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Opis obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym opis spójności tego obszaru 

Obszar Partnerstwa Borów Niemodlińskich obejmuje 8 gmin województwa opolskiego: 
Biała, Dąbrowa, Komprachcice, Niemodlin, Łambinowice, Tułowice, Strzeleczki, Prószków. 
Znajdują się one w czterach powiatach województwa opolskiego: nyskim, krapkowickim, 
prudnickim oraz opolskim. Wszystkie gminy posiadają spójność terytorialną. Całkowity obszar 
Partnerstwa wynosi (stan na kon. 2014 r.) 1 008 km². Liczba mieszkańców na kon. 2013 roku 
obszaru wynosi 75 342. 
Spójność obszaru definiowana jest w następujących aspektach:

1. Geograficzno-przyrodniczym- wszystkie gminy łączy wspólne dobro przyrodnicze jakim 
jest kompleks leśny Bory Niemodlińskie. Każda gmina posiada na swojej powierzchni przynajmniej
fragment Borów Niemodlińskich (w tym Obszar Chronionego Krajobrazu BN). Wszystkie gminy 
zamykają się w geograficznej przestrzeni wyznaczonej w trójkącie 3 rzek: Odry, Nysy Kłodzkiej od
zachodu oraz rz. Biała będącej dopływem Osobłogi od południa. Równina Niemodlińska, 
największy mikroregion geograficzny (318.55) obejmuje każdą gminę Partnerstwa. 

2. Historyczno-kulturowym- obszar PBN stanowi pozostałość średniowiecznej Puszczy 
Śląskiej zwanej Przesieką (XI-XIII w.). Na terenie wszystkich gmin Partnerstwa osadnictwo 
pierwotne (XIII-XIV w.) rozwijało się w oparciu o skraj Puszczy Niemodlińskiej, nigdy wewnątrz. 
Księstwo Niemodlińskie (XIII-XV w.)- genetycznie obejmujące większość terenów Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich, określające już od średniowiecza mikroregionalną specyfikę kulturową. 
"Wielka trzebież" (XVIII-XIX w) wówczas Puszczy Niemodlińskiej, na obszarze wszystkich gmin 
obecnego Partnerstwa. Konsekwencją trzebieży było zalesianie w identycznych kanonie na całym 
obszarze (monokultury sosnowe). XIII-XIV wieczne tradycje budownictwa obronnego (grodziska) 
we wszystkich gminach Partnerstwa Borów Niemodlińskich- system okalający Puszczę 
Niemodlińską. Rozwój wielkiej własności szlacheckiej związanej z zasobami naturalnymi Borów 
Niemodlińskich w XVIII-XIX w., we wszystkich gminach Partnerstwa (Strachwitzowie, 
Prószkowscy, Donat, Frankenberg, Praschma, Puckler, Thiele-Winkler, Redern)- specyficzna 
architektura rezydencjonalna- krajobrazowa, oparta o strefy bory-łąki-pola. BN jako wielki 
zwierzyniec szlachecki.

3. Społeczno- gospodarczym przejawiającym się występowaniu we wszystkich gminach 
przemysłu wydobywczego surowców mineralnych (kopalnie bazaltu, piasku, żwiru, margli i 
dolomitów, surowce drogowe, dawniej torf i węgiel brunatny). We wszystkich gminach Partnerstwa
w sektorze przedsiębiorstw przeważają małe usługi. Wszystkie gminy biorą udział w programie 
Odnowa wsi województwa opolskiego. Zdecydowana większość mieszkańców wszystkich gmin 
PBN identyfikuje się z obszarem (ok. 90% ankietowanych) i ocenia go pozytywnie (ok. 80%).


