ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY KALISKIEGO
I
WOJEWODY WROCŁAWSKIEGO
z dnia 3 czerwca 1996 r.
W sprawie utworzenia i ochrony parku krajobrazowego „Dolina Baryczy”
Na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 37 ust. I ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr 114, poz.492 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§1
Tworzy się park krajobrazowy „Dolina Baryczy”, zwany dalej „Parkiem” w celu zachowania wartości
przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych.
§2
1. Park obejmuje obszar o powierzchni 87.040 ha, z czego:
- na terenie województwa kaliskiego 17.000 ha w gminie Odolanów, Sośnie i Przygodzice
- na terenie województwa wrocławskiego 70.040 ha w gminach Cieszków, Krośnice, Milicz, Prusice,
Twardogóra, Trzebnica i Żmigród.
2. Granice tworzonego Parku przedstawiono na mapie w skali 1:100 000 stanowiącej załącznik nr 1*
do niniejszego rozporządzenia.
3. Opis granic Parku stanowi załącznik nr 2* do niniejszego rozporządzenia
§3
1. Na obszarze Parku zakazuje się
1) Lokalizowania obiektów i instalowania urządzeo mogących pogorszyd stan środowiska oraz
trwale naruszających walory krajobrazowe terenu.
2) Utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.
3) Wprowadzania zmian stosunków wodnych, mogących negatywnie wpłynąd na środowisko
przyrodnicze.
4) Likwidowania oczek wodnych, starorzeczy oraz przekształcania terenów podmokłych.
5) Lokalizowania składowisk i wylewisk odpadów przemysłowych i komunalnych pochodzących
spoza gmin znajdujących się w obrębie Parku.
6) Wylewania gnojowicy, za wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych, zgodnie z
zasadami agrotechnicznymi.
7) Lokalizowania ośrodków hodowlanych na skalę przemysłową posługujących się metodą
bezściółkową.
8) Biwakowania poza miejscami wyznaczonymi.
9) Organizowania rajdów motorowych i samochodowych.
10) Umieszczania tablic ogłoszeniowych, reklamowych itp. Poza granicami jednostek
osadniczych, z wyjątkiem tablic związanych z ochroną i zagospodarowaniem Parku.
2. Wprowadza się obowiązek uzgadniania z właściwym miejscowo Wojewodą następujących
czynności:
1) Decyzji w sprawie likwidacji zadrzewieo i zakrzaczeo śródpolnych.
2) Lokalizacji ośrodków hodowlanych na skalę przemysłową o wielkości powyżej 100 DJP.
3) Lokalizacji nowych ośrodków wypoczynkowych i obiektów o charakterze hotelarskim.
4) Budowy nowych dróg, linii energetycznych, ciągów ciepłowniczych, gazowych itp. Za
wyjątkiem urządzeo lokalnych.
5) Programów i wieloletnich planów gospodarki rolnej, łowieckiej, rybackiej i turystycznej.
6) Prowadzenia prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, a w szczególności
budowy stawów rybnych i innych zbiorników wodnych.
7) Prowadzenia nowych melioracji, dokonywania regulacji rzek i potoków.

§4
Na obszarze Parku obowiązuje:
1) Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania lasów
wchodzących w skład parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
2) Prowadzenia gospodarki w zakresie eksploatacji złóż surowców mineralnych wyłącznie w
oparciu o zasady określone odrębną decyzją koncesyjną.
3) Ochrona istniejących obiektów historyczno-kulturowych.
4) Stosowanie form architektonicznych harmonizujących z walorami krajobrazowymi Parku.
5) Prowadzenie gospodarki rolnej nie powodującej degradacji gleb i innych elementów
środowiska, w tym zakaz stosowania pestycydów I i II grupy – za wyjątkiem sadów.
6) Zasada ograniczania lokalizacji nowych obiektów budowlanych poza granicami jednostek
osadniczych.
§5
1. Dla kompleksów stawowych Radziądz, Ruda Sułowska i Stawno, wchodzących w skład rezerwatu
„Stawy Milickie”, wyznacza się strefy ochronne przedstawione na mapach w skali 1:50 000,
stanowiących załącznik nr 3* do niniejszego rozporządzenia.
2. Opis przebiegu granic stref ochronnych stanowi załącznik nr 4* do niniejszego rozporządzenia.
3. W wyznaczonych strefach ochronnych wprowadza się zakaz polowania na ptaki łowne przez cały
rok.
§6
Wykonanie rozporządzenia i nadzoru nad jego realizacją powierza się właściwym miejscowo
Wojewódzkim Konserwatorom Przyrody.
§7
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1996 r.
W/Z WOJEWODY
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Załącznik nr 2 do rozporządzenia Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego z dnia
03.06.1996 r. w sprawie utworzenia i ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”
Opis granic projektowanego Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”
Granice Parku przebiegają następująco:
Z północnego kraoca Żmigrodu granica biegnie drogą na zachód, przecina tory kolejowe, rzekę
Sąsiecznicę (Sieczkę) i dalej wzdłuż cieku Grodek. Po dojściu do drogi Kędzie-Barkowo skręca na
południowy wschód wzdłuż cieku Krępa. Po dojściu do południowo-wschodniego kraoca lasu, przy
miejscowości Kamice skręca ponownie na zachód wzdłuż małego cieku płynącego przy południowej
krawędzi lasu, wzdłuż samej krawędzi lasu do punktu wysokościowego 89,0. I za nim polną drogą
skręca na północ. Po 550 m dochodzi do małego cieku i wzdłuż niego w kierunku zachodnim osiąga
granicę województwa wrocławskiego z województwem leszczyoskim. Dalej wzdłuż granicy
województw biegnie w kierunku północno-zachodnim skrajem lasku do Baryczy, skręca wzdłuż niej
na wschód. Odchodzi od Baryczy na wysokości północnego kraoca wsi Kędzie cały czas wzdłuż
granicy województwa, aż do ujścia jej do rzeki Orla. Rzeką Orlą granica Parku zdąża na wschód do
ujścia potoku Masłówka, wzdłuż niego na północ do jego dopływu lewobrzeżnego, płynącego na
północ grodziska i dalej wzdłuż tego dopływu do południowo-zachodnich kraoców Korzeoska. Stąd
granica Parku zmierza drogą na południe do wschodniego kraoca wsi Chodlewo i dalej drogą
asfaltową w kierunku południowo-wschodnim przed wieś Grabce do wsi Borek. Stąd na północ do
przecięcia z Kanałem Rybackim, wzdłuż niego do jego ujścia do rzeki Orla i dalej na północ leśną
drogą do Dębna. Z niego drogą na zachód granica dochodzi do drogi asfaltowej i ną na północ do
południowych granic Przywsia i dalej do południowego skraju Dębna Polskiego. W tym miejscu
ponownie granica Parku dochodzi do granicy z województwem leszczyoskim i biegnie nią w kierunku
południowo-wschodnim do asfaltowej drogi Koszary-Żmigród. Wzdłuż niej odchodzi od granicy
województw do miejscowości Czarny Las, skąd drogą dobiega do północnych kraoców miejscowości
Gatka. Stąd w kierunku wschodnim, ścieżką śródleśną zmierza w kierunku miejscowości Biały Kał. Po
dojściu do wschodniego skraju lasu skręca w drogę idącą wzdłuż jego skraju do miejscowości Olsza. Z
niej granica biegnie śródleśną drogą w kierunku wschodnim do zetknięcia z rowem i nim w kierunku
północno-wschodnim dochodzi do śródleśnej drogi ograniczającej od południowego zachodu pas
śródleśnych wydm. Drogą tą w kierunku północno-zachodnim granica Parku dochodzi do granicy z
województwem leszczyoskim, przekracza z nią pas wydm i zawraca w kierunku południowowschodnim i dalej już oddzielnie droga leśną do Brzeziny Sułowskiej i Dunkowa. Z Dunkowa na północ
granica biegnie szosą do Piotrkosic, by z nich skręcid na wschód i dojśd do Nowego Piekocina. Z tej
miejscowości granica biegnie polną drogą na północ do granicy z województwem leszczyoskim i tą
granicą w kierunku północnym przecinając szosę Szkaradowo-Gogołowice, dalej biegnie wzdłuż
zachodniej krawędzi Stawu Brzozowego odchodzi od granicy województwa leszczyoskiego na północ
polną drogą. Przed Stawem Duży Jaś, granica Parku skręca na wschód i polną drogą dochodzi do
Słabocina. Stąd polną drogą w kierunku południowym dochodzi do Grzebielina i dalej drogą na
wschód przez południowy kraniec miejscowości Dziadkowo w kierunku Godnowa przez las do
śródleśnej drogi i nią w kierunku południowo-zachodnim do punktu wysokościowego 112,5 przy
szosie Milicz-Godnowo, dalej tą szosą do Godnowa. Z Godnowa szosą asfaltową w kierunku
wschodnim przez Średzinę, Tworzymirki, Gądkowice, Wrocławice, Bartniki i drogą gruntową w
kierunku Uciechowa i Raczyc do granicy miasta Odolanów. Obchodzi miasto od południa i wschodu i
dalej drogą Odolanów-Tarchały, linią kolejową na odcinku Tarchały Wielkie do przecięcia z droga do
Jankowa Przygodzickiego, drogą przez Janków Przygodzicki i Przygodzice, stąd linią kolejową
Przygodzice-Antonin, drogą z Antonina na południowy zachód do skrzyżowania z drogą na Ludwików.
Stąd drogą przez Ludwików, Dębnicę do południowo-wschodniego kraoca wsi Huta i dalej do
przecięcia z drogą Huta-Granowiec i w/w drogą w kierunku południowym i południowo-zachodnim
przez miejscowośd Świecę-Granowiec do linii kolejowej. Linią tą biegnie w kierunku południowym do
wsi Sośnie i dalej drogą w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą na Konradów.

Dalej przez Konradów w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z polną drogą na Poręby, tą
drogą dochodzi do rowu i rowem na północny-zachód do wschodniego kraoca stawu Zimiec. Stąd
polną drogą do Poręb i w kierunku zachodnim drogą do Będzina i dalej drogą na południe przez
Drożęcin do Zakrzowa i na zachód do Nowej Wsi Goszczaoskiej. Z niej drogą w kierunku południowym
przez Kuźnię Starą do Kuźnicy Goszczaoskiej i południowo-zachodnim do Olszówki, poprzez nią i dalej
drogą na zachód do przecięcia szosy z torem kolejowym na południe Bukowic. Torami na północ do
szosy Bukowice-Lędzina i nią w kierunku wschodnim do Lędziny i dalej na północ do Brzostówka.
Dalej na północny zachód drogą przez Brzostówko i polną drogą przy krawędzi lasku do EmilianówkiWięckowa i dalej przez Police do zejścia się dwóch dróg asfaltowych. Stąd w kierunku południowym
granica biegnie w kierunku na Pierstnicę, by po 2 km skręcid w leśną drogę i dojśd nią do Małej
Pierstnicy.
Z niej śródleśną drogą granica dochodzi do Łaz Wielkich i dalej drogą przechodzi przez Łazy Małe i
śródleśną drogą zmierza na zachód w kierunku Skoroszowa. Po przecięciu drogi Milicz-Skoroszów
granica biegnie w kierunku zachodnim, skrajem kompleksu leśnego do drogi dochodzącej do
północnego kraoca miejscowości Ujeździec Mały i dalej tą drogą przez Koniówko do wschodniej
granicy lasu. Granicą lasu idzie na południe, dochodzi do rzeki Sąsiecznicy (Sieczki), wzdłuż niej w
kierunku północno-wschodnim do południowo-zachodniego kraoca stawów Zielony Dąb, wzdłuż ich
zachodniej i północnej grobli dochodzi do Kanału Przetockiego i nim na północ do zachodniego
kraoca Książęcej Wsi. Stąd na zachód granica wiedzie drogą przez miejscowośd Osiek do wschodnich i
północnych kraoców Żmigrodu.
UWAGA W przypadku gdy mowa o przebiegu granicy po drodze publicznej przyjmuje się, że granica
biegnie krawędzią tej drogi przylegającą do terenu Parku.

