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ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie uznania za pomnik historii
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Uznaje si´ za pomnik historii „Gór´ Âwi´tej
Anny — komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy”, po∏o˝onà w gminie LeÊnica, w województwie
opolskim.
§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze wzgl´du na wartoÊci kulturalne, za∏o˝enia kalwaryjskiego b´dàcego przyk∏adem zespolenia obiektów architektury z otwartà kompozycjà krajobrazowà, stanowiàcà ponadto materialne Êwiadectwo przenikania si´ kultur, religii i postaw
patriotycznych.
§ 3. 1. Granica zespo∏u zabytkowego obejmuje, po∏o˝ony na powierzchni ok 80 ha, uk∏ad ruralistyczny
wsi Góra Âwi´tej Anny, obiekty architektoniczne zespo∏u klasztornego o.o. franciszkanów, 37 kaplic kalwaryjskich wraz z uk∏adem dróg i alej, obiekty zabytkowe: Dom Polski, Dom Pielgrzyma, Pomnik Czynu

Powstaƒczego oraz rezerwat przyrody „Góra Âwi´tej
Anny”. Granica przebiega od ul. Strzeleckiej we wsi
Góra Âwi´tej Anny wzd∏u˝ drogi gruntowej do wsi Por´ba i dalej do drogi „starosielskiej”, nast´pnie w kierunku po∏udniowym górnà kraw´dzià jaru wzd∏u˝ drogi do LeÊnicy, z LeÊnicy po po∏udniowej stronie dró˝ki
kalwaryjskiej do granicy administracyjnej wsi Góra
Âwi´tej Anny, potem wzd∏u˝ granicy wsi, obejmujàc
rezerwat przyrody, dalej wzd∏u˝ jaru prowadzàcego do
amfiteatru, nast´pnie drogà gruntowà okalajàcà od
zachodu i pó∏nocy amfiteatr do ul. LeÊnej i dnem nast´pnego jaru do ul. Strzeleckiej.
2. Mapa „Góry Âwi´tej Anny — komponowanego
krajobrazu kulturowo-przyrodniczego” stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. KwaÊniewski
Prezes Rady Ministrów:
L. Miller
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