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ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2002
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 9 lipca 2002 r.
w sprawie określenia granic Przedborskiego Parku Krajobrazowego i ustanowienia
planu ochrony Przedborskiego Parku Krajobrazowego w województwie łódzkim oraz
wyznaczenia Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 4 i art. 13a ust. 6 oraz art. 26 i 26a oraz art. 32 ustawy z dnia
16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz.
1079 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w
województwie (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) w związku z
porozumieniem, zawartym w dniu 10 sierpnia 2000 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim i
Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie określenia zadań dotyczących funkcjonowania
Przedborskiego Parku Krajobrazowego zarządza się, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Przedborski Park Krajobrazowy w granicach administracyjnych województwa łódzkiego,
zwany dalej "Parkiem", o powierzchni 7.385 ha obejmuje gminę Przedbórz.
2. Opis przebiegu granic Parku określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
1. Wyznacza się w granicach administracyjnych województwa łódzkiego Przedborski Obszar
Chronionego Krajobrazu, zwany dalej "Obszarem".
2. Opis przebiegu granic Obszaru określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Ustanawia się plan ochrony Przedborskiego Parku Krajobrazowego w granicach, o których
mowa w § 1 pkt. 1 rozporządzenia.
2. Plan ochrony Parku składa się z:
a) 11 operatów szczegółowych (w tym 2 złożone z tekstu i 9 złożonych z tekstu i części
graficznej),
b) operat generalny (złożony z tekstu, przedstawionego w dwóch tomach oraz 3
załączników graficznych w skali 1:50000 i 1:25000),
c) ustalenia zawarte w niniejszym rozporządzeniu.
3. Plan ochrony, o którym mowa w ust. 2 lit. a i b stanowi zbiór informacji, zaleceń i ustaleń
obowiązkowych do wykorzystania przy wszystkich opracowaniach planistycznych,
dokumentacjach projektowych i działaniach gospodarczych, wykonywanych przez organy
administracji rządowej i samorządowej oraz jednostki organizacyjne, osoby prawne i
fizyczne działające na obszarze Parku.
4. Ustalenia planu, o których mowa w ust. 2 lit. c są obowiązujące dla miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i planów urządzania lasów sporządzanych na obszarze
Parku. Stanowią również obowiązujący element polityki przestrzennej gmin, zapisany w
Studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
§ 4. Plan ochrony ustala:
- strategię ochrony i kształtowania struktury przyrodniczej terenów objętych planem,
- zasady ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów przyrodniczych, kulturowych i
krajobrazowych,
- konflikty i zagrożenia ekologiczne oraz propozycje ich likwidacji bądź złagodzenia,
- przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obecnych i przyszłych funkcji, zwłaszcza
związanych z gospodarką wodną, leśną, rolną i turystyczną,
- waloryzację terenów Parku oraz jego system obszarów chronionych.
§ 5. Dla Parku określa się następujące cele polityki ochrony:
a) cele ekologiczne:
- ochrona charakterystycznych i unikatowych cech naturalnych środowiska
przyrodniczego i krajobrazu,
- utrzymanie równowagi ekologicznej w funkcjonowaniu przyrody Parku oraz jego
otoczenia,
- utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrody,
- ochrona ekosystemów przed szkodliwym oddziaływaniem zewnętrznym i
wewnętrznym,
b) cele kulturowe i krajobrazowe:
- ochrona obiektów i terenów stanowiących o dziedzictwie kulturowym obszaru Parku,
- ochrona i wyeksponowanie krajobrazu kulturowo-historycznego,
- kształtowanie harmonijnego krajobrazu współczesnego,
c) cele gospodarcze:
- rozwój gospodarczy wszystkich działalności dopuszczonych na obszar Parku,
- realizacja potrzeb społeczności zamieszkującej Park,
- ochrona walorów i kształtowanie warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku.

§ 6.
1. Dla realizacji celów, o których mowa w § 5 ustala się podział Parku na następujące
elementy tworzące strukturę przestrzenną:
a) strefę ochrony walorów ekologicznych,
b) strefę ochrony walorów kulturowych i krajobrazowych,
c) pozostałe obszary poza wyróżnionymi strefami.
2. Podział obszaru na elementy tworzące strukturę przestrzenną Parku określa rysunek planu
w skali 1:50000, zatytułowany: "Operat generalny - struktura przestrzenna", wchodzący w
skład operatu generalnego.
3. Ochrona poszczególnych obszarów polega na przyjęciu jako obowiązkowe
zróżnicowanych ustaleń dla terenu Parku według gradacji reżimu ochrony:
- wysoki stopień ochrony w strefach ochrony walorów ekologicznych, kulturowych i
krajobrazowych,
- niski stopień ochrony na pozostałym obszarze poza strefami.
Rozdział II
Ustalenia ogólne dla całego obszaru Parku
§ 7.
1. Zakazuje się lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), która weszła w życie
z dniem 1 października 2001 r. na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. Nr 100, poz. 1085) z uwzględnieniem wyjątków wymienionych w § 11 pkt. 1 oraz §
12 pkt. 1 niniejszego rozporządzenia.
2. Zakazuje się lokalizacji budownictwa letniskowego poza terenami wyznaczonymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3. Zakazuje się dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż
ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki
rybackiej.
4. Wszystkie zamierzenia dotyczące nowych urządzeń melioracyjnych i budowli wodnych
należy poddać obowiązkowi sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko. Obowiązek ten dotyczy także regulacji rzek i strumieni, wałów
przeciwpowodziowych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenie
Parku.
5. Przy nowych zamierzeniach melioracyjnych wymagane jest przestrzeganie zasady nie
odwadniać bez możliwości nawodnienia.
6. Zakazuje się likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno - błotnych.
7. Zakazuje się utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych.
8. Zakazuje się wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych, o
ile położone są one poza terenami określonymi w § 9.

9. Zakazuje się wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
poza miejscami do tego wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
10. Zakazuje się lokalizacji ośrodków chowu i hodowli posługujących się metodą
bezściółkową.
11. Zakazuje się likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych.
12. Zakazuje się umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk
zwierzęcych, tarlisk i złożonej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj.
13. Zakazuje się wypalania roślinności i pozostałości roślinnych.
14. Zakazuje się wydobywania skał, minerałów i torfu na terenach określonych w § 9.
15. Zakazuje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, za
wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
16. Zakazuje się zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza ponad wielkości określone na
podstawie odrębnych przepisów.
17. Ustala się ograniczenie do minimum stosowania środków chemicznych w gospodarce
rolnej, leśnej i łowieckiej.
18. Na terenach określonych w § 9 ustala się ograniczenie penetracji turystycznej do
wielkości określonych jako naturalna chłonność danego siedliska.
§ 8.
1. Zakazy, o których mowa w § 7, nie dotyczą zadań realizowanych na rzecz obronności i
bezpieczeństwa państwa, w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
2. Zakaz, o których mowa w § 7 pkt. 11, nie dotyczy gospodarki łowieckiej lub rybackiej,
prowadzonej w oparciu o odrębne przepisy oraz racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej.
Rozdział III
Ustalenia szczegółowe dla strefy ochrony walorów ekologicznych
§ 9.
1. "Strefę ochrony walorów ekologicznych" tworzą:
1.1. Tereny i obiekty objęte i proponowane do ochrony konserwatorskiej. Są to:
a) istniejące formy ochrony konserwatorskiej:
- 5 rezerwatów przyrody: Bukowa Góra, Czarna Rózga, Murawy Dobromierskie, Oleszno,
Piskorzeniec,
- 44 użytki ekologiczne,
- 23 pomniki przyrody,
b) tereny i obiekty proponowane do objęcia ochroną konserwatorską:
- 4 rezerwaty przyrody: Grądy Góry Kozłowej, Las Świdziński, Piskorzeniec I, Struga
(fragment),
- 3 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Czarna Włoszczowska I (fragment), Góra
Krzemycza, Góra Krzemyk,
- 16 użytków ekologicznych,
- 28 pomników przyrody.
1.2. Tereny wymagające wzmożonej ochrony polegającej na specjalnych działaniach. Są to:

a) doliny rzek,
b) tereny leśne,
c) tereny łąk i muraw,
d) torfowiska i tereny podmokłe,
e) rejony koncentracji chronionych gatunków flory,
f) rejony koncentracji chronionych gatunków fauny.
2. Szczegółowe granice strefy i jej części składowych określa rysunek planu w skali 1:25000,
zatytułowany "Strefa ochrony walorów ekologicznych", wchodzący w skład operatu
generalnego.
§ 10. Dla istniejących form ochrony konserwatorskiej, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1.1
lit. a szczegółowe zasady ochrony określają przepisy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
października 1991 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.) oraz
przepisy rozporządzeń Nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz. Woj. Piotrk. Nr 21, poz. 75) i Nr 5/96
Wojewody Piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996 r. w sprawie uznania za zespoły
przyrodniczo - krajobrazowe oraz użytki ekologiczne (Dz.Urz. Woj. Piotrk. Nr 21, poz. 76)
uznane rozporządzeniem Nr 9/99 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie
wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów i nadal
obowiązujących na obszarze województwa łódzkiego i jego części (Dz.Urz. Woj. Łódz. Nr
28/99, poz. 137).
§ 11. Dla terenów i obiektów proponowanych do objęcia ochroną konserwatorską, o których
mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1.1 lit. b - do czasu objęcia ochroną - ustala się:
1) dopuszczenie na terenie proponowanego zespołu przyrodniczo - krajobrazowego
"Czarna Włoszczowska I" realizacji zbiornika retencyjnego Oleszno o max powierzchni
zalewu 100 ha,
2) zakaz realizacji nowej zabudowy. Zakaz ten nie dotyczy budowy urządzeń
turystycznych typu: parkingi, wieże widokowe, kładki, szlaki turystyczne (ścieżki
dydaktyczne) i ławki w miejscach zatrzymań na szlaku,
3) ograniczenie do minimum nowych zamierzeń melioracyjnych. Projekt robót
melioracyjnych, niezależnie od raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o
którym mowa w § 6 ust. 4, należy przedstawić ocenie Wojewódzkiej Komisji Ochrony
Przyrody,
4) ograniczenie prowadzenia gospodarki leśnej w zbiorowiskach leśnych szczególnej
troski, jakimi są: ols porzeczkowy, ols torfowcowy, bór bagienny, łęg olszowo-jesionowy
- do form właściwych dla lasów wodochronnych,
5) zakaz zmiany dotychczasowych form użytkowania terenu, za wyjątkiem zalesiania
gruntów nieprzydatnych rolniczo. Rodzaj zalesienia musi być zgodny z naturalnym
siedliskiem danego terenu,
6) uznając tereny wytypowane do ochrony rezerwatowej za ostoje zwierzyny, ogranicza
się w tych terenach sposób prowadzenia gospodarki łowieckiej do form uwzględniających
szczególne cechy tych terenów.
§ 12. Dla terenów wymagających wzmożonej ochrony polegającej na specjalnych

działaniach, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1.2 ustala się:
1) dopuszczenie realizacji przedsięwzięć związanych z hodowlą ryb i ochroną
przeciwpowodziową oraz elektrowni wodnych, zbiorników i zapór wodnych, a także
gminnych i wiejskich oczyszczalni ścieków,
2) zakaz realizacji nowej zabudowy. Zakaz ten nie dotyczy budowy urządzeń
turystycznych typu: parkingi, wieże widokowe, kładki, szlaki turystyczne (ścieżki
dydaktyczne) i ławki w miejscach zatrzymań na szlaku,
3) ograniczenie prowadzenia nowych melioracji odwadniających w najbliższym
sąsiedztwie terenów objętych ochroną konserwatorską oraz terenów proponowanych do
objęcia tą ochroną, wyróżnionych na podstawie udokumentowanych walorów
biotycznych. Odległość sytuowania urządzeń melioracyjnych od granicy wyróżnionych
terenów ochrony konserwatorskiej zależna jest od zachowania w nich w stanie
nienaruszonym stosunków wodnych,
4) ograniczenie zakresu zmian dotychczasowych form użytkowania terenu do zgodnych z
ekologicznymi celami polityki ochrony Parku, określonymi w § 5 lit. a. Zgodność ta, w
przypadku terenów proponowanych pod zabudowę wymaga udowodnienia w toku
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5) ograniczenie prowadzenia gospodarki leśnej na siedliskach wilgotnych i bagiennych do form właściwych dla lasów wodochronnych,
6) podjęcie działań o uznanie za lasy glebochronne lasów porastających zbocza wzgórz o
znacznych spadkach, narażonych na osuwiska.
Rozdział IV
Ustalenia szczegółowe dla strefy ochrony walorów kulturowych i krajobrazowych
§ 13.
1. "Strefę ochrony walorów kulturowych i krajobrazowych" tworzą tereny i obiekty o
najwyższych wartościach kultury materialnej, estetycznych oraz tereny, gdzie zachowanie
krajobrazu otwartego jest ważne ze względów przyrodniczych, kulturowych i estetycznych.
Strefę tę stanowią:
a) obiekty wpisane do rejestru zabytków,
b) obiekty i tereny wymagające ochrony konserwatorskiej,
c) tereny o wartościach krajobrazowych.
2. Zasięg przestrzenny strefy i jej części składowe określa rysunek planu w skali 1:25000,
zatytułowany "Strefa ochrony walorów kulturowych i krajobrazowych", wchodząca w skład
operatu generalnego.
§ 14. Dla terenów określonych w § 13 ust. 1 lit. a i b zakres ochrony wynika z przepisów
ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 r. Nr
98, poz. 1150 z późn. zm.).
§ 15. Dla terenów i obiektów o wartościach krajobrazowych, do których zaliczono:
a) tereny o krajobrazie naturalnym, dolinnym, o wybitnych walorach przyrodniczych i
widokowych,
b) tereny o krajobrazie kulturowym o wybitnych walorach naturalnych,

c) tereny o krajobrazie o dużych walorach zabytkowych,
d) tereny ochrony przedpola widokowego,
e) punkty widokowe
ustala się:
1) zakaz budowy obiektów agresywnych krajobrazowo, tj. o dużej kubaturze,
powierzchni zabudowy i wysokościach (powyżej 300 m2 pow. zabudowy w jednej bryle i
wysokości nie większej niż 12 m do najwyższego punktu dachu),
2) ograniczenie rozpraszania zabudowy poprzez rozwój budownictwa w obrębie
istniejącego osadnictwa i zakaz zabudowy w odległości ponad 300 m od istniejących
zabudowań wsi,
3) obowiązek utrzymania regionalno-historycznej skali i struktury przestrzennej jednostek
osadniczych i form zabudowy,
4) obowiązek osłaniania zielenią wysoką istniejących elementów dysharmonijnych,
egzekwowany przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu i pozwoleniu na budowę na ewentualną rozbudowę tych obiektów,
5) ograniczenie nowej zabudowy w strefach krawędziowych dolin rzecznych poprzez
zakaz zwartej zabudowy i ograniczenie wysokości budynków przesłaniających widok na
dolinę, zaś z obszaru doliny postrzegania tej zabudowy jako dominant krajobrazowych.
Dla projektowanej zabudowy w strefach krawędziowych dolin w toku sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymagane jest udowodnienie
zgodności z kulturowymi celami polityki ochrony Parku określonymi w § 5 lit. b,
6) zalecenie urządzenia przynajmniej 1 parkingu dla samochodów osobowych w pobliżu
punktów widokowych.
Rozdział V
Ustalenia szczegółowe dla pozostałych obszarów poza wyróżnionymi strefami
§ 16. Dla pozostałych obszarów położonych poza wyróżnionymi strefami, określonych w § 6
ust. 1 lit. c ustala się:
1) ograniczenie zakresu zmian dotychczasowych form użytkowania do zgodnych z celami
polityki ochrony Parku, określonymi w § 5,
2) ograniczenie rozpraszania zabudowy poprzez rozwój budownictwa w obrębie
istniejącego osadnictwa i zakaz zabudowy w odległości ponad 300 m od istniejących
zabudowań wsi,
3) ograniczenie nowej zabudowy w odległości mniejszej niż 100 m od ścian lasów,
objętych lub proponowanych do objęcia ochroną konserwatorską,
4) priorytet dla zalesień gruntów nieprzydatnych rolniczo, przy czym rodzaj zalesienia
musi być zgodny z naturalnym siedliskiem danego terenu.
Rozdział VI
1
(uchylony).
Rozdział VII

Ustalenia końcowe
§ 21. W oparciu o art. 13a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.) gminy położone na terenie, objętym ustanowionym planem
ochrony, mają obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub dokonania zmian w obowiązującym planie miejscowym w terminie
jednego roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, ustanawiającego plan ochrony.
§ 22. Traci moc obowiązującą rozporządzenie Nr 4/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 30
czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj.
Piotrkowskiego Nr 11, poz. 128) z wyjątkiem § 1 ust. 1 rozporządzenia, dotyczącego
utworzenia Parku, określone w załączniku Nr 1 pkt. 20 (dla aktów wydanych przez byłego
Wojewodę Piotrkowskiego) do rozporządzenia Nr 9/99 Wojewody Łódzkiego z dnia 29
marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez
dotychczasowych wojewodów i nadal obowiązujących na obszarze województwa łódzkiego
lub jego części (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego, Nr 28, poz. 137).
§ 23. Wykonanie rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Nadpilicznych Parków
Krajobrazowych i Zarządom Gmin, położonych na obszarze Parku.
§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
OPIS PRZEBIEGU GRANIC PRZEDBORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Od strony południowej granica Przedborskiego Parku Krajobrazowego na terenie
województwa łódzkiego biegnie od styku z granicą województwa świętokrzyskiego na rzece
Strudze i granicą województw świętokrzyskiego i łódzkiego, wzdłuż drogi Kluczewsko Przedbórz, dochodzi do skrzyżowania z drogą prowadzącą do wsi Wymysłów. Drogą tą
biegnie na wschód, mijając po stronie południowej zabudowę wsi Wymysłów. Następnie
skrajem lasu skręca na północ, który to kierunek utrzymuje na odległości 330 m.
Dalej skręca na wschód, wzdłuż drogi polnej i granicą lasu dociera do skraju zabudowy wsi
Gaj. Biegnie drogą polną omijając zabudowę wsi Góry Suche w odległości 100 m i następnie
w odstępie 800 m od zabudowy wsi Góry Suche skręca na południe, docierając do drogi
Mojżeszów - Lubicz. Drogą tą biegnie, w kierunku południowo - zachodnim, na odległość ca
500 m. Następnie drogą polną skręca na wschód, przecina drogę Kajetanów - Żeleżnica i
dociera do oddziału leśnego nr 263 kompleksu leśnego Czarna Rózga. Dalej skręca na
północ, omijając zabudowę wsi Kajetanów i Góry Mokre w odległości 100 m i po stronie
wschodniej dociera do cieku i dróg polnych w rejonie wsi Majdan i Kaleń. Po stronie
wschodniej omija zabudowę wsi Kaleń i biegnie w kierunku północnym na odległość 300 m,
skręca w kierunku zachodnio - północnym, by przed wsią Gepnerów skręcić w kierunku
południowym drogą polną na odległość 300 m, do drogi Gepnerów - Majdan. Następnie tą

drogą biegnie przez około 950 m, po czym granicą lasu, w rejonie wsi Policzko, dociera do
drogi Policzko - Przedbórz i biegnie tą drogą w kierunku Przedborza. Na skraju lasu skręca
na wschód i brzegiem lasu oraz duktem leśnym dociera do drogi Przedbórz - Góry Mokre.
Przekraczając tę drogę biegnie duktem leśnym między oddziałami 127 - 128 i 106 - 107 w
kierunku północno - wschodnim i skrajem lasu dociera do drogi Przedbórz - Czermno we wsi
Przyłanki. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim przez kompleks leśny drogą
krajową nr 42 Przedbórz - Czermno i skręca na południe na krawędzi lasu we wsi Gustawów.
Skrajem lasu, granicą województwa łódzkiego i świętokrzyskiego biegnie w kierunku
południowym do drogi Przedbórz - Ruda Pilczycka. Na drodze skręca na zachód i po
przebiegnięciu 350 m skręca na południe wzdłuż drogi gruntowej aż do kompleksu leśnego.
Biegnie dalej drogą w kierunku południowo - wschodnim i skrajem lasu, aż do drogi
Czermno - Góry Mokre.
Następnie biegnie w kierunku północno - wschodnim, omijając od strony wschodniej
zabudowę wsi Borowa w odległości 100 m od drogi. Granica skręca na wschód wzdłuż drogi
do wsi Wilki omijając zabudowę wsi od strony południowej w odległości 100 m. Biegnie
dalej w kierunku wschodnim omijając po stronie południowej zabudowę wsi Piskorzeniec, w
odległości 100 m od niej. Dalej biegnie po granicy województw, aż do punktu wyjściowego
na rzece Strudze.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
2
(uchylony).
1

Rozdział VI uchylony przez § 6 uchwały nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa z dnia
28 sierpnia 2012 r. w sprawie Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Łódzk.12.3350) z dniem 10 listopada 2012 r.
2
Załącznik nr 2 uchylony przez § 6 uchwały nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa z
dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Łódzk.12.3350) z dniem 10 listopada 2012 r.

