razie braku miejsca na kształtowanie pełnej strefy skra-
ju lasu - dopuszczenie kształtowania tzw. uproszczonej strefy 
skraju lasu, co realizuje się przez wprowadzanie na samym skra-
ju drzewostanu przerywanego pasa krzewów o składzie gatun-
kowym zgodnym z siedliskiem; wprowadzane zarośla powinny 
zajmować ok. 50% długości skraju lasu,

g) zalesianie i zadrzewianie gatunkami zgodnymi z siedli-
skiem i roślinnością potencjalną,

h) zachowanie i rozbudowa terenów zielonych w jednost-
kach osadnicznych, w tym w szczególności ochrona i rewalory-
zacja parków oraz cmentarzy,

i) zachowanie i rozbudowa zadrzewień i zakrzaczeń śród-
polnych oraz zadrzewień liniowych,

j) prowadzenie nasadzeń zieleni wysokiej wzdłuż cieków 
i dróg,

k) dążenie do utrzymywania bez zalesiania:
- wszystkich gruntów nieleśnych stanowiących użytki eko-

logiczne,
- wszystkich gruntów nieleśnych posiadających walory 

przyrodnicze związane z nieleśnym charakterem biocenoz, np.: 
ciepłolubne murawy, łąki bogate florystycznie lub faunistycznie, 
łąki ze stanowiskami chronionych i rzadkich gatunków roślin, łąki 
i murawy z bogatą fauną owadów, biotopy nieleśnych gatunków 
ptaków, łąki będące regularnymi żerowiskami rzadkich gatunków 
ptaków, tereny będące istotnymi biotopami płazów,

- wilgotnych łąk wewnątrz kompleksów leśnych,
- terenów o wybitnych walorach widokowych;
6) w zakresie zagospodarowania przestrzennego i bu-

downictwa:
a) zachowanie połączeń widokowych i kompozycyjnych 

jednostek osadniczych z otaczającym je krajobrazem oraz histo-
rycznego rozplanowania miast i wsi,

b) eksponowanie i odtwarzanie zabytkowej panoramy 
miast i wsi,

c) utrzymanie zasadniczych proporcji wysokościowych ze 
szczególną ochroną istniejących historycznych dominant wyso-
kościowych,

d) zachowanie zabytkowego układu ulic i placów oraz za-
pewnienie właściwej ekspozycji zabytków kubaturowych,

e) kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopusz-
czalnego zainwestowania – tworzenie zabudowy zwartej (wypeł-
nianie luk, realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie te-
renów zainwestowanych wzdłuż istniejących dróg),

f) ograniczenie możliwości wyznaczania nowych terenów 
zabudowy na terenach otwartych,

g) zakaz lokalizacji budownictwa na dnie dolin rzecznych, 
na szczytach wzgórz oraz w punktach widokowych lub ich bez-
pośrednim sąsiedztwie,

h) przestrzeganie zasad estetyki i spójności stylistycznej  
z otoczeniem i krajobrazem wszelkich realizowanych i moderni-
zowanych obiektów architektoniczno - budowlanych (mieszka-
niowych, usługowych, rekreacyjnych i in.),

i) preferowanie regionalnych cech architektonicznych w bu-
downictwie, w tym:

- dwuspadowych, symetrycznych dachów wysokich,
- możliwości realizacji naczółków i lukarn,
- krycia dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko-

podobnym o odpowiedniej kolorystyce,
- niskich piwnic,
- stosowania tradycyjnych miejscowych materiałów bu-

dowlanych (cegła czerwona, dachówka ceramiczna, drewno),

- wykończenia elewacji materiałami typowymi dla regionu 
lub ich imitacjami (tynk, cegła),

- ograniczenia gabarytów projektowanych budynków mie-
szkalnych maksymalnie do 2 kondygnacji;

j) zalecenie opracowania studium architektonicznego dla 
obszaru Parku, określającego katalog postulowanych rozwiązań 
architektonicznych w odniesieniu do podstawowych rodzajów 
budownictwa (zagrodowe, mieszkaniowe, letniskowe, usługo-
we, mała architektura),

k) zalecenie lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii 
komórkowej na obiektach już istniejących lub na istniejących 
budowlach wielkogabarytowych i wysokościowych (kominy, za-
kłady itp.),

l) prowadzenie w miarę możliwości sieci infrastruktural-
nych w już istniejących korytarzach infrastruktury,

m) zalecenie doziemnego kablowania istniejących i projek-
towanych sieci energetycznych oraz linii telekomunikacyjnych;

7) w zakresie rozwoju zagospodarowania turystycznego:
a) rozwój turystyki i rekreacji na obszarze całego Parku  

w sposób uporządkowany i skanalizowany,
b) preferencja dla form turystyki jednodniowej lub weeken-

dowej, w ciągu całego roku oraz agroturystyki,
c) preferowanie formy turystyki kwalifikowanej: wędrówki 

piesze, rowerowe, konne, narciarskie,
d) tworzenie ścieżek dydaktycznych w terenach cennych 

pod względem dydaktycznym i krajoznawczym,
e) adaptacja i modernizacja istniejącej bazy turystycznej,
f) dopuszczenie realizacji zabudowy pensjonatowej w ra-

mach istniejącej zabudowy oraz możliwość realizacji nowych 
obiektów turystyki pobytowej (w szczególności w miejscowoś-
ciach: Budkowice Stare i Nowe, Dębiniec, Nowa Bogacica, Bu-
kowo, Święciny, Okoły, Pokój, Ładza, Krzywa Góra, Zagwiździe, 
Dąbrówka Dolna),

g) rozwój agroturystyki (w szczególności w miejscowo-
ściach: Stobrawa, Zbica, Dąbrówka Dolna, Przygorzele, Okoły, 
Morcinek, Kały, Dębiniec, Święciny, Radomierowice, Nowa Bo-
gacica),

h) rozwój infrastruktury turystycznej poprzez organizację 
miejsc odpoczynku z wiatami, ławkami oraz rozbudowę systemu 
informacji turystycznej, utrzymanie we właściwym stanie istnieją-
cych szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych.

§ 7.1. Na terenie Parku wskazuje się następujące obszary 
realizacji działań ochronnych:

1) jednostka przyrodniczo - krajobrazowa „A” z wyróżnio-
nymi podjednostkami – tereny z dominacją lasów w północno-
zachodniej części Parku;

2) jednostka przyrodniczo - krajobrazowa „B” z wyróżnio-
nymi podjednostkami – tereny z dominacją użytków rolnych i za-
budowy w dolinie Odry, Nysy Kłodzkiej i ujścia Stobrawy;

3) jednostka przyrodniczo - krajobrazowa „C” z wyróżnio-
nymi podjednostkami – tereny z dominacją lasów na południe od 
doliny Budkowiczanki;

4) jednostka przyrodniczo - krajobrazowa „D” z wyróżnio-
nymi podjednostkami – tereny z dominacją użytków rolnych i za-
budowy w dolinie Budkowiczanki;

5) jednostka przyrodniczo - krajobrazowa „E” z wyróżnio-
nymi podjednostkami – tereny z dominacją lasów na północ od 
doliny Budkowiczanki;

6) jednostka przyrodniczo - krajobrazowa „F” z wyróżnio-
nymi podjednostkami – tereny z dominacją użytków rolnych i sta-
wów oraz zabudowy w dolinie Stobrawy oraz okolice Pokoju.

2. Położenie jednostek przyrodniczo - krajobrazowych, o któ-
rych mowa w ust. 1 określa mapa, stanowiąca załącznik nr 4 do roz-
porządzenia.

3. Zasady ochrony i zagospodarowania jednostek przyrodni-
czo - krajobrazowych, o których mowa w ust. 1, w tym szczegółowe 
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ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego 
województwa, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się dyrektorowi 
Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opol-
skiego. 

Wojewoda Opolski
Bogdan Tomaszek

Załącznik nr 1
do rozporządzenia Nr 0151/P/8/07

Wojewody Opolskiego
z dnia 19 stycznia 2007 r.

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

Lp. Identyfikacja zagrożenia Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków

1

Osuszanie wilgotnych siedlisk, ingerencja w naturalne 
procesy hydrologiczne w dolinach rzek i cieków oraz 
towarzyszących im mokradeł, a także zanieczyszcze-
nie wód.

Objęcie systemami kanalizacyjnymi wszystkich jednostek osadniczych na 
terenie Parku. 
Ochrona obszarów wodno – błotnych, renaturalizacja torfowisk oraz łąk pod-
mokłych i wilgotnych.

2 Ekspansja gatunków obcego pochodzenia zagraża-
jąca rodzimym gatunkom roślin i zwierząt.

Ograniczanie ekspansji roślin obcego pochodzenia w miejscach występowa-
nia najrzadszych gatunków roślin i zwierząt.

3

Inwestycje budowlane powodujące przekształcanie 
naturalnej rzeźby terenu, defragmentację krajobra-
zu, zaburzenia w funkcjonowaniu ekosystemów oraz 
pogarszanie stanu środowiska.

Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji krajobrazu jako podstawy do okre-
ślenia szczegółowych zasad jego ochrony, w tym rozwiązań architektonicz-
nych dla nowej zabudowy.
Przeznaczenie pod zabudowę terenów o najniższych wartościach, w sąsiedz-
twie istniejącej zabudowy.

4 Lokalizacja urządzeń technicznych dysharmonizują-
cych z naturalnym krajobrazem.

Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji krajobrazu jako podstawy do okre-
ślenia szczegółowych zasad jego ochrony, w tym rozwiązań architektonicz-
nych dla nowej zabudowy.
Przeznaczenie na ten cel terenów o najniższych wartościach przyrodniczych 
i krajobrazowych.

5
Nieuporządkowana gospodarka odpadami prowa-
dząca do degradacji walorów krajobrazowych i przy-
rodniczych, w szczególności wód, torfowisk i lasów.

Wykonywanie i egzekwowanie przepisów z zakresu gospodarki odpadami 
oraz utrzymania czystości i porządku w gminach.

6

Naturalne procesy sukcesyjne na siedliskach bo-
gatych florystycznie lub faunistycznie muraw, łąk  
i torfowisk prowadzące, w krótkim czasie, do rozwoju 
roślinności zaroślowej lub leśnej.

Prowadzenie wypasu lub wykaszanie w sposób pozwalający na zachowanie 
dotychczasowego bogactwa gatunkowego zagrożonych sukcesją siedlisk.

Załącznik nr 2
do rozporządzenia Nr 0151/P/8/07

Wojewody Opolskiego
z dnia 19 stycznia 2007 r.

Zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu

Lp. Zadania ochronne Sposób wykonania zadania ochronnego

1 Przebudowa drzewostanów w kierunku zgodnym z typem siedlisko-
wym lasu. Zgodnie z planami urządzenia lasu. 

2 Utrzymanie naturalnego zróżnicowania gatunkowego, piętrowego i wie-
kowego w lasach. Zgodnie z planami urządzenia lasu.

3 Zachowanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych.
Utrzymanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń śródpol-
nych, w miarę możliwości wzbogacanie krajobrazu rolnicze-
go o te elementy.

4 Zachowanie łąk zmiennowilgotnych, wilgotnych i selernicowych.
Powstrzymanie sukcesji na terenach łąk zmiennowilgot-
nych, wilgotnych i selernicowych poprzez koszenie z usu-
nięciem biomasy.

5 Zachowanie turzycowisk, torfowisk i podtorfionych łąk. Zaniechanie osuszania i wprowadzenie zakazu zalesiania 
turzycowisk, torfowisk i podtorfionych łąk.
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6 Odtwarzanie bagnisk i obszarów wodno - błotnych. Stosowanie wtórnych zabagnień na zmeliorowanych obsza-
rach poprzez budowę zastawek.

7

Zachowanie najcenniejszych drzewostanów, torfowisk, starorzeczy, 
kompleksów stawowych, wydm piaszczystych, piaszczysk, natural-
nych zbiorników wodnych, stref źródliskowych, źródeł, charaktery-
stycznych i reprezentatywnych profilów geologicznych i glebowych, 
form skalnych i glebowych, zachowanie krawędzi morfologicznych 
dolin rzecznych w kontakcie z wydmami oraz o spadkach > 10%  
i wysokości > 5 m.

Wskazywanie obszarów i obiektów do objęcia ochroną 
prawną.

8

Wypracowanie zasad właściwej gospodarki na zbiornikach wod-
nych uwzględniających uwarunkowania przyrodnicze w tym wpro-
wadzenie umiarkowanych koszeń trzcinowisk w zbiornikach o bar-
dzo cennej roślinności wodnej.

Współpraca z administratorami lub właścicielami zbiorników 
wodnych.

9 Edukacja przyrodnicza w zakresie zagrożeń i przekształceń ekosys-
temów wodnych, łąkowych i leśnych.

Prelekcje w szkołach, w siedzibie Parku i Izbach Leśnych, 
organizowanie konkursów, wystaw, warsztatów.

10
Działania stabilizujące populacje gatunków roślin szczególnie 
cennych (np. kotewka orzech wodny, lindernia mułowa, salwinia 
pływająca).

Zgodnie z zasadami restytucji wypracowanymi przez Świa-
tową Unię Ochrony Przyrody (IUCN).

11 Inwentaryzacja i monitoring priorytetowych gatunków roślin 
i zwierząt.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami monitoringu i prowa-
dzenia inwentaryzacji przyrodniczych.

12 Wieszanie budek lęgowych dla ptaków i skrzynek dla nietoperzy  
w miejscach pozbawionych naturalnych schronień dla tych taksonów.

Nawiązywanie współpracy z Administracją Lasów Państwo-
wych, Uniwersytetem Opolskim i organizacjami zajmujący-
mi się czynną ochroną nietoperzy.

13 Ochrona kwater przejściowych i zimowisk nietoperzy.

Ograniczenie penetracji w czasie przebywania w nich 
nietoperzy, poprawa warunków mikroklimatycznych hiber-
nakul, propagowanie konserwacji strychów środkami nie-
toksycznymi dla nietoperzy.

14 Tworzenie warunków do powstawania nowych obszarów wodno 
– błotnych.

Inicjowanie i współudział w realizacji projektów w zakresie 
kształtowania nowych obszarów wodno - błotnych.

15 Prowadzenie obserwacji stanu zachowania najcenniejszych zabyt-
ków.

Gromadzenie informacji o zabytkach w aktualizowanej ba-
zie danych.

16 Restytucja utraconych wartości przyrodniczo - kulturowych parków 
zabytkowych.

Inicjowanie działań na rzecz odtworzenia zabytkowych 
założeń parkowych.

Załącznik nr 3
do rozporządzenia Nr 0151/P/8/07

Wojewody Opolskiego
z dnia 19 stycznia 2007 r.

Obszary udostępniane dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb 
i dla innych form gospodarowania oraz określenia sposobów korzystania z tych obszarów

Lp. Cel udostępniania Obszar udostępnienia Sposoby korzystania 

1. Turystyczny i rekreacyjny. Cały obszar Parku.
Zgodnie z przepisami szczególnymi; dopuszczenie realizacji 
zabudowy pensjonatowej w ramach istniejącej zabudowy oraz 
możliwość realizacji nowych obiektów turystyki pobytowej.

2. Edukacyjny. Cały obszar Parku. Z wykorzystaniem infrastruktury dydaktycznej.

3. Naukowy. Cały obszar Parku. W uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków 
Krajobrazowych i właściwym zarządcą lub właścicielem terenu.

4. Amatorski połów ryb. Cały obszar Parku. Zgodnie z przepisami szczególnymi.
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Załącznik nr 5
do rozporządzenia Nr 0151/P/8/07

Wojewody Opolskiego
z dnia 19 stycznia 2007 r.

Zasady ochrony i zagospodarowania jednostek przyrodniczo - krajobrazowych

Nr
jednostki

Rodzaj
jednostki Charakterystyka jednostki Ustalenia zasad zagospodarowania

Zespół jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „A”

Ustalenia ogólne: zachowanie dotychczasowego charakteru terenów otwartych, utrzymywanie zwartej zabudowy, rozbudowa 
jednostek osadniczych w pierwszej kolejności w ramach wypełniania luk, konserwacja, rewaloryzacja i rekonstrukcja obiektów  
i założeń przestrzennych, małej architektury i zieleni, stopniowa likwidacja obiektów, elementów sprzecznych z charakterem wsi 
i dysharmonizujących krajobraz, w odniesieniu do nowego budownictwa - nawiązywanie do lokalnych tradycji materiałowych i 
architektonicznych. Uwzględnienie w planach miejscowych zachowywania ok. 30 - metrowej strefy przy ekotonach (tj. od gra-
nic lasów, wód, wilgotnych łąk) wolnej od zabudowy. Zachowanie i uzupełnianie zadrzewień przydrożnych i przyzagrodowych. 
Dopuszczalne jest lokalizowanie obiektów obsługi turystycznej i rekreacyjnej w miejscach wyznaczonych w planie miejscowym.
Realizowanie programów rolno - środowiskowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i mozaikowatości krajobrazu. 
Utrzymywanie i wzbogacanie heterogenności krajobrazu rolniczego. Ochrona i odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych, wil-
gotnych i podmokłych łąk, zadrzewień, zakrzaczeń, miedz i nieużytków. Zakaz uprawy ekspansywnych gatunków synantropij-
nych.
Realizowanie programów ochrony przyrody w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL Lasy Państwowe). 
Wieszanie budek lęgowych dla ptaków oraz skrzynek dla nietoperzy w miejscach pozbawionych naturalnych schronień tych 
taksonów. Odbudowywanie zróżnicowania wiekowego i piętrowego drzewostanów. Przebudowywanie lub renaturyzacja 
drzewostanów w kierunku zgodności z siedliskiem i roślinnością potencjalną. Bezwzględne zachowywanie śródleśnych oczek 
wodnych, bagienek, torfowisk, łąk i polan jako ostoi florystycznych i faunistycznych, żerowisk i miejsc odbywania godów. 
Ochrona gleb organicznych - zakaz zmian stosunków wodnych lub ich odtwarzanie. Odtwarzanie lub renaturyzacja terenów 
wodno - błotnych. Wprowadzanie różnogatunkowych okrajków na styku ekotonów. Utrzymywanie w lasach drzew martwych, 
zamierających i dziuplastych. Prowadzenie gospodarki leśnej nastawionej na rozwój dojrzałych stadiów sukcesyjnych lasów. 
W miarę możliwości odstąpienie od wprowadzania i eliminowanie z fitocenoz leśnych gatunków obcego pochodzenia geo-
graficznego, szczególnie robinii akacjowej, dęba czerwonego i czeremchy amerykańskiej.

A1
Jednostka 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny leśne na 
wschód od Barucic.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Przebudowa drzewostanów w kierunku 
zgodności z siedliskiem i roślinnością potencjalną.

A2
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Tereny leśne, w obrębie 
których występują 
siedliska chronione. 
W obrębie jednostki 
proponowany rezerwat 
przyrody.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Objęcie ochroną lasu w formie rezerwatu 
przyrody. Zakaz naruszania stosunków wodnych. Ochrona starodrzewu. 
Ochrona stanowisk roślin chronionych oraz drzewostanów o charakterze 
naturalnym, w tym stosowanie zrębowo - przerębowego zagospodarowa-
nia lasu oraz preferowanie odnowienia naturalnego.

A3
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków rolnych 
na zachód od Barucic. 
Proponowany użytek 
ekologiczny.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na 
przyrodę Parku. Objęcie ochroną łąk w formie użytku ekologicznego. 
Zakaz naruszania stosunków wodnych. Zapobieganie sukcesji roślinności 
poprzez koszenie lub wypas. Zakaz zalesiania śródleśnych łąk, zakładania 
upraw rolniczych, upraw roślin energetycznych.

A4
Jednostka 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny zabudowane 
wsi Barucice oraz 
otaczające użytki rolne.

Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych obowiązują ustalenia 
ogólne dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „A”. 
Instalowanie platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach 
konfliktowych.
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Nr
jednostki

Rodzaj
jednostki Charakterystyka jednostki Ustalenia zasad zagospodarowania

A5
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Tereny leśne na 
wschód od Barucic, 
w obrębie których 
występują siedliska 
chronione, stawy  
i użytki rolne w Baru-
cicach. W obrębie 
jednostki proponowany 
zespół przyrodniczo 
- krajobrazowy.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Objęcie fragmentu terenu ochroną prawną 
w formie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego. Zakaz naruszania 
stosunków wodnych. Ochrona starodrzewu. Ochrona stanowisk roślin 
chronionych oraz drzewostanów o charakterze naturalnym, w tym 
stosowanie zrębowo - przerębowego zagospodarowania lasu oraz prefero-
wanie odnowienia naturalnego. Zakaz naruszania stosunków wodnych i 
dokonywania wielkopowierzchniowych zrębów. Bezwzględna ochrona 
stanowiska kukułki Fuchsa Dactylorhiza fuchsii. Wieszanie budek lęgo-
wych dla ptaków oraz skrzynek dla nietoperzy w miejscach pozbawionych 
naturalnych schronień tych taksonów. Ochrona starodrzewu. Tworzenie 
przejść dla zwierząt w miejscach konfliktowych. Ograniczenie penetracji 
ludzkiej w miejscach o najwyższych walorach faunistycznych (ostojach 
fauny). Rozwieszanie budek, np. dla kaczek wodnych i traczy na komplek-
sach stawów rybnych. Ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania 
drzew i krzewów w przypadku działań wynikających z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej oraz budowy, odbudowy, utrzymania, remontów 
lub naprawy urządzeń wodnych. Wprowadzenie zakazu wiosennego 
wypalania trzcinowisk na obszarach stawów rybnych. Utrzymywanie odpo-
wiednio dużej powierzchni trzcinowisk na kompleksach stawów rybnych.

A6
Jednostka 
najwyższej 
ochrony

Tereny leśne objęte 
ochroną rezerwatową.

Zalecenia zgodnie z przepisami szczególnymi, w tym z ustaleniami planu 
ochrony Rezerwatu Przyrody „Rogalice”.

A7
Jednostka 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Duży kompleks leśny 
między Barucicami,  
a Kurzniami.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Przebudowa drzewostanów w kierunku 
zgodności z siedliskiem i roślinnością potencjalną.

A8
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Tereny leśne 
otaczające Rezerwat 
Przyrody „Lubsza”, 
w obrębie których 
występują siedliska 
chronione.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Ochrona stanowisk roślin chronionych oraz 
drzewostanów o charakterze naturalnym, w tym stosowanie zrębowo 
- przerębowego zagospodarowania lasu oraz preferowanie odnowienia 
naturalnego. Uwzględnienie zapisów planu ochrony tego rezerwatu.

A9
Jednostka 
najwyższej 
ochrony

Tereny leśne objęte 
ochroną rezerwatową.

Zalecenia zgodnie z przepisami szczególnymi w tym z ustaleniami planu 
ochrony Rezerwatu Przyrody „Lubsza”.

A10
Jednostka 
najwyższej 
ochrony

Tereny leśne objęte 
ochroną rezerwatową.

Zalecenia zgodnie z przepisami szczególnymi w tym z ustaleniami planu 
ochrony Rezerwatu Przyrody „Śmiechowice”.

A11
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Tereny śródleśnych łąk. 
Proponowany użytek 
ekologiczny.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Objęcie łąk ochroną prawną w formie użytku 
ekologicznego. Zapobieganie sukcesji roślinności poprzez koszenie. 
Odtworzenie prawidłowych stosunków wodnych. Odstąpienie od 
zalesiania śródleśnych łąk, zakładania upraw rolniczych, upraw roślin 
energetycznych. Możliwe ograniczenie penetracji ludzkiej na terenie 
śródleśnych łąk, stanowiących istotne w skali Parku miejsce bytowania  
i żerowania zagrożonych gatunków zwierząt. 
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Zespół jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „B”

Ustalenia ogólne: zachowanie dotychczasowego charakteru terenów otwartych, ograniczenie zabudowy kubaturowej na obszarach 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, utrzymywanie zwartej zabudowy, rozbudowa jednostek osadniczych w pierwszej 
kolejności w ramach wypełniania luk, konserwacja, rewaloryzacja i rekonstrukcja obiektów i założeń przestrzennych, małej architektury 
i zieleni, stopniowa likwidacja obiektów, elementów sprzecznych z charakterem wsi i dysharmonizujących krajobraz, w odniesieniu do 
nowego budownictwa - nawiązywanie do lokalnych tradycji materiałowych i architektonicznych. Uwzględnienie w planach miejscowych 
zachowywania ok. 30 - metrowej strefy przy ekotonach (tj. od granic lasów, wód, wilgotnych łąk) wolnej od zabudowy. Dopuszczalne jest 
lokalizowanie obiektów obsługi turystycznej i rekreacyjnej. Zachowanie i uzupełnianie zadrzewień przydrożnych i przyzagrodowych. 
Realizowanie programów rolno - środowiskowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i mozaikowatości krajobrazu. 
Utrzymywanie i wzbogacanie heterogenności krajobrazu rolniczego. Ochrona i odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych, wil-
gotnych i podmokłych łąk, zadrzewień, zakrzaczeń, miedz i nieużytków. Zakaz uprawy ekspansywnych gatunków synantropij-
nych. Zwiększanie powierzchni pastwisk i łąk kośnych jako ostoi zwierząt, względem gruntów ornych.
Realizowanie programów ochrony przyrody w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL Lasy Państwowe). 
Wieszanie budek lęgowych dla ptaków oraz skrzynek dla nietoperzy w miejscach pozbawionych naturalnych schronień tych 
taksonów. Odbudowywanie zróżnicowania wiekowego i piętrowego drzewostanów. Przebudowywanie lub renaturyzacja 
drzewostanów w kierunku zgodności z siedliskiem i roślinnością potencjalną. Bezwzględne zachowywanie śródleśnych oczek 
wodnych, bagienek, torfowisk, łąk i polan jako ostoi florystycznych i faunistycznych, żerowisk i miejsc odbywania godów. 
Ochrona gleb organicznych - zakaz zmian stosunków wodnych lub ich odtwarzanie. Odtwarzanie lub renaturyzacja terenów 
wodno - błotnych. Wprowadzanie różnogatunkowych okrajków na styku ekotonów. Utrzymywanie w lasach drzew martwych, 
zamierających i dziuplastych. Prowadzenie gospodarki leśnej nastawionej na rozwój dojrzałych stadiów sukcesyjnych lasów 
i zachowania lasów łęgowych na obszarach dolinnych. W miarę możliwości odstąpienie od wprowadzania i eliminowanie  
z fitocenoz leśnych gatunków obcego pochodzenia geograficznego, szczególnie robinii akacjowej, dęba czerwonego i czeremchy 
amerykańskiej.

B1
Jednostka wy-
sokiej ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków 
rolnych w dolinie 
Odry. W obrębie 
jednostki występują 
siedliska chronione 
(starorzecza, łozy).

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Dla terenów użytków rolnych obowiązują 
ustalenia ogólne dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych 
„B”. Zachowanie siedlisk chronionych.

B2 Jednostka wy-
sokiej ochrony

Tereny użytków 
rolnych i lasów  
w dolinie Odry i Nysy 
Kłodzkiej.  
W obrębie jednostki 
wytypowano pro-
ponowane zespoły 
przyrodniczo  
- krajobazowe.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Objęcie użytków rolnych ochroną prawną  
w formie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego. Ochrona starodrzewu. 
Wypas lub koszenie zarastających łąk będących miejscami występowania 
zagrożonych gatunków zwierząt. Tworzenie lokalnych korytarzy ekolo-
gicznych między izolowanymi płatami poprzez zabudowę biologiczną 
cieków wodnych. Ochrona starorzeczy, śródpolnych zadrzewień i oczek 
wodnych. Wtórne zabagnienia, wcześniej zmeliorowanych, przyrodniczo 
cennych obszarów w dolinach rzecznych. Ograniczanie melioracji odwadnia-
jących. Ochrona procesów erozyjno - akumulacyjnych w dolinach rzecznych 
(meandry, starorzecza, skarpy, głęboczki, łachy). Ochrona zieleni łęgowej  
w dolinach rzecznych. Ograniczanie lokalizacji upraw roślin energetycznych 
(inwestycje te wymagają zaopiniowania przez dyrektora Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych). Ochrona stanowisk najbardziej zagrożonych 
gatunków ptaków: kania czarna i rdzawa, bielik zlokalizowanych w grądach 
w dolinach Odry.

B3

Jednostka wy-
sokiej ochrony, 
kształtowania  
i rewaloryzacji 

Tereny użytków 
rolnych w dolinie 
Odry. 
W obrębie jednostki 
występują siedliska 
chronione (staro-
rzecza, łozy).

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Dla terenów użytków rolnych obowiązują 
ustalenia ogólne dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „B”. 
Zachowanie siedlisk chronionych.

B4
Jednostka 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny użytków 
rolnych w dolinie 
Odry.

Dla terenów użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne dla zespołu 
jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „B”.
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B5
Jednostka 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny zabudowane 
wsi Stobrawa
wraz z przyle-
gającymi użytkami 
rolnymi.

Dla terenów użytków rolnych i zabudowy obowiązują ustalenia ogólne 
dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „B”. Instalowanie 
platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach konfliktowych.

B6 Jednostka naj-
wyższej ochrony

Tereny leśne. 
Proponowany re-
zerwat przyrody.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Objęcie ochroną grądu w formie rezerwatu. 
Do czasu opracowania planu ochrony rezerwatu, pełne zabezpieczenie 
siedliska lęgowego czapli. Zakaz prowadzenia prac leśnych bez 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

B7
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków 
rolnych w dolinie 
Odry i Nysy 
Kłodzkiej oraz tereny 
zabudowane wsi 
Kolonia Popielowska.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Dla terenów użytków rolnych i zabudowy obowią-
zują ustalenia ogólne dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych 
„B”. Instalowanie platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach kon-
fliktowych. Ochrona ciągu widokowego na odcinku Wapienniki - Karłowice  
z drogi Stare Kolnie - Karłowice. 

B7’
Jednostka wyso-
kiej ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków 
rolnych w dolinie 
Nysy Kłodzkiej. 
W obrębie jednostki 
występują siedliska 
chronione (staro-
rzecza, łozy, grądy).

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na 
przyrodę Parku. Dla terenów użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne 
dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „B”. 
Zachowanie siedlisk chronionych.

B8
Jednostka 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny zabudowane 
wsi Stare Kolnie 
wraz z przyle-
gającymi użytkami 
rolnymi.

Dla terenów użytków rolnych i zabudowy obowiązują ustalenia ogólne 
dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „B”. Instalowanie 
platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach konfliktowych.

B9
Jednostka 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny leśne na 
północ od wsi Stare 
Kolnie.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Przebudowa drzewostanów w kierunku 
zgodności z siedliskiem i roślinnością potencjalną

B10
Jednostka 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny zabudowane 
wsi Rybna 
wraz z przyle-
gającymi użytkami 
rolnymi.

Dla terenów użytków rolnych i zabudowy obowiązują ustalenia ogólne 
dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „B”. Instalowanie 
platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach konfliktowych.

B11 Jednostka wy-
sokiej ochrony

Tereny użytków 
rolnych i lasów.  
W obrębie jednostki 
występują siedliska 
chronione oraz 
użytek ekologiczny 
„Gęsi Staw”.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Ochrona starodrzewu i siedlisk chronionych. 
Ochrona stanowisk roślin chronionych oraz drzewostanów o charakterze 
naturalnym, w tym stosowanie zrębowo - przerębowego zagospodarowania 
lasu oraz preferowanie odnowienia naturalnego. Wypas lub koszenie 
zarastających łąk będących miejscami występowania zagrożonych 
gatunków zwierząt. Tworzenie lokalnych korytarzy ekologicznych między 
izolowanymi płatami poprzez zabudowę biologiczną cieków wodnych. 
Ochrona starorzeczy, śródpolnych zadrzewień i oczek wodnych. Wtórne 
zabagnienia, wcześniej zmeliorowanych, przyrodniczo cennych obszarów 
w dolinach rzecznych. Ograniczenia melioracji odwadniających. Ochrona 
procesów erozyjno - akumulacyjnych w dolinach rzecznych (meandry, 
starorzecza, skarpy, głęboczki, łachy). Ochrona zieleni łęgowej w dolinach 
rzecznych. Ograniczanie lokalizacji upraw roślin energetycznych (inwestycje 
te wymagają zaopiniowania przez dyrektora Zespołu Opolskich Parków 
Krajobrazowych).
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B12
Jednostka 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny leśne na 
południe od wsi 
Karłowice.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Przebudowa drzewostanów w kierunku 
zgodności z siedliskiem i roślinnością potencjalną

B13 Jednostka wyso-
kiej ochrony

Tereny dawnego 
torfowiska. Pro-
ponowany użytek 
ekologiczny.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Objęcie torfowiska ochroną prawną w formie 
użytku ekologicznego. Odtworzenie prawidłowych stosunków wodnych. 
Zapobieganie sukcesji roślinności poprzez koszenie. Odstąpienie od 
zalesiania śródleśnych łąk, zakładania upraw rolniczych, upraw roślin 
energetycznych. Ograniczanie penetracji ludzkiej na terenie śródleśnych 
łąk, stanowiących istotne w skali Parku miejsce bytowania i żerowania 
zagrożonych gatunków zwierząt. 

B14 Jednostka wyso-
kiej ochrony

Tereny leśne i małe 
fragmenty użytków 
rolnych. W obrębie 
jednostki występują 
siedliska chronione.

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na 
przyrodę Parku. Ochrona starodrzewu i siedlisk chronionych. Ochrona 
stanowisk roślin chronionych oraz drzewostanów o charakterze naturalnym, 
w tym stosowanie zrębowo - przerębowego zagospodarowania lasu oraz 
preferowanie odnowienia naturalnego. Wypas lub koszenie zarastających łąk 
będących miejscami występowania zagrożonych gatunków zwierząt. Ochrona 
starorzeczy, śródpolnych zadrzewień i oczek wodnych. Wtórne zabagnienia, 
wcześniej zmeliorowanych, przyrodniczo cennych obszarów w dolinach 
rzecznych. Ograniczenia melioracji odwadniających. Ochrona procesów 
erozyjno - akumulacyjnych w dolinach rzecznych (meandry, starorzecza, 
skarpy, głęboczki, łachy). Ochrona zieleni łęgowej w dolinach rzecznych.

B15
Jednostka wyso-
kiej ochrony i 
kształtowania

Tereny użytków 
rolnych w dolinie 
Odry na północ od 
Golczowic. 
W obrębie 
jednostki występują 
siedliska chronione 
(starorzecza, łozy).

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Wypas lub koszenie zarastających łąk będą-
cych miejscami występowania zagrożonych gatunków zwierząt. Two-
rzenie lokalnych korytarzy ekologicznych między izolowanymi płatami 
poprzez zabudowę biologiczną cieków wodnych. Ochrona starorzeczy, 
śródpolnych zadrzewień i oczek wodnych. Wtórne zabagnienia, wcześniej 
zmeliorowanych, przyrodniczo cennych obszarów w dolinach rzecznych. 
Ograniczenia melioracji odwadniających. Ochrona procesów erozyjno - aku-
mulacyjnych w dolinach rzecznych (meandry, starorzecza, skarpy, głęboczki, 
łachy). Ochrona zieleni łęgowej w dolinach rzecznych. Ograniczanie loka-
lizacji upraw roślin energetycznych (inwestycje te wymagają uzgodnienia  
z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych).

B16
Jednostka 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny użytków 
rolnych w dolinie 
Odry na zachód od 
Wielopola.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Wypas lub koszenie zarastających łąk 
będących miejscami występowania zagrożonych gatunków zwierząt. 
Tworzenie lokalnych korytarzy ekologicznych między izolowanymi 
płatami poprzez zabudowę biologiczną cieków wodnych. Ochrona śród-
polnych zadrzewień i oczek wodnych. Wtórne zabagnienia, wcześniej 
zmeliorowanych, przyrodniczo cennych obszarów w dolinach rzecznych. 
Ograniczenia melioracji odwadniających. Ochrona procesów erozyjno-
akumulacyjnych w dolinach rzecznych (meandry, starorzecza, skarpy, 
głęboczki, łachy). Ochrona zieleni łęgowej w dolinach rzecznych. Ogra-
niczanie lokalizacji upraw roślin energetycznych (inwestycje te wymagają 
uzgodnienia z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych).
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Zespół jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „C”
Ustalenia ogólne: zachowanie dotychczasowego charakteru terenów otwartych, utrzymywanie zwartej zabudowy, rozbudowa 
jednostek osadniczych w pierwszej kolejności w ramach wypełniania luk, konserwacja, rewaloryzacja i rekonstrukcja obiektów  
i założeń przestrzennych, małej architektury i zieleni, stopniowa likwidacja obiektów, elementów sprzecznych z charakterem wsi 
i dysharmonizujących krajobraz, w odniesieniu do nowego budownictwa - nawiązywanie do lokalnych tradycji materiałowych  
i architektonicznych. Uwzględnianie w planach miejscowych zachowywania ok. 30 - metrowej strefy przy ekotonach (tj. od granic 
lasów, wód, wilgotnych łąk) wolnej od zabudowy. Dopuszczalne jest lokalizowanie obiektów obsługi turystycznej i rekreacyjnej  
w miejscach wyznaczonych w planie miejscowym. Zachowanie i uzupełnianie zadrzewień przydrożnych i przyzagrodowych. 
Realizowanie programów rolno - środowiskowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i mozaikowatości krajobrazu. 
Utrzymywanie i wzbogacanie heterogenności krajobrazu rolniczego. Ochrona i odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych, wilgotnych 
i podmokłych łąk, zadrzewień, zakrzaczeń, miedz i nieużytków. Zakaz uprawy ekspansywnych gatunków synantropijnych. 
Realizowanie programów ochrony przyrody w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL Lasy Państwowe). 
Wieszanie budek lęgowych dla ptaków oraz skrzynek dla nietoperzy w miejscach pozbawionych naturalnych schronień tych 
taksonów. Odbudowywanie zróżnicowania wiekowego i piętrowego drzewostanów. Przebudowywanie lub renaturyzacja 
drzewostanów w kierunku zgodności z siedliskiem i roślinnością potencjalną. Bezwzględne zachowywanie śródleśnych oczek 
wodnych, bagienek, torfowisk, łąk i polan jako ostoi florystycznych i faunistycznych, żerowisk i miejsc odbywania godów. Ochrona 
gleb organicznych - zakaz zmian stosunków wodnych lub ich odtwarzanie. Odtwarzanie lub renaturyzacja terenów wodno  
- błotnych. Wprowadzanie różnogatunkowych okrajków na styku ekotonów. Utrzymywanie w lasach drzew martwych, zamierających 
i dziuplastych. Prowadzenie gospodarki leśnej nastawionej na rozwój dojrzałych stadiów sukcesyjnych lasów i zachowanie lasów 
łęgowych na obszarach dolinnych. W miarę możliwości odstąpienie od wprowadzania i eliminowanie z fitocenoz leśnych gatunków 
obcego pochodzenia geograficznego, szczególnie robinii akacjowej, dęba czerwonego i czeremchy amerykańskiej.

C 1

Jednostka 
ochrony, 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Duży kompleks leśny 
na południe od doliny 
Budkowiczanki oraz 
tereny zabudowane 
 i użytki rolne w obrębie 
osady Mańczok.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Ochrona stanowisk roślin chronionych i rzadkich. 
Ochrona gleb organicznych - odtworzenie prawidłowych stosunków wodnych 
na terenach styku lasu i łąki na zachód od zabudowań osiedla Podkraje. 
Przebudowa drzewostanów w kierunku zgodności z siedliskiem i roślinnością 
potencjalną. Ochrona pomnikowych dębów przy terenie dawnej stacji PKP 
w Mańczoku, dopuszczalne jest uzupełnienie zadrzewień. Zachowanie 
charakteru osady leśnej. Zapobieganie sukcesji roślinności na podmokłych  
i wilgotnych łąkach poprzez koszenie lub wypas. Ograniczenie zalesiania łąk 
maksymalnie do 50% ich powierzchni, zakaz uprawy roślin energetycznych. 
Rozbudowa osady jedynie w ramach wypełniania luk w zabudowie oraz przy 
istniejących drogach. Nowe budownictwo powinno nawiązywać do lokalnych 
tradycji materiałowych i architektonicznych. Odstąpienie od wprowadzania 
elementów dysharmonizujących, tj. ogrodzeń betonowych. Plan miejscowy 
powinien zawierać lokalne warunki zabudowy: wysokość, gabaryty, kształt 
zabudowy, rodzaj materiałów stosowanych do budowy, dopuszczalne 
miejsca lokalizacji nowej zabudowy. 
Zakaz lokalizowania elementów wysokościowych (linie energetyczne, 
słupy, kominy, stacje bazowe telefonii komórkowej). 

C 2
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny zabudowane wsi 
Kaniów - wyznaczone w 
Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospo-
darowania przestrzen-
nego Gminy Popielów 
jako strefa ochrony 
krajobrazu kulturowego 
wraz z otaczającymi 
użytkami rolnymi. 

Utrzymanie układu dróg historycznych oraz ich przebiegu, podziału 
i nawierzchni. Utrzymanie historycznych podziałów parcelacyjnych 
działek siedliskowych oraz tradycyjnego rozplanowania zabudowy ze 
szczytowym sytuowaniem budynków mieszkalnych w stosunku do ulicy. 
Kontynuowanie kształtowania typowych elementów małej architektury 
oraz detali architektonicznych w przypadku lokalizacji nowej zabudowy 
lub modernizacji już istniejącej. Odstąpienie od wprowadzania elementów 
dysharmonizujących, tj. ogrodzeń betonowych. Plan miejscowy powinien 
zawierać lokalne warunki zabudowy: wysokość, gabaryty, kształt 
zabudowy, rodzaj materiałów stosowanych do budowy, dopuszczalne 
miejsca lokalizacji nowej zabudowy. Zakaz lokalizowania elementów 
wysokościowych (linie energetyczne, słupy, kominy, stacje bazowe 
telefonii komórkowej). Dopuszcza się korektę krajobrazu w miejscach 
wymagających przesłonięcia szpecących obiektów.

C 3
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Tereny leśne, w obrębie 
których występują sie-
dliska chronione.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Ochrona starodrzewu. 
Ochrona stanowisk roślin chronionych oraz drzewostanów o charakterze 
naturalnym, w tym stosowanie zrębowo - przerębowego zagospodarowania 
lasu oraz preferowanie odnowienia naturalnego. 
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C 4
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny zabudowane 
wsi Ładza wraz  
z otaczającymi uży-
tkami rolnymi.

Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne 
dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „C”. Instalowanie 
platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach konfliktowych.

C 5
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Tereny leśne, w obrębie 
których występują sie-
dliska chronione.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Ochrona starodrzewu. Ochrona stanowisk 
roślin chronionych i drzewostanów o charakterze naturalnym, w tym 
stosowanie zrębowo - przerębowego zagospodarowania lasu oraz 
preferowanie odnowienia naturalnego.

C 6
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny zabudowane 
wsi Grabczok 
wraz z otaczającymi 
użytkami rolnymi.

Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych obowiązują ustalenia 
ogólne dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „C”. 
Instalowanie platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach 
konfliktowych.

C 7
Jednostka 
wysokiej 
ochrony 

Tereny użytków rol-
nych, śródleśnych 
łąk proponowanych 
do ochrony w formie 
użytku ekologicznego.

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na 
przyrodę Parku. Objęcie łąk śródleśnych ochroną prawną w formie użytku 
ekologicznego. Zachowanie dotychczasowego użytkowania terenu. Zakaz 
zabudowy kubaturowej, w tym zabudowy zagrodowej i rekreacyjnej oraz 
obiektów wysokościowych. Zapobieganie sukcesji roślinności poprzez 
koszenie lub wypas. Zakaz zalesiania śródleśnych łąk, zakładania upraw 
rolniczych, upraw roślin energetycznych. 
Ograniczanie penetracji ludzkiej na terenie śródleśnych łąk, stanowiących 
istotne w skali Parku miejsce bytowania i żerowania zagrożonych gatunków 
zwierząt.

C 8
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Tereny leśne w obrębie, 
których występują sie-
dliska chronione.

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Ochrona starodrzewu. Ochrona stanowisk roślin 
chronionych i drzewostanów o charakterze naturalnym, w tym stosowanie 
zrębowo - przerębowego zagospodarowania lasu oraz preferowanie 
odnowienia naturalnego.

C 9
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Tereny użytków rol-
nych, śródleśnych 
łąk proponowanych 
do ochrony w formie 
zespołu przyrodniczo 
- krajobrazowego 
oraz zalesionej 
wydmy, proponowanej 
do ochrony 
jako stanowisko 
dokumentacyjne.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Objęcie łąk śródleśnych ochroną prawną  
w formie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego, a zalesionej wydmy  
w formie stanowiska dokumentacyjnego. Zachowanie dotychczasowego 
użytkowania terenu. Zakaz zabudowy kubaturowej, w tym zabudowy 
zagrodowej i rekreacyjnej oraz obiektów wysokościowych. Zapobieganie 
sukcesji roślinności poprzez koszenie lub wypas łąk. Zakaz zalesiania 
śródleśnych łąk, zakładania upraw rolniczych, upraw roślin energetycznych. 
Ograniczanie penetracji ludzkiej na terenie śródleśnych łąk, stanowiących 
istotne w skali Parku miejsce bytowania i żerowania zagrożonych gatun-
ków zwierząt.

C 10
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Teren przesuszonego 
torfowiska, w którego 
obrębie występują sie-
dliska chronione oraz 
chronione i rzadkie 
gatunki roślin.

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na przyrodę 
Parku. Renaturalizacja torfowiska poprzez przywrócenie prawidłowych 
stosunków wodnych, niezwłoczne ujęcie właściwych zadań w programie 
ochrony przyrody i operacie urządzeniowym Nadleśnictwa Turawa. 
Zakaz zalesiania. 
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C 11

Jednostka 
wysokiej 
ochrony  
i kształtowania 

Tereny zabudowane  
i użytki rolne w obrębie 
osady Kosowce oraz 
tereny leśne (w tym na 
wydmach). W obrębie 
jednostki występują 
stanowiska chronionych 
i rzadkich gatunków 
roślin.

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na przyrodę 
Parku. Ochrona starodrzewu. Ochrona stanowisk roślin chronionych. 
Zachowanie charakterystycznych form morfologicznych (wydm śród-
lądowych). 
Ochrona pomnikowej lipy. Zapobieganie sukcesji roślinności na pod-
mokłych i wilgotnych łąkach poprzez koszenie lub wypas. Ograniczenie 
zalesiania łąk maksymalnie do 50% ich powierzchni, zakaz uprawy roślin 
energetycznych. Zachowanie charakteru osady leśnej. Rozbudowywanie 
osady jedynie w ramach wypełniania luk w zabudowie przy istniejących 
drogach, w tym również zabudowy zagrodowej i rekreacyjnej. Nowe 
budownictwo powinno nawiązywać do lokalnych tradycji materiałowych  
i architektonicznych. 
Odstąpienie od wprowadzania elementów dysharmonizujących, tj. ogro-
dzeń betonowych. Plan miejscowy powinien zawierać lokalne warunki 
zabudowy: wysokość, gabaryty, kształt zabudowy, rodzaj materiałów 
stosowanych do budowy, dopuszczalne miejsca lokalizacji nowej 
zabudowy. Zakaz lokalizowania elementów wysokościowych (linie energe-
tyczne, słupy, stacje bazowe telefonii komórkowej).

C 12
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Śródleśne tereny 
poeksploatacyjne: 
oczka wodne z cha-
rakterystyczną dla tych 
ekosystemów roślin-
nością.

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na 
przyrodę Parku. Zachowanie i ochrona oczek wodnych i terenów przyległych 
przed zmianą użytkowania i zaburzeniem stosunków wodnych. 

Zespół jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „D”
Ustalenia ogólne: zachowanie dotychczasowego charakteru terenów otwartych, utrzymywanie zwartej zabudowy, rozbudowa 
jednostek osadniczych w pierwszej kolejności w ramach wypełniania luk, konserwacja, rewaloryzacja i rekonstrukcja obiektów  
i założeń przestrzennych, małej architektury i zieleni, stopniowa likwidacja obiektów, elementów sprzecznych z charakterem wsi 
i dysharmonizujących krajobraz, w odniesieniu do nowego budownictwa - nawiązywanie do lokalnych tradycji materiałowych  
i architektonicznych. Uwzględnianie w planach miejscowych zachowywania ok. 30 - metrowej strefy przy ekotonach (tj. od granic 
lasów, wód, wilgotnych łąk) wolnej od zabudowy. Dopuszczalne jest lokalizowanie obiektów obsługi turystycznej i rekreacyjnej  
w miejscach wyznaczonych w planie miejscowym. Zachowanie i uzupełnianie zadrzewień przydrożnych i przyzagrodowych. 
Realizowanie programów rolno - środowiskowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i mozaikowatości krajobrazu. 
Utrzymywanie i wzbogacanie heterogenności krajobrazu rolniczego. Ochrona i odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych, wilgotnych 
i podmokłych łąk, zadrzewień, zakrzaczeń, miedz i nieużytków. Zakaz uprawy ekspansywnych gatunków synantropijnych. 
Odbudowywanie zróżnicowania wiekowego i piętrowego drzewostanów. Przebudowywanie lub renaturyzacja drzewostanów w kierunku 
zgodności z siedliskiem i roślinnością potencjalną. W miarę możliwości odstąpienie od wprowadzania i eliminowanie z fitocenoz leśnych 
gatunków obcego pochodzenia geograficznego, szczególnie robinii akacjowej, dęba czerwonego i czeremchy amerykańskiej.
Ograniczenie lokalizacji upraw roślin energetycznych (inwestycje te wymagają uzgodnienia z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków 
Krajobrazowych). Wypas lub koszenie zarastających łąk. Wprowadzanie różnogatunkowych okrajków na styku ekotonów.

D1
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków rolnych 
i zabudowy wsi Kuźnica 
Katowska. 

Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych obowiązują ustalenia 
ogólne dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „D”. 
Instalowanie platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach 
konfliktowych. 
Zapobieganie sukcesji zarastających łąk poprzez ich koszenie lub 
wypas.
Zakaz zalesiania cennych florystycznie łąk i ograniczanie lokalizacji 
upraw roślin energetycznych (inwestycje te wymagają uprzedniego 
uzgodnienia z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych).

D1’
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków rolnych 
na południe od wsi 
Kuźnica Katowska. 

Dla terenów użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne dla zespołu 
jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „D”. 
Zapobieganie sukcesji zarastających łąk poprzez ich koszenie lub wypas. 
Zakaz zalesiania cennych florystycznie łąk i ograniczanie lokalizacji 
upraw roślin energetycznych (inwestycje te wymagają uprzedniego 
uzgodnienia z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych).

D2
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Tereny użytków rolnych 
i stawów, proponowane 
do objęcia ochroną w for- 
mie zespołu przyrod-
niczo - krajobrazowego. 

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środ-
owisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na 
przyrodę Parku. Objęcie łąk ochroną prawną w formie zespołu przyrodniczo 
- krajobrazowego. Zachowanie dotychczasowego użytkowania terenu. 
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Zakaz realizacji elementów wysokościowych. Utrzymanie dotychczasowych 
sposobów gospodarki rybackiej na stawach hodowlanych. 
Wypas lub koszenie zarastających łąk będących miejscami występowania 
zagrożonych gatunków zwierząt. 
Tworzenie lokalnych korytarzy ekologicznych między izolowanymi 
płatami poprzez zabudowę biologiczną cieków wodnych. 
Ochrona starorzeczy, śródpolnych zadrzewień i oczek wodnych. 
Egzekwowanie przestrzegania okresu polowań na ptactwo wodne. 
Tworzenie przejść dla zwierząt (płazy) na trasach gromadnej migracji do 
miejsc odbywania godów (np. w pobliżu stawów rybnych). 
Wtórne zabagnienia, wcześniej zmeliorowanych, przyrodniczo cennych 
obszarów w dolinach rzecznych. Ograniczenia melioracji odwadniających. 
Rozwieszanie budek, np. dla kaczek wodnych i traczy na komplek-
sach stawów rybnych. Zakaz wiosennego wypalania trzcinowisk na ob-
szarach stawów rybnych. Utrzymywanie odpowiednio dużej powierzchni 
trzcinowisk na kompleksach stawów rybnych. Ochrona procesów erozyjno 
- akumulacyjnych w dolinach rzecznych (meandry, starorzecza, skarpy, 
głęboczki, łachy). Ochrona zieleni łęgowej w dolinach rzecznych. 
Ograniczanie lokalizacji upraw roślin energetycznych (inwestycje te 
wymagają uprzedniego uzgodnienia z dyrektorem Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych).

D3
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków rolnych 
i zabudowy wsi Krzywa 
Góra.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych 
obowiązują ustalenia ogólne dla zespołu jednostek przyrodniczo  
- krajobrazowych „D”. 
Instalowanie platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach 
konfliktowych. Zapobieganie sukcesji łąk poprzez ich koszenie lub wypas. 

D4

Jednostka 
wysokiej 
ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków rolnych 
i zabudowy wsi Okoły 
i Zagwiździe.  
W obrębie jednostki 
zlokalizowana jest 
proponowana strefa 
ochrony konserwator-
skiej „B” - Zagwiździe. 

Utrzymania układu dróg historycznych oraz ich przebiegu, podziału  
i nawierzchni. Utrzymanie historycznych podziałów parcelacyjnych działek 
siedliskowych oraz tradycyjnego rozplanowania zabudowy z sytuowaniem 
budynków mieszkalnych w stosunku do ulicy. Kontynuowanie kształtowania 
typowych elementów małej architektury oraz detali architektonicznych  
w przypadku lokalizacji nowej zabudowy lub modernizacji już istniejącej. 
Plan miejscowych powinien zawierać lokalne warunki zabudowy: wyso-
kość, gabaryty, kształt zabudowy, rodzaj materiałów stosowanych do bu-
dowy, dopuszczalne miejsca lokalizacji nowej zabudowy. 
Zakaz lokalizowania elementów wysokościowych (linie energetyczne, 
słupy, kominy, stacje bazowe telefonii komórkowej). 
Dopuszcza się korektę krajobrazu w miejscach wymagających prze-
słonięcia szpecących obiektów.

D5
Jednostka 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny zabudowy wsi 
Murów wraz z otaczają-
cymi użytkami rolnymi. 
W obrębie jednostki 
zlokalizowana jest Huta 
Szkła w Murowie, propo-
nowana do objęcia 
ochroną w ramach strefy 
konserwatorskiej „B”.

Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych obowiązują ustalenia 
ogólne dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „D”. 
Instalowanie platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach 
konfliktowych. 
Przeprowadzenie korekty krajobrazu w miejscach wymagających przesło-
nięcia szpecących obiektów. Dopuszcza się działalność przemysłową, 
składy i magazyny. 
Zachowanie istniejących wartości zabytkowych terenów i obiektów Huty 
Szkła w Murowie wraz z rewaloryzacją obiektów zniszczonych. 

D6

Jednostka 
wysokiej 
ochrony, 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny zabudowy wsi 
Zagwiździe, Budkowice 
Stare i Dębiniec oraz 
przysiółka Morcinek 
wraz z otaczającymi 
użytkami rolnymi.

Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne 
dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „D”. Instalowanie 
platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach konfliktowych. 
Przeprowadzenie korekty krajobrazu w miejscach wymagających przesło-
nięcia szpecących obiektów. Dopuszcza się działalność przemysłową, 
składy i magazyny w Budkowicach Starych. Dopuszcza się lokalizowanie 
nowych obiektów turystyki i rekreacji. Zakaz lokalizowania elementów 
wysokościowych (linie energetyczne, słupy, kominy, stacje bazowe telefo-
nii komórkowej). 
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Wtórne zabagnienia, wcześniej zmeliorowanych, przyrodniczo cennych 
obszarów w dolinach rzecznych. Ograniczenia melioracji odwadniających. 
Ochrona procesów erozyjno - akumulacyjnych w dolinach rzecznych 
(meandry, starorzecza, skarpy, głęboczki, łachy). Ochrona zieleni łęgowej 
w dolinach rzecznych. 
Wypas lub koszenie zarastających łąk będących miejscami występowania 
zagrożonych gatunków zwierząt. 
Tworzenie lokalnych korytarzy ekologicznych między izolowanymi płatami 
poprzez zabudowę biologiczną cieków wodnych. Ochrona starorzeczy, 
śródpolnych zadrzewień i oczek wodnych.

D7
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Tereny użytków rolnych 
przy wsi Budkowice 
Stare i Nowe. Propono-
wany zespół przyrodni-
czo - krajobrazowy.

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na przyrodę 
Parku. Utworzenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego. Wypas lub 
koszenie zarastających łąk będących miejscami występowania zagrożonych 
gatunków zwierząt. Tworzenie lokalnych korytarzy ekologicznych między 
izolowanymi płatami poprzez zabudowę biologiczną cieków wodnych. 
Ochrona śródpolnych zadrzewień i oczek wodnych. Wtórne zabagnienia, 
wcześniej zmeliorowanych, przyrodniczo cennych obszarów w dolinach 
rzecznych. Ograniczenie melioracji odwadniających. Ochrona procesów 
erozyjno - akumulacyjnych w dolinach rzecznych (meandry, skarpy, głęboczki, 
łachy). Ochrona zieleni łęgowej w dolinach rzecznych. 
Zakaz lokalizacji upraw roślin energetycznych. 
Dopuszcza się działalność turystyczną i rekreacyjną.

D8
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny zabudowane 
wsi Budkowice Nowe 
oraz otaczające użytki 
rolne.

Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych obowiązują ustalenia 
ogólne dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „D”. 
Instalowanie platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach 
konfliktowych. 
Zapobieganie sukcesji łąk poprzez ich koszenie lub wypas.

D9

Jednostka 
wysokiej 
ochrony  
i kształtowania

Tereny zabudowane wsi 
Kały i osiedla Podkraje 
oraz otaczające użytki 
rolne i tereny leśne. 
W obrębie jednostki 
występują siedliska 
chronione.

Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych obowiązują ustalenia 
ogólne dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „D”. 
Instalowanie platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach 
konfliktowych. Zapobieganie sukcesji łąk przez ich koszenie lub wypas. 
Odtwarzanie prawidłowych stosunków wodnych na terenie łąk na glebach 
organicznych, tj. na terenach styku lasu i łąki na zachód od zabudowań 
osiedla Podkraje. 
Ograniczanie lokalizacji upraw roślin energetycznych (inwestycje te 
wymagaja, uprzedniego uzgodnienia z dyrektorem Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych.

Zespół jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „E”
Ustalenia ogólne: zachowanie dotychczasowego charakteru terenów otwartych, utrzymywanie zwartej zabudowy, rozbudowa 
jednostek osadniczych w pierwszej kolejności w ramach wypełniania luk, konserwacja, rewaloryzacja i rekonstrukcja obiektów  
i założeń przestrzennych, małej architektury i zieleni, stopniowa likwidacja obiektów, elementów sprzecznych z charakterem wsi 
i dysharmonizujących krajobraz, w odniesieniu do nowego budownictwa - nawiązywanie do lokalnych tradycji materiałowych  
i architektonicznych. Uwzględnianie w planach miejscowych zachowywania ok. 30 - metrowej strefy przy ekotonach (tj. od granic 
lasów, wód, wilgotnych łąk) wolnej od zabudowy. Dopuszczalne jest lokalizowanie obiektów obsługi turystycznej i rekreacyjnej  
w miejscach wyznaczonych w planie miejscowym. Zachowanie i uzupełnianie zadrzewień przydrożnych i przyzagrodowych. 
Realizowanie programów rolno - środowiskowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i mozaikowatości krajobrazu. 
Utrzymywanie i wzbogacanie heterogenności krajobrazu rolniczego. Ochrona i odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych, wil-
gotnych i podmokłych łąk, zadrzewień, zakrzaczeń, miedz i nieużytków. Zakaz uprawy ekspansywnych gatunków synantropij-
nych. Utrzymanie dotychczasowych sposobów gospodarki rybackiej na stawach hodowlanych.
Realizowanie programów ochrony przyrody w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL Lasy Państwowe). 
Wieszanie budek lęgowych dla ptaków oraz skrzynek dla nietoperzy w miejscach pozbawionych naturalnych schronień tych 
taksonów. Odbudowywanie zróżnicowania wiekowego i piętrowego drzewostanów. Przebudowywanie lub renaturyzacja 
drzewostanów w kierunku zgodności z siedliskiem i roślinnością potencjalną. Bezwzględne zachowywanie śródleśnych oczek 
wodnych, bagienek, torfowisk, łąk i polan jako ostoi florystycznych i faunistycznych, żerowisk i miejsc odbywania godów. 
Ochrona gleb organicznych - zakaz zmian stosunków wodnych lub ich odtwarzanie. Odtwarzanie lub renaturyzacja terenów 
wodno - błotnych. Wprowadzanie różnogatunkowych okrajków na styku ekotonów. Utrzymywanie w lasach drzew martwych, 
zamierających i dziuplastych. Prowadzenie gospodarki leśnej nastawionej na rozwój dojrzałych stadiów sukcesyjnych lasów. 
W miarę możliwości odstąpienie od wprowadzania i eliminowanie z fitocenoz leśnych gatunków obcego pochodzenia geo-
graficznego, szczególnie robinii akacjowej, dęba czerwonego i czeremchy amerykańskiej.
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E 1

Jednostka 
wysokiej 
ochrony 
i kształtowania

Tereny stawów „Szu-
biennik” i użytków 
rolnych.  
W obrębie jednostki 
występują siedliska 
chronione, stanowiska 
zagrożonych gatunków 
zwierząt oraz propo-
nowany użytek eko-
logiczny.

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na 
przyrodę Parku. Objęcie ochroną łąk w formie użytku ekologicznego. 
Zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu. 
Zapobieganie sukcesji przez koszenie lub wypas na zarastających łąkach 
będących miejscami występowania zagrożonych gatunków zwierząt. 
Tworzenie lokalnych korytarzy ekologicznych między izolowanymi 
płatami poprzez zabudowę biologiczną cieków wodnych. 
Ochrona śródpolnych zadrzewień i oczek wodnych. 
Egzekwowanie przestrzegania okresu polowań na ptactwo wodne. 
Tworzenie przejść dla zwierząt (płazy) na trasach gromadnej migracji do 
miejsc odbywania godów (np. w pobliżu stawów rybnych). 
Wtórne zabagnienia, wcześniej zmeliorowanych, przyrodniczo cennych 
obszarów, ograniczenie konserwacji urządzeń melioracyjnych. 
Ograniczenia melioracji odwadniających. 
Rozwieszanie budek np. dla kaczek wodnych i traczy na kompleksach 
stawów rybnych. 
Zakaz wiosennego wypalania trzcinowisk na obszarach stawów 
rybnych. Utrzymywanie odpowiednio dużej powierzchni trzcinowisk na 
kompleksach stawów rybnych, w tym zapewnienie trwałości środowisk 
występowania bączka i bąka oraz utrzymywanie w dotychczasowym 
stanie łąk zalewowych przy stawach w Szubieniku. 

E 2
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Rozległy kompleks 
leśny na północ od 
doliny Budkowiczanki.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Ochrona stanowisk roślin chronionych i rzadkich. 
Ochrona starodrzewu.

E 3

Jednostka 
ochrony, 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny zabudowane 
Dąbrówki Dolnej wraz  
z otaczającymi użyt-
kami rolnymi.

Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne 
dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „E”. Utrzymanie 
historycznych podziałów parcelacyjnych działek siedliskowych oraz trady-
cyjnego rozplanowania zabudowy z sytuowaniem budynków mieszkalnych 
w stosunku do ulicy. Kontynuowanie kształtowania typowych elementów 
małej architektury oraz detali architektonicznych w przypadku lokalizacji 
nowej zabudowy lub modernizacji już istniejącej. Uwzględnianie w planie 
miejscowym lokalnych warunków zabudowy: wysokość, gabaryty, kształt 
zabudowy, rodzaj materiałów stosowanych do budowy, dopuszczalne 
miejsca lokalizacji nowej zabudowy. Instalowanie platform gniazdowych 
dla bociana białego w miejscach konfliktowych. Tereny preferowane są 
dla rozwoju agroturystyki.

E 4
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków rolnych 
i stawów.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Wypas lub koszenie zarastających łąk 
będących miejscami występowania zagrożonych gatunków zwierząt. 
Tworzenie lokalnych korytarzy ekologicznych między izolowanymi płatami 
poprzez zabudowę biologiczną cieków wodnych. Ochrona śródpolnych 
zadrzewień i oczek wodnych. Egzekwowanie przestrzegania okresu 
polowań na ptactwo wodne. Tworzenie przejść dla zwierząt (płazy) na 
trasach gromadnej migracji do miejsc odbywania godów (np. w pobliżu 
stawów rybnych). Wtórne zabagnienia, wcześniej zmeliorowanych, 
przyrodniczo cennych obszarów w dolinie Bogacicy. Ograniczenia 
melioracji odwadniających. Rozwieszanie budek, np. dla kaczek wodnych 
i traczy na kompleksach stawów rybnych. Zakaz wiosennego wypalania 
trzcinowisk na obszarach stawów rybnych. Utrzymywanie odpowiednio 
dużej powierzchni trzcinowisk na kompleksach stawów rybnych. Ochrona 
procesów erozyjno - akumulacyjnych w dolinie Bogacicy (meandry, 
skarpy, głęboczki, łachy). Ochrona zieleni łęgowej w dolinie Bogacicy. 
Zapobieganie sukcesji roślinności na podmokłych i wilgotnych łąkach 
poprzez ich koszenie lub wypas. Ograniczanie lokalizacji upraw roślin 
energetycznych (inwestycje te wymagaja uprzedniego uzgodnienia  
z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych).
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E 5
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny zabudowane 
wsi Święciny wraz  
z przylegającymi użyt-
kami rolnymi.

Nowe budownictwo powinno nawiązywać do lokalnych tradycji materia-
łowych i architektonicznych. Odstąpienie od wprowadzania elementów 
dysharmonizujących, tj. ogrodzeń betonowych, obiektów wysokościowych. 
Uwzględnianie w planie miejscowym lokalnych warunków zabudowy: 
wysokość, gabaryty, kształt zabudowy, rodzaj materiałów stosowanych do 
budowy, dopuszczalne miejsca lokalizacji nowej zabudowy (w pierwszej 
kolejności w lukach zabudowy i przy drogach). Ochrona zabytkowych 
układów zieleni wraz z cmentarzami w ramach strefy ochrony krajobrazu 
kulturowego „K”, a w ich ramach: ochrona przed zmianą sposobu użytkowania, 
konserwacja zieleni i elementów małej architektury w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Zakaz lokalizowania elementów wysokościowych (linie energetyczne, słupy, 
kominy, stacje bazowe telefonii komórkowej). 

E 6
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Tereny użytków rolnych 
i wyrobisk przy wsi 
Święciny. W obrębie 
jednostki występują 
siedliska chronione 
i stanowiska roślin 
chronionych i rzadkich 
oraz proponowane 
użytki ekologiczne.

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na 
przyrodę Parku. Objęcie łąk i wyrobisk ochroną prawną w formie użytków 
ekologicznych. Zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu. 
Zakaz zabudowy kubaturowej, w tym zabudowy zagrodowej i rekreacyjnej 
oraz obiektów wysokościowych. Zapobieganie sukcesji poprzez wypas lub 
koszenie zarastających łąk będących miejscami występowania zagrożonych 
gatunków zwierząt i roślin. Tworzenie lokalnych korytarzy ekologicznych 
między izolowanymi płatami poprzez zabudowę biologiczną cieków wodnych. 
Ochrona śródpolnych zadrzewień i oczek wodnych. Wtórne zabagnienia, 
wcześniej zmeliorowanych, przyrodniczo cennych obszarów w dolinie 
rzecznej. Ochrona procesów erozyjno - akumulacyjnych w dolinach 
rzecznych (meandry, starorzecza, skarpy, głęboczki, łachy). Ochrona 
zieleni łęgowej w dolinach rzecznych. 
Odstępowanie od zalesiania oraz ograniczanie lokalizacji upraw roślin 
energetycznych (inwestycje te wymagają uprzedniego uzgodnienia  
z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych).

E 7
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny zabudowane 
wsi Grabice wraz  
z przylegającymi użyt-
kami rolnymi.

Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych obowiązują ustalenia 
ogólne dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „E”. 
Instalowanie platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach 
konfliktowych. Tereny preferowane dla rozwoju agroturystyki.

E 8

Jednostka 
wysokiej 
ochrony, 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny zabudowane 
wsi Radomierowice - 
wyznaczone w Studium 
uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Murów jako strefa 
ochrony konserwator-
skiej „B” wraz z przyle-
gającymi użytkami rol-
nymi, w tym siedliskiem 
chronionym.

Zalecenie utrzymania układu dróg historycznych oraz ich przebiegu, podziału 
i nawierzchni. Utrzymanie historycznych podziałów parcelacyjnych działek 
siedliskowych oraz tradycyjnego rozplanowania zabudowy z sytuowaniem 
budynków mieszkalnych w stosunku do ulicy. Kontynuowanie kształtowania 
typowych elementów małej architektury oraz detali architektonicznych  
w przypadku lokalizacji nowej zabudowy lub modernizacji już istniejącej. 
Odstąpienie od wprowadzania elementów dysharmonizujących, tj. ogrodzeń 
betonowych. Uwzględnianie w planie miejscowym lokalnych warunków 
zabudowy: wysokość, gabaryty, kształt zabudowy, rodzaj materiałów 
stosowanych do budowy, dopuszczalne miejsca lokalizacji nowej zabudowy. 
Zakaz lokalizowania elementów wysokościowych (linie energetyczne, 
słupy, kominy, stacje bazowe telefonii komórkowej). Dopuszcza się korektę 
krajobrazu w miejscach wymagających przesłonięcia szpecących obiektów. 
Ochrona zabytkowych układów zieleni wraz z cmentarzem w ramach strefy 
ochrony krajobrazu kulturowego „K”. 
Zapobieganie sukcesji poprzez wypas lub koszenie zarastających łąk 
będących miejscem występowania siedlisk chronionych. Ograniczanie 
lokalizacji upraw roślin energetycznych (inwestycje te wymagają uprzedniego 
uzgodnienia z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych).

E 9

Jednostka 
wysokiej 
ochrony 
i kształtowania

Tereny użytków rol-
nych w sąsiedztwie 
wsi Radomierowice. 
Proponowany zespół 
przyrodniczo  
- krajobrazowy.

Objęcie kompleksu łąk i zadrzewień ochroną prawną w formie zespołu 
przyrodniczo - krajobrazowego. Wypas lub koszenie zarastających łąk bę-
dących miejscami występowania zagrożonych gatunków zwierząt. Tworzenie 
lokalnych korytarzy ekologicznych między izolowanymi płatami poprzez 
zabudowę biologiczną cieków wodnych. Zachowanie śródpolnych za-
drzewień i oczek wodnych. Ograniczanie melioracji odwadniających i konser-
wacji urządzeń istniejących. Ochrona procesów erozyjno - akumulacyjnych 
w dolinach rzecznych (meandry, starorzecza, skarpy, głęboczki, łachy). 
Ochrona zieleni łęgowej w dolinach rzecznych. Ograniczanie lokalizacji upraw 
roślin energetycznych (inwestycje te wymagają uprzedniego uzgodnienia  
z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych).
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E 10

Jednostka 
wysokiej 
ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków rol-
nych, stawów oraz 
kompleksu dworskiego 
Młodnik-Kopiec - wy-
znaczone w Studium 
uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Murów jako strefa 
ochrony konserwator-
skiej „B”.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Zachowanie obiektów i zespołów przestrzennych 
podworskich wraz z elementami środowiska przyrodniczego. 
Wypas lub koszenie zarastających wilgotnych łąk będących miejscami 
występowania zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Tworzenie 
lokalnych korytarzy ekologicznych między izolowanymi płatami poprzez 
zabudowę biologiczną cieków wodnych. Zachowanie śródpolnych 
zadrzewień i oczek wodnych. Egzekwowanie przestrzegania okresu 
polowań na ptactwo wodne. Tworzenie przejść dla zwierząt (płazy) na 
trasach gromadnej migracji do miejsc odbywania godów (np. w pobliżu 
stawów rybnych). Wtórne zabagnienia, wcześniej zmeliorowanych, 
przyrodniczo cennych obszarów w dolinach rzecznych. Rozwiesza-
nie budek np. dla kaczek wodnych i traczy na kompleksach stawów 
rybnych. Zakaz wiosennego wypalania trzcinowisk na obszarach stawów 
rybnych. Utrzymywanie odpowiednio dużej powierzchni trzcinowisk 
na kompleksach stawów rybnych. Ochrona procesów erozyjno-
akumulacyjnych w dolinach rzecznych (meandry, skarpy, głęboczki, 
łachy). Ochrona zieleni łęgowej w dolinach rzecznych. Odstąpienie od 
zalesiania łąk, zakładania upraw roślin energetycznych (inwestycje te 
wymagają uprzedniego uzgodnienia z dyrektorem Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych).

E 11
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny zabudowane 
wsi Bukowo i Nowa 
Bogacica wraz z ota-
czającymi użytkami 
rolnymi.

Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne 
dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „E”. Instalowanie 
platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach konfliktowych. 
Tereny preferowane dla rozwoju agroturystyki. Zachowanie pojedynczych 
okazów oraz grup drzew pomnikowych, dopuszcza się ich uzupełnianie 
nowymi nasadzeniami.

E 12
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny łąk śródleśnych 
i osady Zameczek.

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na przyrodę 
Parku. Zachowanie charakteru osady śródleśnej. Rozbudowa osady jedy-
nie w ramach wypełniania luk w zabudowie oraz przy istniejących drogach,  
a nowe budownictwo powinno nawiązywać do lokalnych tradycji materia-
łowych i architektonicznych. Odstąpienie od wprowadzania elementów 
dysharmonizujących, tj. ogrodzeń betonowych. Uwzględnianie w planie 
miejscowym lokalnych warunków zabudowy: wysokość, gabaryty, kształt 
zabudowy, rodzaj materiałów stosowanych do budowy, dopuszczalne miejsca 
lokalizacji nowej zabudowy. Zakaz lokalizowania elementów wysokościowych 
(linie energetyczne, słupy, kominy, stacje bazowe telefonii komórkowej). 
Odstąpienie od zalesiania śródleśnych łąk, zakładania upraw roślin 
energetycznych. Ograniczanie penetracji ludzkiej na terenie śródleśnych 
łąk, stanowiących istotne w skali Parku miejsce bytowania i żerowania 
zagrożonych gatunków zwierząt. 

E 13
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków rolnych 
przy Nowej Bogacicy.

Dla terenów użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne dla zespołu 
jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „E”. Wypas lub koszenie zara-
stających łąk. Ograniczanie uprawy roślin energetycznych (inwestycje 
te wymagają uprzedniego uzgodnienia z dyrektorem Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych).

E 14
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Tereny łąk śródleśnych 
na wschód od Pokoju. 
Użytek ekologiczny 
„Jagienieckie Łąki”.

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na 
przyrodę Parku. Ochrona flory zgodnie z przepisami szczególnymi dla 
obszarów chronionych. Zachowanie dotychczasowego użytkowania terenu. 
Zakaz zabudowy kubaturowej, w tym zabudowy zagrodowej i rekreacyjnej 
oraz obiektów wysokościowych. Zapobieganie sukcesji poprzez wypas lub 
koszenie zarastających łąk będących miejscami występowania zagrożonych 
gatunków zwierząt i roślin. Odstąpienie od zalesiania śródleśnych łąk, 
zakładania upraw roślin energetycznych. Ograniczanie penetracji ludzkiej 
na terenie śródleśnych łąk, stanowiących istotne w skali Parku miejsce 
bytowania i żerowania zagrożonych gatunków zwierząt.
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Zespół jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „F”
Ustalenia ogólne: zachowanie dotychczasowego charakteru terenów otwartych, utrzymywanie zwartej zabudowy, rozbudowa 
jednostek osadniczych w pierwszej kolejności w ramach wypełniania luk, konserwacja, rewaloryzacja i rekonstrukcja obiektów  
i założeń przestrzennych, małej architektury i zieleni, stopniowa likwidacja obiektów, elementów sprzecznych z charakterem wsi 
i dysharmonizujących krajobraz, w odniesieniu do nowego budownictwa - nawiązywanie do lokalnych tradycji materiałowych  
i architektonicznych. Uwzględnianie w planach miejscowych zachowywania ok. 30 - metrowej strefy przy ekotonach (tj. od granic 
lasów, wód, wilgotnych łąk) wolnej od zabudowy. Dopuszczalne jest lokalizowanie obiektów obsługi turystycznej i rekreacyjnej  
w miejscach wyznaczonych w planie miejscowym. Zachowanie i uzupełnianie zadrzewień przydrożnych i przyzagrodowych. 
Realizowanie programów rolno - środowiskowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i mozaikowatości krajobrazu. 
Utrzymywanie i wzbogacanie heterogenności krajobrazu rolniczego. Ochrona i odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych, wil-
gotnych i podmokłych łąk, zadrzewień, zakrzaczeń, miedz i nieużytków. Zakaz uprawy ekspansywnych gatunków synantropij-
nych. Utrzymanie dotychczasowych sposobów gospodarki rybackiej na stawach hodowlanych.
Realizowanie programów ochrony przyrody w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL Lasy Państwowe). 
Wieszanie budek lęgowych dla ptaków oraz skrzynek dla nietoperzy w miejscach pozbawionych naturalnych schronień tych 
taksonów. Odbudowywanie zróżnicowania wiekowego i piętrowego drzewostanów. Przebudowywanie lub renaturyzacja 
drzewostanów w kierunku zgodności z siedliskiem i roślinnością potencjalną. Bezwzględne zachowywanie śródleśnych oczek 
wodnych, bagienek, torfowisk, łąk i polan jako ostoi florystycznych i faunistycznych, żerowisk i miejsc odbywania godów. 
Ochrona gleb organicznych - zakaz zmian stosunków wodnych lub ich odtwarzanie. Odtwarzanie lub renaturyzacja terenów 
wodno - błotnych. Wprowadzanie różnogatunkowych okrajków na styku ekotonów. Utrzymywanie w lasach drzew martwych, 
zamierających i dziuplastych. Prowadzenie gospodarki leśnej nastawionej na rozwój dojrzałych stadiów sukcesyjnych lasów. 
W miarę możliwości odstąpienie od wprowadzania i eliminowanie z fitocenoz leśnych gatunków obcego pochodzenia geo-
graficznego, szczególnie robinii akacjowej, dęba czerwonego i czeremchy amerykańskiej.

F1
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków rolnych 
i lasów na południe od 
Starościna.

Ochrona starodrzewu. Tworzenie przejść dla zwierząt w miejscach kon-
fliktowych (godowiska płazów w pobliżu stawów rybnych). Ograniczanie 
penetracji ludzkiej w miejscach o najwyższych walorach faunistycznych 
(ostojach fauny). Zachowanie i odtwarzanie śródleśnych oczek wodnych 
i terenów podmokłych.
Ograniczanie uprawy roślin energetycznych (inwestycje te wymagają uprze- 
dniego uzgodnienia z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych).

F2
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Tereny użytków rol-
nych, stawów i lasów  
w dolinie Stobrawy. 
Teren występowania 
siedlisk chronionych. 
Proponowany zespół 
przyrodniczo  
- krajobrazowy.

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na przyrodę 
Parku. Objęcie terenu ochroną prawną w formie zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego. Ochrona starodrzewu. Ochrona stanowisk roślin 
chronionych i drzewostanów o charakterze naturalnym, w tym stosowanie 
zrębowo - przerębowego zagospodarowania lasu oraz preferowanie odno-
wienia naturalnego. Utrzymanie dotychczasowych sposobów gospodarki 
rybackiej na stawach hodowlanych. Wypas lub koszenie zarastających łąk 
będących miejscami występowania zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. 
Tworzenie lokalnych korytarzy ekologicznych między izolowanymi płatami 
poprzez zabudowę biologiczną cieków wodnych. Ochrona starorzeczy, 
śródpolnych zadrzewień i oczek wodnych. Egzekwowanie przestrzegania 
okresu polowań na ptactwo wodne. Tworzenie przejść dla zwierząt (płazy) 
na trasach gromadnej migracji do miejsc odbywania godów (np. w pobliżu 
stawów rybnych). Wtórne zabagnienia, wcześniej zmeliorowanych, przyrodni-
czo cennych obszarów w dolinach rzecznych. Ograniczenia melioracji 
odwadniających. Rozwieszanie budek, np. dla kaczek wodnych i traczy 
na kompleksach stawów rybnych. Zakaz wiosennego wypalania trzci-
nowisk na obszarach stawów rybnych. Utrzymywanie odpowiednio dużej 
powierzchni trzcinowisk na kompleksach stawów rybnych. Ochrona proce-
sów erozyjno - akumulacyjnych w dolinach rzecznych (meandry, starorze-
cza, skarpy, głęboczki, łachy). Ochrona zieleni łęgowej w dolinach rzecznych. 
Zapewnienie trwałości środowisk występowania najbardziej zagrożonych 
gatunków ptaków: bąk, zielonka (trzcinowiska, zwarte połacie szuwarów na 
stawach rybnych). Ograniczenie uprawy roślin energetycznych (inwestycje 
te wymagają uprzedniego uzgodnienie z dyrektorem Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych).
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F3
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków rolnych 
i zabudowy Kuźnicy 
Dąbrowskiej, Pieczyska 
i Zbicy.

Dla terenów zabudowy i użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne 
dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „F”. 
Wypas lub koszenie zarastających łąk. 
Instalowanie platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach 
konfliktowych. 
Zwiększanie powierzchni pastwisk i łąk kośnych jako ostoi zwierząt,  
w stosunku do użytków rolnych. 
Ograniczanie uprawy roślin energetycznych (inwestycje te wymagają 
uprzedniego uzgodnienie z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków 
Krajobrazowych).

F4
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny zabudowy wsi 
Siedlice wraz z ota-
czającymi użytkami 
rolnymi.

Dla terenów zabudowy i użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne 
dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „F”. 
Wypas lub koszenie zarastających łąk. 
Instalowanie platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach 
konfliktowych. 
Ograniczanie uprawy roślin energetycznych (inwestycje te wymagają 
uprzedniego uzgodnienie z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków 
Krajobrazowych).

F4’
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków rolnych 
na południe od Przygo-
rzeli.

Dla użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne dla zespołu jednostek 
przyrodniczo - krajobrazowych „F”. 

F4’’
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny zabudowy wsi 
Bielice wraz z otaczają-
cymi użytkami rolnymi.

Dla terenów zabudowy i użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne 
dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „F”. 
Wypas lub koszenie zarastających łąk. 
Instalowanie platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach 
konfliktowych.

F5

Jednostka 
ochrony, 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny zabudowy wsi 
Krogulno i Zieleniec 
wraz z otaczającymi 
użytkami rolnymi.

Dla terenów zabudowy i użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne 
dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „F”. 
Dopuszcza się korektę krajobrazu w miejscach wymagających przesłonięcia 
szpecących obiektów poprzez wprowadzenie zieleni wysokiej. 
Dopuszcza się realizację działalności przemysłowej, składów i maga-
zynów. Wypas lub koszenie zarastających łąk. 
Instalowanie platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach 
konfliktowych.

F6
Jednostka 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny leśne po 
wschodniej stronie Po-
koju oraz zabudowa 
i użytki rolne osady 
Czarna Woda.

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na 
przyrodę Parku. Przebudowa drzewostanów w kierunku zgodności  
z siedliskiem i roślinnością potencjalną. 
Zachowanie charakteru osady leśnej. 
Zapobieganie sukcesji roślinności na podmokłych i wilgotnych łąkach 
poprzez koszenie lub wypas. 
Ograniczenie zalesiania łąk maksymalnie do 50% ich powierzchni, zakaz 
uprawy roślin energetycznych. 
Rozbudowa osady jedynie w ramach wypełniania luk w zabudowie oraz 
przy istniejących drogach. Nowe budownictwo powinno nawiązywać do 
lokalnych tradycji materiałowych i architektonicznych. Odstąpienie od 
wprowadzania elementów dysharmonizujących, tj. ogrodzeń betonowych. 
Uwzględnianie w planie miejscowym lokalnych warunków zabudowy: 
wysokość, gabaryty, kształt zabudowy, rodzaj materiałów stosowanych 
do budowy, dopuszczalne miejsca lokalizacji nowej zabudowy. 
Zakaz lokalizowania elementów wysokościowych (linie energetyczne, 
słupy, kominy, stacje bazowe telefonii komórkowej). 

F7
Jednostka 
wysokiej 
ochrony

Tereny leśne po 
wschodniej stronie 
Pokoju. W ich obrębie 
występowanie siedlisk 
chronionych.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Ochrona starodrzewu. 
Ochrona stanowisk roślin chronionych i drzewostanów o charakterze 
naturalnym, w tym stosowanie zrębowo - przerębowego zagospodarowania 
lasu oraz preferowanie odnowienia naturalnego.
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F8

Jednostka 
najwyższej 
i wysokiej 
ochrony oraz 
kształtowania

Tereny użytków rol-
nych, zadrzewień 
oraz zabudowane wsi 
Pokój - wyznaczone 
w Studium uwarunko-
wań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Pokój jako strefa pełnej 
ochrony konserwator-
skiej „A” oraz „B”, „E”  
i „K”. Tereny lasów  
i stawów w sąsiedztwie 
Pokoju. W obrębie 
jednostki występują 
siedliska chronione 
oraz proponowany 
zespół przyrodniczo 
- krajobrazowy.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Tereny w granicach administracyjnych wsi 
Pokój powinny posiadać szczegółową inwentaryzację oraz projekt 
rewaloryzacji i rewitalizacji wsi wraz ze szczegółowymi ustaleniami 
ochronnymi i kierunkami działań koniecznymi do wprowadzenia do 
planu miejscowego. Do tego czasu w strefie „A” zakłada się zachowanie  
i utrzymanie oryginalnych układów przestrzennych. Dopuszcza się jedynie 
adaptację i modernizację istniejących budowli. Kształtowanie nowych 
elementów układu przestrzennego w dostosowaniu do historycznej 
koncepcji urbanistycznej w zakresie sytuacji, skali, bryły, podziałów 
architektonicznych, materiałów. Istniejące obiekty dysharmonizujące  
z dawną zabytkową zabudową i układem przestrzennym należy pod-
dać sukcesywnej modernizacji i rekonstrukcji. Ustala się najwyższy prio-
rytet dla wymagań konserwatorskich w strefie ochrony konserwatorskiej 
„A”. W strefie „B” rewaloryzacja polegać powinna na zachowaniu 
przebiegu ulic, ochronie obiektów zabytkowych i dostosowaniu nowej 
zabudowy do skali i charakteru wsi. W strefie „E” gabaryty obiektów nie 
mogą konkurować i dominować nad istniejącymi kościołami. W strefie 
„K” rewaloryzacja obszaru polegająca na restauracji krajobrazowych 
założeń urbanistycznych, odtworzenie elementów zniszczonych. Plan 
miejscowy powinien zawierać lokalne warunki zabudowy: wysokość, 
gabaryty, kształt zabudowy, rodzaj materiałów stosowanych do budowy, 
dopuszczalne miejsca lokalizacji nowej zabudowy. Zaleca się utrzymanie 
układu dróg historycznych oraz ich przebiegu, podziału i nawierzchni, 
utrzymanie historycznych podziałów parcelacyjnych działek siedliskowych 
oraz tradycyjnego rozplanowania zabudowy z sytuowaniem budynków 
mieszkalnych w stosunku do ulicy. Kontynuowanie kształtowania typo-
wych elementów małej architektury oraz detali architektonicznych  
w przypadku lokalizacji nowej zabudowy lub modernizacji już istniejącej. 
Zakaz lokalizowania elementów wysokościowych (linie energetyczne, 
słupy, kominy, stacje bazowe telefonii komórkowej). Dopuszcza się 
korektę krajobrazu w miejscach wymagających przesłonięcia szpecących 
obiektów. Instalowanie platform gniazdowych dla bociana białego  
w miejscach konfliktowych. Objęcie terenu ochroną prawną w formie 
zespołu przyrodniczo - krajobrazowego. Utrzymanie dotychczasowych 
sposobów gospodarki rybackiej na stawach hodowlanych. Restau-
racja krajobrazowych założeń urbanistycznych. Usunięcie elementów 
zniekształcających. Stawom Matyldy i Augusta przywrócić należy funkcję 
rekreacyjną. Ochrona starodrzewu. Tworzenie przejść dla zwierząt  
w miejscach konfliktowych (godowiska płazów w pobliżu stawów 
rybnych). Ograniczanie penetracji ludzkiej w miejscach o najwyższych 
walorach faunistycznych (ostojach fauny). Zapewnienie trwałości środo-
wisk występowania zagrożonych gatunków ptaków: bąk (trzcinowiska na 
stawach rybnych). Ochrona stanowisk roślin chronionych i drzewostanów 
o charakterze naturalnym, w tym stosowanie zrębowo - przerębowego 
zagospodarowania lasu oraz preferowanie odnowienia naturalnego. 
Zakaz uprawy roślin energetycznych.

F9
Jednostka 
kształtowania  
i rewaloryzacji

Tereny leśne na zachód 
od Pokoju.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Przebudowa drzewostanów w kierunku 
zgodności z siedliskiem i roślinnością potencjalną.
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Zarządzenie Nr 19/07
Wojewody Opolskiego

z dnia 12 stycznia 2007 r.

w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Góra Gipsowa”

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z poda-
niem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań;

3) wskazanie obszarów objętych ochroną czynną.
3. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Przyrody.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
Bogdan Tomaszek

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 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), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustanawia się na trzy lata zadania ochronne w brzmie-
niu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia dla rezer-
watu przyrody „Góra Gipsowa”, zwanego dalej rezerwatem.

2. Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, uwzględ-
niają:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagro-
żeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub 
ograniczania tych zagrożeń i ich skutków;

Lp.

Identyfikacja  
i ocena istniejących  
i potencjalnych zagrożeń 
wewnętrznych  
i zewnętrznych

Sposoby eliminacji 
lub ograniczania 
zagrożeń i ich 
skutków

Sposoby ochrony czynnej

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja

1 2 3 4 5 6

1

Sukcesja drzew i krzewów 
pogarszająca warunki 
siedliskowe zbiorowisk 
kserotermicznych

1. Ograniczenie 
ekspansji drzew  
i krzewów gatunków 
niepożądanych 
2.Utrzymanie muraw 
kserotermicznych

1. Wykoszenie i karczowanie odrośli drzew oraz 
krzewów z gatunku: robinia akacjowa Robinia 
pseudoacacia, dąb czerwony Quercus rubra 
i szypułkowy Q. robur, klon zwyczajny Acer 
platanoides, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, 
grusza pospolita Pyrus communis, śliwa tarnina 
Prunus spinosa, bez czarny Sambucus nigra, brzoza 
brodawkowata Betula pendula, ligustr Ligustrum 
vulgare i głóg Crataegus sp., z wywiezieniem 
pozyskanej biomasy poza teren rezerwatu. Termin 
realizacji – po sezonie wegetacyjnym roślin
2. Koszenie roślinności zielnej muraw 
kserotermicznych na całej powierzchni (raz  
w roku lub raz na dwa lata), ręcznie lub  
z użyciem kosiarki motorowej

z powierzchni 
0,795 ha

Cały obszar rezerwatu przyrody 
- dz. ewid. nr 60/19 k.m.3 obręb 
Dzierżysław

2
Sukcesja barszczu 
Sosnowskiego Heracleum 
sosnovskii

Ograniczenie 
ekspansji barszczu 
Sosnowskiego

Zwalczanie mechaniczne i chemiczne: oprysk 
miejscowy herbicydem, np. rundup we wczesnej 
fazie wzrostu (marzec - kwiecień), mechaniczne 
usuwanie pojawiających się odrośli przed 
wykształceniem nasion, z wywiezieniem pozyskanej 
biomasy poza teren rezerwatu

z powierzchni 
0,25 ha

Punktowo w zachodniej 
i północnej część działki 
ewidencyjnej nr 60/19 k.m. 3 
obręb Dzierżysław (w miejscach 
występowania okazów barszczu 
Sosnowskiego) 

Zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Góra Gipsowa”

Załącznik 
do zarządzenia Nr 19/07

Wojewody Opolskiego
z dnia 12 stycznia 2007 r.

Nr
jednostki

Rodzaj
jednostki Charakterystyka jednostki Ustalenia zasad zagospodarowania

F10
Jednostka 
ochrony  
i kształtowania

Tereny użytków rolnych 
na północny wschód od 
Karłowic.

Zakaz 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, w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na przyrodę Parku. Dla terenów zabudowy i użytków rolnych 
obowiązują ustalenia ogólne dla zespołu jednostek przyrodniczo  
- krajobrazowych „F”. Wypas lub koszenie zarastających łąk. Prowadzenie 
wtórnych zabagnień na wcześniej zmeliorowanych, przyrodniczo cennych 
obszarach w dolinach rzecznych - zaniechanie konserwacji urządzeń 
melioracyjnych, budowa zastawek. Odstąpienie od zalesiania łąk oraz 
ograniczanie upraw roślin energetycznych (inwestycje te wymagają 
uprzedniego uzgodnienie z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków 
Krajobrazowych).


