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SŁOWNY OPIS GRANIC OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
 
 
 
Obwód nr 1 
Opis granic obwodu: od skrzyżowania dróg powiatowych nr 1118 O i 1120 O, we wsi Pągów, drogą 
powiatową nr 1120 O na południe do drogi powiatowej 1121 O i dalej drogą tą w kierunku 
południowym przez Wojciechów do drogi gminnej 100004 O i drogą tą w tym samym kierunku do linii 
kolejowej 137 relacji Wrocław–Kluczbork i linią tą w kierunku zachodnim do granicy województwa. 
Stąd granicą tą na północ i dalej na wschód do rowu melioracyjnego, a następnie rowem tym na 
zachód do drogi gruntowej i drogą tą w kierunku południowym do drogi powiatowej nr 1118 O we 
wsi Pągów. Dalej tą drogą na wschód do punktu wyjściowego we wsi Pągów.  
 
Obwód nr 2  
Opis granic obwodu: od mostu na rzece Widawa drogą powiatową nr 1102 O w kierunku 
południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 451. Drogą wojewódzką nr 451 w kierunku 
północno–zachodnim do przecięcia z drogą powiatową nr 1121 O i drogą tą w kierunku północnym 
do drogi 1120 O i dalej drogą tą do wsi Pągów, stąd drogą powiatową nr 1118 O na zachód do drogi 
gruntowej i drogą tą na północ do rowu melioracyjnego, skąd rowem tym na wschód do granicy 
województwa. Granicą województwa na wschód do rzeki Widawy i rzeką tą w kierunku południowym 
i południowo-wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 3  
Opis granic obwodu: od przecięcia drogi powiatowej 1107 O z granicą województwa, granicą tą w 
kierunku południowym do drogi powiatowej 1104 O i dalej drogą tą w kierunku zachodnim do 
Kowalowic, skąd dalej drogą powiatową nr 1102 w kierunku południowo-zachodnim do mostu na 
rzece Widawa. Następnie rzeką tą na północny–zachód do granicy województwa i granicą tą w 
kierunku wschodnim, a dalej południowym do drogi powiatowej 1107 O.  
 
Obwód nr 4  
Opis granic obwodu: od granicy województwa nasypem kolejowym dawnej linii Rychtal–Namysłów w 
kierunku południowo-zachodnim do przecięcia z drogą powiatową nr 1113 O. Stąd drogą tą, a 
następnie drogą powiatową nr 1145 O na południe do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 we wsi 
Gręboszów. Z Gręboszowa drogą krajową nr 42, a następnie 39 w kierunku zachodnim do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 451 w Namysłowie. Następnie drogą tą na zachód do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1102 O i drogą tą na północny-wschód przez wieś Objazda do 
Kowalowic. Z Kowalowic drogą powiatową nr 1104 O w kierunku wschodnim do granicy 
województwa. Następnie granicą tą w kierunku południowym i wschodnim do nasypu kolejowego 
dawnej linii Rychtal–Namysłów.  
 
Obwód nr 5  
Opis granic obwodu: od granicy województwa granicą pomiędzy oddziałami leśnymi 181 i 182, a 
następnie drogą gminną nr 100404 O w kierunku południowym do wsi Szymonków i dalej na 
południe drogą powiatową nr 1341 O do wsi Świniary Wielkie. Ze wsi Świniary Wielkie drogą 
powiatową nr 1342 O w kierunku zachodnim do wsi Wierzbica Dolna i dalej drogą gruntową do drogi 
gminnej 100302 O we wsi Włochy. Dalej drogą tą na południe do drogi powiatowej 1111 O, skąd 
drogą tą na południe do skrzyżowania z drogą krajową nr 42, a następnie drogą tą w kierunku 
zachodnim przez wieś Domaszowice do wsi Gręboszów. Z Gręboszowa drogą powiatową nr 1145 O w 
kierunku północno-wschodnim do drogi powiatowej nr 1113 O we wsi Strzelce. Dalej drogą tą w 
kierunku północno-zachodnim do dawnej linii kolejowej Namysłów–Rychtal, nasypem kolejowym w 
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kierunku północno-wschodnim do granicy województwa i granicą tą w kierunku wschodnim do 
punktu wyjściowego. 
Obwód nr 6  
Opis granicy obwodu: od granicy województwa drogą powiatową nr 1337 O w kierunku 
południowym przez Komorzno do wsi Krzywiczyny, następnie drogą wewnętrzną w kierunku 
zachodnim przez Kolonię Krzywiczyny do drogi powiatowej nr 1341 O, na północ od wsi Świniary 
Wielkie i drogą tą na północny-zachód do Szymonkowa, dalej drogą gminną nr 100404 O na północ 
do granicy lasu i granicą oddziałów leśnych nr 182 ze 181 do granicy województwa. Granicą  
województwa w kierunku północno-wschodnim do punktu wyjściowego na drodze powiatowej nr 
1337 O.  
 
Obwód nr 7  
Opis granicy obwodu: od granicy województwa we wsi Gola drogą powiatową nr 1311 O w kierunku 
południowym do drogi powiatowej nr 1303 O prowadzącej do Gołkowic, drogą tą przez Gołkowice do 
linii kolejowej 272 i linią tą na południe do Byczyny. Stąd drogą powiatową nr 1302 O na zachód do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1345 O, a następnie drogą gruntową w kierunku zachodnim 
przez przysiółek Zapłotnik do drogi powiatowej nr 1338 O i drogą tą przez wieś Komorzno do drogi 
powiatowej nr 1337 O. Drogą powiatową nr 1337 O w kierunku północnym do granicy województwa 
i granicą tą w kierunku wschodnim do punktu wyjściowego.  
 
Obwód nr 8  
Opis granicy obwodu: od wiaduktu kolejowego drogi powiatowej nr 1302 O w mieście Byczyna linią 
kolejową 272 w kierunku południowym do przecięcia z drogą krajową nr 11 i dalej drogą tą do wsi 
Biskupice, następnie drogą powiatową nr 1336 O w kierunku południowo-zachodnim do wsi Skałągi. 
Ze wsi Skałągi ok. 1 km drogą powiatową nr 1321 O w kierunku północnym, stąd drogą gruntową w 
kierunku zachodnim do wsi Krzywiczyny. Z Krzywiczyn drogą powiatową nr 1337 O w kierunku 
północnym do Komorzna, stąd w kierunku wschodnim drogą powiatową nr 1338 O, a następnie 
drogą gruntową przez przysiółek Zapłotnik do drogi powiatowej nr 1302 O i drogą tą do punktu 
wyjściowego.  
 
Obwód nr 9  
Opis granicy obwodu: od rzeki Prosna granicą powiatu oleskiego i kluczborskiego w kierunku 
południowym do drogi gruntowej i drogą tą na zachód do wsi Sierosławice. Stąd drogą powiatową nr 
1307 O na południe do drogi woj. nr 487 i tą drogą na wschód do Wojsławic. Następnie drogą 
powiatową nr 1310 O w kierunku południowym do wsi Gosław, dalej w kierunku zachodnim drogą 
gminną 100502 O, a następnie drogą powiatową nr 1308 O przez Paruszowice do drogi krajowej nr 
11. Drogą tą w kierunku północnym przez Biskupice do przecięcia z linią kolejową 272 i dalej linią tą 
do wsi Gołkowice, skąd drogą powiatową nr 1303 O w kierunku północno-wschodnim do drogi 
powiatowej nr 1311 O. Drogą tą na północ do granicy województwa we wsi Gola i wzdłuż granicy 
województwa na wschód do punktu wyjściowego.  
 
Obwód nr 10  
Opis granicy obwodu: od rzeki Prosna we wsi Krzyżanowice na zachód rowem RB7 i dalej drogą polną 
(działka nr 156) do drogi powiatowej nr 1908 O, drogą tą na północ do drogi gminnej nr 100809 O i 
drogą tą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 487, dalej na zachód drogą 
powiatową nr 1905 O do wsi Goła. Następnie drogą powiatową nr 1902 O i drogami gruntowymi w 
kierunku zachodnim do wsi Nasale. Ze wsi Nasale drogą powiatową nr 1309 O w kierunku północno-
zachodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1310 O i dalej drogą tą na północ do drogi 
wojewódzkiej nr 487 we wsi Wojsławice. Drogą tą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1307 O i drogą tą na północ do wsi Sierosławice. Ze wsi Sierosławice na wschód drogą 
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wewnętrzną, a następnie gruntową do granicy powiatu kluczborskiego z oleskim i granicą tą na 
północ (w tym wschodnią linią oddziałową oddziału leśnego nr 28) do granicy województwa. Granicą 
tą na wschód do drogi powiatowej 1909 O i dalej drogą tą na południe do drogi wewnętrznej w 
miejscowości Przedmość. Dalej drogą tą, a następnie drogą gruntową do brodu na rzece Prosna i  
rzeką tą na południe do punktu wyjścia we wsi Krzyżanowice.  
 
Obwód nr 11  
Opis granicy obwodu: Od granicy województwa na południe drogą krajową 43 do miejscowości 
Dalachów. Dalej w kierunku zachodnim drogą powiatową 1911 O do miejscowości Gana, skąd drogą 
powiatową 1912 O na południe przez Kużnicę do drogi polnej (na działce nr 290) i drogą tą na zachód 
do granicy oddziału leśnego nr 372 i dalej na południe wschodnią granicą oddziałów leśnych 372, 377, 
382, 386  do drogi krajowej 42 w miejscowości Faustianka. Następnie drogą tą na zachód do drogi 
powiatowej 1921 O w miejscowości Strojec i drogą tą na południowy-wschód do drogi gminnej 
100907 O, którą to dalej na południe do miejscowości Brzeziny. Dalej drogą gruntową na południe do 
drogi gminnej nr 100903 O, drogą tą ok. 175 m w kierunku zachodnim do drogi gruntowej, którą dalej 
na południe do rzeki Prosna i rzeką tą na zachód do mostu w miejscowości Szyszków. Następnie w 
kierunku zachodnim drogą powiatową nr 1916 O do drogi krajowej 45 i dalej drogą tą na północ i 
północny-wschód do mostu na rzece Prosna w mieście Praszka, skąd rzeką tą w kierunku północnym 
do brodu w miejscowości Przedmość i dalej na północ najpierw drogą gruntową a później 
wewnętrzną do drogi powiatowej 1909 O, którą to do granicy województwa w miejscowości Kik i 
granicą województwa na wschód do punktu wyjścia. 
 
Obwód nr 12  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania dróg krajowych nr 42 i 43 w miejscowości Rudniki na zachód 
drogą krajową 42 do drogi powiatowej nr 1923 O. Drogą tą na południe przez Żytniów do granicy 
gminy, skąd dalej drogą gruntową, a następnie południową linią oddziałową oddziału leśnego nr 406 
w kierunku zachodnim do rzeki Prosny. Stąd rzeką Prosna na północny-zachód do przysiółka Prosna i 
w kierunku północnym drogą gruntową do drogi gminnej nr 100903 O i dalej 175 m na wschód do 
drogi gruntowej na granicy gmin Rudniki i Praszka, a następnie drogą tą na północ do drogi gminnej 
100907 O. Dalej na północ drogą tą do drogi powiatowej 1921 O i drogą tą w kierunku północno-
zachodnim do drogi krajowej nr 42. Drogą 42 na wschód do granicy lasu przy miejscowości 
Faustianka, skąd na północ wschodnią granicą oddziałów leśnych nr 386, 382, 377, 372 do drogi 
polnej (na działce nr 290) i drogą tą na wschód do drogi powiatowej 1912 O. Stąd drogą tą do wsi 
Gana i dalej drogą powiatową nr 1911 O w kierunku wschodnim do drogi krajowej nr 43 w 
miejscowości Dalachów. Skąd na północ drogą krajową nr 43 do granicy województwa i granicą tą na 
południowy-wschód do drogi krajowej nr 42. Dalej drogą krajową nr 42 do skrzyżowania dróg 
krajowych nr 42 i 43 w miejscowości Jaworzno i dalej ciągiem tych dróg do punktu wyjściowego w 
miejscowości Rudniki.  
 
Obwód nr 13  
Opis granic obwodu: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 z drogą krajową nr 39 w 
Namysłowie, drogą krajową nr 39 w kierunku południowym do wsi Smarchowice Wielkie. Stąd drogą 
gminną nr 100134 O w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1101 O i dalej tą drogą przez 
wsie Smarchowice Śląskie i Niwki do drogi wojewódzkiej nr 396 we wsi Przeczów. Następnie drogą 
wojewódzką nr 396 na południe do drogi wewnętrznej zwanej „czereśniową” i dalej drogą gruntową 
na południowy–zachód do granicy województwa. Granicą województwa na północ do linii kolejowej 
137 i dalej linią tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi gminnej nr 100004 O Lubska–
Wojciechów. Drogą tą w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej nr 451 i drogą tą w kierunku 
wschodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 39 w Namysłowie.  
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Obwód nr 14  
Opis granic obwodu: od wsi Smarchowice Wielkie drogą krajową nr 39 w kierunku południowym do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1129 O w miejscowości Żaba. Stąd drogą tą na zachód przez wieś 
Minkowskie do początku wsi Ligota Książęca, następnie drogą polną na południe do wsi Brzozowiec i 
drogą powiatową nr 1128 O na zachód do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 396. Stąd drogą tą na 
południe do granicy województwa. Następnie granicą województwa na północ do drogi gruntowej 
„czereśniowej” prowadzącej na północny-wschód do wsi Przeczów. Drogą „czereśniową” do drogi 
wojewódzkiej nr 396 we wsi Przeczów, dalej drogą tą na północ do drogi powiatowej nr 1101 O i 
drogą tą w kierunku wschodnim przez wieś Smarchowice Śląskie do drogi gminnej nr 100134 O 
prowadzącej do wsi Smarchowice Wielkie, skąd drogą tą na wschód do punktu wyjściowego.  
 
Obwód nr 15  
Opis granic obwodu: od wiaduktu drogi krajowej nr 39 nad linią kolejową nr 301 w Namysłowie 
torem tym na południe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1117 O, stąd drogą tą na południe do 
wsi Ziemiełowice i dalej na południe drogą wojewódzką nr 454 do wsi Biestrzykowice. Z Biestrzykowic 
w kierunku zachodnim drogą powiatową nr 1129 O do drogi krajowej nr 39 i drogą tą w kierunku 
północno-wschodnim punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 16  
Opis granic obwodu: z miejscowości Domaszowice drogą powiatową nr 1136 O w kierunku 
południowo–zachodnim przez wieś Siemysłów i Starościn do toru kolejowego linii nr 301 we wsi 
Dąbrowa. Stąd torem tym w kierunku północnym do drogi lokalnej prowadzącej do wsi 
Biestrzykowice i drogą tą,  następnie drogą gminną nr 101713 O na zachód do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 454 w Biestrzykowicach. Stąd drogą tą w kierunku północnym przez wieś Jastrzębie 
do drogi powiatowej nr 1117 O we wsi Ziemiełowice. Następnie drogą tą na północ do toru 
kolejowego linii nr 301, skąd torem tym na północny-zachód do drogi krajowej nr 39 w Namysłowie. 
Dalej drogą tą w kierunku północnym i wschodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 i drogą tą 
w kierunku południowo-wschodnim do punktu wyjścia. 
Obwód nr 17  
Opis granic obwodu: od toru kolejowego we wsi Duczów Mały na południe drogą gminną nr 100409 
O do drogi gruntowej stanowiącą granicę powiatu namysłowskiego i kluczborskiego i drogą tą na 
południowy-zachód do drogi gminnej nr 100409 O. Dalej drogą tą na południe do linii oddziałowej 
pomiędzy oddziałami leśnymi nr 259 i 244, linią tą do granicy powiatów i drogami gruntowymi 
(wzdłuż granicy powiatów) na południe do cieku bez nazwy (przecinającego linię oddziałową oddziału 
leśnego nr 284), ciekiem tym na wschód do drogi polnej prowadzącej do przysiółka Kołoczek i drogą 
tą na południe do rzeki Kluczborska Struga. Rzeką tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi 
powiatowej nr 1133 O i dalej drogą tą w kierunku południowym przez Osiek, skąd następnie drogą 
gminną nr 101604 O w tym samym kierunku do rzeki Stobrawa. Następnie rzeką tą na zachód do 
drogi powiatowej nr 1132 O i drogą tą w kierunku północno–zachodnim przez wieś Zbica i Pieczyska 
do drogi powiatowej nr 1136 O we wsi Starościn. Stąd dalej na północny-wschód drogą tą przez wieś 
Siemysłów do drogi krajowej nr 42 w Domaszowicach. Z Domaszowic drogą tą w kierunku wschodnim 
do toru kolejowego linii nr 142 i dalej torem tym do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 18  
Opis granicy obwodu: ze wsi Krzywiczyny drogą powiatową nr 1337 O na południe do drogi krajowej 
nr 42 w Wołczynie, drogą tą do linii kolejowej nr 143, skąd linią tą w kierunku zachodnim przez 
Wierzbicę Górną do przecięcia z drogą powiatową nr 1111 O prowadzącą ze wsi Wielołęka do wsi 
Włochy. Drogą tą na północ do Włoch, następnie drogą gminną 100302 O w kierunku północno-
wschodnim do drogi gruntowej prowadzącej do Wierzbicy Dolnej i dalej droga tą w kierunku 
wschodnim do drogi powiatowej nr 1342 O. Dalej drogą powiatową nr 1342 O do wsi Świniary 
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Wielkie, skąd drogą powiatową nr 1341 O ok. 1 km w kierunku południowo-wschodnim i dalej drogą 
gminną w kierunku wschodnim przez Kolonię Krzywiczyny do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 19  
Opis granicy obwodu: z Wołczyna drogą powiatową nr 1344 O na południe do wsi Wąsice skąd rzeką 
Kluczborski Struga w kierunku zachodnim do drogi polnej prowadzącej do przysiółka Kołoczek i drogą 
tą na północ do cieku bez nazwy i ciekiem tym na zachód do drogi gruntowej (linii oddziałowej 
oddziału leśnego nr 284) stanowiącej granicę powiatu kluczborskiego i namysłowskiego. Następnie 
drogą tą w kierunku północnym do linii oddziałowej oddziałów leśnych nr 244 i 259, linią tą do drogi 
gminnej nr 100409 O, drogą tą na północ do drogi stanowiącej granicę powiatów (linia oddziałowa 
pomiędzy oddziałami leśnymi nr 230 i 231). Stąd drogą tą na północ do drogi gminnej nr 100409 O i 
drogą tą do toru kolejowego linii nr 143. Torem kolejowym w kierunku południowo-wschodnim przez 
Wierzbicę Górną do punktu wyjścia w mieście Wołczyn.  
 
Obwód nr 20  
Opis granicy obwodu: od stacji kolejowej Krzywizna torem kolejowym w kierunku południowym do 
drogi krajowej nr 42 w mieście Kluczbork. Następnie tą drogą w kierunku zachodnim do Ligoty Dolnej. 
Następnie przez Ligotę Dolną ulicą Wołczyńską w kierunku zachodnim do drogi krajowej nr 42 i drogą 
tą przez Czaple Stare i Markotów Mały do Wołczyna, skąd drogą powiatową nr 1337 O na północ do 
wsi Krzywiczyny. Z Krzywiczyn drogą gruntową na wschód do drogi powiatowej nr 1321 O i drogą tą 
oraz drogą powiatowa nr 1336 O przez wieś Skałągi, a dalej drogą powiatową nr 1323 O przez 
Rożnów i Krzywiznę do punkty wyjściowego.  
 
Obwód nr 21  
Opis granicy obwodu: od wsi Gosław drogą powiatową nr 1310 O w kierunku południowym przez 
Pszczonki do wsi Maciejów, następnie drogą powiatową nr 1323 O w kierunku zachodnim przez 
Łowkowice, Krzywiznę i Rożnów do wsi Skałągi. Stąd drogą powiatową nr 1336 O w kierunku 
północno-wschodnim przez Kochłowice, Biskupice do drogi krajowej nr 11. Dalej drogą krajową nr 11 
na południe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1308 O i drogą tą na wschód obok stacji 
kolejowej Biskupice do Paruszowic. Stąd drogą gminną 100502 O do punktu wyjściowego we wsi 
Gosław.  
 
Obwód nr 22  
Opis granicy obwodu: z Praszki drogą krajową nr 45 w kierunku południowym przez miasto Gorzów 
Śląski do drogi wojewódzkiej nr 487 i dalej drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 1913 O w 
Starych Więckowicach i dalej drogą tą na południowy-zachód do drogi gminnej nr 100817 O we wsi 
Pawłowice, skąd drogą tą w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 45 we 
wsi Dębina. Z Dębiny drogą krajową nr 45 w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z 
drogą powiatową nr 1313 O we wsi Biadacz. Stąd w kierunku północnym a następnie zachodnim 
drogą powiatową nr 1313 O przez wsie Brodnica i Kobyla Góra do skrzyżowania z drogą powiatową nr 
1310 O. Następnie drogą tą w kierunku północnym przez wsie Maciejów, Pszczonki i Gosław do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309 O i dalej drogą tą w kierunku wschodnim do drogi obok 
kościoła we wsi Nasale. Ze wsi Nasale drogami gruntowymi na wschód do drogi powiatowej nr 1902 
O i drogą tą dalej przez wieś Goła oraz drogą powiatową nr 1905 O na wschód do skrzyżowania z 
drogą wojewódzką nr 487 dalej drogą gminną 100809 O  do drogi powiatowej 1908 O we wsi 
Krzyżanowice i dalej tą drogą na południe ok. 100 m do drogi polnej (działka nr 156) i drogą tą na 
wschód do rowu melioracyjnego RB7 i rowem tym dalej do rzeki Prosny. Rzeką tą na południe do 
drogi krajowej nr 45 w Praszce.  
 
Obwód nr 23  
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Opis granicy obwodu: z miejscowości Maciejów drogą powiatową nr 1310 O w kierunku 
południowym, a następnie drogą powiatową nr 1313 O w kierunku wschodnim do wsi Kobyla Góra. 
Dalej na południe drogą powiatową nr 1313 O przez Brodnicę i Biadacz do wsi Bąków. Z Bąkowa 
drogą gruntową na zachód do Bogdańczowic i drogą krajową nr 45 przez Ligotę Górną i Ligotę 
Zamecką do Kluczborka i dalej w kierunku zachodnim ulicami Zamkową, Ściegiennego i Mickiewicza 
do skrzyżowania z linią kolejową. Linią tą w kierunku północnym do stacji kolejowej Krzywizna, skąd 
drogą powiatową nr 1323 O w kierunku wschodnim przez Łowkowice do punktu wyjścia we wsi 
Maciejów.  
 
Obwód nr 24  
Opis granic obwodu: ze wsi Radłów drogą powiatową nr 1924 O w kierunku północno-zachodnim do 
drogi powiatowej nr 1930 O we wsi Biskupice, dalej drogą tą przez wieś Biskupice na zachód do drogi 
wojewódzkiej nr 487 we wsi Boroszów. Następnie drogą tą w kierunku północnym do drogi 
powiatowej nr 1913 O i drogą tą dalej na północ do drogi wojewódzkiej nr 487 w Starych 
Więckowicach, skąd drogą tą do dróg krajowych nr 42 i 45, a następnie do drogi powiatowej nr 1916 
O w Gorzowie Śląskim i drogą tą w kierunku wschodnim do wsi Szyszków do mostu na rzece Prosna. 
Rzeką Prosna na południowy-wschód obok wsi Wygiełdów i Prosna oraz przysiółków Wytoka i 
Kużnica Żytniowska do granicy oddziału leśnego nr 406 i linią oddziałową tego oddziału na wschód do 
drogi gruntowej stanowiącej granicę gmin Radłów-Rudniki, stąd drogą tą w kierunku wschodnim do 
drogi powiatowej nr 1923 O, drogą tą w kierunku południowym do drogi powiatowej nr 1943 O we 
wsi Radłów. Drogą tą na zachód do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 25  
Opis granicy obwodu: Od skrzyżowania dróg krajowych nr 42 i 43 w miejscowości Rudniki ciągiem 
tych dróg w kierunku wschodnim do miejscowości Jaworzno i dalej drogą krajową nr 42 do granicy 
województwa. Granicą województwa w kierunku południowym a później zachodnim wokół wsi 
Bobrowa do granicy lasu pomiędzy gminami Rudniki i Radłów. Dalej drogami gruntowymi na północ 
oraz północny-zachód (wzdłuż granicy gmin), obok przysiółka Borek i Pieńki do drogi powiatowej nr 
1923 O i drogą tą na północ do drogi krajowej nr 42, skąd drogą tą na wschód do punktu wyjściowego 
we wsi Rudniki. 
 
Obwód nr 26 
Opis granicy obwodu: Z Rogalic drogą krajową 39 na południe do drogi gminnej 101905 O i drogą tą 
na południowy-zachód do drogi krajowej nr 39 we wsi Lubsza, następnie drogą tą na południowy- 
zachód do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1146 O i drogą tą, a następnie drogą powiatową nr 
1192 O w kierunku północno-zachodnim do rzeki Smortawa za wsią Dobrzyń. Rzeką tą na zachód do 
granicy województwa. Następnie granicą tą na północny-wschód do drogi wojewódzkiej nr 396 i dalej 
tą drogą do drogi powiatowej nr 1128 O we wsi Brzozowiec, dalej drogą tą w kierunku wschodnim do 
skrzyżowania z drogą gruntową i dalej tą drogą na północ do drogi powiatowej nr 1129 O we wsi 
Ligota Książęca. Drogą tą w kierunku południowo-wschodnim przez wieś Minkowskie do drogi 
krajowej nr 39 w Krzemieńcu, skąd na południowy-zachód drogą tą do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 27  
Opis granic obwodu: Ze we wsi Miodary drogą wewnętrzną, a następnie gruntową na południowy-
zachód przez wieś Wężowice do drogi gminnej nr 101733 O we wsi Gola, dalej drogą tą na południe 
do drogi powiatowej nr 1136 O, skąd dalej drogą powiatową nr 1140 O w kierunku południowo-
zachodnim do Bąkowic. Stąd drogą powiatową nr 1141 O i następnie drogą powiatową nr 1136 O w 
kierunku zachodnim do toru kolejowego linii nr 277 we wsi Mąkoszyce. Stąd torem tym w kierunku 
północno-zachodnim do drogi krajowej nr 39 we wsi Rogalice i dalej drogą tą na północny-wschód 
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przez wieś Raciszów i Krzemieniec do drogi powiatowej nr 1129 O, drogą tą w kierunku wschodnim 
do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 28  
Opis granic obwodu: ze Starościna drogą powiatową nr 1132 O w kierunku południowo–wschodnim 
do mostu na rzece Stobrawa we wsi Zbica, stąd rzeką tą w kierunku południowo–zachodnim do 
mostu łączącego drogę relacji Dąbrowa–Świercowskie i drogą tą na północ do rzeki Kluczborska 
Struga. Następnie rzeką tą w kierunku południowo–zachodnim do wsi Miejsce. Stąd drogą 
wojewódzką nr 454 na południe do mostu na rzece Stobrawa i rzeką tą w kierunku południowo-
zachodnim do drogi relacji Siedlice-Bielice. Drogą tą do drogi powiatowej nr 1139 O we wsi Bielice i 
dalej drogą tą na północ do drogi powiatowej nr 1140 O, drogą tą na północny-zachód i północ przez 
Bąkowice do drogi powiatowej nr 1136 O. Stąd drogą gminną nr 101733 O w kierunku północno–
zachodnim do wsi Gola, dalej drogą wewnętrzną i drogami gruntowymi w kierunku północno-
wschodnim przez Wężowite do drogi powiatowej nr 1129 O we wsi Miodary. Drogą tą oraz drogą 
gminną nr 101713 O w kierunku wschodnim przez Biestrzykowice i dalej na południowy-wschód do 
torów linii kolejowej nr 301, torem tym na południe do drogi powiatowej nr 1136 O we wsi Dąbrowa. 
Następnie drogą tą na północny-wschód do punktu wyjściowego we wsi Starościn. 
 
Obwód nr 29  
Opis granic obwodu: ze wsi Murów drogą powiatową nr 1344 O na południowy-zachód do drogi 
wojewódzkiej nr 454 i drogą tą na północ przez wsie: Ładza, Krzywa Góra, Pokój, Zieleniec i Krogulna 
do rzeki Kluczborska Struga we wsi Miejsce. Stąd rzeką tą w kierunku północno–wschodnim do mostu 
na drodze Dąbrowa–Swiercowskie. Stąd drogą tą w kierunku południowym do rzeki Stobrawy i rzeką 
tą w kierunku wschodnim do drogi prowadzącej do Lubnowa i drogą tą na południe do drogi 
powiatowej nr 1349 O w Lubnowie. Stąd drogą tą na wschód do drogi powiatowej nr 1348 O i dalej 
drogą tą w kierunku południowym do mostu na rzece Bogacica w Domaradzkiej Kuźni. Następnie 
rzeką tą w kierunku wschodnim do granicy oddziału leśnego nr 4 i granicą tą w kierunku 
południowym do linii oddziałowej pomiędzy oddziałami leśnymi nr 4 i 26 i dalej wzdłuż oddziałów 
leśnych nr 26, 53, 84, 114, 148, 177, 207, 215, 218 do drogi gminnej 101610 O i dalej na południe tą 
drogą i drogą powiatowej nr 1352 O do punktu wyjściowego.  
 
Obwód nr 30  
Opis granicy obwodu: od przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 1319 O torem 
kolejowym linii nr 293 w kierunku południowym do rzeki Bogacica i rzeką tą w kierunku zachodnim 
do drogi powiatowej nr 1348 O we wsi Domaradzka Kuźnia. Następnie drogą tą na północ do drogi 
powiatowej nr 1349 O we wsi Lubnów, dalej drogą tą w kierunku zachodnim do drogi prowadzącej do 
przysiółka Osiek i drogą tą na północ, a następnie drogą gminną nr 101604 O przez przysiółek Osiek 
do drogi powiatowej nr  1133 O. Stąd drogą tą dalej na północ do rzeki Kluczborska Struga i rzeką tą 
w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 1344 O we wsi Wąsice. Drogą tą na południe i dalej 
drogą powiatową nr 1325 O w kierunku południowo-wschodnim przez wsie: Wierzchy, Bogacka 
Szklarnia do drogi powiatowej nr 1324 O we wsi Żabiniec. Następnie drogą tą na północ i dalej 
drogami wewnętrznymi na wschód przez Żabieniec do drogi powiatowej nr 1319 O i drogą tą w 
kierunku południowo-wschodnim przez Borkowice do punktu wyjściowego. 
 
Obwód nr 31  
Opis granicy obwodu: z miasta Kluczbork drogą krajową nr 45 w kierunku południowym przez 
Kuniów do drogi powiatowej nr 1319 O. Stąd drogą tą w kierunku północno-zachodnim przez wieś 
Bażany do Borkowic, do drogi wewnętrznej prowadzącej przez Żabieniec. Drogą tą w kierunku 
zachodnim do drogi powiatowej nr 1324 O. Z Żabieńca drogą powiatową nr 1324 na południe do 
drogi powiatowej nr 1325 O i drogą tą przez Bogacką Szklarnię do drogi powiatowej nr 1344 O we wsi 
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Wierzchy O. Następnie drogą tą na północ przez Gierałcice do toru kolejowego linii 143 w Wołczynie, 
torem tym na wschód do drogi krajowej nr 42 i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do 
Ligoty Dolnej. Następnie przez Ligotę Dolną ulicą Wołczyńską w kierunku wschodnim do drogi 
krajowej nr 42. Stąd dalej w tym samym kierunku drogą tą i następnie drogami powiatowymi nr 2124 
O, 2125 O, 2113 O i 2126 O do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 32  
Opis granicy obwodu: z miejscowości Bąków drogą krajową nr 11 w kierunku południowo-
wschodnim do przysiółka Kolonia Ciarki, stąd drogą polną w kierunku południowym do wsi Ciarka, 
skąd drogą powiatową nr 1316 O w kierunku północno-zachodnim do drogi gminnej nr 101439 O  i 
dalej tą drogą w kierunku południowym do wsi Gronowice. Stąd drogą powiatową nr 1326 O na 
zachód przez Lasowice Małe do drogi krajowej nr 45 we wsi Jasienie, stąd drogą tą na północ przez 
Kuniów do Kluczborka. Z Kluczborka drogą krajową nr 45 na wschód przez Ligotę Zamecką do wsi 
Bogdańczowice, skąd drogą polną w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1313 O we wsi Bąków. Następnie drogą tą na południe przez Bąków do drogi krajowej 
nr 11.  
 
Obwód nr 33  
Opis granic obwodu: z miasta Olesna drogą krajową nr 11 w kierunku północno-zachodnim przez 
wieś Wojciechów do drogi powiatowej nr 1326 O we wsi Stare Olesno. Stąd drogą tą na zachód do 
drogi gminnej 101439 O we wsi Gronowice i drogą tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 
1316 O, dalej drogą tą do wsi Ciarka. Ze wsi Ciarka drogą gruntową na północ do drogi krajowej nr 11 
w przysiółku Kolonia Ciarki i drogą tą w kierunku północnym do wsi Bąków, stąd w kierunku 
północnym drogą powiatową nr 1313 O do drogi krajowej nr 45 we wsi Biadacz. Drogą tą w kierunku 
północno-wschodnim przez Biadacz do drogi gminnej nr 100817 O w Dębinie i dalej drogą tą na 
południowy-wschód przez Pawłowice do drogi powiatowej nr 1913 O. Następnie drogą tą w kierunku 
południowym przez wieś Kozłowice do drogi wojewódzkiej nr 487 we wsi Boroszów i drogą tą na 
południe do drogi krajowej nr 11 w Oleśnie.  
 
Obwód nr 34  
Opis granicy obwodu: ze wsi Radłów drogą powiatową nr 1934 O w kierunku wschodnim do drogi 
wewnętrznej prowadzącej w kierunku południowo-wschodnim do Nowych Karmonek i drogą tą przez 
przysiółek Dąbrówka do drogi powiatowej nr 1939 O we wsi Nowe Karmonki. Z Nowych Karmonek 
drogą powiatową nr 1939 O w kierunku południowym do drogi wojewódzkiej nr 494 i drogą tą w 
kierunku zachodnim do drogi gminnej 101227 O prowadzącej do wsi Broniec. Stąd drogą tą na 
zachód przez wieś Broniec do drogi powiatowej nr 1936 O, drogą tą na południe do drogi 
wojewódzkiej nr 494 i dalej drogą tą na zachód przez Borki Małe, Świercze do drogi krajowej nr 11 w 
mieście Olesno i dalej drogą tą na zachód do drogi wojewódzkiej 487. Drogą tą w kierunku 
północnym do wsi Boroszów, skąd drogą powiatową nr 1930 O w kierunku wschodnim do drogi 
powiatowej nr 1924 O we wsi Biskupice. Stąd drogą tą na południowy-wschód do punktu 
wyjściowego, tj. do drogi powiatowej nr 1934 we wsi Radłów.  
 
Obwód nr 35  
Opis granicy obwodu: ze wsi Radłów drogą powiatową nr 1923 O w kierunku północno-wschodnim 
do granicy gmin Radłów-Rudniki, stąd w kierunku południowo-wschodnim drogami gruntowymi 
(wzdłuż granicy gmin) obok przysiółka Pieńki i Borek do granicy województwa. Granicą tą w kierunku 
południowym do drogi wojewódzkiej nr 494, skąd dalej drogą tą w kierunku zachodnim i południowo-
zachodnim do drogi powiatowej nr 1939 O. Stąd drogą tą w kierunku północnym do wsi Nowe 
Karmonki. Z Nowych Karmonek drogą wewnętrzną w kierunku północno-zachodnim przez przysiółek 
Dąbrówka do drogi powiatowej nr 1934 O i drogą tą na zachód do punktu wyjścia. 
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Obwód nr 36  
Opis granicy obwodu: z miejscowości Lubsza drogą krajową nr 39 w kierunku południowo-zachodnim 
przez Michałowice i Pisarzowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1193 O w mieście Brzeg i 
dalej drogą tą na zachód do drogi krajowej nr 94. Stąd drogą tą w kierunku zachodnim do granicy 
województwa i granicą tą na północ do rzeki Smortawa pod przysiółkiem Leśna Woda, skąd rzeką tą 
w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 1192 O za wsią Dobrzyń, skąd drogą tą, a następnie 
drogą powiatową nr 1146 O na południowy-wschód przez wieś Dobrzyń do punktu wyjścia. 
 
Obwód nr 37  
Opis granicy obwodu: z miejscowości Mąkoszyce drogą powiatową nr 1138 O w kierunku 
południowo-zachodnim do drogi gminnej nr 101911 O we wsi Nowy Świat i drogą tą w tym samym 
kierunku do drogi powiatowej nr 1143 O, drogą tą dalej przez Śmiechowice do drogi powiatowej nr 
1157 O we wsi Czepielowice, dalej drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi gruntowej i 
drogą tą w kierunku południowym do drogi wojewódzkiej nr 457. Następnie drogą tą w kierunku 
południowo-zachodnim do drogi technicznej prowadzącej przez wał do rzeki Odra i drogą tą na 
południe do rzeki Odrą, dalej rzeką tą na zachód do Kanału Odry w mieście Brzeg i kanałem tym do 
drogi krajowej nr 39. Stąd drogą tą w kierunku północnym i północno-wschodnim przez Pisarzowice i 
Michałowice, do drogi gminnej nr 101905 O za wsią Lubsza i drogą tą w kierunku północno-
wschodnim do drogi krajowej nr 39. Następnie drogą tą w tym samym kierunku do toru kolejowego 
linii nr 277 we wsi Rogalice i torem tym w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 
1136 O w Mąkoszycach, drogą tą na zachód do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 38  
Opis granicy obwodu: od mostu na rzece Stobrawa drogi relacji Bielice i Siedliska, rzeką Stobrawa w 
kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 457 we wsi Stare Kolnie i dalej drogą tą w 
kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 1152 O. Stąd drogą tą na południe i zachód 
przez wieś Rybna do rzeki Odra w rejonie śluzy. Następnie rzeką Odra w kierunku północno-
zachodnim do drogi technicznej prowadzącej przez wał do drogi wojewódzkiej nr 457, skąd drogą tą 
w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej nr 457 i drogą tą w kierunku północno-wschodnim do 
drogi gruntowej prowadzącej do Czepielowic, drogą tą na północ do drogi powiatowej nr 1157 O. 
Dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1143 O i drogą tą w kierunku 
północno-wschodnim do drogi gminnej nr 101911 O za wsią Śmiechowice. Stąd drogą tą w kierunku 
północno-wschodnim do drogi powiatowej nr 1138 O we wsi Nowy Świat. Następnie droga tą na 
północ do drogi powiatowej nr 1136 O we wsi Mąkoszyce, drogą tą w kierunku wschodnim, a 
następnie drogami powiatowymi nr 1141 O i 1140 na południowy-wschód do wsi Bielice, skąd dalej 
drogą prowadzącą do wsi Siedliska do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 39  
Opis granicy obwodu: od mostu na rzece Stobrawa we wsi Krogulna drogą wojewódzką nr 454 na 
południe do rzeki Brynica we wsi Kup. Stąd rzeką tą w kierunku zachodnim do torów kolejowych linii 
nr 277 i torami tymi na północny–zachód do drogi powiatowej nr 1150 O. Stąd drogą tą w kierunku 
południowo-zachodnim do drogi gminnej nr 101834 O w Popielowie i drogą tą oraz następnie drogą 
wojewódzką nr 457 w kierunku północno-zachodnim do mostu na rzece Stobrawa we wsi Stare 
Kolnie. Następnie rzeką tą w kierunku północno–wschodnim do punktu wyjścia. 
 
Obwód nr 40  
Opis granicy obwodu: ze wsi Zagwiździe drogą powiatową nr 1722 O na południowy-wschód do ulicy 
Łubniańskiej i ulicą tą na południowy-zachód do linii oddziałowej pomiędzy oddziałami leśnymi nr 279 
i 4. Następnie linią oddziałową na południe wzdłuż oddziałów leśnych nr 279, 293, 307, 323, 356, 355, 
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392, 419, 435, 466 do drogi gruntowej prowadzącej do rzeki Brynica. Drogą tą do rzeki Brynica i rzeką 
tą na zachód do drogi gminnej nr 102655 O we wsi Brynica i drogą tą do drogi wojewódzkiej nr 461, 
następnie drogą tą w kierunku zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 454 we wsi Kup. Stąd drogą tą w 
kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1344 O i dalej drogą tą na północny-wschód do drogi 
powiatowej nr 1352 O we wsi Murów. Drogą tą na północ do rzeki Budkowiczanki i rzeką tą w 
kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 1344 O, skąd drogą tą oraz drogą powiatową nr 1330 O 
do  drogi powiatowej nr 1722 O we wsi Zagwiździe.  
 
Obwód nr 41  
Opis granicy obwodu: od mostu na rzece Bogacica linią kolejową 293 w kierunku południowym do 
mostu na rzece Budkowiczanka, stąd rzeką tą w kierunku wschodnim do przecięcia się drogi krajowej 
nr 45 z rzeką Budkowiczanką, drogą tą w kierunku południowo-zachodnim przez miejscowość 
Bierdzany do drogi powiatowej nr 1704 O we wsi Jełowa. Stąd drogą tą na północ przez wieś Kały do 
Starych Budkowic. Dalej drogą powiatową nr 1330 O na zachód do mostu na rzece Budkowiczanka i 
rzeką tą do wsi Murów. Ze wsi Murów drogą gminną nr 101610 O na północ i dalej drogą leśną 
kolejno wzdłuż oddziałów leśnych nr 218, 215, 207, 177, 148, 114, 84, 53, 26 i 4 do rzeki Bogacica. 
Stąd rzeką tą w kierunku wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 42  
Opis granicy obwodu: ze wsi Stare Budkowice drogą powiatową nr 1704 O w kierunku południowym 
do drogi krajowej nr 45, drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 461 i 
dalej drogą tą na zachód do drogi powiatowej nr 1722 O we wsi Dąbrówka Łubniańska. Drogą tą na 
północ do mostu na rzece Brynica. Stąd rzeką tą na zachód do drogi polnej i dalej leśnej, stanowiącej 
granicę nadleśnictw Turawa i Kup i drogą tą na północ pomiędzy oddziałami leśnymi nr 133 i 446 i 
kolejno wzdłuż oddziałów nr 446, 435, 419, 392, 356, 323, 307, 293, 279, do ulicy Łubniańskiej w 
Zagwiździu, ulicą tą na północny-wschód do drogi powiatowej nr 1722 O i dalej drogą tą, a następnie 
drogą nr 1330 O w kierunku północno-zachodnim do rzeki Budkowiczanka. Następnie rzeką tą na 
wschód do drogi powiatowej nr 1330 O i drogą tą do drogi powiatowej nr 1704 we wsi Stare 
Budkowice.  
 
Obwód nr 43  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 494 w mieście 
Oleśnie drogą wojewódzką nr 494 w kierunku zachodnim przez wsie Łowoszów i Wędrynia do drogi 
powiatowej nr 1330 O we wsi Chudoba. Następnie drogą tą i kolejno drogą powiatową nr 1332 O w 
kierunku zachodnim przez Lasowice Wielkie do drogi krajowej nr 45. Stąd drogą tą na południe przez 
Trzebiszyn, do przecięcia się tej drogi z rzeką Budkowiczanką. Następnie rzeką tą w kierunku 
zachodnim do toru kolejowego, dalej torem tym w kierunku północnym, a następnie wschodnim do 
drogi powiatowej nr 1319 O i dalej drogą tą w kierunku południowo–wschodnim przez wieś Bażany 
do drogi krajowej nr 45. Drogą tą ok. 0,5 km na południe do drogi powiatowej nr 1326 O we wsi 
Jasienie. Stąd drogą tą w kierunku wschodnim przez Lasowice Małe i Gronowice do drogi krajowej nr 
11 w Starym Oleśnie. Dalej drogą tą w kierunku południowo–wschodnim przez Wojciechów do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 494 w Oleśnie.  
 
Obwód nr 44  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1330 O z linią kolejową nr 175, torem 
kolejowym na południe do drogi powiatowej nr 1735 O w miejscowości Zębowice, skąd drogą tą w 
kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1705 O i dalej drogą tą w kierunku zachodnim przez 
Radawie do wsi Zakrzów Turawski. Z Zakrzowa Turawskiego drogą gminną nr 102721 O na północny- 
zachód do drogi wojewódzkiej nr 463 w Ligocie Turawskiej i drogą tą na północny–zachód do drogi 
krajowej nr 45 we wsi Bierdzany. Stąd drogą tą kolejno w kierunku wschodnim i północnym przez 
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Trzebiszyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1332 O i dalej drogą tą na wschód do drogi 
powiatowej nr 1330 O, skąd dalej drogą tą w tym samym kierunku przez Lasowice Wielkie do punktu 
wyjścia.  
 
Obwód nr 45  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 901 w Oleśnie 
drogą wojewódzką nr 901 w kierunku południowym do drogi powiatowej nr 1941 O i drogą tą w 
kierunku zachodnim oraz południowym przez Osiecko i Prusków do drogi powiatowej nr 1735 O. Stąd 
drogą tą w kierunku zachodnim do linii kolejowej nr 175 w miejscowości Zębowice i dalej torem 
kolejowym w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1330 O. Stąd drogą tą, a następnie drogą 
wojewódzką nr 494 w kierunku wschodnim przez Chudobę, Wędrynię i Łowoszów do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 46  
Opis granic obwodu: z miasta Olesna drogą wojewódzką nr 494 w kierunku wschodnim do drogi 
powiatowej nr 1946 O, drogą tą na południowy-wschód do drogi powiatowej nr 1945 O, skąd dalej 
drogą tą w kierunku południowym do linii kolejowej nr 143 i linią tą w kierunku południowo-
wschodnim  do granicy województwa. Granicą województwa na południe i zachód do dopływu z 
Kolonii Klekotna i ciekiem tym na północ do rzeki Cięciwa. Rzeką tą na zachód drogi powiatowej do 
drogi powiatowej nr 1942 O i drogą tą na północ do granicy gmin Olesno-Dobrodzień. Następnie 
wzdłuż granicy gmin Olesno-Dobrodzień drogami gruntowymi obok wsi Kolonia Łomnicka i następnie 
drogami leśnymi wzdłuż oddziałów leśnych nr 24, 15, 16, 17, 25, 31, 39, 43, 44, 49, 56 i 57 do drogi 
wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Kocury. Stąd drogą tą w kierunku północnym do miasta Olesna, 
a następnie na zachód drogą krajową nr 11 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 494 w tym 
mieście.  
 
Obwód nr 47  
Opis granicy obwodu: ze wsi Bodzanowice drogą wojewódzką nr 494 w kierunku wschodnim do 
granicy województwa, stąd dalej granicą województwa w kierunku południowym do linii kolejowej 
143. Następnie linią tą w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1945 O i dalej drogą 
tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1946 O we wsi Borki Małe. Stąd drogą tą na zachód 
do drogi wojewódzkiej nr 494 i dalej drogą tą w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 1936 O. 
Stąd kolejno drogą tą na północ oraz drogą gminną nr 101227 O na wschód przez wieś Broniec do 
drogi wojewódzkiej nr 494 i drogą tą w kierunku północno-wschodnim do punktu wyjścia we wsi 
Bodzanowice.  
 
Obwód nr 48  
Opis granicy obwodu: od styku dróg krajowych nr 39 i 94 w Skarbimierzu drogą krajową nr 94 na 
wschód do drogi wojewódzkiej nr 401 we wsi Żłobizna, dalej drogą tą na południe przez Żłobiznę do 
wsi Krzyżowice i dalej na zachód przez Obórki i Przylesie do drogi wojewódzkiej 403 (granicy 
województwa). Dalej granicą województwa w kierunku północnym i wschodnim do drogi krajowej nr 
94 i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1193 O, 
którą to drogą do drogi krajowej nr 39 w mieście Brzeg i drogą tą na południe do drogi krajowej nr 94 
w Skarbimierzu.  
 
Obwód nr 49  
Opis granicy obwodu: z miejscowości Kopanie drogą wojewódzką 462 w kierunku południowo-
zachodnim, do drogi krajowej nr 94 w miejscowości Łosiów, następnie drogą tą i drogą wojewódzką 
nr 462 w kierunku zachodnim i północno-zachodnim przez Janów, Olszankę do Krzyżowic i dalej 
drogą wojewódzką nr 401 w kierunku północnym do drogi krajowej nr 94 we wsi Żłobizna, drogą tą 
na zachód do skrzyżowania z drogą krajową nr 39, którą to następnie w kierunku północno-
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wschodnim do kanału Odry w Brzegu. Kanałem tym, a następnie rzeką Odrą w kierunku wschodnim 
do wsi Kopanie.  
 
Obwód nr 50   
Opis granicy obwodu: od mostu nad rzeką Nysa Kłodzka na autostradzie A4, autostradą A4 w 
kierunku północno-zachodnim do granicy województwa, granicą województwa na północ do drogi 
wojewódzkiej nr 401, skąd drogą tą w kierunku wschodnim i północno-wschodnim przez Przylesie i 
Obórki do drogi wojewódzkiej nr 462 w Krzyżowicach. Stąd drogą tą na południowy-wschód i dalej w 
kierunku wschodnim przez Olszankę, Pogorzelę i Janów do drogi powiatową nr 1182 O we wsi 
Łosiów. Następnie drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do wsi Jasiona i dalej w tym samym 
kierunku drogą gminną nr 102312 O do drogi wojewódzkiej 458 we wsi Michałów i dalej drogą tą w 
kierunku wschodnim do drogi wewnętrznej prowadzącej do jazu na Nysie Kłodzkiej i dalej drogą tą na 
południe do rzeki Nysa Kłodzka i rzeką tą do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 51  
Opis granicy obwodu: od ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej do rzeki Odry, rzeką Nysa Kłodzka w kierunku 
południowym, a następnie zachodnim przez Skorogoszcz i Lewin Brzeski do jazu przed autostradą A4. 
Stąd na północ drogą wewnętrzną do wsi Michałów, drogą wojewódzką nr 458 w kierunku północno-
zachodnim do drogi gminnej 102312 O i drogą tą w kierunku północno-wschodnim do wsi Jasiona. 
Dalej drogą powiatową nr 1182 O w tym samym kierunku do drogi wojewódzkiej nr 462, dalej drogą 
tą w kierunku północno-wschodnim przez Łosiów do rzeki Odry we wsi Kopanie. Stąd dalej rzeką 
Odrą w kierunku południowo-wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 52  
Opis granicy obwodu: od mostu na rzece Brynica we wsi Kup drogą wojewódzką nr 454 na południe 
do drogi gminnej nr 102594 O i drogą tą do stoczni na rzece Odrze w Dobrzeniu Wielkim, następnie 
rzeką tą w kierunku północno–zachodnim do śluzy w rejonie ujścia rzeki Nysa Kłodzka. Stąd drogą 
powiatową nr 1152 w kierunku wschodnim i północnym przez wieś Rybna do drogi wojewódzkiej nr 
457. Stąd drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi gminnej nr 101834 O w Popielowie i 
dalej drogą powiatową nr 1150 O w kierunku północno-wschodnim do torów kolejowych linii nr 277 i 
torami w kierunku południowo–wschodnim do mostu na rzece Brynica. Stąd rzeką tą w kierunku 
wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 53  
Opis granicy obwodu: ze wsi Łubniany drogą powiatową nr 1727 O w kierunku południowym do rzeki 
Mała Panew we wsi Kolanowice i rzeką tą w kierunku południowo–zachodnim przez wsie Biadacz, 
Luboszyce do rzeki Odra. Stąd rzeką tą na północ do stoczni we wsi Dobrzeń Wielki i dalej na północ 
drogą gminną nr 102594 O oraz drogą wojewódzką nr 454 do drogi wojewódzkiej nr 461 we wsi Kup. 
Następnie drogą tą w kierunku wschodnim do drogi gminnej nr 102655 O we wsi Brynica i dalej drogą 
gminną do rzeki Brynica, skąd rzeką tą na wschód do drogi powiatowej nr 1722 O. Drogą tą, a 
następnie drogą wojewódzką nr 461 na południe do drogi powiatowej nr 1703 O i drogą tą dalej na 
południe do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 54  
Opis granicy obwodu: ze wsi Bierdzany drogą wojewódzką nr 463 na południe do drogi gminnej nr 
102721 O we wsi Ligota Turawska, stąd drogą tą na południowy-wschód do drogi powiatowej nr 1705 
O we wsi Zakrzów Turawski. Następnie drogą tą w kierunku zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 463 
we wsi Kadłub Turawski, skąd drogą tą na południe do mostu na rzece Libawa we wsi Dylaki. Stąd 
rzeką tą w kierunku południowo–zachodnim do drogi gruntowej prowadzącej do wsi Rzędów i dalej 
drogą tą na zachód i kolejno na północny-zachód wzdłuż oddziałów leśnych nr 490, 496, 502 i 510 do 
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drogi powiatowej nr 1705 O. Stąd drogą tą w kierunku zachodnim do mostu na rzece Mała Panew we 
wsi Turawa i dalej rzeką tą w kierunku zachodnim przez wieś Węgry i Kolanowice do mostu łączącego 
drogę powiatową nr 1727 O we wsi Kolanowice i drogą tą na północ do drogi powiatowej nr 1703 O. 
Stąd droga tą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 461 i drogą tą w 
kierunku północnym i wschodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 45 i dalej drogą tą w kierunku 
północno–wschodnim do drogi punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 55  
Opis granicy obwodu: ze wsi Łąka drogą w kierunku zachodnim i następnie południowym do wsi 
Knieja, dalej drogą powiatową nr 1738 O około 250 m na południe, a następnie drogą wewnętrzną, 
gruntową i leśną w  kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 1758 O w miejscowości 
Chobie, dalej na południe i wschód drogami leśnymi wzdłuż granicy powiatu opolskiego i oleskiego aż 
do oddziału leśnego nr 247A, wschodnią granicą tego oddziału na południe do granicy powiatu i 
granicą tą na południe do oddziału leśnego nr 102, północną granicą tego oddziału na wschód do 
rowu prowadzącego do rzeki Myślina i rowem tym na południowy-wschód do rzeki Myślina. Rzeką tą 
na południowy–zachód do rzeki Mała Panew i rzeką tą w kierunku zachodnim, a następnie 
północnym przez Ozimek i Starą Schodnię do śluzy w Jedlicach przy ujściu tej rzeki do Jeziora 
Turawskiego, następnie wałem Jeziora w kierunku zachodnim do Szczedrzyka. W Szczedrzyku drogą 
gruntową na południowy-wschód do drogi powiatowej nr 1706 O i drogą tą na zachód do drogi 
technicznej u podstawy wału Jeziora Turawskiego i drogą tą na północ do kanału przed zaporą 
czołową Jeziora. Kanałem tym do rzeki Mała Panew i rzeką tą na zachód do drogi powiatowej nr 1705 
O. Następnie drogą tą w kierunku wschodnim do drogi leśnej i drogą tą na południowy-wschód i 
wschód wzdłuż oddziałów leśnych nr 510, 502, 496 i 490 oraz drogą gruntową do rzeki Libawy w 
Dylakach. Rzeką tą w kierunku północno-wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 463, dalej drogą tą na 
północ do drogi powiatowej nr 1705 O i drogą tą w kierunku wschodnim przez wieś Zakrzów 
Turawski do drogi powiatowej nr 1733 O we wsi Radawie. Stąd drogą tą w kierunku południowym do 
punktu wyjścia. 
 
Obwód nr 56  
Opis granic obwodu: od drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Kocury drogą gruntową w 
kierunku południowo–zachodnim przez przysiółek Gorażdże do rzeki Libawy i dalej rzeką tą na zachód 
do drogi powiatowej nr 1705 O, drogą tą na zachód do linii oddziałowej oddziału leśnego nr 287 i 
wschodnią linią tego oddziału na południe, do drogi gruntowej i drogą tą w kierunku zachodnim i 
południowo-zachodnim do Grzybowskiej drogi, którą to w tym samym kierunku do drogi powiatowej 
nr 1758 O i dalej drogą tą do drogi leśnej będącej granicą powiatu oleskiego przy miejscowości 
Chobie. Stąd drogą tą w kierunku północnym do wsi Knieja, dalej kolejno drogą powiatową nr 1738 O 
i drogą gruntową w kierunku północnym do wsi Łąka, skąd drogą powiatową nr 1733 O do wsi 
Radawie. Ze wsi Radawie drogą powiatową nr 1705 O w kierunku południowo-wschodnim przez 
Nową Wieś do drogi powiatowej nr 1735 O w Zębowicach. Następnie drogą tą w kierunku 
wschodnim przez przejazd kolejowy do drogi powiatowej nr 1941 O i drogą tą na północ i wschód 
przez wieś Prusków i Osiecko do drogi wojewódzkiej nr 901 i drogą tą w kierunku południowym do 
punktu wyjścia w miejscowości Kocury.  
 
Obwód nr 57  
Opis granic obwodu: z miasta Dobrodzienia w kierunku zachodnim drogami gminnymi nr 103000 O, 
103007 O i 103009 O, a następnie drogą powiatową nr 1705 O w kierunku północno-zachodnim przez 
wsie Warłów i Szemrowice do rzeki Libawa i rzeką tą ok. 1,5km w kierunku północno wschodnim do 
drogi gruntowej relacji Poczołków-Szemrowice, drogą tą na północ i dalej drogą gruntową w kierunku 
północno-wschodnim do drogi gminnej nr 102948 O i dalej w tym samym kierunku drogą 
wewnętrzną przez przysiółek Gorażdże do drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Kocury. Stąd 
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drogą tą na północ do granicy gmin Zębowice-Dobrodzień, następnie granicą tą w kierunku północno-
wschodnim oraz granicą gmin Olesno-Dobrodzień w kierunku wschodnim (drogami gruntowymi) 
przez przysiółek Świerkle obok wsi Kolonia Łomnicka do drogi powiatowej nr 1942 O. Drogą tą na 
południe do drogi powiatowej nr 1952 O, drogą tą na południowy-zachód do drogi gruntowej 
prowadzącej do przysiółka Rędzina i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi 
powiatowej nr 1959 O. Stąd dalej na południe drogą gminną nr 102968 O do drogi powiatowej nr 
1960 O w Główczycach, drogą tą na zachód do drogi krajowej nr 46, dalej drogą tą w tym samym 
kierunku do drogi gminnej nr 103006 O w Dobrodzieniu i drogą tą na południowy-zachód do punktu 
wyjścia. 
 
Obwód nr 58  
Opis granic obwodu: z Dobrodzienia drogą wojewódzką nr 901 w kierunku południowym do drogi 
gminnej nr 102907 O i drogą tą na południowy-zachód do wsi Kolejka, dalej na zachód drogą 
gruntową do granicy powiatu oleskiego i strzeleckiego i dalej w tym samym kierunku drogami 
gruntowymi wzdłuż granicy powiatów, następnie (za nasypem po torze kolejowym) dalej na 
północny-zachód drogą gruntową przez oddziały leśne nr 601, 602 i 603 do drogi gminnej nr 102925 
O. Stąd drogami gruntowymi na południe i zachód wzdłuż granicy powiatów oraz przez oddział nr 617 
do drogi powiatowej nr 1958 O, drogą tą na południe do oddziału leśnego nr 641 i wzdłuż linii 
oddziałowej tego oddziału i oddziału nr 642 w kierunku zachodnim do rzeki Myślina. Rzeką tą na 
północ do rowu melioracyjnego, rowem tym na północny-zachód do wyrobiska i granicą tego 
wyrobiska na południowy-zachód do granicy powiatów. Granicą powiatów na zachód do linii 
oddziałowej oddziału leśnego nr 247A i wzdłuż tej linii w kierunku północnym do granicy powiatu 
oleskiego i strzeleckiego. Dalej drogami gruntowymi wzdłuż granicy powiatów na zachód i kolejno 
północny-zachód do drogi powiatowej nr 1758 O, drogą tą na północny-wschód do linii oddziałowej 
oddziału leśnego nr 135 i linią tą oraz linią oddziału leśnego nr 134 w kierunku północno-wschodnim 
do granicy gminy Zębowice. Następnie drogami gruntowymi wzdłuż granicy gminy Zębowice na 
północny-wschód do wschodniej linii oddziałowej oddziału leśnego nr 22 (granica gminy) i linią tą 
oraz linią oddziału leśnego nr 287 na północ do drogi powiatowej nr 1705 O. Drogą tą na południowy-
wschód do drogi gminnej nr 103009 O w Dobrodzieniu, dalej drogą tą i drogami gminnymi nr 103007 
O i 103000 O na wschód do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 59  
Opis granicy obwodu: z Dobrodzienia drogą gminną 103006 O do drogi krajowej nr 46 i dalej drogą tą 
w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 1960 O we wsi Gosławice i drogą tą w kierunku 
północno-wschodnim do wsi Główczyce. Stąd drogą gminną nr 102968 O na północ do drogi 
powiatowej nr 1959 O w przysiółku Rędzina i dalej drogą gruntową w kierunku północno-zachodnim 
do drogi powiatowej nr 1952 O. Drogą tą na wschód do drogi powiatowej nr 1942 O i drogą tą na 
północ do rzeki Cięciwa. Rzeką tą na wschód do dopływu z Kolonii Klekotna i ciekiem tym na południe 
do granicy województwa. Granicą województwa w kierunku południowym do linii oddziałowej 
oddziału leśnego nr 314 i dalej linią oddziałową wzdłuż oddziałów nr 314, 315, 791, 792 i 793 do drogi 
powiatowej nr 1976 O. Stąd drogą tą w kierunku południowo-zachodnim i dalej drogą gruntową do 
rzeki Mała Panew w miejscu „starego mostu”. Rzeką tą w kierunku północno-wschodnim do drogi 
wojewódzkiej nr 901, drogą tą na północny-wschód do linii oddziałowej pomiędzy oddziałem leśnym 
nr 813 a 798 i linią tą na zachód wzdłuż oddziałów leśnych nr 813 i 814 do drogi gruntowej 
stanowiącej granicę powiatów strzeleckiego i oleskiego, drogą tą (wzdłuż granicy powiatów) w 
kierunku północnym do linii oddziałowej pomiędzy oddziałami leśnymi nr 778 i 779. Następnie w 
kierunku północnym linią oddziałową wzdłuż oddziałów  nr 779, 758, 743 do drogi leśnej prowadzącej 
do zapory przy stawie i drogą tą kolejno na zachód przez oddziały leśne nr 743, 744 i 745, na 
południowy-zachód przez oddziały leśne nr 745, 708 do 746. Dalej drogą leśną w tym oddziale na 
północ do zapory na zbiorniku Regolowiec, skąd dalej rzeką Bziniczka na północ do linii oddziałowej 
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oddziału leśnego nr 621 i północną linią oddziałową wzdłuż oddziałów leśnych nr 621, 622, 623 i 624 
w kierunku północno-zachodnim do drogi gruntowej i drogą tą na północ do drogi gminnej nr 109919 
O we wsi Kolejka. Drogą tą na zachód do drogi gminnej nr 102907 O, dalej drogą tą na północ i 
północny-wschód do drogi wojewódzkiej nr 901 i drogą tą na północ do punktu wyjścia. 
 
Obwód nr 60  
Opis granicy obwodu: Od wiaduktu drogowego nad autostradą A4 (łączącego drogę pomiędzy 
Przylesiem a Wierzbnikiem) drogą tą na południe do drogi gminnej 104310 O, a następnie drogą tą na 
wschód do drogi powiatowej nr 1504 O we wsi Wierzbnik, skąd dalej drogą tą w kierunku 
południowym do drogi gminnej nr 104377 O w Grodkowie. Drogą tą na południe do drogi gminnej nr 
104378 O. Następnie drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi gminnej nr 104380 O i 
drogą tą w kierunku zachodnim, a następnie północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką 401. Dalej w kierunku północno-zachodnim drogą wojewódzką nr 378 do drogi 
powiatowej nr 1503 O. Stąd drogą tą dalej w tym kierunku do granicy województwa i granicą tą na 
północ, a później na zachód do autostrady A4 i autostradą tą przez węzeł autostradowy Brzeg do 
punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 61  
Opis granicy obwodu: od autostrady A4 rzeką Nysa Kłodzka na południe do mostu we wsi Głębocko, 
stąd drogą powiatową nr 1507 O w kierunku zachodnim do Żelaznej, drogą powiatową nr 1505 O w 
kierunku północnym do drogi polnej prowadzącej do przysiółka Golka i drogą tą na północny-zachód 
do mostu na rzece Grodkowska Struga. Stąd rzeką tą w kierunku zachodnim do drogi wewnętrznej 
łączącej się z drogą powiatową nr 1506 O w Grodkowie, drogą tą na północny-zachód do drogi 
powiatowej nr 1506 O, dalej drogą tą na zachód do drogi gminnej nr 104377 O, drogą tą na północ do 
drogi powiatowej nr 1504 O. Drogą powiatową nr 1504 O w kierunku północnym do wsi Wierzbnik, 
dalej drogą gminną nr 104310 O na zachód do drogi gruntowej prowadzącej do Przylesia. Drogą tą na 
północ do autostrady A4, dalej autostradą A4 w kierunku południowo-wschodnim do punktu wyjścia 
na rzece Nysa Kłodzka.  
 
Obwód nr 62  
Opis granicy obwodu: od mostu na rzece Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim drogą powiatową nr 1508 
O na południe przez Magnuszowice i Szydłowiec Śląski do drogi krajowej nr 46 w Niemodlinie. Drogą 
tą na południowy-zachód do drogi powiatowej nr 1517 O. Drogą tą w kierunku zachodnim do 
Roszkowic, dalej drogami gruntowymi w kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 
385, następnie drogą tą na północny-zachód do rzeki Nysa Kłodzka. Stąd rzeką tą w kierunku 
północnym i północno-wschodnim do mostu łączącego drogę powiatową nr 1508 O w Lewinie 
Brzeskim.  
 
Obwód nr 63  
Opis granicy obwodu: od przeprawy na rzece Odra w przysiółku Kąty drogą wojewódzką nr 464 na 
południe do drogi wojewódzkiej nr 459 we wsi Narok, a następnie drogą tą dalej na południe do drogi 
powiatowej nr 1720 O. Stąd drogą tą w kierunku południowym przez Skarbiszów i Ciepielowice do 
przejazdu kolejowego linii 132 obok stacji Dąbrowa Niemodlińska. Dalej torem tym w kierunku 
północno-zachodnim przez wieś Przecza do mostu na rzece Nysa Kłodzka, skąd rzeką tą w kierunku 
kolejno północno-wschodnim, północnym i północno-zachodnim przez Skorogoszcz do ujścia do rzeki 
Odry. Rzeką Odrą w kierunku południowo- wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 64  
Opis granicy obwodu: od przejazdu kolejowego za stacją Dąbrowa Niemodlińska drogą powiatową nr 
1720 O w kierunku południowym przez wieś Dąbrowa i przysiółek Sokolniki do drogi wojewódzkiej nr 
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435 we wsi Wawelno. Stąd drogą tą w kierunku zachodnim przez Prądy do drogi krajowej nr 46 i dalej 
drogą tą przez wieś Sosnówkę i miasto Niemodlin do drogi powiatowej nr 1508 O. Następnie drogą tą 
na północ przez Szydłowiec i Magnuszowice do mostu na rzece Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim, 
skąd rzeką tą na wschód do wiaduktu kolejowego linii 132 i dalej torem kolejowym w kierunku 
południowo-wschodnim przez wieś Przecza do punktu wyjścia. 
 
Obwód nr 65  
Opis granicy obwodu: od przeprawy na rzece Odra w Przysiółku Kąty rzeką Odra w kierunku 
południowo-wschodnim do obwodnicy miasta Opola. Obwodnicą tą w kierunku zachodnim do rzeki 
Prószkowski Potok i dalej rzeką tą na południe do toru kolejowego linii nr 132. Torem tym w kierunku 
północno-zachodnim do przejazdu kolejowego we wsi Dąbrowa Niemodlińska. Stąd na północ drogą 
powiatową nr 1720 O przez wsie Ciepielowice i Skarbiszów do drogi wojewódzkiej nr 459 we wsi 
Narok, następnie drogą wojewódzką nr 464 na północ do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 66  
Opis granicy obwodu: od elektrowni Jedlice na rzece Mała Panew, rzeką tą w kierunku południowym 
do ujścia Potoku Kaczyniec i potokiem tym do drogi powiatowej nr 1706 O we wsi Schodnia. Stąd 
drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi gminnej nr 103204 O, drogą tą południowy-
zachód do drogi krajowej nr 46. Drogą tą na zachód do wsi Dębska Kuźnia, następnie na południe 
drogą powiatową nr 1714 O do torów kolejowych linii nr 144 i torami tymi na zachód do obwodnicy 
miasta Opola. Obwodnicą tą na północny-zachód do torów kolejowych linii nr 277, torami na północ 
do drogi gminnej nr 103503 O, drogą tą na północ do mostu na rzece Chrząstawa. Rzeką tą w 
kierunku północno-zachodnim do rzeki Mała Panew. Stąd rzeką Mała Panew w kierunku wschodnim 
przez wsie Czarnowąsy, Luboszyce, Kolanowice i Węgry, do kanału przed zaporą czołową Jeziora 
Turawskiego, kanałem tym na południe do drogi technicznej biegnącej u podstawy wału Jeziora. 
Następnie drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 1706 O i drogą tą na wschód wsi Szczedrzyk,  
dalej drogą gruntową w kierunku północno-zachodnim do wału Jeziora Turawskiego i wałem tym w 
kierunku wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 67  
Opis granicy obwodu: od mostu drogi wojewódzkiej nr 901 na rzece Mała Panew w mieście 
Zawadzkie, rzeką Mała Panew w kierunku północno-zachodnim do rzeki Myślina we wsi Staniszcze 
Małe. Stąd rzeką tą w kierunku północno-wschodnim do granicy oddziału leśnego nr 642 i wzdłuż linii 
oddziałowej oddziału leśnego nr 642 i 641 na południowy-wschód do drogi powiatowej nr 1958 O, 
drogą ta na północ do linii oddziałowej oddziału leśnego nr 640A, skąd drogą gruntową wzdłuż 
północnej linii oddziału leśnego nr 640A, 639 i 638 w kierunku wschodnim i dalej na północ przez 
oddział 617 i wzdłuż oddziałów leśnych nr 617 i  604 (granica powiatów) do drogi gminnej nr 102925 
O. Stąd drogami gruntowymi wzdłuż granicy powiatu oleskiego i strzeleckiego w kierunku 
południowo-wschodnim do linii oddziałowej oddziału leśnego nr 603, dalej drogą gruntową przez 
oddziały leśne nr 603, 602, 601  i następnie wzdłuż granicy powiatu do drogi gminnej nr 102919 O w 
miejscowości Kolejka. Drogą tą na południe i wschód do drogi gruntowej przy końcu miejscowości, 
stąd drogą gruntową na południowy-zachód do linii oddziałowej oddziału leśnego nr 624 i wzdłuż 
północnej linii oddziałowej oddziału leśnego nr 624, 623, 622 i 621 w kierunku wschodnim do rzeki 
Bziniczka. Rzeką tą na południe do zapory na zbiorniku Regolowiec. Stąd drogami leśnymi na 
południe i następnie na północny-wschód przez oddziały leśne nr 746, 708, 745 oraz na południowy 
wschód przez oddziały leśne nr 744 i 743 do linii oddziałowej pomiędzy oddziałami leśnymi nr 743 i 
742. Następnie tą linią oddziałową na południe wzdłuż oddziałów nr 743, 758 i 779 do drogi leśnej. 
Stąd drogami gruntowymi na południe przez oddział leśny nr 778, 800, 799 do oddziału leśnego nr 
814 i linią oddziałową tego oddziału oraz linią oddziału leśnego nr 813 w kierunku wschodnim do 
drogi wojewódzkiej nr 901 i drogą tą na południe do punktu wyjścia. 
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Obwód nr 68  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi gminnej nr 104354 O z nasypem kolejowym 
nieistniejącej linii kolejowej nr 321 w Grodkowie, nasypem tym w kierunku zachodnim przez wieś 
Gałążczyce do granicy województwa. Granicą województwa na północ do drogi powiatowej nr 1503 
O, następnie drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 
378 i dalej drogą tą przez wieś Lubcz do drogi wojewódzkiej 401, skąd drogą gminną 104380 O do 
przejazdu kolejowego z linią 288 i dalej linią tą na południe drogi gminnej nr 104367 O i drogą na 
zachód do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 69  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi gminnej nr 104367 O z linią kolejową nr 288 w kierunku 
południowym do przejazdu kolejowego z drogą powiatową nr 1544 O w miejscowości Chróścina i 
dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Chróścina do drogi powiatowej nr 
1545 O we wsi Wojnowiczki skąd drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej 
nr 1558 O we wsi Kobiela i dalej drogą tą do drogi powiatowej nr 1518 O we wsi Bogdanów. Drogą tą 
na północny-zachód do drogi wewnętrznej Samborowice – Bogdanów. Drogą tą w tym samym 
kierunku do granicy województwa. Granicą województwa w kierunku północnym do nasypu 
kolejowego nieistniejącej linii kolejowej nr 321 i dalej nasypem tej linii kolejowej w kierunku 
wschodnim przez wieś Gałążczyce do drogi gminnej nr 104354 O w Grodkowie i drogą tą oraz drogą 
gminną nr 104367 O na wschód do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 70  
Opis granicy obwodu: od mostu na rzece Nysa Kłodzka we wsi Głębocko rzeką Nysa Kłodzka w 
kierunku południowym do drogi wojewódzkiej nr 385 i drogą tą w kierunku zachodnim przez Kopice 
do drogi gminnej nr 104331 O. Dalej drogą tą w kierunku zachodnim do drogi gruntowej prowadzącej 
do Starego Grodkowa i drogą tą, a następnie drogą wewnętrzną dalej na zachód do drogi 
wojewódzkiej nr 401 i drogą tą na południe do drogi gminnej nr 104322 O. Następnie drogą gminną 
na zachód do toru kolejowego linii nr 288, skąd torem tym w kierunku północnym do drogi gminnej 
nr 104380 O i drogą tą na wschód do drogi gminnej nr 104378 O, drogą tą na północny-wschód do 
drogi gminnej nr 104377 O, drogą tą na północ do drogi powiatowej nr 1506 O i drogą tą na wschód 
do drogi wewnętrznej prowadzącej na południowy-wschód do rzeki Grodkowska Struga. Drogą tą do 
rzeki i rzeką Grodkowską Strugą w kierunku wschodnim do mostu na drodze gruntowej przy 
przysiółku Golka i drogą tą na południowy-wschód do drogi powiatowej nr 1505 O. Drogą tą na 
południe do Żelaznej, dalej drogą powiatową nr 1507 O w kierunku wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 71  
Opis granicy obwodu: od mostu na rzece Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 rzeką Nysa 
Kłodzka w kierunku południowym do mostu na drodze krajowej nr 46. Od tego mostu drogą tą w 
kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej nr 1537 O we wsi Sidzina, skąd drogą tą w 
kierunku północno-zachodnim przez Giełczyce do Skoroszyc. Na zachód przez Skoroszyce, przez 
drogę wojewódzką nr 401 i drogą gminną 104421 O na południowy-zachód do toru kolejowego linii 
nr 288. Następnie torem tym w kierunku północnym do przejazdu kolejowego z drogą gminną nr 
104422 O we wsi Stary Grodków. Drogą tą na wschód do drogi wojewódzkiej nr 401, którą to w 
kierunku północnym do drogi wewnętrznej łączącej się z drogami gruntowymi prowadzącymi do 
Kopic. Następnie drogą tą oraz drogami gruntowymi w kierunku wschodnim do drogi gminnej nr 
104331 O, dalej drogą tą do drogi wojewódzkiej nr 385, skąd dalej na wschód drogą tą przez Kopice 
do punktu wyjścia.  
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Obwód nr 72  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1517 O z drogą krajową nr 46 w 
Niemodlinie drogą krajową nr 46 w kierunku południowo-zachodnim przez Brzęczkowice do drogi 
powiatowej nr 1532 O we wsi Grabin. Stąd drogą tą na południe do drogi gruntowej we wsi 
Szadurczyce, którą to dalej w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1533 O we wsi Bielice. 
Drogą tą w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1534 O. Drogą tą na południe, a następnie 
drogą wewnętrzną i gruntową na zachód do rzeki Młynówka Bielicka, dalej rzeką Młynówka Bielicka 
na północny-zachód do rzeki Nysa Kłodzka i rzeką tą na północ do drogi wojewódzkiej nr 385. Stąd 
drogą tą w kierunku wschodnim do drogi gruntowej  prowadzącej do wsi Roszkowice i drogą tą na 
północny-wschód do drogi powiatowej nr 1517 O we wsi Roszkowice. Stąd drogą tą w kierunku 
wschodnim przez wieś Piotrowa do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 73  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi krajowej nr 46 w Niemodlinie z drogą wojewódzką nr 
405, drogą wojewódzką nr 405 w kierunku południowym przez wieś Wydrowice do toru kolejowego 
linii nr 287 w Tułowicach. Stąd torem tym na południowy-zachód do drogi powiatowej nr 1522 O we 
wsi Goszczowice, następnie drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej nr 
1533 O we wsi Łambinowice. Drogą tą na zachód do drogi powiatowej nr 1532 O i dalej drogą tą na 
północ przez wieś Szadurczyce do drogi krajowej nr 46 we wsi Grabin i dalej drogą tą w kierunku 
północno-wschodnim przez Brzęczkowice do punktu wyjścia. 
 
Obwód nr 74  
Opis granicy obwodu: z Wawelna drogą wojewódzką nr 429 w kierunku południowo-wschodnim do 
drogi gminnej nr 104014 O w Polskiej Nowej Wsi, następnie drogą tą na południe do torów 
kolejowych linii nr 287. Stąd torem tym na zachód przez wieś Szydłów do stacji kolejowej we wsi 
Tułowice. Dalej drogą wojewódzką nr 405 na północ przez Wydrowice do drogi krajowej nr 46 w 
Niemodlinie. Z Niemodlina drogą tą na wschód przez Sosnówkę do drogi wojewódzkiej nr 435, którą 
to dalej w kierunku wschodnim przez Prądy do punktu wyjścia w Wawelnie.  
 
Obwód nr 75  
Opis granicy obwodu: od mostu kolejowego nad Kanałem Ulgi w Opolu, kanałem tym na południe do 
rowu odpływowego jazu polderu, rowem tym do jazu, dalej w kierunku południowo-zachodnim 
wałem polderu do drogi krajowej nr 45, drogą tą na północ do drogi gminnej nr 104860 O i drogą tą 
na zachód do drogi wojewódzkiej nr 414. Następnie drogą tą na południe do drogi wewnętrznej i 
drogami wewnętrznymi oraz gruntowymi w kierunku zachodnim do Dziekaństwa. Dalej drogą 
powiatową nr 1754 O na południe do Domecka, następnie drogą gminną nr 104004 O na zachód i 
dalej drogą gminną nr 104006 O w kierunku południowo-zachodnim do przysiółka Pucnik. Stąd 
drogami wewnętrznymi i gruntowymi w kierunku zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 429 w 
miejscowości Ochodze, drogą tą na północ do drogi powiatowej nr 1717 O, dalej drogą tą na zachód 
do drogi gminnej nr 104014 O. Drogą tą w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej nr 429 w 
Polskiej Nowej Wsi i dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim do Wawelna, następnie w tym 
samym kierunku drogą powiatową nr 1720 O przez Sokolniki do linii kolejowej nr 132 w Dąbrowie. 
Stąd torem kolejowym na południowy-wschód do punktu wyjścia. 
 
Obwód nr 76  
Opis granicy obwodu: z Prószkowa drogą wojewódzką nr 414 w kierunku południowo–zachodnim do 
leśnej linii oddziałowej stanowiącej granicę gminy Prószków i Tułowice (granica między oddziałami 
leśnymi nr 157 i 433). Stąd granicą tą w kierunku północno–zachodnim wzdłuż oddziałów leśnych nr 
157, 151, 146, 140, 127, 108 do drogi leśnej „Droga Węgierka” i dalej drogą tą w kierunku północno-
zachodnim do oddziału leśnego nr 130, do drogi leśnej prowadzącej do Przechodu i drogą tą w 
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kierunku południowo-zachodnim przez oddziały leśne nr 130-136, 119-125, wzdłuż oddziału nr 126 i 
dalej drogą wewnętrzną do drogi powiatowej nr 1806 O w Przechodzie. Drogą tą do rzeki Ścinawa 
Niemodlińska i rzeką tą na północ do toru kolejowego linii nr 287 i torem tym w kierunku wschodnim 
do drogi gminnej nr 104014 O, drogą tą na południe do drogi nr 1717 O, drogą tą na wschód do drogi 
wojewódzkiej nr 429 we wsi Ochodze. Następnie drogą tą na południe do ulicy, której przedłużenie 
stanowi droga prowadząca do przysiółka Pucnik i ulicą tą, a dalej drogą gruntową w kierunku 
wschodnim do przysiółka Pucnik. Stąd drogą gminną nr 104006 O na północ do drogi powiatowej nr 
1754 O we wsi Domecko i dalej drogą tą na południe do punktu wyjścia. 
 
Obwód nr 77 
Opis granicy obwodu: od wlotu Kanału Ulgi na rzece Odra, rzeką tą w kierunku południowym do 
autostrady A4 i dalej autostradą w kierunku północno-zachodnim do drogi krajowej nr 45. Stąd drogą 
tą na południe do wsi Gwoździce, dalej drogą gminną nr 106237 O na zachód do drogi leśnej i dalej 
na południe wzdłuż oddziałów leśnych nr 621, 628, 637, 700 i dalej w kierunku północno-zachodnim 
wzdłuż oddziałów leśnych nr 674, 663, 651, 638, 479, 465, 450 do drogi wojewódzkiej nr 414. Dalej 
drogą tą w kierunku północno-wschodnim do drogi powiatowej nr 1754 O w Prószkowie, drogą tą na 
północ do wsi Dziekaństwo, dalej drogą gminną nr 104002 O na południowy-wschód i kolejno 
drogami gruntowymi oraz wewnętrznymi do drogi wojewódzkiej nr 414, drogą tą na północ do drogi 
gminnej nr 104860 O, drogą tą na wschód do drogi krajowej nr 45, dalej na południe do wału polderu 
i wałem tym w kierunku północno-wschodnim do jazu na tym wale. Stąd rowem odpływowym jazu 
do Kanału Ulgi i kanałem tym do punktu wyjścia. 
 
Obwód nr 78  
Opis granicy obwodu: od przejazdu kolejowego w Chrząstowicach drogą powiatową nr 1751 O na 
południe do drogi krajowej nr 94 we wsi Walidrogi i dalej tą drogą na południowy-wschód do drogi 
powiatowej nr 1750 O we wsi Nakło. Z Nakła drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi 
powiatowej nr 1712 O we wsi Tarnów Opolski i dalej drogą tą w kierunku południowym i zachodnim 
przez Kosorowice i Miedziana do drogi wojewódzkiej nr 423 we wsi Przywory. Stąd drogą tą na 
południe do drogi powiatowej nr 1716 O we wsi Kąty Opolskie i dalej kolejno drogą tą a następnie 
drogą polną na zachód i północ do rzeki Odry i rzeką tą na północ do rowu melioracyjnego (na 
wysokości Wyrobiska Bolko), rowem tym, następnie drogą polną w kierunku południowo-wschodnim 
do drogi gminnej nr 103688 O (ul. Podmiejska), następnie ulicą tą na wschód do drogi wojewódzkiej 
nr 423 i drogą tą na południe do toru kolejowego. Od tego miejsca torem kolejowym w kierunku 
północno-wschodnim do wiaduktu na drodze wojewódzkiej nr 435, drogą tą w kierunku południowo-
wschodnim do obwodnicy miasta Opole (droga krajowa nr 94) i obwodnicą tą na północ do toru 
kolejowego. Torem tym na wschód do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 79  
Opis granicy obwodu: od rzeki Mała Panew w Ozimku drogą powiatową nr 1712 O w kierunku 
południowo-zachodnim do wsi Nowa Schodnia. Stąd na południowy-wschód drogą gminną nr 103324 
O, następnie na południe drogą leśną przez oddział leśny nr 185 i 186 do drogi powiatowej nr 1744 O 
we wsi Krzyżowa Dolina. Drogą tą na wschód około 300 m, a następnie drogą gruntową na 
południowy-zachód do rzeki Borycz, rzeką tą w kierunku południowo–wschodnim do drogi gminnej 
105106 O. Droga tą na południe do Krośnicy, dalej drogą gminną nr 105121 O na południowy-zachód 
i drogą wewnętrzną na południe do drogi powiatowej nr 1815 O. Drogą tą w kierunku zachodnim 
oraz południowym do drogi powiatowej nr 1764 O we wsi Utrata. Stąd drogą tą na zachód do drogi 
powiatowej nr 1749 O we wsi Raszowa i drogą tą na południe do drogi krajowej nr 94 we wsi Nakło. 
Dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1751 O we wsi Walidrogi i 
drogą tą na północ do toru kolejowego linii nr 144 w Chrząstowicach. Stąd torem tym w kierunku 
wschodnim do drogi powiatowej nr 1714 O  w Dębskiej Kuźni, drogą tą na północ do drogi krajowej 
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nr 46 i drogą tą na wschód do wsi Schodnia. Stąd drogą gminną nr 103204 O w kierunku północno-
wschodnim do drogi powiatowej nr 1706 O, drogą tą na północ do potoku Kaczyniec i potokiem tym 
do rzeki Mała Panew. Rzeką Mała Panew na południowy-wschód do punktu wyjścia w Ozimku.  
 
Obwód nr 80  
Opis granicy obwodu: od mostu drogi powiatowej nr 1804 O na rzece Mała Panew w mieście 
Kolonowskie, drogą tą w kierunku południowym przez Staniszcze Wielkie do rzeki Chrząstawa we wsi 
Osiek. Stąd rzeką tą w kierunku północno-zachodnim przez wieś Kadłub do rzeki Borycz, którą to dalej 
do drogi gminnej nr 105107 w miejscowości Borycz i drogą tą na południowy-zachód do drogi 
powiatowej nr 1815 O. Drogą tą na zachód do Krośnicy, skąd drogą wewnętrzną na północ do drogi 
gminnej nr 105121 O, drogą tą na wschód do drogi gminnej nr 105106 O i drogą tą na północ do rzeki 
Borycz i rzeką tą na północny-zachód do drogi gruntowej prowadzącej do wsi Krzyżowa Dolina. Drogą 
tą na północ do drogi powiatową nr 1744 O. Następnie drogą tą około 300 m w kierunku zachodnim 
do drogi leśnej, którą to dalej w kierunku północnym przez oddziały leśne nr 186, 185 do drogi 
gminnej nr 103324 O w Nowej Schodni. Droga gminną na północny-zachód do drogi powiatowej nr 
1712 O i drogą tą w kierunku północno-wschodnim do rzeki Mała Panew w Ozimku. Z Ozimka rzeką 
Mała Panew w kierunku wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 81  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi leśnej w oddziale leśnym nr 794 z drogą powiatową 
1976 O, drogą tą w kierunku wschodnim wzdłuż oddziałów leśnych nr 793, 792, 791, 315, 314 do 
granicy województwa i granicą tą w kierunku południowo-wschodnim, a następnie zachodnim do 
drogi gruntowej relacji Świbie–Kielcza. Dalej drogą tą na północ do  wsi Kielcza, do drogi 
wojewódzkiej nr 901, następnie drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi gminnej nr 
105631 O i drogą tą w kierunku północno-wschodnim oraz drogami wewnętrznymi do rzeki Mała 
Panew. Następnie przez rzekę Mała Panew w miejscu „starego mostu” w tym samym kierunku drogą 
gruntową do drogi powiatowej nr 1976 O i drogą tą do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 82  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 901 z drogą gruntową prowadzącą z 
Kielczy do Świbia, drogą tą na południe do granicy województwa. Następnie granicą województwa w 
kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1812 O, skąd drogą tą na północny-zachód do drogi 
powiatowej nr 1803 O we wsi Barut. Drogą tą w tym samym kierunku przez drogę wojewódzką nr 
426 i dalej drogą powiatową nr 1842 O przez wieś Piotrówka kolejno na północny-zachód, a 
następnie na północ do strumienia Piotrówka i strumieniem tym na północny-zachód do drogi 
powiatowej nr 1804 O przed przysiółkiem Kasztal. Drogą tą w kierunku północnym i północno-
wschodnim przez Staniszcze Wielkie do rzeki Mała Panew, rzeką tą w kierunku południowo-
wschodnim do „starego mostu” w mieście Zawadzkie. Następnie drogami wewnętrznymi i dalej 
drogą gminną nr 105631 O na południowy-zachód do drogi wojewódzkiej nr 901, skąd drogą tą na 
południowy-wschód do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 83  
Opis granicy obwodu: od mostu na rzece Chrząstawa we wsi Kadłub drogą powiatową nr 1807 O w 
kierunku południowo-zachodnim do wsi Grodzisko i dalej w tym samym kierunku drogami gminnymi 
nr 105304 O, nr 105371 O i nr 105368 O do drogi powiatowej nr 1854 O we wsi Sucha. Następnie 
drogą tą na południowy-wschód do drogi powiatowej nr 1822 O i drogą tą na południe do drogi 
krajowej nr 94. Drogą tą w kierunku północno-zachodnim przez Izbicko do drogi powiatowej nr 1749 
O we wsi Nakło. Stąd drogą tą na północ do drogi powiatowej nr 1764 O we wsi Raszowa i dalej drogą 
tą na wschód do drogi powiatowej nr 1815 O w przysiółku Utrata. Drogą tą na północ i wschód przez 
Krośnicę do drogi gminnej nr 105107 O we wsi Borycz. Stąd drogą tą na północ do rzeki Borycz i rzeką 
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tą na południowy-wschód do rzeki Chrząstawa, dalej rzeką tą w kierunku wschodnim do punktu 
wyjścia.  
 
Obwód nr 84  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 z drogą powiatową nr 1842 O we 
wsi Piotrówka, drogą wojewódzką nr 426 w kierunku południowo-zachodnim przez Jemielnicę i 
Szczepanek do drogi krajowej nr 94 w Strzelcach Opolskich. Drogą tą w kierunku zachodnim do drogi 
wojewódzkiej nr 409 i dalej drogą tą w tym samym kierunku do drogi powiatowej nr 1820 O we wsi 
Rożniątów. Stąd drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1806 O i drogą tą 
w kierunku północnym do drogi krajowej nr 94 we wsi Sucha. Drogą krajową nr 94 na północny-
zachód do drogi powiatowej nr 1822 O, drogą tą, a następnie drogą powiatową nr 1854 O na północ i 
drogami gminnymi nr 105368 O, nr 105371 O i nr 105304 O w kierunku północno-wschodnim do 
drogi powiatowej nr 1815 O we wsi Grodzisko i dalej drogą powiatową nr 1807 O w tym samym 
kierunku do drogi wewnętrznej we wsi Kadłub i drogą tą na wschód do rzeki Chrząstawa. Stąd rzeką 
tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 1804 O we wsi Osiek i drogą tą na 
północ do strumienia Piotrówka. Stąd strumieniem tym w kierunku południowo-wschodnim do drogi 
powiatowej nr 1842 O. Drogą tą na południe, a następnie na południowy-wschód przez wieś 
Piotrówka do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 85  
Opis granicy obwodu: Granicą województwa od przecięcia z drogą powiatową nr 1669 O na północ i 
północny-wschód do drogi gruntowej Samborowice–Bogdanów i drogą tą w kierunku południowo-
wschodnim do drogi powiatowej nr 1518 O we wsi Bogdanów. Z Bogdanowa drogą tą na południe 
przez Jaszów do drogi powiatowej nr 1657 O i dalej drogą tą na południowy-zachód do skrzyżowania 
z drogą powiatową 1661 O we wsi Kłodobok, skąd dalej w kierunku zachodnim drogą tą, a następnie 
drogą gruntową do Zurzyc. Z Zurzyc drogą powiatową nr 1669 O w kierunku północno-zachodnim 
przez Kamiennik do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 86  
Opis granicy obwodu: od przystanku kolejowego Chróścina Nyska torem kolejowym linii nr 288 w 
kierunku południowym przez Skoroszyce do drogi powiatowej nr 1601 O we wsi Pakosławice. Stąd 
drogą tą w kierunku zachodnim do Śmiłowic, dalej drogą powiatową nr 1664 O w kierunku północno-
zachodnim do Rzymian do drogi gminnej 104605 O i drogą tą w tym samym kierunku do drogi 
powiatowej nr 1663 O. Następnie drogą tą w tym samym kierunku do drogi powiatowej nr 1518 O 
we wsi Jaszów. Z Jaszowa drogą tą w kierunku północnym i północno-wschodnim do drogi 
powiatowej nr 1558 O we wsi Bogdanów. Stąd dalej drogą tą na północny-wschód do drogi 
powiatowej nr 1545 O w Kobieli, skąd kolejno drogami powiatowymi nr 1545 O i 1544 O przez 
Wojnowiczki i Chróścinę do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 87  
Opis granicy obwodu: od mostu drogi krajowej nr 46 z rzeką Nysa Kłodzka, rzeką tą na południe do 
drogi gruntowej prowadzącej do Lasocic i drogą tą na północny-zachód (obok posesji nr 63) i dalej 
drogami wewnętrznymi w tym samym kierunku do drogi powiatowej nr 1537 O. Drogą tą na północ 
do drogi wewnętrznej łączącej się z drogą gruntową prowadzącą do wsi Prusinowice. Drogą tą i dalej 
drogą gruntową na zachód do Prusinowic. W Prusinowicach drogą wewnętrzną na południe do drogi 
powiatowej nr 1602 O, skąd drogą tą dalej na północny-zachód do Pakosławic. Dalej w tym samym 
kierunku drogą powiatową nr 1601 O do toru kolejowego linii nr 288. Stąd torem tym w kierunku 
północnym do Skoroszyc, następnie na wschód drogą gminną nr 104421 O przez drogę wojewódzką 
nr 401 do drogi powiatowej nr 1537 O. Drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi 
krajowej nr 46 we wsi Sidzina, skąd drogą tą w kierunku północno-wschodnim do rzeki Nysa Kłodzka.  
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Obwód nr 88   
Opis granicy obwodu: od wsi Szadurczyce drogą powiatową nr 1532 O w kierunku południowym do 
drogi powiatowej nr 1533 O we wsi Łambinowice i dalej drogą tą na południowy-wschód do drogi 
wojewódzkiej nr 406 we wsi Wierzbie. Z Wierzbia drogą tą w tym samym kierunku do skrzyżowania z 
drogą wojewódzką nr 405. Od tego skrzyżowania drogą wojewódzką nr 405 na południe do drogi 
wojewódzkiej nr 407 w Korfantowie. Dalej drogą tą w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 
1605 O i drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1531 O. Z tego miejsca 
drogą tą w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej nr 406 w Jasienicy Dolnej. Następnie drogą tą 
w kierunku zachodnim do rzeki Nysa Kłodzka we wsi Piątkowice i dalej rzeką tą w kierunku 
północnym do rzeki Młynówka Bielicka. Rzeką tą na południowy-wschód do drogi gruntowej i drogą, 
a następnie drogą wewnętrzną na wschód do drogi powiatowej nr 1534 O we wsi Bielice. Dalej drogą 
tą na północ do drogi powiatowej nr 1533 O i drogą tą na wschód do drogi gruntowej Bielice-
Szadurczyce. Drogą gruntową w kierunku wschodnim do punktu wyjścia we wsi Szadurczyce. 
 
Obwód nr 89  
Opis granicy obwodu: ze wsi Przechód od mostu na rzece Ścinawa Niemodlińska drogą powiatową nr 
1206 O w kierunku południowym przez wsie Borek, Rzymkowice i przysiółek Kolonia Pogórze do drogi 
wojewódzkiej nr 407 we wsi Pogórze. Stąd drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi 
powiatowej nr 1528 O i drogą tą w kierunku południowym do wsi Piechocice. Z Piechocic drogą 
gminną nr 106610 O w kierunku północno-zachodnim do drogi gminnej nr 106606 O i drogą tą na 
zachód do drogi powiatowej nr 1526 O we wsi Puszyna, którą to następnie w kierunku północno-
zachodnim do Korfantowa. W Korfantowie kolejno drogą powiatową nr 1530 O oraz drogami 
wojewódzkimi nr 407 i 405 w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej nr 406 i dalej drogą tą w 
kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1533 O, drogą tą w tym samym kierunku do 
Łambinowic i dalej na północny-wschód do drogi powiatowej nr 1522 O. Drogą tą w kierunku 
północno-wschodnim do toru kolejowego linii nr 287 w Goszczowicach, torem tym w tym samym 
kierunku do mostu na rzece Ścinawa Niemodlińska w Tułowicach. Od mostu kolejowego rzeką tą na 
południe do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 90  
Opis granicy obwodu: od przecięcia się linii leśnej, stanowiącej granicę między gminami Prószków i 
Tułowice (granica między oddziałami leśnymi nr 157 i 433) drogą wojewódzką nr 414 na południowy-
zachód do Chrzelic, następnie drogą gminną nr 106557 O na zachód do drogi powiatowej nr 1270 O, 
drogą tą na południe do drogi gruntowej prowadzącej do Pogórza i drogą tą na zachód do drogi 
powiatowej nr 1206 O, dalej drogą tą na północ przez Rzymkowice i Borek do wsi Przechód, skąd 
drogą wewnętrzną, a następnie gruntową (leśną) w kierunku północno-wschodnim do drogi leśnej 
prowadzącej do Szydłowa i drogą tą na południowy-wschód do granicy gminy Prószków (linia 
oddziałowa pomiędzy oddziałami leśnymi nr 108 i 340) i granicą tą w tym samym kierunku (wzdłuż 
oddziałów leśnych nr 340, 359, 378, 397, 415, 433) do punktu wyjściowego.  
 
Obwód nr 91  
Opis granicy obwodu: od wsi Strzeleczki drogą powiatową nr 1833 O w kierunku zachodnim przez 
Ścigów do wsi Racławiczki. Ze wsi Racławiczki drogą powiatową nr 1207 O w tym samym kierunku i 
dalej drogami na zachód do drogi gminnej nr 106557 O i drogą tą do drogi wojewódzkiej nr 414 we 
wsi Chrzelice. Stąd drogą tą na północny-wschód do granicy powiatu opolskiego (linia oddziałowa 
pomiędzy oddziałami leśnymi nr 163 i 450). Następnie granicą tą w kierunku południowo-wschodnim 
(wzdłuż oddziałów leśnych nr 450, 465, 479, 638, 651, 663 do drogi gruntowej (leśnej) prowadzącej 
do Strzeleczek, drogą tą kierunku południowym przez oddziały leśne nr 663, 675, 676, 677, 678, 689, 
690 do punktu wyjścia.  
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Obwód nr 92  
Opis granicy obwodu: z miejscowości Strzeleczki drogą powiatową nr 1833 O w kierunku północnym 
do przysiółka Zbychowice. Stąd drogą gruntową i leśną przez oddziały leśne nr 690, 689, 678, 677, 
676, 675, 663 do granicy gminy Prószków, następnie na południowy-wschód granicą gminy wzdłuż 
oddziałów leśnych nr 663, 674 do drogi leśnej biegnącej w kierunku północno-wschodnim i drogą tą 
wzdłuż oddziałów leśnych nr 700, 637, 628, 621, a następnie na południowy-wschód oraz północny-
wschód do Gwoździc. Stąd drogą krajową nr 45 na północ do autostrady A4, autostradą w kierunku 
południowo-wschodnim do rzeki Odry. Rzeką Odra w kierunku południowym do drogi wojewódzkiej 
nr 409 i drogą tą na zachód do punktu wyjścia w Strzeleczkach. 
 
Obwód nr 93  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania torów kolejowych linii nr 132 z drogą relacji Nakło-Kamień Śl. 
drogą leśną w kierunku południowo-zachodnim do drogi gminnej nr 106117 O i dalej drogą tą w tym 
samym kierunku do drogi powiatowej nr 1817 O w Kamieniu Śląskim, następnie drogą tą do drogi 
prowadzącej przez lotnisko do Kamionka. Drogą tą na południe do Kamionka i dalej drogą gminną nr 
106159 O w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1831 O, dalej w tym samym kierunku drogą 
leśną do wyrobiska. Następnie drogami technicznymi na zachód oraz północny-wschód do głównej 
drogi transportu technicznego i drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do zakładu górniczego, 
skąd dalej drogą wewnętrzną w kierunku północno-zachodnim do drogi leśnej w oddziale leśnym nr 
206 i drogą tą na zachód do drogi gminnej nr 106113 O w Górażdżach. Następnie drogami 
wewnętrznymi na południe i zachód do drogi powiatowej 1832 O i drogą tą w tym samym kierunku, a 
następnie na południe do drogi wojewódzkiej nr 423. Stąd drogą tą na północny-zachód do Choruli, Z 
Choruli w kierunku zachodnim kolejno drogą powiatową 1832 O, drogą gminną nr 106152 O oraz 
drogami gruntowymi do rzeki Odry. Rzeką Odra w kierunku północnym i przed śluzą we wsi Kąty 
Opolskie drogą gruntową na południe do drogi powiatowej nr 1716 O i drogą tą na wschód do drogi 
wojewódzkiej nr 423, drogą tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1712 O we wsi 
Przywory. Następnie drogą tą na wschód przez Miedzianą i Kosorowice do drogi powiatowej nr 1750 
O w Tarnowie Opolskim i tą drogą w tym samym kierunku do Nakła do skrzyżowania z drogą krajową 
nr 94. Z Nakła w kierunku południowym drogą gminną nr 105007 O do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 94  
Opis granicy obwodu: od mostu autostrady A4 na rzece Odra, rzeką tą w kierunku północnym do 
drogi gruntowej prowadzącej do Choruli i drogą tą, a następnie drogą gminną nr 106152 O oraz drogą 
powiatową nr 1832 O w kierunku wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli. Następnie 
drogą tą na południowy-wschód do drogi powiatowej nr 1832 O i drogą tą w kierunku północnym i 
wschodnim do Górażdży. Dalej drogami wewnętrznymi na wschód i północ do drogi gminnej nr 
106113 O, skąd drogą leśną w kierunku wschodnim do drogi wewnętrznej i drogą tą na południowy-
wschód do zakładu górniczego. Dalej główną drogą transportu technicznego w kierunku północno-
wschodnim i następnie drogami technicznymi w kierunku południowo-zachodnim oraz wschodnim 
do drogi leśnej i drogą tą w tym samym kierunku do drogi powiatowej nr 1831 O, skąd następnie 
drogą gminną nr 106159 O do Kamionka. Stąd drogą prowadzącą przy lotnisku do Kamienia Śląskiego 
do drogi powiatowej nr 1831 O, dalej drogą na wschód do ulicy 1-go Maja i ulicą tą na południe do 
drogi gminnej relacji Kamień Śląski – Siedlec, dalej drogą tą na południowy-wschód do wsi Siedlec, 
następnie drogą powiatową nr 1809 O na południe do drogi wojewódzkiej nr 409 i drogą tą w 
kierunku wschodnim do drogi łączącej wsie Ligota Dolna i Oleszka. Drogą tą na południe do 
autostrady A4 i autostradą tą na zachód do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 95  
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Opis granicy obwodu: od przecięcia drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową nr 1806 O we wsi Sucha, 
drogą powiatową nr 1806 O na południe do drogi powiatowej nr 1820 O w Szymiszowie i drogą ta na 
południowy-wschód do drogi wojewódzkiej nr 409 we wsi Rożniątów. Następnie drogą tą w kierunku 
zachodnim przez Kalinów, Niwki do drogi powiatowej nr 1809 O we wsi Ligota Dolna i drogą tą w 
kierunku północnym do wsi Siedlec. Stąd na zachód drogą gminną nr 105108 O Siedlec-Kamień Śląski 
do ulicy 1-go Maja w Kamieniu Śląskim i ulicą tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1817 
O. Następnie drogą tą w kierunku północno-wschodnim do drogi gminnej nr 106117 O prowadzącej 
do miejscowości Nakło i droga tą w kierunku północno-wschodnim, a następnie drogą gminną nr 
105007 O do Nakła. Z Nakła drogą krajową nr 94 w kierunku południowo-wschodnim do punktu 
wyjścia.  
 
Obwód nr 96  
Opis granicy obwodu: Granicą województwa od przecięcia z drogą powiatową nr 1812 O w kierunku 
południowym do drogi gminnej nr 105509 O, dalej drogą tą w kierunku zachodnim do drogi 
powiatowej nr 1802 O w Centawie, drogą tą na północ do drogi gminnej nr 105512 O i drogą tą, a 
następnie drogą gruntową w kierunku zachodnim do Dziewkowic. W Dziewkowicach drogą gminną nr 
105296 O oraz 105298 O na zachód i południe do drogi powiatowej nr 1847 O i dalej drogą tą na 
południe do drogi gminnej 105300 O za przejazdem kolejowym, i drogą tą oraz drogami 105265 O, 
105414 O na zachód do drogi wojewódzkiej nr 426. Drogą tą w kierunku północno-wschodnim do 
drogi powiatowej nr 1803 O i dalej drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do wsi Barut, skąd 
dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 1812 O do punktu wyjścia. 
 
Obwód nr 97  
Opis granicy obwodu: Granicą województwa od przecięcia z drogą gminną nr 105509 O w kierunku 
południowo-wschodnim, a następnie północno-zachodnim do drogi polnej prowadzącej do wsi 
Warmątowice. Stąd drogą tą w kierunku północnym do drogi gminnej nr 105399 O i dalej drogą tą, a 
następnie drogą gminną nr 105396 O do drogi krajowej nr 94. Drogą tą na zachód do drogi 
wojewódzkiej nr 426 w Strzelcach Opolskich, skąd dalej na północ do drogi gminnej nr 105414 O i 
drogą tą oraz drogami nr 105265 O i 105300 O w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 1847 
O. Następnie drogą tą na północ do drogi gminnej nr 105298 O i drogą tą w tym samym kierunku i 
dalej drogą gminną nr 105296 O oraz drogą gruntową w kierunku wschodnim do drogi gminnej nr 
105512 O w Centawie. Dalej drogą tą do drogi powiatowej nr 1802 O i drogą tą na południe do drogi 
gminnej nr 105509 O, skąd drogą tą w kierunku wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 98  
Opis granicy obwodu: od przecięcia się drogi powiatowej nr 1654 O z granicą województwa, granicą 
województwa w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1669 O. Stąd drogą tą w kierunku 
południowo-wschodnim przez wieś Kamiennik do skrzyżowania z drogą gruntową we wsi Zurzyce, 
dalej drogą gruntową w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 1661 O we wsi Kłodobok i dalej 
drogą tą do drogi powiatowej nr 1657 O. Ze wsi Kłodobok drogą tą na południe do Karłowic Wielkich i 
dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 1658 O przez Rysiowice do drogi powiatowej nr 
1654 O we wsi Grądy. Następnie drogą tą w kierunku północno-zachodnim przez Starowice, Suliszów 
i Lipniki do granicy województwa.  
 
Obwód nr 99  
Opis granicy obwodu: od mostu na rzece Cielnica we wsi Grądy drogą powiatową nr 1658 O w 
kierunku północnym do wsi Karłowice Wielkie i dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 
1657 O przez wieś Kłodobok do wsi Jaszów. Stąd w kierunku południowo–wschodnim drogą 
powiatową nr 1663 O przez Radowice do drogi gminnej nr 104605 O i dalej drogą tą do drogi 
powiatowej nr 1664 O w Rzymianach. Z Rzymian drogą tą na południowy-wschód do Śmiłowic, dalej 
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drogą powiatową nr 1601 O w kierunku wschodnim przez Reńską Wieś i Pakosławice do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 46. Drogą krajową nr 46 w kierunku południowo-zachodnim do 
drogą gruntowej  prowadzącej do wsi Regulice. Stąd drogą tą w kierunku zachodnim do drogi 
powiatowej nr 1677 O w Regulicach. Następnie drogą tą na północ do drogi gruntowej prowadzącej 
do Sękowic i drogą tą w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1666 O w Sękowicach, skąd 
dalej drogą tą w tym samym kierunku do rzeki Cielnica we wsi Radzikowice. Z Radzikowic rzeką 
Cielnica w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1658 O we wsi Grądy.  
 
Obwód nr 100  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1601 O i 1602 O w 
Pakosławicach, drogą powiatową nr 1602 O w kierunku wschodnim do wsi Prusinowice do drogi 
wewnętrznej, drogą wewnętrzną na północ do drogi gruntowej prowadzącej do Lasocic i drogą tą na 
wschód do Lasocic. Drogą powiatową nr 1537 O na południe do drogi wewnętrznej, drogami 
wewnętrznymi w kierunku południowo-wschodnim, (obok posesji nr 63) do drogi gruntowej i drogą 
tą na południowy-wschód do rzeki Nysa Kłodzka. Rzeką Nysa Kłodzka kierunku południowo-
zachodnim do jazu przy A. Wojska Polskiego w Nysie, dalej drogą gminną nr 106805 O na północ do 
drogi wojewódzkiej nr 411 i drogą tą w tym samym kierunku do drogi krajowej nr 46, dalej drogą tą w 
kierunku północno-wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 101   
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania dróg powiatowych nr 1531 O i nr 1605 O w obrębie wsi 
Jasienica Dolna drogą powiatową nr 1605 O w kierunku wschodnim przez Myszowice do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1557 O. Drogą tą na południe do drogi wojewódzkiej nr 407 we 
wsi Kuropas i dalej drogą wojewódzką nr 407 w tym samym kierunku do wsi Rynarcice. Z Rynarcic w 
kierunku południowym drogą gminną nr 106611 O do drogi gminnej nr 106612 O i drogą tą na 
południowy-wschód do Jagielnicy. Z Jagielnicy drogą powiatową 1529 O na południe do nasypu 
kolejowego nieczynnego toru kolejowy we wsi Ścinawa Nyska. Stąd nasypem tym w kierunku 
zachodnim do drogi krajowej nr 41 i dalej drogą tą w kierunku zachodnim do wsi Wierzbięcice. Z 
Wierzbięcic na północ drogą gruntową i drogami wewnętrznymi do drogi powiatowej nr 1605 O w 
Domaszkowicach. Drogą tą na północ przez Domaszkowice do drogi wojewódzkiej nr 407, drogą tą na 
zachód do Skowroniego Potoku i ciekiem tym na północ do rzeki Nysa Kłodzka. Rzeką Nysa Kłodzka w 
kierunku północno-wschodnim do mostu na drodze wojewódzkiej nr 406 we wsi Piątkowice, drogą tą 
w kierunku wschodnim do Jasienicy Dolnej i dalej drogą powiatową nr 1531 O na południe do punktu 
wyjścia.  
 
Obwód nr 102  
Opis granicy obwodu: z Korfantowa drogą powiatową nr 1526 O w kierunku południowo-wschodnim 
do Puszyny, dalej drogą gminną 106606 O w kierunku wschodnim do drogi gminnej nr 106610 O i 
drogą tą na południowy-wschód do drogi powiatowej nr 1528 O w Piechocicach. Następnie drogą tą 
w kierunku południowo-zachodnim przez Grabinę do Koloni Otockiej, dalej drogą powiatową nr 1526 
O na południe do Śmickiego Potoku, Śmickim Potokiem na południowy-zachód do linii wysokiego 
napięcia, linią tą na zachód do drogi gruntowej prowadzącej do Śmicza, którą to dalej w kierunku 
południowo-zachodnim do drogi gminnej nr 106515 O. Drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 
nr 1205 O i dalej drogą tą w kierunku zachodnim do Ścinawy Nyskiej, dalej drogą powiatową nr 1529 
O w kierunku północnym do Jagielnicy, drogą gminną nr 106612 O na północny-zachód do drogi 
gminnej nr 106611 O i dalej drogą tą w kierunku północno-wschodnim do Rynarcic. Stąd drogą  
wojewódzką nr 407 na północ do drogi powiatowej nr 1557 O we wsi Kuropas, skąd drogą tą w tym 
samym kierunku do drogi powiatowej nr 1605 O, drogą tą w kierunku wschodnim do drogi 
wojewódzkiej nr 407 i dalej drogą tą na wschód do drogi powiatowej nr 1530 O w Korfantowie i 
drogą tą na południe do punktu wyjścia. 
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Obwód nr 103  
Opis granicy obwodu: z miejscowości Chrzelice drogą powiatową nr 1232 O w kierunku południowo-
zachodnim do wsi Łącznik. Stąd drogą wojewódzką nr 407 na południowy wschód do drogi 
wojewódzkiej nr 414. Drogą wojewódzką nr 414 w kierunku południowo-zachodnim przez wieś 
Krobusz do miasta Biała. Stąd drogą gminną nr 106558 O na południowy-zachód do drogi gruntowej 
prowadzącej do drogi wojewódzkiej nr 414 i drogą tą na południowy-wschód do drogi powiatowej nr 
1208 O (przed drogą wojewódzką nr 414), drogą tą na południowy-zachód do gminnej nr 106562 O. 
Drogą tą na zachód do drogi gminnej nr 106558 O i drogą tą na północ do drogi gminnej 106537 O i 
dalej do drogi powiatowej nr 1526 O. Drogą powiatową nr 1526 O w kierunku północno-zachodnim i 
w tym samym kierunku drogą powiatową nr 1205 O do Śmicza. Stąd drogą gminną nr 106515 O w 
kierunku północnym do linii wysokiego napięcia i linią tą na wschód do Śmickiego Potoku. Śmickim 
Potokiem na północny-wschód do drogi powiatowej nr 1526 O. Drogą tą na północ do drogi 
powiatowej nr 1528 O. Drogą powiatową nr 1528 O w kierunku północno-wschodnim przez wieś 
Grabina i Piechocice do drogi wojewódzkiej nr 407. Drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do 
wsi Pogórze, dalej drogą powiatową nr 1206 O na północ do drogi gruntowej i drogą tą w kierunku 
wschodnim do wsi Chrzelice, następnie drogą powiatową nr 1270 O na północ do drogi gminnej nr 
106557 O i drogą tą na wschód do punktu wyjścia. 
 
Obwód nr 104  
Opis granicy obwodu: z miejscowości Dobra drogą powiatową nr 1837 O w kierunku południowo-
zachodnim przez Łowkowice do Pisarzowic. Stąd dalej w kierunku południowo-zachodnim drogą 
powiatową nr 1255 O i następnie drogą gminną nr 106443 O do przysiółka But, dalej na południe 
drogą gruntową do drogi powiatowej nr 1269 O i dalej drogą gruntową do Błażejowic Dolnych. 
Następnie drogą powiatową nr 1208 O na zachód przez Wilków, Rostkowice i Solec do wiaduktu pod 
drogą wojewódzką nr 414 i dalej drogą gruntową w kierunku północno-zachodnim do drogi gminnej 
106558 O i droga tą na północny-wschód do drogi wojewódzkiej nr 414. Drogą tą na północ przez 
Krobusz, Dębinę do drogi wojewódzkiej nr 407. Drogą tą w kierunku północno-zachodnim do 
Łącznika, dalej drogą powiatową nr 1232 O w kierunku północno-wschodnim do drogi wojewódzkiej 
nr 414 w Chrzelicach. Stąd drogą gminną nr 106557 O i dalej drogą w kierunku wschodnim do drogi 
powiatowej nr 1207 O w Racławiczkach. Drogą tą na wschód do drogi powiatowej nr 1833 O i drogą 
tą w tym samym kierunku poprzez Ścigów do Strzeleczek, dalej  drogą wojewódzką nr 409  w 
kierunku południowo-wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 105 
Opis granicy obwodu: od mostu drogi wojewódzkiej nr 409 na rzece Odra w Krapkowicach, rzeką 
Odrą w kierunku południowo-wschodnim do ujścia starorzecza Odry przed śluzą w Krępnej. 
Następnie starorzeczem tym w kierunku południowym do drogi gruntowej prowadzącej do przysiółka 
Rybarze i drogą tą na zachód do rzeki Stradunia. Rzeką tą w kierunku południowo-zachodnim do 
rowu (za miejscowością Kamionka), rowem tym do drogi gruntowej prowadzącej do Grocholubia i 
drogą tą na północny-zachód do drogi powiatowej nr 1447 O. Drogą tą, a następnie drogą powiatową 
nr 1810 O na północny-zachód do drogi gruntowej prowadzącej do przysiółka Posiłek i drogą tą na 
południowy-zachód do przysiółka Posiłek, dalej drogą powiatową nr 1445 O przez Zabierzów do drogi 
gruntowej prowadzącej do Rozkochowa i drogą tą na południowy-zachód do Rozkochowa. Następnie 
drogą powiatową nr 1210 O na południowy-zachód do Głogówka i dalej na zachód drogą krajową nr 
40 do rzeki Osobłogi, rzeką tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1837 O we wsi Rzepcze 
i drogą tą na północny-zachód oraz północny-wschód do Kierpienia. Stąd przez Osobłogę drogą 
wewnętrzną i dalej na północny-zachód drogą powiatową nr 1278 O i 1269 O do przysiółka But, do 
drogi gminnej nr 106433 O prowadzącej do wsi Pisarzowice. Dalej drogą tą w kierunku północno-
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wschodnim do wsi Pisarzowice, skąd dalej drogą powiatową nr 1837 O na północny-wschód do drogi 
wojewódzkiej nr 409 w Dobrej. Stąd drogą tą w tym samym kierunku do punktu wyjścia. 
 
Obwód nr 106  
Opis granicy obwodu: od mostu na rzece Odra we wsi Rogów Opolski, w którym autostrada A4 
przecina rzekę Odra, autostradą A4 w kierunku południowo-wschodnim do drogi łączącej wsie Ligota 
Dolna i Oleszka i tą drogą w kierunku południowym do wsi Oleszka. Następnie kolejno drogami 
gminną nr 106042 O na zachód i drogą gminna nr 109132 O na południe do drogi powiatowej nr 1443 
O, drogą tą dalej w kierunku południowym przez Żyrową do Zdzieszowic, skąd dalej drogą powiatową 
nr 1808 O, a następnie nr 1408 O w kierunku południowo-zachodnim do przeprawy promowej na 
rzece Odra. Stąd rzeką Odra w kierunku północno-zachodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 107  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką 426 w mieście 
Strzelce Opolskie, drogą wojewódzką nr 426 na południe do wiaduktu nad autostradą A4 we wsi 
Olszowa. Następnie autostradą w kierunku zachodnim do drogi łączącej wsie Ligota Dolna i Oleszka i 
drogą tą, a następnie drogą gminną nr 105331 O na północ do drogi wojewódzkiej nr 409 w Ligocie 
Dolnej. Następnie drogą wojewódzką nr 409 w kierunku wschodnim przez Niwki, Kalinów i Rożniątów 
do Strzelec Opolskich do drogi krajową nr 94 i drogą tą na południowy-wschód do punktu 
wyjściowego.  
 
Obwód nr 108  
Opis granicy obwodu: od wiaduktu nad autostradą A4 we wsi Olszowa drogą wojewódzką nr 426, w 
kierunku południowym do drogi powiatowej nr 1401 O we wsi Zalesie Śląskie i dalej drogą tą w 
kierunku zachodnim przez Lichynię i Leśnicę do drogi powiatowej nr 1808 O w Zdzieszowicach. Drogą 
tą, a następnie drogą powiatową nr 1443 O na północ do drogi gminnej nr 109132 O i drogą tą do wsi 
Oleszka, skąd drogą gminną nr 106042 na wschód do drogi relacji Oleszka – Ligota Dolna i drogą tą 
północ do autostrady A4, autostradą tą w kierunku wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 109  
Opis granicy obwodu: ze wsi Warmątowice, drogą gminną nr 105396 O na południe i dalej drogą 
gminną nr 105399 O do drogi gruntowej prowadzącej do granicy województwa i dalej drogą tą na 
wschód do granicy województwa. Granicą województwa na południe do drogi gruntowej Jaryszów-
Chechło i drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1461 O we wsi Jaryszów i 
dalej w kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej nr 1441 O, drogą tą w kierunku 
północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1455 O w Zimnej Wódce. Drogą tą w tym samym 
kierunku do drogi powiatowej 1440 O i drogą tą na południe i zachód przez wieś Klucz do drogi 
wojewódzkiej nr 426. Stąd drogą tą w kierunku północnym przez wieś Olszowa do drogi krajowej nr 
94 w Strzelcach Opolskich i drogą tą w kierunku wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 110  
Opis granicy obwodu: ze wsi Jaryszów drogą powiatową 1461 O na wschód do drogi gruntowej 
Jaryszów–Chechło i dalej drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do granicy województwa, a 
następnie wzdłuż tej granicy w kierunku południowym do rzeki Kłodnica. Następnie rzeką tą w 
kierunku zachodnim do miasta Kędzierzyn Koźle – dzielnicy Sławięcice do drogi krajowej nr 40, dalej 
drogą tą , a następnie drogą wojewódzką nr 426 w kierunku północno-zachodnim i północnym przez 
Zalesie Śląskie do drogi powiatowej nr 1440 O. Następnie drogą tą na wschód przez miejscowość 
Klucz do drogi powiatowej 1455 O i dalej w kierunku wschodnim do drogi powiatowej 1441 O w 
miejscowości Zimna Wódka. Drogą tą na południowy-wschód do punktu wyjścia we wsi Jaryszów.  
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Obwód nr 111  
Opis granicy obwodu: od przecięcia drogi powiatowej nr 1654 O z granicą województwa, drogą tą w 
kierunku południowo-wschodnim przez Lipniki, Starowice do drogi powiatowej nr 1658 O we wsi 
Grądy. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do wsi Ulanowice. Z Ulanowic na południe drogą 
gruntową do skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1655 O w miejscowości 
Otmuchów – Wójcice. Drogą powiatową nr 1655 O na południe do drogi gminnej nr 106912 O i dalej 
w tym samym kierunku drogą tą, a następnie ciekiem do rzeki Nysa Kłodzka. Od tego miejsca rzeką 
Nysa Kłodzka w kierunku zachodnim do elektrowni Otmuchów, a następnie wałem Jeziora 
Otmuchowskiego w kierunku północnym i zachodnim do przejazdu kolejowego w rejonie Otmuchów-
Sarnowice (dawna stanica rybacka). Następnie linią kolejową nr 137 na zachód do drogi gruntowej 
prowadzącej do Lubiatowa i drogą tą w kierunku południowym do starego nasypu kolejowego, stąd 
nasypem tym w kierunku zachodnim do rzeki Młynówka i rzeką tą na południowy-wschód do rzeki 
Nysa Kłodzka. Rzeką Nysa Kłodzka w kierunku zachodnim do granicy województwa i granicą 
województwa na północ do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 112  
Opis granicy obwodu: od mostu na rzece Cielnica w Radzikowicach drogą powiatową nr 1666 O w 
kierunku wschodnim do wsi Sękowice, skąd dalej na wschód drogą gruntową prowadzącą do wsi 
Regulice. Następnie drogą powiatową nr 1677 O przez wieś na południe do drogi gruntowej i drogą tą 
w kierunku wschodnim do drogi krajowej nr 46. Drogą tą w kierunku południowym do drogi 
wojewódzkiej nr 411 i drogą tą dalej na południe, a następnie południowy-zachód do drogi 
wojewódzkiej nr 489 i drogą tą na zachód do drogi powiatowej nr 1631 O. Drogą powiatową nr 1631 
O w kierunku południowym do granicy Jeziora Nyskiego (drogi technicznej prowadzącej na wał 
zbiornika). Granicą zbiornika w kierunku zachodnim do drogi polnej prowadzącej do wsi Wójcice i 
drogą tą na zachód do drogi gminnej nr 106912 O w Wójcicach i dalej drogą tą kierunku północnym 
do drogi powiatowej nr 1655 O i dalej drogą tą do skrzyżowania z drogą krajową nr 46. Stąd w tym 
samym kierunku drogą gruntową do wsi Ulanowice. Z Ulanowic drogą powiatową 1658 O w kierunku 
północno-wschodnim przez wieś Grądy do rzeki Cielnica, rzeką tą w kierunku wschodnim do punktu 
wyjściowego we wsi Radzikowice.  
 
Obwód nr 113  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi krajowej nr 41 z drogą powiatową nr 1672 O we wsi 
Wierzbięcice, drogą krajową nr 41 w kierunku wschodnim do nasypu kolejowego nieczynnego toru 
kolejowego i nasypem tym dalej w tym samym kierunku do drogi powiatowej nr 1529 O w Ścinawie 
Nyskiej. Dalej drogą tą i następnie drogą powiatową nr 1672 O w kierunku południowo-zachodnim do 
drogi gminnej nr 106688 O w Lipowej, drogą tą na południe do Mieszkowic. W Mieszkowicach drogą 
wewnętrzną na wschód do drogi powiatowej nr 1611 O i drogą tą na południe do Szybowic. W  
Szybowicach drogą powiatową nr 1612 O na zachód do drogi gruntowej i drogą tą na północ do drogi 
gminnej nr 107174 O i drogą tą w kierunku zachodnim do Nowego Lasu, dalej drogą powiatową nr 
1608 O w kierunku północno-zachodnim do Starego Lasu, następnie w tym samym kierunku drogą 
powiatową nr 1607 O do wsi Hajduki Nyskie. Stąd drogą gminną 109139 O na południowy-zachód do 
drogi wojewódzkiej nr 411, drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 1627 O we wsi Przełęk i 
drogą tą na południowy-zachód i kolejno północny-zachód do drogi wewnętrznej prowadzącej do 
starorzecza rzeki Biała Głuchołaska i drogą tą na południowy-zachód do starorzecza. Starorzeczem 
tym do rzeki Biała Głuchołaska i rzeką tą na północ do drogi powiatowej nr 1632 O, dalej drogą tą na 
wschód do drogi powiatowej nr 1631 O prowadzącej do zapory Jeziora Nyskiego, drogą tą na północ 
do drogi technicznej na osiedlu Zamłynie i drogą tą do drogi powiatowej nr 1628 O i drogą tą na 
południe do drogi powiatowej nr 2164 O. Dalej drogą tą oraz drogą nr 2170 O w kierunku północno-
wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 489, drogą tą na południe i wschód do drogi wewnętrznej przy 
granicy miasta Nysa i drogą tą w kierunku północnym do cieku bez nazwy. Dalej ciekiem tym (granicą 
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miasta Nysa) na północ do toru kolejowego linii nr 287, torem tym w kierunku wschodnim do rzeki 
Kamienica, rzeką tą w kierunku północnym do drogi gminnej nr 106859 O, drogą tą w kierunku 
zachodnim do drogi gminnej nr 106835 O, drogą tą na północ do drogi powiatowej. Drogą tą na 
południowy-zachód do drogi wewnętrznej i drogą tą na północ do rzeki Nysa Kłodzka, dalej rzeką tą 
na wschód do Skowroniego Potoku, potokiem tym na południe do drogi wojewódzkiej nr 407 w 
Kubicach, drogą tą na wschód do drogi powiatowej nr 1605 O i dalej kolejno drogą tą przez 
Domaszkowice oraz drogą gruntową na południe do drogi krajowej nr 41. 
 
Obwód nr 114  
Opis granicy obwodu: z miejscowości Biała drogą gminną nr 106558 O w kierunku południowo– 
zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 414, dalej drogą tą przez wieś Lubrza oraz drogą krajową nr 41 
do drogi powiatowej nr 2270 O w Prudniku. Drogą tą w kierunku północno-zachodnim, a następnie 
drogą powiatową nr 1613 O, do drogi krajowej nr 41. Następnie drogą tą w tym samym kierunku do 
drogi powiatowej nr 1612 O i dalej drogą tą w kierunku zachodnim do wsi Szybowice, stąd drogą 
powiatową nr 1611 O na północ do wsi Mieszkowice. Następnie drogą gruntową przez wieś 
Mieszkowice w kierunku zachodnim oraz północnym do drogi gminnej nr 106688 O. Drogą tą na 
północ do drogi powiatowej nr 1672 O, drogą tą w kierunku północno-wschodnim i dalej w tym 
samym kierunku drogą powiatową nr 1529 O do wsi Ścinawa Nyska do drogi powiatowej nr 1205 O. 
Drogą tą w kierunku południowo-wschodnim przez Śmicz do drogi powiatowej nr 1526 O i dalej 
drogą tą do Białej. W miejscowości Biała drogą gminną nr 106537 O na południe do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 115  
Opis granicy obwodu: z miejscowości Solec drogą powiatową nr 1256 O w kierunku południowym do 
drogi krajowej nr 40 w miejscowości Nowy Browiniec. Następnie drogą krajowa nr 40 w kierunku 
południowo-zachodnim przez Laskowice do drogi gminnej nr 107330 O, drogą tą na północny-zachód 
do drogi wojewódzkiej nr 414, dalej drogą tą w kierunku północno-wschodnim do drogi gminnej nr 
106558 O i drogą na północ do drogi gminnej nr 106562 w Białej. Z miasta Biała, drogą tą na wschód 
do drogi powiatową nr 1208 O, a następnie drogą tą dalej w tym samym kierunku do punktu wyjścia 
we wsi Solec.  
 
Obwód nr 116  
Opis granicy obwodu: ze wsi Mochów drogą powiatową nr 1209 O w kierunku południowo-
zachodnim do Dzierżysławic, stąd drogą relacji Szonów - Dzierżysławice na południe do linii kolejowej 
nr 137 i torem tej linii na południowy-zachód do rzeki Osobłogi. Rzeką Osobłoga w kierunku 
południowo-zachodnim do rowu przecinającego drogę powiatową nr 1209 O w Racławicach Śląskich. 
Ciekiem tym na północ do drogi powiatowej nr 1209 O, drogą tą na zachód do drogi gminnej nr 
107454 O i dalej drogą tą na północ, następnie drogą gminną nr 107308 O na północny-zachód do 
miejscowości Nowy Browiniec. Stąd drogą gminną nr 107323 O i dalej drogą powiatową nr 1256 O na  
północ przez Browiniec Polski do Miejscowości Solec. Następnie drogą powiatową nr 1208 O na 
wschód do wsi Błażejowice Dolne. Stąd drogą wewnętrzną i drogami gruntowymi w kierunku 
północnym do drogi powiatowej nr 1269 O, dalej na wschód drogą gruntową oraz drogą powiatową 
nr 1269 O do wsi Kierpień i dalej kolejno drogą powiatową nr 1278 O, drogą wewnętrzną i drogą 
powiatową nr 1837 O  do rzeki Osobłoga we wsi Rzepcze. Rzeką Osobłoga na południe do drogi 
krajowej nr 40 i tą drogą na zachód do punktu wyjściowego. 
 
Obwód nr 117  
Opis granicy obwodu: ze wsi Grocholub drogą gminną nr 107511 O w kierunku południowo-
wschodnim i dalej drogą gruntową w tym samym kierunku do rowu melioracyjnego, rowem tym na 
południowy-zachód, a następnie południowy-wschód do rzeki Stradunia, następnie rzeką tą w 
kierunku południowo-zachodnim do wsi Zwiastowice. Stąd drogą krajową nr 40 w kierunku 
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zachodnim przez Biedrzychowice i Stare Kotkowice do Głogówka. Z Głogówka drogą powiatową nr 
1210 O w kierunku północno-wschodnim przez Rozkochów do drogi gruntowej prowadzącej do 
Zabierzowa i dalej drogą tą w kierunku północno-wschodnim do drogi powiatowej nr 1445 O w 
Zabierzowie. Stąd drogą tą w tym samym kierunku przez Zabierzów do drogi powiatowej nr 1465 O i 
dalej drogami gruntowymi do drogi powiatowej nr 1810 O w Grocholubiu, drogą tą na południowy-
wschód do drogi powiatowej nr 1447 O i tą drogą do punktu wyjściowego.  
 
Obwód nowy nr 118 
Opis granicy obwodu: od ujścia starorzecza Odry przed śluzą w miejscowości Krępna rzeką Odrą w 
kierunku południowym do drogi gminnej nr 107986 O i drogą tą na zachód oraz kolejno drogami 
gminnymi nr 107705 O, 107866 O i 107987 O do drogi krajowej nr 40 w Większycach, drogą tą w 
kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1409, dalej drogą tą w kierunku południowym do 
Radziejowa, skąd drogą gminną nr 107683 O i drogą polną na południe do drogi krajowej nr 38. 
Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej nr 1418 O. Drogą powiatową nr 
1418 O na zachód do wsi Karchów. Z Karchowa drogą powiatową nr 1211 O w kierunku północno-
zachodnim przez Trawniki do Zwiastowic, skąd drogą krajową nr 40 na zachód do rzeki Stradunia i 
rzeką w kierunku północno-wschodnim do drogi gruntowej prowadzącej do przysiółka Rybarze, dalej 
drogą tą w kierunku wschodnim, do starorzecza Odry i starorzeczem tym na północ do punktu 
wyjściowego.  
 
Obwód nr 119  
Opis granicy obwodu: z miasta Kędzierzyn-Koźle, dzielnicy Sławięcice, rzeką Kłodnica, w kierunku 
południowo-zachodnim do rzeki Odry, a następnie rzeką Odrą w kierunku północnym do miasta 
Zdzieszowice do przeprawy promowej na rzece Odra. Stąd kolejno drogą powiatową nr 1408 O i 1808 
O na północny wschód do drogi powiatowej nr 1401 O i drogą tą na wschód przez miasto Leśnica, 
wieś Lichynia do drogi wojewódzkiej nr 426 w Zalesiu Śląskim i drogą tą oraz drogą krajową nr 40 w 
kierunku południowo-wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr nowy 120   
Opis granicy obwodu: od rzeki Bierawka granicą województwa w kierunku południowym i następnie 
zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 425, dalej drogą tą w kierunku północnym do drogi gminnej nr 
108141 O i drogą tą, a następnie drogą nr 108169 O w tym samym kierunku do drogi leśnej 
stanowiącej zachodnią granicę oddziału leśnego nr 373, drogą tą na północ oraz drogą leśną na 
północny wschód do linii oddziałowej pomiędzy oddziałami nr 373  372. Linią tą na północ do linii 
oddziałowej pomiędzy oddziałami nr 359 i 358 i linią tą na północ do linii oddziałowej pomiędzy 
oddziałami nr 358 i 348. Następnie linią tą na wschód wzdłuż oddziałów leśnych nr 348, 347, dalej 
linią oddziałową pomiędzy oddziałami nr 347 i 346 na północ oraz na północny-wschód drogą leśną 
przez oddział nr 346 do drogi technicznej prowadzącej przez wyrobisko do Ortowic i drogą tą w tym 
samym kierunku do toru kolejowego. Stąd torem tym w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 
1433 O i drogą tą na północ do rzeki Bierawki, dalej rzeką tą w kierunku wschodnim do linii 
wysokiego napięcia, linią tą na południe do toru kolejowego i torem tym w kierunku wschodnim do 
rzeki Bierawki, rzeką do punktu wyjścia. 
 
Obwód nr 121  
Opis granicy obwodu: od mostu na rzece Kłodnica w mieście Kędzierzyn-Koźle, dzielnica Sławięcice 
łączącego drogę krajową nr 40, drogą tą na południe i południowy-zachód do drogi powiatowej nr 
1402 O, dalej drogą tą w kierunku południowym i południowo-wschodnim przez Starą Kuźnię do 
drogi wojewódzkiej nr 408 we wsi Kotlarnia. Stąd dalej na południe drogą gruntową do rzeki 
Bierawki. Rzeką Bierawką w kierunku zachodnim do rzeki Odry. Rzeką Odra w kierunku północno-
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zachodnim do ujścia rzeki Kłodnicy w Koźlu. Stąd rzeką Kłodnicą w kierunku północno-wschodnim do 
punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 122  
Opis granicy obwodu: od rzeki Kłodnicy wzdłuż granicy województwa w kierunku południowym do 
rzeki Bierawki i rzeką tą do toru kolejowego, torem kolejowym w kierunku zachodnim do linii 
wysokiego napięcia, liną tą na północ do rzeki Bierawki i rzeką tą w kierunku zachodnim do drogi 
gruntowej prowadzącej do wsi Kotlarnia i drogą tą na północ do wsi Kotlarnia. Dalej drogą powiatową 
nr 1402 O w kierunku północno-zachodnim i północnym przez Starą Kuźnię do drogi krajowej nr 40, 
drogą tą w kierunku północno-wschodnim i północno-zachodnim do rzeki Kłodnica, rzeką tą w 
kierunku wschodnim do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 123  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1640 O w kierunku 
południowo-zachodnim do wsi Trzeboszowice i dalej w tym samym kierunku drogą gruntową 
pomiędzy wsiami Ujeździec i Dziewiętlice do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku 
zachodnim do granicy województwa i granicą województwa w kierunku północno-wschodnim do 
granicy Zalewu Paczkowskiego. Dalej na wschód południową, a następnie wschodnią granicą tego 
Zalewu do granicy województwa. Granicą województwa na wschód do rzeki Nysa Kłodzka i dalej 
rzeką Nysą Kłodzka w kierunku wschodnim do ujścia rzeki Młynówka, rzeką Młynówka w kierunku 
północno-zachodnim do starego nasypu kolejowego, następnie nasypem tym na wschód do drogi 
polnej prowadzącej do miejscowości Lubiatów i drogą tą na północ do toru kolejowego linii nr 137, 
torem tym w kierunku wschodnim do Otmuchowa (Sarnowice) do przejazdu kolejowego. Od 
przejazdu kolejowego drogą „techniczną” na południe do wału Jeziora Otmuchowskiego i wałem tym 
do ujścia rzeki Nysa Kłodzka (elektrownia wodna) i dalej na południe i zachód do drogi łączącej się, 
przez drogę krajową nr 46, z drogą powiatową nr 1640 O. Drogą tą na południe do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 124  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1636 O drogą 
powiatową nr 1636 O w kierunku południowym przez Śliwice i Broniszowice do Kałkowa. Z Kałkowa w 
tym samym kierunku drogą powiatową nr 1632 O do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku 
zachodnim do drogi polnej łączącej wieś Trzeboszowice z granicą państwa. Drogą tą w kierunku 
północno-wschodnim do drogi powiatowej nr 1640 O w Trzeboszowicach i dalej drogą tą przez 
Trzeboszowice w kierunku wschodnim i północnym przez drogę krajową nr 46 do wału Jeziora 
Otmuchowskiego. Od tego miejsca wałem Jeziora Otmuchowskiego w kierunku wschodnim do rzeki 
Nysa Kłodzka i rzeką ta w tym samym kierunku do mostu drogi gminnej i drogą tą na południe do 
punktu wyjściowego.  
 
Obwód nr 125  
Opis granicy obwodu : od granicy państwa drogą powiatową nr 1632 O w kierunku północnym do 
wsi Kałków, stąd w kierunku północno-zachodnim drogą powiatową nr 1636 O przez wieś 
Broniszowice, Śliwice oraz przez drogę krajową nr 46 do rzeki Nysa Kłodzka. Rzeką w kierunku 
wschodnim do ujścia cieku na wysokości Otmuchów-Wójcice i dalej ciekiem tym oraz drogą gminną 
nr 106912 O na północ do drogi wewnętrznej, której przedłużenie prowadzi do Jeziora Nyskiego i 
drogą tą, a następnie drogą gruntową na wschód do Jeziora Nyskiego. Dalej północną granicą tego 
Jeziora, a następnie wałem do ujścia rzeki Nysa Kłodzka (elektrownia wodna). Następnie na południe 
wałem Jeziora do drogi powiatowej nr 1632 O w Białej Nyskiej i drogą tą na zachód do mostu na 
rzece Biała Głuchołaska. Rzeką tą w kierunku południowym do mostu na drodze powiatowej nr 1628 
O. Stąd drogą powiatową nr 1628 O w kierunku południowo-zachodnim do wsi Koperniki. We wsi 
Koperniki drogą gminną nr 106696 O na zachód do drogi gruntowej prowadzącej do wsi Jodłów i 



Załącznik Nr 1 uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego 
Nr ………………………………… z dnia ………………………………… 

32 

 

drogami gruntowymi na  południowy-zachód do wsi Jodłów. Z Jodłowa drogą powiatową nr 1633 O 
do drogi powiatowej nr 1637 O we wsi Łąka. Drogą powiatową nr 1637 O na południowy-zachód i 
dalej drogą gminną nr 106925 O w tym samym kierunku do drogi gruntowej prowadzącej do granicy 
państwa i drogą tą do granicy państwa. Granicą państwa na zachód do punktu wyjściowego.  
 
Obwód nr 126  
Opis granicy obwodu: ze wsi Łąka drogą powiatową nr 1633 O w kierunku północno-wschodnim do 
wsi Jodłów. Z Jodłowa drogami gruntowymi w kierunku północno-wschodnim oraz wschodnim do wsi 
Koperniki. W miejscowości Koperniki drogą gminną nr 106696 O na wschód do drogi powiatowej nr 
1628 O. Drogą tą dalej na południe do drogi gruntowej łączącej wsie Nadziejów i Biskupów. Drogą tą 
na południowy-wschód do Biskupowa i dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 1624 O oraz 
nr 1623 O przez Gierałcice do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku kolejno zachodnim, a 
następnie północnym do drogi polnej prowadzącej do wsi Łąka i drogą tą na północny-wschód do 
drogi gminnej nr 106925 O. Drogą tą dalej na północ do drogi powiatowej nr 1637 O i drogą tą do 
punktu wyjściowego.  
 
Obwód nr 127   
Opis granicy obwodu: od mostu przez rzekę Biała Głuchołaska na drodze powiatowej nr 1628 O w 
kierunku południowo-wschodnim rzeką Biała Głuchołaska do starorzecza tej rzeki przy wsi Przełęk. 
Od starorzecza drogą wewnętrzną w kierunku północno-wschodnim do drogi powiatowej nr 1627 O. 
Drogą powiatową nr 1627 O przez Przełęk do drogi wojewódzkiej nr 411. Drogą wojewódzką nr 411 
na północ do drogi gminnej nr 109139 O prowadzącej do wsi Hajduki Nyskie, drogą tą w kierunku 
północno-wschodnim do drogi powiatowej nr 1607 O i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim 
do drogi powiatowej nr 1608 O, drogą tą przez Stary Las, Nowy Las, Charbielin do drogi krajową nr 40 
i dalej na południe drogą gminną nr 107144 O do toru kolejowego. Torem linii kolejowej nr 133 w 
kierunku południowo-wschodnim do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku zachodnim a 
następnie północnym do drogi powiatowej nr 1623 O we wsi Gierałcice. Drogą tą w kierunku 
północno-zachodnim do Biskupowa, drogą powiatową nr 1624 O na północny-zachód do drogi 
gruntowej i drogą tą w tym samym kierunku do drogi powiatowej nr 1628 O, drogą tą na północ do 
drogi gminnej nr 106696 O we wsi Koperniki, dalej drogą tą na wschód do drogi powiatowej nr 1628 
O i drogą tą na północny-wschód przez Morów do punktu wyjściowego. 
 
Obwód nr 128 
Opis granicy obwodu: z miejscowości Nowy Browiniec drogą gminną nr 107308 O w kierunku 
południowo-wschodnim do miejscowości Racławice Śląskie, do drogi gminnej nr 107454 O i dalej 
drogą tą do drogi powiatowej nr 1209 O. Drogą tą do dopływu rzeki Osobłogi przecinającego drogę 
powiatową nr 1209 O i dopływem tym na południe do rzeki Osobłogi. Rzeką Osobłogą w kierunku 
południowo-zachodnim do granicy Państwa i granicą tą w kierunku zachodnim do przecięcia się z 
torem kolejowym, a następnie torem w kierunku północno-zachodnim do drogi gminnej nr 107144 
O. Drogą tą na północny wschód przez drogę krajową nr 40 do drogi powiatowej nr 1608 O, dalej 
drogą powiatową nr 1608 O w kierunku północnym do wsi Nowy Las, do drogi gminnej nr 107174 O i 
drogą tą w kierunku wschodnim do drogi gruntowej łączącej się z drogą powiatowej nr 1612 O w 
Szybowicach. Drogą tą południe do drogi powiatowej nr 1612 O i dalej drogą tą na wschód przez 
Szybowice do wsi Niemysłowice do drogi krajowej nr 41. Drogą tą na południe do Prudnika do drogi 
powiatowej nr 1613 O, następnie drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 2270 O i drogą tą na 
południowy-wschód do drogi krajowej nr 41. Stąd drogą krajową nr 41 w kierunku północno-
wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 414 i dalej drogą tą do drogi gminnej nr 107330 w Lubrzy. 
Drogą tą na południowy-wschód do drogi powiatowej nr 1267 O i dalej drogą tą w tym samym 
kierunku do drogi krajowej nr 40. Drogą tą na wschód przez Laskowice do drogi gminnej nr 107323 O 
w Nowym Browińcu i drogą tą oraz drogą nr 107322 O na południe do punktu wyjścia. 
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Obwód nr 129  
Opis granicy obwodu: od przejazdu kolejowego linii nr 137 drogą relacji Szonów - Dzierżysławice w 
kierunku południowym do drogi wojewódzkiej nr 416 we wsi Szonów. Następnie drogą wojewódzką 
nr 417 na południe i południowy-zachód do drogi gruntowej. Drogą tą oraz drogą gminną nr 108528 
O w kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 416 we wsi Kietlice, drogą tą na 
południe, a następnie drogą powiatową nr 1246 O w kierunku zachodnim przez Ściborzyce Małe do 
toru kolejowego linii nr 294. Następnie torem tym na południe do drogi gminnej nr 108532 O 
prowadzącej do wsi Tarnkowa, stąd drogą tą na południowy-zachód do drogi powiatowej nr 1214 O 
we wsi Tarnkowa, dalej drogą gruntową w kierunku południowym do granicy państwa i granicą tą w 
kierunku północnym do rzeki Osobłoga, skąd rzeką tą w kierunku północno-wschodnim do torów 
kolejowych linii nr 137 i torem kolejowym do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 130  
Opis granicy obwodu: z miejscowości Biedrzychowice drogą gminną nr 107452 O w kierunku 
południowym do wsi Wróblin, stąd drogą powiatową nr 1249 O na południe do drogi powiatowej nr 
1265 O. Drogą powiatową nr 1265 O w kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej nr 
1254 O we wsi Kazimierz. Drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 1212 O. Drogą powiatową nr 
1212 O na zachód do wsi Szonów. Przez wieś Szonów w kierunku północno-zachodnim drogą 
wojewódzką nr 417 do drogi wojewódzkiej nr 416, stąd drogą tą na północny-wschód do drogi relacji 
Szonów – Dzierżysławice i dalej drogą tą w kierunku północnym do wsi Dzierżysławice. Z 
Dzierżysławic drogą powiatową nr 1209 O w kierunku północno-wschodnim do drogi krajowej nr 40, 
drogą tą w kierunku wschodnim przez Głogówek i wieś Stare Kotkowice do punktu wyjścia we wsi 
Biedrzychowice.  
 
Obwód nr 131  
Opis granicy obwodu: od wsi Biedrzychowice drogą krajową nr 40 w kierunku wschodnim do wsi 
Zwiastowice, stąd drogą powiatową nr 1211 O w kierunku południowo-wschodnim przez Trawniki, 
Gościęcin do Karchowa, stąd dalej tą samą drogą w kierunku południowo-zachodnim do drogi 
powiatowej nr 1417 O za wsią Borzysławice. Drogą powiatową nr 1417 O na zachód do wsi Grudynia 
Mała, stąd drogą wojewódzką nr 417 w kierunku północno-zachodnim do wsi Milice. Z Milic dalej w 
tym samym kierunku drogą gminną nr 108417 O i drogą gruntową do drogi powiatowej nr 1212 O w 
Ciesznowie. Drogą tą na północ do drogi powiatowej nr 1254 O w Kazimierzu. Drogą powiatową nr 
1254 na północ, a następnie drogą powiatową nr 1265 O w kierunku północno-wschodnim do wsi 
Wróblin, stąd drogą powiatową nr 1249 O na północ do drogi gminnej nr 107452 O, drogą tą na 
północ do punktu wyjścia w Biedrzychowicach.  
 
Obwód nr 132  
Opis granicy obwodu: od wsi Reńska Wieś drogą krajową nr 45 w kierunku południowo-wschodnim 
do drogi powiatowej nr 1423 O we wsi Długomiłowice, drogą tą na południowy wschód do wsi 
Sukowice, stąd drogą powiatową nr 1422 O w kierunku południowo-zachodnim przez Zakrzów do 
drogi wojewódzkiej nr 427 i dalej kolejno drogą tą oraz drogą gminną 108331 O na zachód do drogi 
powiatowej nr 1405 O, następnie drogą powiatową nr 1405 w kierunku zachodnim przez Ostrożnicę 
do wsi Pawłowiczki. Stąd drogą krajową nr 38 w kierunku północno-wschodnim do punktu wyjścia w 
Reńskiej Wsi.  
 
Obwód nr 133  
Opis granicy obwodu: od drogi gminnej nr 107986 O w Koźlu rzeką Odrą w kierunku południowym do 
przysiółka Bełk, skąd drogami powiatowymi kolejno nr 1404 O oraz 1403 O w kierunku zachodnim do 
miejscowości Cisek, następnie drogą powiatową nr 1422 O w kierunku południowo-zachodnim do 
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Sukowic, skąd drogą powiatową nr 1423 O w kierunku północno-zachodnim do drogi krajowej nr 45 
w Długomiłowicach. Drogą tą w kierunku północno-zachodnim do miejscowości Reńska Wieś. Z 
Reńskiej Wsi drogą krajową nr 38 w kierunku południowo-zachodnim do drogi gruntowej łączącej się 
z drogą gminną nr 107683 O i drogą tą w kierunku północnym, a następnie drogą gminną nr 107683 
O do Radziejowa. Stąd drogą powiatową nr 1409 O na północ do Większyc i dalej drogą krajową nr 40 
w kierunku wschodnim do drogi gminnej nr 107688 O i dalej tą drogą oraz kolejno drogami gminnymi 
nr 107987 O, 107866 O, 107904 O, 107705 O, 107987 O  i 107986 O do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 134  
Opis granicy obwodu: od przysiółka Bełk rzeką Odrą w kierunku południowym do granicy 
województwa. Następnie granicą województwa w kierunku zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 421. 
Drogą wojewódzką nr 421 w kierunku północnym przez wieś Błażejowice do drogi wojewódzkiej 422 i 
dalej drogą tą przez wieś Łany do drogi wojewódzkiej 427 we wsi Dzielnica. Z Dzielnicy drogą tą w 
kierunku północno-zachodnim do wsi Nieznaszyn, dalej drogą powiatową nr 1424 O w kierunku 
północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1422 O w Steblowie, drogą tą na północny-wschód do 
wsi Cisek. Dalej drogą powiatową 1403 O w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej 
1404 O i dalej drogą tą w kierunku północno-wschodnim do punktu wyjściowego.  
 
Obwód nr 135  
Opis granicy obwodu: od drogi wojewódzkiej nr 425 granicą województwa w kierunku zachodnim do 
rzeki Odry. Dalej rzeką Odrą na północ do ujścia rzeki Bierawka i rzeką tą w kierunku wschodnim do 
drogi powiatowej nr 1433 O. Drogą tą na południe do toru kolejowego, torem tym na wschód do 
drogi technicznej prowadzącej do wyrobiska i drogą tą na południe przez wyrobisko do oddziału 
leśnego nr 346. Drogą leśną na południowy-zachód przez oddział nr 346 do linii oddziałowe pomiędzy 
oddziałami leśnymi nr 346 i 347 i linią tą na południe do oddziału leśnego nr 357. Stąd na zachód 
wzdłuż oddziałów leśnych nr 357 i 358. Następnie na południe zachodnią linią oddziałową nr 358 i 
372 do oddziału 373 i drogą leśną przez ten oddział na południowy-zachód do zachodniej linii 
oddziałowej tego oddziału. Stąd na południe drogą leśną i kolejno drogą gminną 108169 O i 108141 O 
do drogi wojewódzkiej nr 425. Drogą tą na południe do  punktu wyjściowego. 
 
Obwód nr 136  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 417 z drogą powiatową nr 1212 O we 
wsi Szonów drogą powiatową nr 1212 O w kierunku wschodnim do wsi Kazimierz. Stąd dalej drogą tą 
w kierunku południowo-wschodnim do wsi Ciesznów, skąd na południe drogą gruntową i gminną nr 
108417 O do Milic. Z Milic drogą wojewódzką nr 417 do Grudyni Małej i dalej drogą powiatową nr 
1417 O w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1211 O. Drogą tą na południe 
do skrzyżowania z drogą krajową nr 38 we wsi Ucieszków. Drogą krajową nr 38 na południowy-
zachód do Głubczyc, dalej drogą gminną nr 108624 O na północny-zachód do drogi powiatowej nr 
1285 O, drogą tą na zachód do wsi Gadzowice, skąd drogą powiatową nr 1285 O, a następnie 
drogami gminnymi nr 108536 O i nr 108521 na zachód do granicy państwa. Granicą państwa w 
kierunku północnym do drogi polnej prowadzącej do wsi Tarnkowa. Drogą tą na północn do drogi 
powiatowej we wsi Tarkowa, skąd dalej drogą gminną nr 108532 O w kierunku północno-wschodnim 
do toru kolejowego linii nr 294, torem tym na północ do drogi powiatowej nr 1246 O. Drogą 
powiatową nr 1246 O na wschód przez Ściborzyce Małe do Kietlic, stąd drogą wojewódzką nr 416 ok. 
0,5 km na północ, a następnie drogą gminną nr 108528 O i drogą gruntową w kierunku północno-
wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 417 i tą drogą do punktu wyjścia.  
 
Obwód nr 137  
Opis granicy obwodu: ze wsi Karchów drogą powiatową nr 1418 O w kierunku wschodnim do drogi 
krajowej nr 38, drogą tą na południe do Pawłowiczek, stąd drogą powiatową nr 1405 O na wschód 
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przez wieś Ostrożnica do wsi Połowa i dalej tą drogą w kierunku południowo-wschodnim do wsi 
Polska Cerekiew do drogi krajowej nr 45. Drogą tą na południe do torów kolejowych. Nieczynną linią 
kolejową nr 195 w kierunku południowym do przejazdu kolejowego we wsi Dzielawy, a następnie 
drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 1453 O. Drogą tą dalej do drogi 
wojewódzkiej nr 421. Drogą wojewódzką nr 421 w kierunku południowo-zachodnim do drogi 
powiatowej 1460 O, skąd drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do granicy województwa. 
Dalej granicą województwa w kierunku zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 417. Drogą wojewódzką 
nr 417 na północny-zachód przez Maciowakrze, Dobrosławice do drogi krajowej nr 38. Drogą krajową 
nr 38 na północny wschód do wsi Ucieszków, skąd drogą powiatową nr 1211 O na północ do drogi 
powiatowej nr 1418 O we wsi Karchów.  
 
Obwód nr 138  
Opis granicy obwodu: od wsi Zakrzów drogą powiatową nr 1424 O przez wieś Steblów w kierunku 
wschodnim, a następnie południowo-wschodnim do wsi Nieznaszyn, stąd drogą wojewódzką nr 427 
w kierunku wschodnim do wsi Roszowice, skąd dalej na południe tą drogą do wsi Dzielnica. Z 
Dzielnicy drogą wojewódzką 422 w kierunku południowo-zachodnim przez wieś Łany do drogi 
wojewódzkiej 421, skąd drogą tą przez wieś Błażejowice w kierunku południowo-wschodnim do 
granicy województwa. Granicą województwa w kierunku zachodnim do drogi powiatowej 1460 O we 
wsi Łaniec i dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 421. Następnie 
drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez wieś Wronin do drogi powiatowej nr 1453 O, drogą 
tą na północ i dalej drogą wewnętrzną do przejazdu kolejowego z nieczynną linią kolejową nr 195. 
Linią tą w kierunku północnym do drogi krajowej nr 45 we wsi Polska Cerekiew. Drogą krajową nr 45 
na północ do drogi powiatowej nr 1405 O i drogą tą na zachód, a następnie północny-zachód do drogi 
gminnej nr 108331 O i drogą tą na północny-wschód do drogi krajowej nr 45. Dalej drogą tą, a 
następnie drogą wojewódzką nr 427 w kierunku wschodnim do drogi powiatowej 1422 O, następnie 
drogą tą przez wieś Zakrzów w kierunku północnym do punktu wyjścia.  
 
Obwód 139 
Opis granicy obwodu: z Głubczyc drogą powiatową nr 1201 O na południe przez Bogdanowice do 
drogi powiatowej nr 1220 O we Włodzieninie, następnie na zachód drogą tą i dalej drogą gminną nr 
108904 O do drogi powiatowej 1219 O w Zubrzycach. Ze wsi Zubrzyce drogą powiatową nr 1219 O w 
kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej nr 1218 O w Ciermięcicach, drogą tą na 
południe do granicy państwa. Granicą państwa kolejno w kierunku zachodnim, północnym i 
północno-wschodnim do drogi gminnej nr 108521 O, dalej drogą tą na wschód oraz drogą gminną 
108627 O do drogi powiatowej 1244 O w Gadzowicach. Drogą powiatową nr 1244 O w kierunku 
wschodnim do drogi powiatowej nr 1285 O i dalej drogą tą do Głubczyc, skąd drogą gminną nr 
108624 O na południe do drogi krajowej nr 38. Dalej drogą tą do drogi gminnej nr 108625 O i dalej na 
południe do punktu wyjścia. 
 
Obwód 140 
Opis granicy obwodu: z miasta Baborów od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1262 O i 1225 O drogą 
powiatową nr 1225 O w kierunku południowo-zachodnim przez Czerwonków do drogi wojewódzkiej 
nr 416 w Suchej Psinie, dalej drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi polnej (działki nr 
185/2, 171) łączącej się z drogą powiatową nr 1240 O i drogą tą w kierunku północno-zachodnim do 
drogi powiatowej nr 1240 O. Drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 1224 O w Wojnowicach i 
dalej na zachód do drogi powiatowej nr 1201 O we Włodzieninie. Stąd drogą powiatową nr 1201 O na 
północ przez Bogdanowice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108625 O i dalej drogą tą do drogi 
krajowej nr 38 w Głubczycach, dalej drogą krajową nr 38 w kierunku wschodnim przez Grobniki do 
drogi powiatowej nr 1226 O i drogą tą na południe przez Dziećmarów do punktu wyjścia w 
Baborowie. 
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Obwód nr 141  
Opis granicy obwodu: z miejscowości Szczyty drogą wojewódzką nr 417 do granicy województwa i 
granicą tą na południe do drogi powiatowej nr 1227 O, drogą tą na południe do rzeki Psina i rzeką tą 
na zachód do drogi gruntowej prowadzącej do Rakowa i drogą tą na północ do drogi gminnej nr 
108764 O i drogą tą do drogi powiatowej nr 1262 O we wsi Raków. Drogą tą przez wieś Raków, skąd 
na północ drogą gminną nr 108711 O do drogi powiatowej nr 1261 O, dalej drogą powiatowa nr 1261 
O na zachód do Baborowa do skrzyżowania z drogą gminną nr 108714 O i dalej drogą tą do drogi 
powiatowej nr 1259 O. Dalej drogą powiatową nr 1226 O na północ przez wieś Dziećmarowy do drogi 
krajowej nr 38. Drogą krajową nr 38 na wschód do drogi wojewódzkiej nr 417 i drogą tą na 
południowy-wschód przez Maciowakrze do wsi Szczyty.  
 
Obwód nr 142  
Opis granicy obwodu: z miasta Baborów drogą powiatową nr 1261 O w kierunku wschodnim do 
drogi gminnej nr 108711 O i dalej drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 1262 O we wsi 
Raków, drogą tą przez Raków do drogi gminnej nr 108764 O, drogą tą na południe do drogi gruntowej 
prowadzącej do rzeki Psina i drogą tą do rzeki Psina. Rzeką w kierunku południowo-wschodnim do 
drogi powiatowej nr 1227 O i drogą tą na północ do granicy województwa. Granicą województwa na 
południe do linii kolejowej nr 194 i dalej linią tą na zachód do drogi wewnętrznej w Kietrzu, następnie 
drogą gminną nr 108818 O i powiatową 1292 O do drogi wojewódzkiej nr 416 w Kietrzu. Drogą 
wojewódzką nr 416 przez wsie Kozłówki, Nowa Cerekwia do wsi Sucha Psina. Stąd drogą powiatową 
nr 1225 O przez Czerwonków do punktu wyjścia w mieście Baborów.  
 
Obwód nr 143  
Opis granicy obwodu: z miejscowości Włodzienin drogą powiatową nr 1201 O w kierunku 
południowym, przez wsie Dzbańce i Wódka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 419 i drogą tą w 
kierunku zachodnim przez Branice do granicy państwa. Granicą państwa na północny zachód do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1218 O. Drogą tą na północ przez wieś Ciermięcice do drogi 
powiatowej nr 1219 O. Drogą powiatową nr 1219 O w kierunku północno-wschodnim do wsi 
Zubrzyce, stąd drogą gminną nr 108904 O na południowy wschód do punktu wyjścia we 
Włodzieninie.  
 
Obwód nr 144  
Opis granicy obwodu: ze wsi Sucha Psina drogą wojewódzką nr 416 w kierunku południowym do 
drogi wojewódzkiej nr 419 we wsi Nowa Cerekwia. Następnie drogą tą na południe i zachód do drogi 
powiatowej nr 1201 O, drogą tą na północ tą o drogi powiatowej 1224 O we Włodzieninie i dalej  
drogą tą na wschód do drogi powiatowej nr 1240 O. Drogą tą na północ do drogi gruntowej 
prowadzącej do Suchej Psiny i drogą tą (działki nr 171 i 182/2) na południowy-wschód do punktu 
wyjścia w Suchej Psinie.  
 
Obwód nr 145  
Opis granicy obwodu: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 419 i drogi powiatowej nr 1201 O, 
drogą powiatową nr 1201 O w kierunku południowym przez wsie: Uciechowice i Wiechowice do 
granicy państwa. Granicą państwa w kierunku północno-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 419 i 
drogą tą na wschód przez Branice do punktu wyjściowego.  
 
Obwód nr 146  
Opis granicy obwodu: z miasta Kietrz torem linii kolejowej nr 194 na południowy-wschód do granicy 
województwa, granicą tą na południowy-zachód do granicy państwa. Granicą państwa na południe 
do drogi polnej (działka nr 780), drogą tą na północny-wschód do drogi powiatowej nr 1234 O i drogą 
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tą na północny-zachód przez wieś Rozumice do drogi wojewódzkiej nr 420. Drogą tą na północ do 
drogi powiatowej nr 1222 O w Dzierżysławiu i dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim przez 
Lubotyń do drogi wojewódzkiej nr 419. Drogą tą na północ do drogi wojewódzkiej nr 416 w Nowej 
Cerekwi i dalej drogą tą na południowy-wschód do drogi powiatowej nr 1292 O i drogą tą oraz 
kolejno drogami powiatowymi nr 2083 O i 2082 O do punktu wyjścia w Kietrzu.  
 
Obwód nr 147  
Opis granicy obwodu: od wsi Gniewkowice drogą powiatową nr 1222 O na południowy-wschód do 
drogi wojewódzkiej nr 420, drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 1234 O, drogą tą na 
południowy-wschód przez wieś Rozumice do drogi polnej (działka nr 780) prowadzącej do granicy 
państwa. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do granicy państwa i granicą państwa na 
południowy-zachód do drogi powiatowej nr 1201 O. Drogą tą w kierunku północnym przez 
Wiechowice i Uciechowice do drogi wojewódzkiej nr 419. Drogą tą na wschód do punktu wyjścia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


