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WSTĘP
Zakres i cel opracowania
Opracowanie jest zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Zdzieszowice sporządzonego w 2011 roku przez REGIOPLAN sp. z o. o. we Wrocławiu, przyjętego uchwałą Nr
XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice.
Do zmiany studium przystąpiono na podstawie Uchwały nr XL/313/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia
24 października 2013 r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zdzieszowice.
Zmiana studium dotyczy 5 terenów (zgodnie z 4 załącznikami do uchwały nr XL/313/2013 Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach z dnia 24 października 2013 r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zdzieszowice):
1. Obszar w obrębach Krępna – Żyrowa, na którym zmiana studium wprowadza tereny elektroenergetyki lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW
- farma fotowoltaiczna wraz ze strefą ochronną urządzeń wytwarzających energię ze źródeł
odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW.
2. Obszar w obrębie Rozwadza – na którym zmiana studium uzupełnia obowiązujące na terenie
przeznaczenie tereny aktywności gospodarczej (przemysłowe, produkcyjne, usługowe, składy,
magazyny, bazy, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w tym stacje paliw) o tereny
elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy
przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna wraz ze strefą ochronną urządzeń wytwarzających
energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW.
3. Obszar w obrębie Żyrowa – na którym zmiana studium uzupełnia obowiązujące na terenie przeznaczenie
zabudowę mieszkaniową o funkcję usługową.
4. Obszar w obrębie Januszkowice – na którym zmiana studium uzupełnia obowiązujące na terenie
przeznaczenie tereny zabudowy zagrodowej o funkcję usługową.
5. Obszar w obrębie Januszkowice – na którym zmiana studium uzupełnia obowiązujące na terenie
przeznaczenie tereny projektowanych usług publicznych i komercyjnych. Z uzupełniającą zabudową
mieszkaniową, z dopuszczeniem nieuciążliwej zabudowy produkcyjno - rzemieślniczej oraz
towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną o tereny elektroenergetyki - lokalizowania
urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW - farma
fotowoltaiczna wraz ze strefą ochronną urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o
mocy przekraczającej 100 kW.

Podstawa prawna
Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach:
Uchwała nr XL/313/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 października 2013 r. roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Zdzieszowice.
Ustawy
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z
2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
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Rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. 2004 nr 118 poz. 1233).
OPRACOWANIE:
Zespół Sylwia Wróbel – Pracowania Projektowo – Usługowa, prowadzony przez mgr inż. Sylwię Wróbel –
uprawnioną do projektowania w planowaniu przestrzennym zgodnie z art. 5 w związku z art. 60 ust. 4 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

ZMIANY WPROWADZONE W STUDIUM WYRÓŻNIONO POGRUBIONĄ KURSYWĄ KOLORU NIEBIESKIEGO.
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1.

DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I
UZBROJENIE TERENÓW

1.1. Położenie geograficzne
Gmina Zdzieszowice położona jest w południowo – wschodniej części województwa opolskiego, na wysokości od 200 do
400 m n.p.m. Najwyżej położone tereny zlokalizowane są w północnej części gminy na terenie Parku Krajobrazowego
„Góra Świętej Anny”, zaś najniżej usytuowane są tereny położone w części południowo – zachodniej w dolinie rzeki
Odry. Współrzędne geograficzne wynoszą 50º szerokości geograficznej północnej oraz 18º długości geograficznej
1
wschodniej. Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 5744 ha , to jest 57 km², co stanowi 13,00 % powierzchni
powiatu krapkowickiego oraz 0,61 % powierzchni województwa opolskiego.
Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego południowa część gminy Zdzieszowice
umiejscowiona jest w następujących jednostkach:
 megaregion – Europa Środkowa (3);
 prowincja – Niż Środkowoeuropejski (31);
 podprowincja – Niziny Środkowopolskie (318);
 makroregion – Nizina Śląska (318.5);
 mezoregion – Kotlina Raciborska (318.59).
Mezoregion Kotliny Raciborskiej graniczy bezpośrednio z:
 Garbem Tarnogórskim – od północnego – wschodu;
 Wyżyną Katowicką – od wschodu;
 Płaskowyżem Rybnickim – od południowego – wschodu;
 Kotliną Ostrawską – od południa;
 Płaskowyżem Głubczyckim – od zachodu;
 Równiną Niemodlińską – od północnego – zachodu;
 Pradoliną Wrocławską od północnego – zachodu;
 Chełmem – od północy.
Natomiast północna część gminy Zdzieszowice umiejscowiona jest w następujących jednostkach:
 megaregion – Europa Środkowa (3);
 prowincja – Wyżyny Polskie (34);
 podprowincja – Wyżyna Śląsko – Krakowska (341);
 makroregion – Wyżyna Śląska (341.1)
 mezoregion – Chełm (341.11).
Mezoregion Chełmu graniczy bezpośrednio z:
 Równiną Opolską – od północy;
 Garbem Tarnogórskim – od wschodu;
 Kotliną Raciborską – od południa;
 Pradoliną Wrocławską – od zachodu.
Odległość ze Zdzieszowic do siedziby powiatu w Krapkowicach wynosi 12 km, a do stolicy województwa Opola wynosi
35 km. Ponadto do:
 Katowic – 73 km;
 Wrocławia – 125 km;
 Krakowa – 160 km;
 Warszawy – 333 km;
 Gdańska – 564 km.
Odległość ze Zdzieszowic do najbliższych, większych przejść granicznych wynosi:
 Czechy (Pietrowice) – 59 km;
 Słowacja (Zwardoń) – 150 km;
 Niemcy (Jędrzychowice) – 264 km;
 Ukraina (Korczowa) – 408 km;
 Białoruś (Terespol) – 523 km;
 Rosja (Bezledy) – 595 km;
 Litwa (Ogrodniki) – 631 km.
1

[Źródło: GUS 2010]
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1.2. Położenie administracyjne
Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina miejsko – wiejska Zdzieszowice wchodzi w skład
województwa opolskiego oraz powiatu krapkowickiego. Graniczy z gminami:
 Strzelce Opolskie – od północy;
 Leśnica – od wschodu;
 Kędzierzyn Koźle – od południowego – wschodu;
 Reńska Wieś – od południa;
 Walce – od południowego – zachodu;
 Krapkowice – od zachodu;
 Gogolin – od północnego – zachodu.

1.3. Struktura osadnicza
Siedzibą gminy jest położone w centralnej części miasto Zdzieszowice.
Ponadto w skład gminy wchodzi 6 sołectw. Należą do nich: Januszkowice, Jasiona, Krępna, Oleszka, Rozwadza,
Żyrowa.
Gęstość sieci osadniczej mierzona liczbą miejscowości na 100 km² powierzchni wynosi 12,28. Jest to wartość wyższa od
wskaźnika charakteryzującego powiat krapkowicki – 12,21, a także niższa od wskaźnika dla województwa opolskiego –
12,90.

1.4. Struktura funkcjonalno – przestrzenna
Gmina Zdzieszowice ma wielofunkcyjny charakter z wiodącą rolą sektora przemysłowego. Zdecydowana większość
mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach produkcyjnych. Pozostała grupa pracuje w sektorze rolniczym bądź
usługowym. W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie zebranych materiałów inwentaryzacyjnych oraz na
podstawie występujących powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych, można przyjąć następujący system obsługi
ludności miasta i gminy:
Ośrodek gminny 2 poziomu obsługi, o zasięgu lokalnym obsługujący w zakresie usług ponadpodstawowych teren
całej gminy – miasto Zdzieszowice. Pełni ono funkcję administracyjną, stanowi ośrodek koncentracji usług dla ludności
oraz obsługi rolnictwa. W mieście znajdują się największe na terenie gminy zakłady przemysłowe. Tym samym miasto
Zdzieszowice pełni funkcję lokalnego centrum rozwoju, które jest istotnym czynnikiem wzrostu i kumuluje usługi oraz
inne działalności gospodarcze w skali umożliwiającej społeczny i ekonomiczny rozwój sąsiadujących z nimi
miejscowości.
Ośrodki 1 poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym, współpracujące z ośrodkiem gminnym – wsie:
Januszkowice, Krępna, Rozwadza i Żyrowa. Są to ośrodki stanowiące etap pośredni w kompleksowym systemie obsługi
ludności, szczególnie w zakresie usług oświaty, opieki zdrowotnej i usług rynkowych, o odpowiednio dużej liczbie
ludności w rejonie obsługi.
Wsie elementarne, o funkcjach typowo rolniczych, obsługujące ludność w podstawowym zakresie usług (niektóre nawet
ich pozbawione). Zaliczyć do nich można pozostałe wsie: Jasiona i Oleszka oraz przysiółki ośrodków 1 poziomu obsługi.

1.5. Struktura użytkowania gruntów
Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 5744 ha, to jest 57 km², co stanowi 13,00 % powierzchni powiatu
krapkowickiego oraz 0,61 % powierzchni województwa opolskiego.
Tabela 1. Gmina Zdzieszowice – użytkowanie gruntów w 2005 roku (w ha) [źródło: GUS 2010]

Powierzchnia ogólna

Użytki rolne
Razem

w tym
grunty orne

2

5785

3283

2 672

sady
23

łąki
490

Lasy
i
grunty leśne

Pozostałe grunty
i nieużytki

811

1 691

pastwiska
98

2

Powierzchnia gminy od 2006 r. (5744 ha) różni się od wykazanej w 2005 r., ze względu na ustalenie dokładniejszej metody, opartej o aktualne dane
komputerowej bazy Państwowego Rejestru Granic.
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Użytki rolne stanowią 56,75 % ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 14,02 %, a pozostałe grunty i nieużytki
29,23%. Natomiast w strukturze użytków rolnych największy obszar zajmują grunty orne – 81,39 % oraz łąki – 14,92 %.

46,2%
29,2%

14,0%
1,7%

grunty orne

sady

łąki

0,4%

8,5%

pastwiska

lasy i grunty leśne

pozostałe grunty

Rysunek 1. Gmina Zdzieszowice – struktura użytkowania gruntów w 2005 roku [źródło: GUS 2010]
Tabela 2. Gmina Zdzieszowice – struktura użytkowania gruntów w 2005 roku (w ha) [źródło: GUS 2010]

Jednostka administracyjna

Użytki rolne
Razem

W tym
grunty orne

łąki

sady

Lasy i
grunty leśne

Pozostałe grunty
i nieużytki

pastwiska

Gmina Zdzieszowice

56,75

81,39

0,70

14,92

2,99

14,02

29,23

Powiat krapkowicki

60,11

85,45

0,26

11,63

2,66

24,54

15,35

Województwo opolskie

62,08

86,88

0,30

10,35

2,47

27,08

10,84

Struktura użytkowania gruntów [%]

70
60
50
40

użytki rolne

30

lasy i grunty leśne

20
pozostałe grunty i
nieużytki

10
0
Gmina
Zdzieszowice

Powiat
krapkowicki

Województwo
opolskie

Rysunek 2. Gmina Zdzieszowice – struktura użytkowania gruntów w 2005 roku w (%) [źródło: GUS 2010]

Z powyższej ryciny i tabeli wynika, że struktura użytkowania gruntów w gminie Zdzieszowice odbiega od uwarunkowań
charakteryzujących powiat krapkowicki i województwo opolskie. Na terenie gminy Zdzieszowice, podobnie jak w
powiecie i województwie, udział użytków rolnych kształtuje się na tym samym, dość wysokim poziomie. Powierzchnia
lasów i gruntów leśnych w gminie jest mniejsza niż pozostałych gruntów i nieużytków (w skład których wchodzą między
innymi: obszary zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, place, ulice, skwery, parki, tereny wodne, nieużytki itp.).
Powierzchnia pozostałych gruntów i nieużytków w gminie jest prawie dwukrotnie większa niż w powiecie krapkowickim i
ponad 3-krotnie większa niż w województwie. Wpływ na to mają znaczne powierzchnie zakładów przemysłowych
znajdujących się na terenie gminy (m.in. tereny koksowni).
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Tabela 3. Gmina Zdzieszowice – struktura użytkowania gruntów wg miejscowości w ha. Stan na 02.08.2010 [źródło: Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa, Urząd Miejsk w Zdzieszowicach, 2010].

Użytkowanie gruntów

Powierzchnia w ha
Zdzieszowice Januszkowice

Krępna

Jasiona

Oleszka

Rozwadza

Żyrowa

użytki rolne

356,0887

495,9759

224,7520

432,1337

332,7735

440,7969

466,9280

lasy

128,9395

22,6409

26,0656

288,3029

2,2177

36,6673

322,9365

37,5151

10,4504

-

1,7800

-

6,0435

1,2641

147,8092

37,7129

13,7644

22,0022

9,6797

31,3139

26,3679

nieużytki

28,4315

28,6015

0,3240

4,0829

5,8091

3,0637

3,0360

drogi

58,8897

33,7269

14,3285

28,9451

28,5724

22,5708

29,7054

226,6151

57,3565

0,0026

3,2916

0,4928

1,7508

0,0078

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
tereny zabudowane

tereny przemysłowe
tereny zadrzewione i zakrzewione

24,0368

5,4449

1,5350

13,4289

3,1788

10,4778

0,7970

rowy

8,4671

8,1964

1,8663

7,1405

0,4280

4,6434

3,7285

sady

22,7997

2,4432

7,6064

12,2244

15,6960

8,4434

49,6932

łąki

92,7208

94,9378

45,2020

157,8833

2,1825

93,8745

24,2914

pastwiska

16,9656

27,2902

0,3777

10,6229

44,6719

27,0583

12,5700

3,5037

4,5358

-

0,3700

-

0,4050

-

grunty pod stawami

34,2719

90,8828

5,1125

12,8084

-

33,8221

-

grunty pod wodami
powierzchniowymi

26,4202

51,6611

-

13,2773

-

21,6861

-

tereny kolejowe

15,5753

3,2118

0,3734

5,1909

-

6,0820

-

tereny kopalne

tereny różne

5,9226

7,1116

-

2,8402

-

2,6723

0,3057

-

13,5045

2,4400

3,5812

-

0,3946

0,1940

grunty pod wodami

suma

1234,9725

995,6851

343,7504

1019,9064

445,7024

751,7664

941,8255

Tabela 4. Gmina Zdzieszowice – struktura użytkowania gruntów wg miejscowości w %. Stan na 02.08.2010 [źródło: Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa, Urząd Miejski w Zdzeszowicach, 2010].

Użytkowanie gruntów

Powierzchnia w %
Zdzieszowice Januszkowice

Jasiona

Krępna

Oleszka

Rozwadza

Żyrowa

użytki rolne

28,83

49,81

65,38

42,37

74,66

58,63

49,58

lasy

10,44

2,27

7,58

28,27

0,50

4,88

34,29

3,04

1,05

0,00

0,17

0,00

0,80

0,13

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
tereny zabudowane

11,97

3,79

4,00

2,16

2,17

4,17

2,80

nieużytki

2,30

2,87

0,09

0,40

1,30

0,41

0,32

drogi

4,77

3,39

4,17

2,84

6,41

3,00

3,15

tereny przemysłowe

18,35

5,76

0,00

0,32

0,11

0,23

0,00

tereny zadrzewione i zakrzewione

1,95

0,55

0,45

1,32

0,71

1,39

0,08

rowy

0,69

0,82

0,54

0,70

0,10

0,62

0,40

sady

1,85

0,25

2,21

1,20

3,52

1,12

5,28

łąki

7,51

9,53

13,15

15,48

0,49

12,49

2,58

pastwiska

1,37

2,74

0,11

1,04

10,02

3,60

1,33

tereny kopalne

0,28

0,46

0,00

0,04

0,00

0,05

0,00

grunty pod stawami

2,78

9,13

1,49

1,26

0,00

4,50

0,00

grunty pod wodami
powierzchniowymi

2,14

5,19

0,00

1,30

0,00

2,88

0,00

tereny kolejowe

1,26

0,32

0,11

0,51

0,00

0,81

0,00

tereny różne

0,48

0,71

0,00

0,28

0,00

0,36

0,03

grunty pod wodami

0,00

1,36

0,71

0,35

0,00

0,05

0,02
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2.

STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY

Ład przestrzenny gminy może być rozpatrywany w skali ogólnej i szczegółowej. Patrząc na gminę w skali ogólnej
zauważa się, że po pierwsze, wszystkie wsie zachowały zwarty układ przestrzenny, pomimo dynamicznego ich rozwoju,
a po drugie, że układ przestrzenny gminy ukształtowały w układzie południowy - wschód na północny -zachód dolina
rzeczna Odry i linia kolejowa. Główną oś komunikacyjną gminy stanowi drogą wojewódzka nr 423 Opole – KędzierzynKoźle oraz położona w północnej części gminy autostrada A4. Wzdłuż drogi wojewódzkiej kształtuje się główny układ
osadniczy gminy, o dość znacznym zagospodarowaniu.
Miejscowości w gminie zachowały nie tylko odrębność ale również swój układ przestrzenny. Dominantę przestrzenną i
funkcjonalną w gminie stanowi Zakład Kokosowniczy „Zdzieszowice”. Na obszarze gminy układ stref funkcjonalnych i
przestrzenno-krajobrazowych należy uznać za kształtowany prawidłowo, bowiem oparty o predyspozycje naturalne
terenu oraz wynikający z położenia gminy w regionie i powiązań funkcjonalnych z gminami sąsiednimi, a zwłaszcza z
miastem Kędzierzyn-Koźle, a zatem zasługujący na kontynuowanie. Kontynuacja ma polegać na utrzymaniu
dotychczasowych stref funkcjonalnych, na utrzymaniu skupionego charakteru zabudowy wsi oraz jej niskich gabarytów,
stromych dachów.

3.

STAN ŚRODOWISKA

3.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna
3.1.1. Gleby
Wytworzenie się określonych profilów glebowych oraz ich przydatność rolnicza pozostaje w ścisłym związku z budową
geologiczną i morfologią danego obszaru. Właściwości gleb, stanowiące jeden z podstawowych komponentów
środowiska przyrodniczego decydują o ich przydatności dla rolniczego wykorzystania. Lokalne warunki przyrodnicze
powodują, że gleby gminy Zdzieszowice zaliczają się do jednych z najsłabszych na obszarze województwa opolskiego.
Pod względem mechanicznym gleby gminy Zdzieszowice zaliczają się do kategorii lekkich i bardzo lekkich. Stanowią
one około 75 %. Gleby ciężkie stanowią jedynie około 3 % ogółu powierzchni. Pod względem typologicznym dominują
gleby brunatne i mady rzeczne, stanowiące łącznie około 79 % użytków rolnych. Zaliczają się one do kompleksów
żytnich (ponad 50 % powierzchni gruntów), pszennych (około 25 % powierzchni gruntów) i zbożowo – pastewnych (około
25 % powierzchni gruntów).
Tabela 5. Gmina Zdzieszowice – typologia gleb.

Typy gleb

Powierzchnia w ha

Struktura w %

brunatne

2094,6

52,0

mady

1081,0

26,9

rędziny brunatne

284,9

7,0

pseudobielicowe

265,5

6,6

gleby organiczne

192,0

4,8

czarne ziemie

102,5

2,7

Klasyfikacja bonitacyjna ma na celu ustalenie wartości produkcyjnej gleb na podstawie badań terenowych odkrywek.
Szczególną uwagę poświęca się cechom morfologicznym profilu glebowego, właściwościom fizycznym gleb i niektórym
chemicznym. Uwzględnia się również konfigurację terenu, stosunki wilgotnościowe, położenie, itp.
Tabela 6. Gmina Zdzieszowice – powierzchnia gruntów ornych według klas bonitacyjnych [źródło: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, 2006]

Klasa bonitacyjna

Powierzchnia w ha

Struktura w %

I

-

-

II

14,14

0,53

III a

228,16

8,62

III b

206,18

7,79

IV a

434,10

16,40

IV b

342,35

12,93

V

818,37

30,92

VI

602,56

22,77

VI z

0,94

0,04
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Tabela 7. Gmina Zdzieszowice – powierzchnia łąk według klas bonitacyjnych [źródło: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, 2006].

Klasa bonitacyjna

Powierzchnia w ha

Struktura w %

I

-

-

II

7,24

1,32

III

113,39

20,73

IV

343,71

62,83

V

75,91

13,88

VI

6,77

1,24

Tabela 8. Gmina Zdzieszowice – powierzchnia pastwisk według klas bonitacyjnych [źródło: Urząd Miejsi w Zdzieszowicach, 2006].

Klasa bonitacyjna

Powierzchnia w ha

Struktura w %

I

-

-

II

2,17

1,41

III

37,32

24,28

IV

75,92

49,40

V

28,44

18,51

VI

9,84

6,40

Z powyższych zestawień wynika, że na terenie gminy Zdzieszowice nie ma gleb zaliczanych do I klasy bonitacyjnej, a
udział gleb będących w II klasie bonitacyjnej jest znikomy (odpowiednio 0,53% dla gruntów ornych, 1,32% dla łąk i
1,41% dla pastwisk). W przypadku gruntów ornych udział gleb dobrych, będących w II i III klasie bonitacyjnej wynosi
zaledwie 16,94 %. Gleby średnie IV klasy bonitacyjnej to 29,33 % ogółu, zaś gleby słabe i bardzo słabe V i VI klasy
bonitacyjnej stanowią aż 53,73 %. Natomiast udział użytków zielonych (łąki i pastwiska) będących w II i III klasie
bonitacyjnej wynosi 22,85 %, w IV klasie – 59,89 %, zaś najsłabsze V i VI klasy to 17,26 % ogółu.
Według opracowanej przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG Puławy) kompleksowej
metody waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obliczony dla gminy Zdzieszowice wskaźnik jest bardzo niski i
wynosi 64,9 punktów, przy średniej dla województwa opolskiego wynoszącej 83,2 punktów.
70
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Rysunek 3. Gmina Zdzieszowice – struktura powierzchni gruntów ornych, łąk i pastwisk według klas bonitacyjnych.

3.1.2. Użytkowanie gruntów w rolnictwie
Gospodarka gminy Zdzieszowice to przede wszystkim przemysł i usługi. Jednakże poza miastem dominuje sektor
rolniczy. Przeważają małe gospodarstwa rolne o areale około 5 ha, zajmujące się głównie uprawą ziemi oraz hodowlą.
Współpracują na terenie gminy z licznymi podmiotami gospodarczymi.
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3

Tabela 9. Gmina Zdzieszowice – użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych w 2005 roku (w ha) [źródło: GUS 2010]

Powierzchnia ogólna

Użytki rolne
Razem

5785

3283

W tym
grunty orne

sady

łąki

pastwiska

2672

23

490

98

Lasy
i
grunty leśne

Pozostałe grunty
i nieużytki

811

1 691

Użytki rolne stanowią około 56,75 % ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 14,02%, a pozostałe grunty i
nieużytki 29,23 %. Natomiast struktura użytków rolnych będących we władaniu gospodarstw rolnych kształtuje się w
następujący sposób: grunty orne – 81,39%; sady – 0,70%; łąki – 14,93 %; pastwiska – 2,98%.

46,2%
29,2%

14,0%

1,7%

grunty orne

sady

łąki

0,4%

8,5%

pastwiska

lasy i grunty leśne

pozostałe grunty

Rysunek 4. Gmina Zdzieszowice – struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych w 2002 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS
2003]
4

Tabela 10. Gmina Zdzieszowice – użytkowanie gruntów w gospodarstwach indywidualnych w 2001 roku (w ha) [żródło: GUS 2010]

Powierzchnia ogólna

Użytki rolne
Razem

3255

2900

W tym
grunty orne

sady

łąki

pastwiska

2354

28

413

105

Lasy
i
grunty leśne

Pozostałe grunty
i nieużytki

97

258

Gospodarstwa indywidualne w 2001 stanowiły 56,27 % powierzchni ogólnej gminy. Udział gospodarstw indywidualnych
w stosunku do ogólnej powierzchni poszczególnych elementów kształtujących przestrzeń gminy Zdzieszowice
przedstawia się w następujący sposób: użytki rolne razem – 89,09%; grunty orne – 88,70%; sady – 18,92%; łąki –
89,39%; pastwiska – 96,33%; lasy – 12,09%; pozostałe grunty – 16,02%.

3

Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub
mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
4

Za gospodarstwo indywidualne uważa się gospodarstwo będące własnością lub znajdujące się w użytkowaniu osoby fizycznej lub grupy osób.
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Rysunek 5. Gmina Zdzieszowice – struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach indywidualnych w 2001 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie
GUS 2010]

3.1.3. Charakterystyka gospodarstw rolnych
Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 roku na terenie gminy Zdzieszowice funkcjonowało 724
gospodarstw rolnych, z czego 287 gospodarstw posiadało areał użytków rolnych większy niż 1 ha. . Średnia wielkość
gospodarstwa prywatnego zajmuje areał około 5 ha i jest zbliżona do przeciętnej wartości występującej w powiecie
krapkowickim oraz województwie opolskim.
Tabela 11. Gmina Zdzieszowice – struktura powierzchni gospodarstw rolnych5 w 2002 roku wg Powszechnego Spisu Rolnego [źródło: GUS, 2010]

Powierzchnia gospodarstwa w ha

Ilość gospodarstw

Struktura (%)

Do 1 ha

437

60,53

1–2

102

14,13

2–5

81

11,22

5 – 10

45

6,23

10 – 15

28

3,88

15 – 20

8

1,11

20 – 50

16

2,21

Powyżej 50 ha

5

0,69

Gospodarstwa bardzo małe, to jest o areale do 2 ha, stanowią 75 % ogólnej liczby gospodarstw w gminie. Gospodarstwa
średnie jak na polskie warunki, czyli o powierzchni od 10 ha do 50 ha to 7 % ogółu, a gospodarstwa duże o areale
powyżej 50 ha stanowią 1 % ogółu. Należy więc przyjąć, że struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest dość
rozdrobniona, czego potwierdzeniem jest, że aż 86 % gospodarstw posiada areał mniejszy niż 5 ha. Większość małych
gospodarstw poszukuje i będzie poszukiwać dodatkowych, pozarolniczych źródeł dochodu. Aby sprostać realiom
współczesnej gospodarki rynkowej należy przyspieszyć tempo restrukturyzacji sektora rolniczego, celem poprawy
struktury agrarnej gospodarstw.

5

Niektóre dane wyłączone z publicznego udostępniania ze względu na ochronę tajemnicy statystycznej.

16

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDZIESZOWICE

450

437

LICZBA GOSPODARSTW

400
350
300
250
200
150

102

81

100

45

28

50

8

16

5

0
do 1 ha

1–2

2–5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

20 – 50

powyżej
50 ha

POWIERZCHNIA [ha]
Rysunek 6. Gmina Zdzieszowice – charakterystyka struktury agrarnej w 2002 roku wg Powszechnego Spisu Rolnego [źródło: GUS, 2010]

Należy nadmienić, że na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku spośród 724 gospodarstw
rolnych 352 (48,62% ogółu) prowadziło wyłącznie działalność rolniczą, 26 gospodarstwa (3,59%) prowadziło wyłącznie
działalność pozarolniczą, 38 gospodarstwa (5,25%) prowadziło działalność rolniczą i pozarolniczą, a 308 gospodarstwa
(42,54%) nie prowadziło ani działalności rolniczej ani pozarolniczej. Ponadto należy zaznaczyć, że 21 gospodarstw
rolnych o areale większym niż 20 ha skupiały w swoim władaniu aż 17667 ha z 33336 ha ogólnej powierzchni
gospodarstw rolnych, czyli 53%. Głównym problemem dla miejscowych rolników jest zmienna rentowność produkcji
rolniczej oraz brak szerszej możliwości podjęcia zajęć pozarolniczych. Od 2004 roku stan ten ulega przynajmniej
częściowej poprawie dzięki dopłatom bezpośrednim do produkcji rolnej. Koniecznym jest jednak przekwalifikowanie
przynajmniej części ludności rolniczej.

3.1.4. Jakość gleb, uprawy i hodowla
Gmina Zdzieszowice posiada ogólnie bardzo przeciętne warunki do produkcji rolniczej. Areał gruntów ornych dobrych i
średnich należących do II, III i IVa klasy bonitacyjnej wynosi 33,34 %. Według opracowanej przez Instytut Upraw,
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG Puławy) kompleksowej metody waloryzacji rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, obliczony dla gminy Zdzieszowice wskaźnik wartości wynosi 64,9 pkt, przy średniej dla województwa
opolskiego wynoszącej 83,2 punktów.
Powyższe uwarunkowania decydują, że głównym kierunkiem w produkcji rolniczej jest uprawa roślinna dostosowana do
potrzeb produkcji zwierzęcej, na potrzeby ludności i przemysłu przetwórczego oraz hodowla zwierząt. Według danych z
Powszechnego Spisu Rolnego (2002 rok) największe znaczenie w gminie miały następujące uprawy: zboża podstawowe
ogółem – 1924,05 ha (85,68 % powierzchni zasiewów); kukurydza – 112,92 ha (5,03%); rzepak – 98,30 ha (4,38%);
ziemniaki – 71,05 ha (3,16 %); warzywa gruntowe – 14,51 ha (0,64%); okopowe pastewne – 4,89 ha (0,22%); buraki
cukrowe – 2,20 ha (0,1%); truskawki – 0,26 ha (0,01%); strączkowe jadalne – 0,01 ha (0,00%); pozostałe – 17,41 ha
(0,78%).
Natomiast wśród zbóż podstawowych dominowały: pszenica – 520,85 ha (27,07 % zasiewów zbóż podstawowych);
jęczmień – 443,96 ha (23,08 %); żyto – 365,36 ha (18,99 %); mieszanki zbożowe – 364,69 ha (18,95 %); pszenżyto –
193,35 ha (10,05 %); owies – 35,84 ha (1,86 %).
Ogólnie można przyjąć, że na terenie gminy Zdzieszowice uprawia się bardzo mało roślin wymagających dużej
chemizacji, to jest: rzepaku czy buraka cukrowego (4,39 % zasiewów). To zjawisko należy uznać za objaw pozytywny w
stosunku do obecności bogatych walorów środowiska przyrodniczego. Warunki glebowe gminy, mniej korzystne od
średniej występującej w województwie opolskim powodują, że plony głównych ziemiopłodów są niższe od wartości
osiąganych w regionie.
Produkcja zwierzęca dostosowana jest do bieżących potrzeb na rynku. Na terenie gminy Zdzieszowice główne kierunki
hodowli w 2002 roku to: drób ogółem – 5823 sztuki; trzoda chlewna – 2825 sztuk; bydło – 436 sztuk; konie – 9 sztuk,
kozy – 34 sztuki.
6

Obsada zwierząt gospodarskich w sztukach dużych wyniosła 99 sztuk na 100 ha użytków rolnych ogółem. Należy
nadmienić, że w analizowanym okresie czasu na terenie gminy: 12,3% gospodarstw rolnych posiadało bydło; 0,8% konie; 13,4% - trzodę chlewną; 83,7% - bez zwierząt gospodarskich.
6

Do przeliczeń pogłowia zwierząt gospodarskich na sztuki przyjmuje się podstawowe gatunki, to jest: bydło, trzodę chlewną, owce i konie.
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3.2. Lasy
3.2.1. Charakterystyka lasów
Tereny leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym i krajobrazowym. Skupia się w nich
większość chronionych i rzadkich gatunków roślin, występujących na terenie gminy. Gmina Zdzieszowice
7
charakteryzuje się nieznacznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 825 ha i stanowią 14,36 %
powierzchni gminy. Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo – leśną T. Tramplera lasy w gminie Zdzieszowice wchodzą w
skład Krainy Śląskiej, dzielnicy Kędzierzyńsko – Rybnickiej, mezoregionu Chełmskiego i Raciborskiego.
Rozmieszczenie terenów leśnych na terenie gminy jest nierównomierne. Skupiają się one generalnie w północno –
wschodniej części gminy, na północ od linii kolejowej Opole – Kędzierzyn – Koźle. Można tutaj wydzielić trzy główne,
lokalne kompleksy: na południe od wsi Jasiona, na południe od wsi Oleszka (fragment kompleksu leśnego Parku
Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” wraz z rezerwatem leśnym „Lesisko”) oraz na północny – wschód od Zdzieszowic
(lasy ochronne Zakładów Koksowniczych).
Lasy na obszarze są silnie rozczłonkowane i zajmują niewielkie powierzchnie. Przeważają tu sztuczne nasadzenia
świerkowe. Niemniej jednak tu i ówdzie zachowały się fragmenty naturalnych higro- i mezofilnych lasów liściastych.
Bardzo interesujące są lasy bukowe, zróżnicowane na trzy zespoły: żyzną buczynę niżową Melico-Fagetum, żyzną
buczynę sudecką Dentario ennneaphyllidis-Fagetum i kwaśną buczynę niżową Luzulo pilosae – Fagetum. Płaty tej
ostatniej rozmieszczone są na obszarze Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”, a także na połnoc od Zdzieszowic.
Tam też występują dwa pozostałe zespoły buczyn. Lepiej zachowane lasy łęgowe ze związku Alno-Padion występują
nad Odrą w Zdzieszowicach.
Tabela 12. Gmina Zdzieszowice – typy siedliskowe lasu i ich powierzchnia na terenie gminy [źródło: Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, 2010].

Typ siedliskowy lasu

Oznaczenie

Powierzchnia w ha

Struktura w %

Bór świeży

Bśw

1,62

0,25

Bór mieszany świeży

BMśw

333,14

50,75

Bór mieszany wilgotny

BMW

17,96

2,74

Las świeży

Lśw

10,91

1,66

Las mieszany świeży

LMśw

47,88

7,29

Las wilgotny

LW

11,17

1,70

Las mieszany wilgotny

LMw

19,54

2,98

Las wyżynny

Lwyż

167,35

25,49

Ols

Ol

18,62

2,84

Nieleśne

-

28,25

4,30

Z powyższego zestawienia wynika, że siedliska borowe stanowią blisko 54 % powierzchni lasów. Wśród nich
zdecydowanie dominuje bór mieszany świeży, stanowiący 95 % powierzchni wszystkich siedlisk borowych. Siedliska
lasowe są bardziej zróżnicowane, a spośród nich największą powierzchnię zajmuje las wyżynny (65 % powierzchni
wszystkich siedlisk lasowych).
W strukturze gatunkowej zdecydowanie dominuje sosna, stanowiąca ponad 56 % powierzchni wszystkich gatunków
drzew. Blisko 25 % powierzchni stanowią najbardziej pożądane gatunki takie jak: buk, dąb, jesion, grab, jawor i klon.
Tabela 13. Gmina Zdzieszowice – struktura gatunkowa drzewostanów [źródło: Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, 2010].

Gatunek drzewa

Symbol

Struktura w %

Sosna

So

64

Buk

Bk

15

Świerk

Św

5

Dąb

Db

3

Brzoza

Brz

4

Olcha

Ol

3

Pozostałe gatunki wykazujące udział: jesion, jawor, modrzew, sosna czarna, akacja i olsza szara.

7

Łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną [źródło: GUS 2010].

18

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDZIESZOWICE

3.2.2. Gospodarka leśna
Gmina charakteryzuje się nieznacznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne stanowią 14,36 % powierzchni gminy, to jest
825 ha. Jest to wskaźnik zdecydowanie niższy od średniej dla województwa opolskiego – 27,23 % i powiatu
krapkowickiego – 24,48 %.
8

Tabela 14. Gmina Zdzieszowice – wskaźnik lesistości w 2009 roku [źródło: obliczenia własne na podstawie GUS 2008]

Lesistość (%)

Gmina Zdzieszowice

Powiat krapkowicki

Województwo opolskie

14,05

23,75

26,49

Lasami znajdującymi się na terenie gminy Zdzieszowice zarządza Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, należące do
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Opolu. Gminne lasy znajdują się na terenie dwóch leśnictw: Krępna i
Kłodnica, a wśród nich wyróżnia się 8 obrębów leśnych: Jasiona, Zdzieszowice, Oleszka, Januszkowice, Krępna,
Rozwadza, Żyrowa i Zdzieszowice Miasto.
W 2009 roku ogólna powierzchnia gruntów leśnych na terenie gminy Zdzieszowice wynosiła 824,7 ha, w tym samych
lasów 806,8 ha. Z ogółu gruntów leśnych we władaniu publicznym znajdowało się 675,1 ha, to jest 81,86 %, a w rękach
prywatnych 149,6 ha, to jest 18,14 %. W zarządzie Lasów Państwowych pozostawało 646,1 ha (95,70 % ogółu gruntów
leśnych Skarbu Państwa), a własnością gminy było 0,9 ha (0,11 % ogółu).
Rozmieszczenie terenów leśnych na terenie gminy jest nierównomierne. Skupiają się one generalnie w północno –
wschodniej części gminy, na północ od linii kolejowej Opole – Kędzierzyn – Koźle. Można tutaj wydzielić trzy główne,
lokalne kompleksy: na południe od wsi Jasiona, na południe od wsi Oleszka (fragment kompleksu leśnego Parku
Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” wraz z rezerwatem leśnym „Lesisko”) oraz na północny – wschód od Zdzieszowic
(lasy ochronne Zakładów Koksowniczych).
Tabela 15. Gmina Zdzieszowice – powierzchnia lasów i gruntów leśnych według miejscowości w 2009 roku [źródło: obliczenia własne na podstawie danych
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, 2010]

Miejscowość (obręb)

Powierzchnia lasów i gruntów leśnych w ha

Wskaźnik lesistości w %

Zdzieszowice

128,94

10,44

Januszkowice

22,64

2,27

Jasiona

26,07

7,58

Krępna

288,30

28,27

Oleszka

2,22

0,50

Rozwadza

36,67

4,88

Żyrowa

322,94

34,29

Największą lesistością, ponad średnią występującą w gminie Zdzieszowice, charakteryzują się miejscowości: Żyrowa i
Krępna. Wskaźnik lesistości w przypadku Zdzieszowic i Jasiony jest niższy niż średnia dla całej gminy. Najmniejszą
lesistość, posiadają miejscowości: Rozwadza, Januszkowice, Oleszka.
Podobnie jak w całym kraju oraz województwie opolskim dzisiejszy las na terenie gminy Zdzieszowice posiada strukturę
gatunkową korzystną z punktu widzenia zysków, ale niekorzystną z punktu widzenia optymalnego wykorzystania siedlisk
i bioróżnorodności zespołów leśnych. Obecnie dominującym gatunkiem drzewa jest sosna, kosztem pożądanych z
biologicznego punktu widzenia: dębów, jesionów, klonów czy lip. Nadrzędność pozaprodukcyjnych funkcji lasu nad
produkcją drewna pojawiło się i funkcjonuje od 1991 roku wraz z datą wejścia w życie „Ustawy o lasach”. Las
gospodarczy bliższy wzorcowi lasu naturalnego jest bardziej odporny na działanie szkodliwych czynników. Do
najgroźniejszych z nich należą:
 cyklicznie pojawiające się susze;
 skażenie powietrza i gleb zanieczyszczeniami;
 gradacje szkodliwych owadów;
 odbiegająca od przepisów penetracja terenów leśnych przez ludzi;
 ewentualne zmiany struktury własnościowej lasów.
W strukturze siedliskowej lasów dominują siedliska borowe, mieszane, świeże i lasowe, wyżynne, jedynie lokalnie w
rejonie wsi Jasiona siedliska olsowe, z rozwiniętymi zbiorowiskami łęgów jesionowo – olszowych, a na obszarze
rezerwatu „Lesisko” siedliska lasu wyżynnego, ze zbiorowiskami kwaśnej buczyny niżowej i kwaśnej buczyny niżowej. W
strukturze gatunkowej dominują gatunki iglaste (sosna, świerk), ze znacznym udziałem drzewostanów liściastych,
głównie buka i dębu szypułkowego. Pod względem struktury wiekowej są to drzewostany stosunkowo młode i średnie.
8

Tylko tereny leśne.
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Uwzględnienie w gospodarce leśnej ekologicznych i społecznych funkcji lasów znajduje swoje odbicie w wydzieleniu
części drzewostanów jako ochronne.
W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną zapewniającą utrzymanie spełnianych funkcji ochronnych.
Racjonalna gospodarka leśna zapewnia: ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie lub
uszkodzenie oraz ochronę wód powierzchniowych i głębinowych. Właściwa gospodarka leśna pozwala miejscowym
lasom na spełnianie różnych funkcji, które można podzielić na dwie podstawowe grupy: funkcja produkcyjna i
pozaprodukcyjna. Funkcje produkcyjne (gospodarcze) lasu polegają na zdolności do produkcji biomasy i ciągłego
powtarzania tego procesu, co umożliwia trwałe użytkowanie drewna i surowców niedrzewnych pozyskiwanych z lasu, w
tym użytków gospodarki łowieckiej. Do funkcji pozaprodukcyjnych zaliczyć należy: funkcje ekologiczne i społeczne.
Funkcje ekologiczne wyrażają się między innymi korzystnym wpływem lasów na kształtowanie: klimatu, atmosfery,
regulacji obiegu wody w przyrodzie, ochronę gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem, zachowanie potencjału
biologicznego (różnorodność gatunków i ekosystemów) i różnorodności krajobrazu. Funkcje społeczne lasu kształtują
głównie korzystne warunki: zdrowotne, rekreacyjne, turystyczne i edukacyjne dla społeczeństwa.
Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich charakteru, zbliżonego do
pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej związanej z pozyskiwaniem drewna.
Ponadto zgodnie z tendencją zwiększania lesistości kraju wskazane byłoby przeznaczenie pod zalesienie nie
użytkowanych gruntów rolnych i użytków zielonych V i VI klasy bonitacyjnej.

3.3. Wody powierzchniowe
Gmina Zdzieszowice pod
Padół, Cegielnia oraz w
całkowicie przeobrażony
charakterystyczne są dla
letnich (VI – VIII).

względem hydrograficznym w całości położona jest w zlewniach cząstkowych potoków Anka,
zlewni bezpośredniej rzeki Odra. Reżim hydrologiczny rzeki Odry w Zdzieszowicach jest
przez sterowanie przepływami na śluzach rzecznych powyżej gminy. Stany niżówkowe
pory zimowej (styczeń – luty), okresy wyżówek występują w okresie wzmożonych opadów

Głównym ciekiem powierzchniowym na terenie Gminy Zdzieszowice jest rzeka Odra, przepływająca z południowego –
wschodu na północny – zachód. Odra na tym odcinku jest spławna, wykorzystywana do transportu wodnego. W
granicach administracyjnych gminy na rzece Odra znajduje sie przewóz promowy, ujęcie wody powierzchniowej dla
Zakładów Koksowniczych w punkcie wejściowym kanału Anka oraz dwie elektrownie wodne w miejscowości
Januszkowice i Krępna. Najwyższe stany wód występują na Odrze w okresach luty – marzec oraz lipiec – sierpień,
natomiast najniższe w okresie wrzesień październik. Średni czas trwania pokrywy lodowej wynosi około 20 dni. W czasie
powodzi z lipca 1997 roku cała dolina Odry w rejonie gminy została zalana na odległość kilku kilometrów od koryta rzeki.
Uzupełnieniem systemu rzecznego jest ciek wodny „potok Anka” i „potok Cegielnia”, rzeka Łącka Woda oraz bezimienne
potoki i rowy melioracyjne. Potok Anka jest prawym dopływem Odry. Całkowita jego długość wynosi 4 030m. Jest
ciekiem częściowo uregulowanym. Potok Cegielnia jest prawostronnym dopływem Odry. Całkowita długość cieku wynosi
4400 m. Jest on uregulowany na całej długości.
Z wód powierzchniowych ważnym elementem są liczne stawy oraz fragmenty starorzecza Odry. Większość stawów jest
niewielka. Największy staw zlokalizowany jest w Januszkowicach, nad którym znajduje się ośrodek żeglarski.

MELIORACJE
Urządzenie melioracji wodnych służą regulacji stosunków wodnych w celu poprawienia zdolności produkcyjnej gleby
oraz ułatwienia jej uprawy. Ponadto chronią użytki rolne przed powodziami. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. 115, poz. 1229 z dnia 11.10.2001 z późniejszymi zmianami) dzieli urządzenia melioracji wodnych na
podstawowe i szczegółowe.
Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych należą: budowle piętrzące, upustowe oraz obiekty służące do
ujmowania wód; stopnie i zbiorniki wodne; kanały wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie; rurociągi o
średnicy co najmniej 0,6 m; budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe; stacje pomp.
Natomiast urządzenia melioracji wodnych szczegółowych obejmują: rowy wraz z budowlami związanymi z nimi
funkcjonalnie; deszczownie z pompami przenośnymi; rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m; stacje pomp do nawodnień
ciśnieniowych; ziemne stawy rybne oraz groble na obszarach nawadnianych; systemy nawodnień grawitacyjnych.
Na terenie gminy Zdzieszowice z ogółu użytków rolnych zmeliorowanych jest 22,30 %. Obszary zdrenowane stanowią
zaś 3,78 % ogólnej powierzchni użytków rolnych.
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Tabela 16. Gmina Zdzieszowice – ewidencja urządzeń melioracji szczegółowych w 2009 roku [źródło: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
Opole, Oddział Krapkowice, 2009]

Obręb

Obszar zmeliorowany w ha
grunty orne

trwałe użytki zielone

Rozwadza

83

71

Oleszka

-

Zdzieszowice

50

Januszkowice
Jasiona

Rowy w m

Sieć drenarska w ha
ogółem

w tym grunty orne

7325

11

-

-

-

-

-

46

6867

7

7

38

42

7510

-

-

24

32

6668

-

-

Krępna

137

120

13965

43

43

Żyrowa

89

-

4074

63

63

gmina Zdzieszowice

421

311

46409

124

113

Całkowita długość rowów melioracyjnych wynosi na terenie gminy Zdzieszowice 46,409 km. Oznacza, że średnio na
100ha użytków rolnych przypada 1,41km rowów szczegółowych. Sieć drenarska obejmuje ogółem 124 ha, z czego 113
ha na gruntach ornych.
Na terenie gminy Zdzieszowice zlokalizowane są następujące cieki wodne melioracji podstawowych, będące w
administracji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Opole, Oddział w Krapkowicach:
Tabela 17. Gmina Zdzieszowice – ewidencja cieków podstawowych w 2009 roku [źródło: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Opole,
Oddział Krapkowice, 2009]

Nazwa cieku

Całkowita długość
cieku

Długość cieku w
gminie

Kilometry w
gminie

Długość
uregulowana
w gminie

Kilometry odcinka
uregulowane w
gminie

Cegielnia

4400

4400

0+000-4+400

4400

0+000-4+400

Krępna

5700

5700

0+000-5+700

1200

0+600-1+800

Lipka

270

270

0+000-0+270

-

-

Słotnik

1500

1500

0+000-1+500

1500

0+000-1+500

Rozwadza

900

900

0+000-0+900

900

0+000-0+900

Padół

11700

4370

0+000-4+370

-

-

Razem Zdzieszowice

17140

8000

Z powyższego zestawienia wynika, że całkowita długość wyżej wymienionych cieków wynosi 17,140 km, w tym 8,000 km
jest uregulowanych. Powyższe cieki podstawowe są w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Opolu, Oddział Krapkowice.
Istotny wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej mają rozmiary i techniczna sprawność urządzeń wodnych.
Ponieważ nadmiar wód w glebie, podobnie jak ich niedobór negatywnie wpływają na jej wydajność, to tworzenie
optymalnych warunków wilgotnościowych i powietrznych poprzez melioracje, dzięki którym można regulować poziom
wód gruntowych oraz odpływ nadmiaru wód opadowych, staje się koniecznością. Prawidłowe funkcjonowanie systemów
melioracyjnych jest uzależnione od ich właściwej eksploatacji i konserwacji. Odpowiedzialność za właściwe
utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych spoczywa na zainteresowanych właścicielach gruntów.
Stan urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Zdzieszowice jest niezadowalający. Większość
urządzeń melioracyjnych wymaga odbudowy lub modernizacji.

URZĄDZENIA WODNE
Na terenie gminy Zdzieszowice zlokalizowane są następujące urządzenia wodne:


stopień wodny Januszkowice na rzece Odrze;



stopień wodny Krępa na rzece Odrze;



elektrownia Januszkowice i elektrownia Krępa.

Jaz Januszkowice:
Jest to jaz sektorowy, zbudowany w latach 1973 – 1977, zlokalizowany w km 105,60 rzeki Odry. Jego zadaniem jest
zwiększenie głębokości żeglugowych na odcinku Januszkowice – Koźle. Konstrukcję jazu stanowią sektory stalowe z
przyczółkami i filarami. Jaz posiada przepławkę dla ryb. Ponadto jest wyposażony w kozłowo – zastawkowe zamknięcia
remontowe od wody górnej i dolnej. Charakteryzują go następujące podstawowe parametry techniczne:
 światło – 3 x 25,0 m = 75,0 m;
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całkowita długość – 82,70 m;
rzędna korony jazu – 162,33 m n.p.m.;
rzędna korony filarów – 167,15 m n.p.m.

Jaz Krępa:
Jest to jaz sektorowy, zbudowany w latach 1976 – 1979, zlokalizowany w km 114,50 rzeki Odry. Jego zadaniem jest
zwiększenie głębokości żeglugowych na odcinku Krępna – Januszkowice. Jaz jest przystosowany do pracy ciągłej, tj.
również w okresie zimy. Konstrukcję jazu stanowią sektory stalowe z przyczółkami i filarami. Jaz posiada przepławkę dla
ryb. Ponadto jest wyposażony w kozłowo – zastawkowe zamknięcia remontowe od wody górnej i dolnej. Charakteryzują
go następujące podstawowe parametry techniczne:
 światło – 3 x 25,0 m = 75,0 m;
 całkowita długość – 82,70 m;
 rzędna korony jazu – 159,73 m n.p.m.;
 rzędna korony filarów – 164,38 m n.p.m.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu w ramach modernizacji istniejących obiektów planuje w
miarę posiadanych środków finansowych modernizację:


istniejących jazów sektorowych na jazy klapowe;



istniejących małych śluz żeglugowych na śluzy średnie o długości użytkowej 135m i szerokości w głowach 12m.

W granicach administrowanych przez RZGW gruntów mogą być prowadzone drobne korekty linii brzegowej rzeki Odry w
razie zaistnienia takiej potrzeby.

3.4. Rzeźba terenu
Rzeźba powierzchni ziemi powstała w trzeciorzędowym i czwartorzędowym cyklu krajobrazowym w wyniku procesów
zrównania, denudacji, tektonicznego podnoszenia, akumulacji lodowcowej, rzecznej, eolicznej oraz erozji rzecznej i
działalności człowieka.
Głównymi jednostkami morfologicznymi na terenie gminy jest rozciągająca się w zachodniej i środkowej części dolina
rzeki Odry, z wykształconym systemem teras zalewowych i nadzalewowych oraz garb Chełmu.
Terasa zalewowa ciągnie się wąskim pasem o szerokości od 50 do 600 m wzdłuż koryta rzecznego, a w jej powierzchni
wykształcone zostały liczne rowy melioracyjne, starorzecza i obniżenia terenowe częściowo wypełnione wodą. Na jej
obszarze zalega pokrywa mady rzecznej.
Terasa nadzalewowa o charakterze akumulacyjnym stanowi wyższy poziom rzeczny wzniesiony krawędzią od 4 do 8 m
ponad średni poziom wody w rzece. W jej obrębie występują zagłębienia terenu, stanowiące pozostałość po eksploatacji
kruszyw naturalnych. Terasa ta przechodzi w kierunku wschodnim w płaską lub lekkofalistą wysoczyznę plejstoceńską
zbudowaną z piasków i żwirów wodnolodowcowych w rejonie Rozwadzy, Krępnej i Jasiony, urozmaiconej resztkami
pagórów kemowych, a po południowej i północnej części Zdzieszowic fragmentami ciągów ozów.
W części północno – wschodniej (rejon Oleszki, Jasiony i Żyrowej) płaska powierzchnia wysoczyznowa przechodzi
stopniowo w kierunku garbu Chełmskiego – formy strukturalnej, stanowiącej fragment triasowego (wapień muszlowy)
Garbu Tarnogórskiego. Lokalna morfologia nawiązuje do budowy geologicznej terenu, dla którego charakterystyczne jest
nałożenie się elementów rzeźby krawędziowej i zrębowej Wyżyny Śląskiej, pokryw stokowych i morenowych
zlodowacenia środkowopolskiego (stadiał Warty) oraz pokryw lessowych schyłkowej fazy peryglacjalnej zlodowacenia
północnopolskiego. Obszar gminy charakteryzuje się znaczącym dla obszarów niżowych zróżnicowaniem
wysokościowym.
Oprócz naturalnych form morfologicznych, aktualne ukształtowanie powierzchni jest również skutkiem działalności
antropogenicznej w wyniku której powstały formy wypukłe: nasypy drogowe i kolejowe, wały przeciwpowodziowe oraz
zagłębienia po wyrobiskach kruszyw i iłów ceramicznych.

3.5. Budowa geologiczna
Budowę geologiczną obszaru Zdzieszowic przedstawiono w oparciu o Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali
1:50000, arkusz Koźle (Trzepla, 1997a, 1997b) oraz o Mapę Geośrodowiskową Polski w skali 1:50000, arkusz
Kędzierzyn – Koźle nr 907 (Sztromwasser, 2004).
Pod względem geologicznym gmina Zdzieszowice zlokalizowana jest w strefie granicznej trzeciorzędowego zapadliska
przedkarpackiego, tak zwanego rowu tektonicznego Kędzierzyna i zrębu Góry Świętej Anny. Na powierzchni dominują
osady triasu oraz czwartorzędu. Osady triasu stanowią fragment płyty obrzeżającej od północy Górnośląskie Zagłębie
Węglowe i przechodzącej ku północnemu zachodowi w monoklinę przedsudecką. Najstarszymi osadami są tutaj
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karbońskie piaskowce szarogłazowe, mułowce i łupki ilaste facji kulmu. Stwierdzono je w otworach wiertniczych na
głębokości od 6 m do 155 m w Zdzieszowicach i 780 m w Twardawie. Najstarszymi osadami odsłaniającymi się na
powierzchni terenu są w pobliżu Zakrzowa i Jasionej piaskowce, iłowce i mułowce triasu dolnego – scytyku. Mają one
miąższość do 10 m. Wapienie i margle dolnego i środkowego triasu (scytyku i anizyku) o maksymalnej miąższości do 25
m odsłaniają się na niewielkim obszarze na wschód od Gogolina, a na południowym zboczu Chełmu występują pod
przykryciem osadów czwartorzędowych. Osady anizyku dolnego (wapień muszlowy): wapienie, wapienie margliste i
margle odsłaniają się w północno – wschodniej części terenu arkusza w okolicach Góry Świętej Anny. Mają one
miąższość około 70 – 80 m. Reprezentowane są przez trzy kompleksy litologiczne: warstwy gorażdżańskie, warstwy
terebratulowe i warstwy karchowickie. Wapienie, mułowce i piaskowce kredy o miąższości około 95 m zalegają w
Twardawie na głębokości 777 m bezpośrednio na osadach karbońskich. Znane są tylko z wierceń.
Osady trzeciorzędu (miocenu) zalegają w południowej i środkowej części obszaru arkusza, w podłożu czwartorzędu. Są
to iły, iły wapniste z wkładkami węgla brunatnego, gipsy i anhydryty, a także mułki, piaski i żwiry. Łączna miąższość
osadów miocenu wynosi około 310 – 320 m. Na Górze Świętej Anny występują bazalty nefelinowe i tufy, będące
resztkami stożka wulkanicznego.
Osady czwartorzędu na omawianym terenie zalegają na około 60 – 70 % powierzchni, a ich łączna miąższość waha się
od 2 do 50 m. Najstarsze osady czwartorzędu to piaski i żwiry rzeczne preplejstocenu, które występują pod gliną
zwałową zlodowaceń południowopolskich w dolinie Odry. Ich maksymalna miąższość wynosi około 50 m. Gliny zwałowe
zlodowaceń południowopolskich są bardzo zróżnicowane. Są to zarówno gliny piaszczyste ze żwirami jak i gliny pyłowe.
Ich miąższość dochodzi do 25 m. Powyżej występują piaski i żwiry interglacjału wielkiego (mazowieckiego) o miąższości
od 6 do 27 m. Poza doliną Odry drobnoziarniste piaski interglacjału mazowieckiego o miąższości do 25 m występują koło
Lichyni. Osady zlodowaceń środkowopolskich występują na znacznej części obszaru arkusza. Stanowią je osady o
zróżnicowanej genezie: wodnolodowcowe, lodowcowe, wodnomorenowe oraz zastoiskowe. Są to gliny zwałowe, mułki
zastoiskowe, piaski i żwiry. Gliny zwałowe stadiału maksymalnego o miąższości dochodzącej do 43 m są najstarszymi
osadami czwartorzędu, odsłaniającymi się na powierzchni. Występują przeważnie w formie niewielkich płatów w
otoczeniu osadów innych facji. Piaski i żwiry wodnolodowcowe występują pomiędzy glinami zwałowymi lub na przedpolu
kemów. Są to osady źle wysortowane o słabo obtoczonych ziarnach. Ich miąższość dochodzi do kilkunastu metrów.
Piaski i żwiry kemów położone na skraju doliny Odry tworzą podłużne wały o miąższości około 20 m. Piaski i żwiry ozów
występują u podnóża Chełmu, tworząc kręte wały piaszczysto – żwirowe o miąższości dochodzącej do 20 m. Powyżej w
profilu występują piaski i żwiry zlodowaceń północnopolskich. Tworzą one osady tarasów nadzalewowych rzek,
osiągając miąższość do 20 m. Na wschód od Góry Świętej Anny zalegają lessy o miąższości dochodzącej do 5 m. Do
czwartorzędu nie rozdzielonego zalicza się piaski eoliczne. Tworzą one pokrywy piaszczyste lub niewielkie wydmy w
okolicach Kędzierzyna. Najmłodsze osady czwartorzędu – holocenu to piaski i żwiry lub mułki tarasów zalewowych rzek.
Występują one w dolinie Odry, a ich miąższość dochodzi do 2 m. Pozostałe osady holocenu to namuły zlokalizowane w
nieckach wód powodziowych oraz torfy.

3.6. Warunki podłoża budowlanego
Warunki podłoża budowlanego na terenie arkusza Kędzierzyn – Koźle (907) Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali
1:50000 (PIG, 2004) określono z pominięciem rejonów występowania złóż kopalin, przyrodniczych obszarów
chronionych, terenów leśnych i rolnych o glebach w klasie I – III oraz zwartej zabudowy miejskiej. Warunki geologiczno –
inżynierskie podłoża budowlanego podzielono na dwie kategorie. Wyróżniono obszary o korzystnych i niekorzystnych
warunkach dla budownictwa.
Za obszary o niekorzystnym podłożu dla budownictwa uznano w większości te, na których występują piaski i żwiry
tarasów zalewowych rzek. Są to tereny narażone na częste wylewy rzek, o nisko zalegających pod powierzchnią wodach
gruntowych. Takie grunty występują w dolinie Odry, obejmując całe Zdzieszowice.
Pozostałe rejony arkusza nr 907 podlegające klasyfikacji, w tym również gminy Zdzieszowice stanowią piaski i żwiry
tarasów nadzalewowych rzek, piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz wapienie i margle, które uznano za przydatne dla
budownictwa. W rejonie Góry Świętej Anny spadki terenu nie przekraczają 12 % co oznacza, że obszary te kwalifikują
się jako korzystne dla budownictwa.

3.7. Warunki klimatyczne
Klimat gminy podobnie jak całej Polski jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany na przemian przez masy
powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. W skali kraju według W. Okołowicza i D.
Martyn (1979) gmina Zdzieszowice wchodzi w skład regionu klimatycznego śląsko – wielkopolskiego. Natomiast według
A. Wosia (1999) gmina położona jest w regionie dolnośląskim południowym. Niezależnie od podziałów rejon gminy
należy do cieplejszych w Polsce i charakteryzuje się: przewagą wpływów oceanicznych, mniejszymi od przeciętnych
amplitudami temperatur, wczesną wiosną, długim ciepłym latem, łagodną i krótką zimą oraz malejącymi opadami w
kierunku centrum kraju.
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Na terenie gminy Zdzieszowice nie ma stacji meteorologicznej, jednakże reprezentatywne będą dla niej dane
charakteryzujące klimatyczny region dolnośląski jako całość. Według pomiarów średnia temperatura roczna z wielolecia
1951 – 1980 wynosi około 8,2 ºC; stycznia (-1,9 ºC), a lipca 17,8 ºC. W skali roku średnia liczba dni przymrozkowych, to
jest takich, w których temperatura powietrza może wynieść 0 ºC wynosi 86, dni mroźnych z ujemną temperaturą
powietrza w ciągu całej doby jest 29, zaś dni ciepłych z temperaturą minimalną powyżej 0 ºC jest 250. Izoamplitudy
roczne kształtują się na poziomie 19 – 20 ºC.
Tabela 18. Czas trwania termicznych pór roku oraz daty przejścia średniej dobowej temperatury przez określone progi termiczne dla regionu klimatycznego
dolnośląskiego. Wartości średnie za lata 1951 – 1980 (T. Niedźwiedź, D. Limanówka, 1992) [źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999 ].

Charakterystyka termiczna

Czas trwania – liczba dni

Data przejścia

Przedwiośnie

0 ºC < t ≤ 5 ºC

34

22 II

Wiosna

5 ºC < t ≤ 15 ºC

65

28 III

t ≥ 15 ºC

93

1 VI

Jesień

5 ºC < t ≤ 15 ºC

68

1 IX

Przedzimie

0 ºC < t ≤ 5 ºC

57

8 XI

t ≤ 0 ºC

64

19 XII

Pora roku

Lato

Zima

Z powyższej tabeli wynika, że okres kiedy średnia temperatura dobowa kształtuje się w granicach od 5 ºC wzwyż trwa
tutaj przez około 226 dni, w tym powyżej 15 ºC przez 93 dni, natomiast okres ze średnią temperaturą dobową poniżej 5
ºC trwa 155 dni, w tym poniżej 0 ºC przez 64 dni w roku.
Tabela 19. Temperatura powietrza dla regionu dolnośląskiego. Wartości średnie za lata 1951 – 1980 (ºC) [źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999].

Miesiąc

II

III

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

średnie

-1,9 -0,9

I

2,7

7,9

12,7

16,7

17,8

17,2

13,5

8,7

4,1

0,3

najwyższe

3,8

6,4

11,5

15,2

19,0

20,4

19,4

16,5

11,8

7,8

3,9

najniższe

-9,7 -12,0

10,3

14,4

15,3

15,2

11,2

6,2

0,1

-6,5

3,1

IV

-1,3 5,2

XII

Tabela 20. Rozkład średnich temperatur powietrza dla regionu dolnośląskiego. Wartości średnie za lata 1951 – 1980 [źródło: Woś A., Klimat Polski,
Warszawa 1999].

Wartość w ºC

Temperatura
Średnia roczna

8,2

Średnia stycznia

-1,9

Średnia lipca

17,8

Izoamplituda roczna

19,7

Suma rocznego opadu wynosi 600 – 700 mm, w tym półrocza chłodnego (listopad – kwiecień) około 200 – 250 mm.
Opady półrocza ciepłego (maj – październik) osiągają 400 – 450 mm. Pierwszy śnieg pojawia się około połowy listopada,
a ostatni na przełomie marca i kwietnia. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez 45 – 65 dni. Jej grubość waha się
w przedziale 15 – 20 cm. Okres występowania pokrywy śnieżnej przerywany jest częstymi odwilżami. W tym czasie opad
zimowy stanowi deszcz.
Tabela 21. Średnie miesięczne wartości opadów dla regionu dolnośląskiego. Dane za lata 1951 – 1980 [źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999].

wartość w mm

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

33

31

32

42

64

69

97

71

47

43

45

38

Tabela 22. Sumy opadów dla regionu dolnośląskiego. Dane za lata 1951 – 1980 [źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999].

Opady

Wartość

Suma roczna

600 – 700 mm

Suma półrocza chłodnego

200 – 250 mm

Suma półrocza ciepłego

400 – 450 mm

Grubość pokrywy śnieżnej

15 – 20 cm
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Rysunek 7. Rozkład średnich temperatur oraz sum opadów dla regionu dolnośląskiego w latach 1951 – 1980 [źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa
1999].

Na podstawie danych za lata 1951 – 1980 średnia liczba dni pogodnych (zachmurzenie ≤ 20 %) w roku wynosi 41, a
pochmurnych (zachmurzenie ≥ 80 %) 118 i jest jedną z najmniejszych w Polsce. Mgła pojawia się średnio przez około 50
dni w roku, zaś mgła całodzienna przez około 3 do 5 dni w roku. Usłonecznienie przekracza w roku 1400 godzin. Dni z
burzą jest przeciętnie około 20 w roku.
Najczęstsze wiatry wieją z sektorów: północnego, zachodniego i południowego. Stanowią około 70 % częstości wiatru.
Ich średnia prędkość oscyluje w granicach 3,3 m/s. Średnia roczna liczba dni w okresie 1951 – 1985 (T. Niedźwiedź, J.
Paszyński, D. Czekierda, 1994) z wiatrem bardzo silnym (prędkość powyżej 15 m/s) wynosi 2, z wiatrem silnym
(prędkość od 10 do 15 m/s) wynosi około 20 – 30, zaś średnia roczna częstość występowania ciszy i słabego wiatru
(prędkość poniżej 2m/s) wynosi około 60 % dni w roku.
Tabela 23. Prędkość wiatru w regionie dolnośląskim. Wartości średnie za lata 1951 – 1965 (m/s) [źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999].

Miesiąc
prędkość

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

3,9

3,7

3,7

3,3

3,1

3,0

3,0

2,8

3,0

2,8

3,5

3,6

Okres wegetacyjny jest jednym z najdłuższych w Polsce i trwa średnio przez około 226 dni. Początek robót polnych
przypada na drugą dekadę marca. Reasumując, warunki klimatyczne panujące na terenie gminy są bardzo korzystne.
Szczególnie sprzyjają rozwojowi rolnictwa oraz pozwalają na osiąganie wyższego komfortu osiedlania się.
Należy nadmienić, że północna część gminy Zdzieszowice, obejmująca obszar Góry Świętej Anny, charakteryzuje się
pewną odmiennością klimatyczną. Następuje tam spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem
morza średnio o 0,6 ºC na każde 100 m wysokości bezwzględnej, wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej wzrasta
suma opadów, dłużej utrzymuje się tam pokrywa śnieżna, która osiąga tam również większą wysokość.

3.8. Walory przyrodnicze
3.8.1. Roślinność
REGIONALIZACJA GEOBOTANICZNA
Według geobotanicznego podziału Polski (W. Szafer, B. Pawłowski, 1959) południowa część gminy Zdzieszowice należy
do następujących jednostek:
 Państwo: Holarktyka;
 Obszar: Euro – Syberyjski;
 Prowincja: Niżowo – Wyżynna Środkowoeuropejska;
 Dział: Bałtycki;
 Poddział: Kotliny Podgórskie;
 Kraina: Kotlina Śląska.
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Północna część gminy (obszar związany z Górą Świętej Anny) zlokalizowana jest w poddziale – Pas Wyżyn
Środkowych, w krainie – Wyżyna Śląska.
Natomiast według podziału geobotanicznego dokonanego przez Matuszkiewicza (1994) gmina Zdzieszowice
zlokalizowana jest na pograniczu dwóch działów wchodzących w skład prowincji środkowoeuropejskiej, podprowincji
środkowoeuropejskiej właściwej. Południowa część gminy to:
 Dział: brandenbursko – wielkopolski;
 Kraina – dolnośląska;
 Okręg – głubczycko – ostrawski,
Natomiast północna część gminy to:
 Dział: wyżyny południowowielkopolskie;
 Kraina – górnośląska;
 Okręg – rybnicko – strzelecki.

ZBIOROWISKA NIELEŚNE
Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń dokonanych przez człowieka. Większość lasów została zastąpiona
przez tereny użytkowane rolniczo i tereny zabudowane, ze sztucznymi powierzchniami i towarzyszącą im roślinnością
synatropijną i roślinnością obcą. Niewielkie fragmenty o charakterze zbliżonym do naturalnego zlokalizowane są na
terenie rezerwatu leśnego „Lesisko” i na obszarze obszaru chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”.
Oprócz formacji leśnych istotnym elementem uzupełniającym i różnicującym obszar gminy są użytki zielone,
występujące głównie w dolinach cieków wodnych. Na terenach niezalesionych występują ekosystemy łąkowe. W obrębie
terenów produkcji rolnej do najcenniejszych elementów przyrodniczych zaliczyć należy zadrzewienia i zakrzaczenia
śródpolne, a także układy zieleni przydrożnej i obudowy biologicznej cieków. Pełnią one istotne funkcje ekologiczne,
krajobrazowe i ochronne. Ekosystemy łąkowe wraz z ekosystemami leśnymi i zadrzewionymi tworzą mozaikę o dużym
znaczeniu biocenotyczno – środowiskowym, stanowiąc element urozmaicający krajobraz gminy.
Szata roślinna gminy wykazuje silną synatropizację z dominacją zbiorowisk nieleśnych, związanych z gruntami ornymi i
łąkami. Dominujące na terenie gminy zbiorowiska segetalne nie przedstawiają większej wartości. Natomiast zbiorowiska
seminaturalne i antropogeniczne łąk kośnych klasy Molinio – Arrhenatheretea, charakterystyczne dla użytków zielonych,
nie zajmują poza doliną rzeki Odry większych powierzchni. Łąki świeże z rzędu Arrhenatheratalia użytkowane jako łąki
kośne lub kośno – pastwiskowe są najczęściej spotykanym zbiorowiskiem łąkowym. Pod względem florystycznym są to
zbiorowiska ubogie. Cenne przyrodniczo wilgotne łąki z rzędu Molinietalia występują rzadko, głównie w dolinie rzeki Odry
na siedliskach łęgowych i grądowych (na południe od wsi: Januszkowice, Rozwadza i Krępna). W strefach litoralnych
lokalnych zbiorników wodnych występują charakterystyczne zbiorowiska szuwarowe z zespołem trzciny pospolitej
Phragmitetum australis, manny olbrzymiej i moczarki kanadyjskiej oraz zarośla wierzbowo – topolowe.
Zieleń urządzona na terenie gminy reprezentowana jest przez zieleń parkową, cmentarną i przykościelną, a także przez
szereg alei i szpalerów przydrożnych oraz zadrzewień śródpolnych.

3.8.2. Zwierzęta
Obszar gminy Zdzieszowice charakteryzuje się silnym przekształceniem ekosystemów i w związku z tym wysokie walory
faunistyczne zostały zachowane fragmentarycznie na obszarze Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”, na
obszarze chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” oraz w otoczeniu remiz śródpolnych i zbiorników wodnych.
Skład fauny dostosowany jest do aktualnej struktury siedliskowej. Małe zróżnicowanie siedlisk oraz istniejąca zabudowa
powoduje, że na obszarze gminy dominują gatunki pospolite, towarzyszące ekosystemom rolniczym oraz związane z
siedliskami ludzkimi. Charakteryzują się one umiejętnością dostosowania do silnie przekształconych ekosystemów i
często szeroką tolerancją ekologiczną na różne czynniki środowiskowe. I tak np.: okres wzrostu zbóż sprzyja
występowaniu gatunków preferujących siedliska upraw, w szczególności należących do gatunków z rzędu pająków
(Araneida), motyli (Lepidoptera), dwuskrzydłych (Diptera), błonkówek (Hymenoptera). Wśród kręgowców występują
gatunki charakterystyczne dla terenów rolniczych. W otoczeniu zbiorników wodnych występują potencjalne siedliska
rozrodu ptactwa wodno – błotnego, które z uwagi na niewielką powierzchnię, ubogą roślinność szuwarową i bliskość
siedzib ludzkich są w minimalny sposób wykorzystywane przez awifaunę w okresie lęgowym.
Szczególną rolę dla bytowania fauny pełnią wspomniane powyżej tereny chronione. Obszar Parku Krajobrazowego
„Góra Świętej Anny” cechuje się występowaniem gatunków charakterystycznych dla innych obszarów województwa.
Spośród dziko żyjących na Opolszczyźnie 55 gatunków ssaków, zdecydowana większość bytuje na terenie parku. W
szczególności dotyczy to: jeleni, dzików, sarny leśnej i polnej, lisów, borsuków, kun leśnych i domowych, jeży, kretów,
zajęcy. Spośród populacji ptaków stwierdza się tutaj około 50 gatunków. Na szczególne wyróżnienie zasługują
zagrożone ptaki drapieżne, w tym: myszołowy, jastrzębie czy pustułki. Ponadto licznie reprezentowane są: dzięcioły,
sowy, przepiórki czy kuropatwy. Na obszarze parku słabo reprezentowane są płazy i gady. Występują tutaj jednak:
gniewosz plamisty, jaszczurki i padalce. Jest tutaj także większość spośród 16 gatunków płazów.
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Dolina rzeki Odry na odcinku objętym ochroną w postaci obszaru chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” wyróżnia
się dużymi walorami przyrodniczymi charakterystycznymi dla dolin dużych rzek. Poważne przekształcenia prawobrzeżnej
(północnej) strony doliny doprowadziły do znacznego zubożenia świata fauny. Jednak strona lewobrzeżna (południowa)
jest zalesiona i cechuje się bogactwem wielu gatunków, a w szczególności awifauny. Do najważniejszych gatunków
awifauny, występującej na terenie obszaru chronionego krajobrazu (81 gatunków) w części gminy Zdzieszowice, zaliczyć
należy: zimorodka, świerszczaka i strumieniówkę. Wśród ichtiofauny rzeki Odry, jej starorzeczy i zawodnionych
wyrobisk, na szczególną uwagę zasługuje: kleń, płoć czy karaś.

3.9. Ochrona przyrody
Do podstawowych form ochrony przyrody w Polsce należy tworzenie rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków
krajobrazowych, obszarów NATURA 2000 i obszarów chronionego krajobrazu. Coraz większe znaczenie mają także
użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Formami ochrony
indywidualnej są: gatunkowa ochrona roślin i zwierząt oraz pomniki przyrody w rodzaju: pojedynczych drzew, alei,
głazów narzutowych, skałek itp., które są akcentami wydatnie wpływającymi na urozmaicenie krajobrazu.

3.9.1. Położenie gminy na tle systemu ochrony przyrody w regionie
Spośród form ochrony przyrody wyszczególnionych w art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku
(Dz. U. Nr 92 poz. 880) na terenie gminy Zdzieszowice występuje: park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu,
rezerwat przyrody, obszary NATURA 2000, pomniki przyrody oraz gatunkowa ochrona roślin i zwierząt. (podrozdział
3.9.2.) Dodatkowo w bezpośredniej bliskości od granic gminy (w zakresie powiązań przyrodniczych) zlokalizowane są
inne istotne dla regionu wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody. Są to:


Park Krajobrazowy „Góra św. Anny” – na północ od granicy gminy;



Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – na północny – zachód od granic gminy ;



projektowany obszar Natura 2000: Góra świętej Anny (PLH160002) – na północny - wschód od granic gminy;



proponowany obszar Natura 2000: Kamień Śląski (PLH160003) – na północ od granic gminy.

3.9.2. Formy ochrony przyrody
PARK KRAJOBRAZOWY „GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY”
Według art. 16 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku „Park Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze
względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji
tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju”.
W północnej części gminy zlokalizowany jest fragment Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”. Park ustanowiony
jest na mocy Rozporządzenia Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r w sprawie Parku
Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Całkowita powierzchnia parku wynosi 5051,0 ha, a powierzchnia strefy ochronnej
parku 6374,0. Park ten, typu wyżynnego, położony jest w środkowo – wschodniej części województwa opolskiego i
obejmuje najdalej wysunięty na zachód fragment Wyżyny Śląskiej. Park zapewnia ochronę masywu Chełmu wraz z
licznymi dolinami i wąwozami, wywierzyskami skalnymi i misami krasowymi (Absalon, 1996). W parku zarejestrowano
około 400 gatunków roślin naczyniowych, z czego 20 jest objętych ochroną prawną.
Z obszaru Parku i jego otuliny wydzielono pas autostrady o szerokości 500 m, w celu umożliwienia realizacji autostrady
wraz z urządzeniami z nią związanymi służącymi między innymi, minimalizacji oddziaływania na środowisko.
Szczególnymi celami ochrony Parku są:


zachowanie najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa
kulturowego zachodniego krańca Wyżyny Śląskiej, zwanego Garbem Chełmu;



stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, ich trwałości i
zdolności odtwarzania;



zachowanie ekosystemów leśnych i łąkowych z charakterystyczną florą i fauną;



zachowanie walorów geologicznych i geomorfologicznych Parku;



zachowanie ładu przestrzennego na obszarze Parku, w tym utrzymanie zabytkowych układów urbanistycznych
oraz kształtowanie harmonijnego współczesnego krajobrazu i form zabudowy w nawiązaniu do tradycji
regionalnych;



zachowanie ukształtowanego zespołu kulturowo – krajobrazowego Góry Św. Anny;



zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności w zakresie konieczności zachowania całego
bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego.
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Głównymi walorami przyrodniczo – krajobrazowymi Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” są:


charakterystyczna i urozmaicona rzeźba terenu. Tworzy on jednostkę morfologiczno – krajobrazową, która
zdecydowanie wyróżnia się z płaskiej Równiny Opolskiej. Pod wpływem erozji wykształciły się tutaj formy krasu
powierzchniowego i podziemnego, a w zalegających na krasie lessach wykształciły się malownicze wąwozy;



zróżnicowana budowa geologiczna. Obszar budują skały wieku triasowego, trzeciorzędowe skały wylewne oraz
osady piaszczysto – żwirowo – gliniaste zlodowacenia środkowopolskiego;



cenne zasoby przyrodnicze. Z uwagi na znaczne zróżnicowanie i zachowanie fragmentów dobrze
wykształconych, naturalnych i półnaturalnych siedlisk występuje tutaj wiele chronionych i rzadkich gatunków
roślin i zwierząt. Charakterystyczną cechą szaty roślinnej tego terenu jest obecność muraw kserotermicznych
(poza terenem gminy Zdzieszowice) i lasów bukowych;



zasoby krajobrazu kulturowego, religijnego i historycznego. Góra Świętej Anny objęta została w 2004 roku
przez UNESCO pomnikiem historii – jednym z 15 najcenniejszych obiektów w kraju.

Na terenie parku w części obejmującej gminę Zdzieszowice występują:


zespoły leśne: łęg jesionowo – olszowy głównie na podmokłych terenach źródliskowych koło Jasiony, żyzna
buczyna sudecka, kwaśna buczyna niżowa;



zespoły zaroślowe:





ligustru pospolitego i śliwy tarniny w okolicach Oleszki;



bzu na skrajach lasu i dróg leśnych;



podagrycznika pospolitego i lepiężnika różowego w rezerwacie „Lesisko”;



wyki leśnej i zaroślowej przy drogach leśnych pomiędzy Ligotą Dolną i Oleszką;

zespoły łąkowe w postaci łąki trzęślicowej w dolinach cieków w okolicy Jasionej).

Obszar Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” został umieszczony na krajowej liście ostoi przyrody NATURA 2000
pod kodem PLH160002.

NATURA 2000
Góra Świętej Anny – PLH160002 (SOO – Specjalny Obszar Ochrony)
Obszar wyniesienia Garbu Chełmu z wychodniami wapieni i dolomitów środkowego triasu. Od południa opadający
stromo zdenudowanym uskokiem tektonicznym, od północy łagodnie zanurzający się pod utworami polodowcowymi.
Garb jest najdalej na zachód wysuniętą częścią środkowotriasowego progu strukturalnego (kuesty). Z trzech stron
otoczony terenami nizinnymi stanowi wyraźną kulminację w krajobrazie. Rzeźba Chełmu należy do form krawędziowych,
ukształtowanych w trzeciorzędzie i zmodyfikowanych przez morfologię czwartorzędową, a zwłaszcza dwukrotne
nasunięcie się i regresję lodowca oraz procesy eolicznej akumulacji lessów i ich erozji. Garb jest rozczłonkowany na
szereg wyniesień oddzielonych suchymi dolinkami i obszarami zrównań. W wierzchołkowej jego części, w obrębie
wychodni skał węglanowych rzeźba krasowa, z lejami, misami i studniami krasowymi, wywierzyskami, wychodniami
skalnymi, niewielkimi wnękami i grotami. Kulminację garbu stanowi nek wulkaniczny na Górze Św. Anny - 404 m n.p.m.
Wśród obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych dominującymi formami pokrycia terenu są lasy, w większości
reprezentujące 3 fitosocjologiczne odmiany buczyn. Znaczący udział osiągają murawy kserotermiczne, zarośla
okrajkowe oraz ekstensywnie użytkowane łąki, w tym eutroficzne. Uzupełnieniem są wychodnie skał węglanowych oraz
źródliska wraz ze specyficzną dla nich roślinnością zielną i wysoką. Spośród form intensywniejszego zagospodarowania
przestrzeni dominują grunty orne, tworzące z ekosystemami o dużej naturalności, mozaikę krajobrazową.
Obszar ważny w skali regionalnej dla zachowania bioróżnorodności, a zwłaszcza dla priorytetowych muraw
kserotermicznych (zajmujących w obszarze znaczące powierzchnie). Występuje tu 11 rodzajów siedlisk z Załącznika I
Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z czego największą powierzchniowo reprezentację osiągają kwaśne oraz żyzne buczyny.
Dobrze reprezentowane są też ekstensywnie użytkowane niżowe i górskie łąki, ciepłolubne buczyny storczykowe, a
także podmokłe łąki kalcyfilne i eutroficzne. Stwierdzono występowanie 2 gatunków ssaków z Załącznika II Dyrektywy
Rady 92/43/EWG: Barbastella barbastellus, Myotis myotis oraz gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady
79/409/EWG (Ciconia ciconia, Milvus milvus, Coracias garrulus, Picus canus, Dryocopus martius, Dendrocopos medius,
Lullula arborea, Ficedula parva, Ficedula albicollis, Lanius collurio, Emberiza hortulana). Na terenie ostoi występuje
ponadto około 40 gatunków roślin chronionych w Polsce oraz około 40 gatunków uznawanych za rzadkie lokalnie.
Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacją D to gatunki prawnie chronione w Polsce.
Zagrożenia dla obszaru to działalność gospodarcza człowieka - eksploatacja odkrywkowa wapieni, brak czynnej ochrony
muraw kserotermicznych prowadzący do ich powolnego zarastania, intensywna penetracja ludzka, szczególnie w
granicach parku krajobrazowego "Góra Św. Anny" i rezerwatów przyrody.
Typy siedlisk wymienione w Załączniku I:
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Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis- Festucion
pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków;
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium);
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);
Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati;
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk;
Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis;
Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania;
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion);
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion);
Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion);
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinosoincanae, olsy źródliskowe).

Na terenie gminy projektowany jest również nowy obszar Natura 2000:
Łęg Zdzieszowicki – PLH160011 (SOO – Specjalny Obszar Ochrony)
Kompleks dobrze zachowanych, lecz nieco grądowiejących łęgów jesionowo-wiązowych nad Odrą. Jedyny taki
zachowany kompleks w tej części doliny Odry. Ostoja zlokalizowana jest na terenach zalewowej doliny Odry na
najniższych terasach holoceńskich. W pokrywie geologicznej i glebowej dominują ciężkie mady. Lokalnie występują
namuły. W obrębie ostoi zlokalizowane są starorzecza Odry znajdujące się w różnych stadiach rozwoju
geomorfologicznego i sukcesji ekologicznej.
Wartość przyrodnicza i znaczenie: Ważna ostoja lasów łęgowych i grądów połęgowych, charakterystyczny krajobraz
doliny Odry, największy płat lasu łęgowego na pd. od Opola.
Zagrożenia dla obszaru to uchylenie zalewów wodami rzecznymi, zmiany reżimu Odry.
Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:
 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion;






Zalewane muliste brzegi rzek;
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium);
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum).

Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: Myotis myotis, Lutra lutra.
Płazy i gady wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: Triturus cristatus, Bombina bombina.
Bezkręgowce wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: Lucanus cereus, Osmoderma eremite,
Cerambyx cerdo.
Inne ważne gatunki zwierząt i roślin: Carex davalliana, Dactylorhiza incarnate, Dactylorhiza majalis, Epipactis palustris,
Epipactis purpurata, Scilla bifolia.

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „ŁĘG ZDZIESZOWICKI”
Według art. 23 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku „obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny
chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych”.
Zwyczajowo przyjęto, że obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny większe od parku krajobrazowego. Cechują
się one walorami przyrodniczo – krajobrazowymi charakterystycznymi dla danego regionu. Na obszarach chronionego
krajobrazu działalność gospodarcza nie podlega poważniejszym ograniczeniom. Musi być ona jednak prowadzona w taki
sposób, aby nienaruszona pozostała równowaga ekologiczna. Zgodnie z zapisami prawnymi, obszar chronionego
krajobrazu powinien z jednej strony zapewnić ochronę przed uciążliwościami przemysłowymi, a z drugiej strony
aktywizować tereny pod względem działalności ekoturystycznej oraz produkcji zdrowej żywności.
W południowej części gminy Zdzieszowice znajduje się fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”.
Obszar ten objęto ochroną na mocy Rozporządzenia Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 roku
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Całkowita powierzchnia obszaru objętego ochroną wynosi 600 ha. Łęg
Zdzieszowicki to unikatowa na Opolszczyźnie enklawa lasu łęgowego. Drzewostan składa się głównie z jesionów, olch i
dorodnych dębów. Bardzo dobrze rozwinięta jest warstwa krzewów: czeremchy, jarząba oraz kruszyny. Ważnym i
charakterystycznym elementem obszaru jest, jedno z dwóch w województwie opolskim, stanowisko skrzypu olbrzymiego.
Na obszarze gminy obszar chronionego krajobrazu obejmuje fragment terenu (74.0 ha), położony w starorzeczach, po
południowej stronie rzeki Odry. Wzdłuż rzeki Odry ciągną się niskie tarasy holoceńskie, zbudowane z glin, mułów,
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żwirów i piasków rzecznych (mady rzeczne). Szczególnej ochronie podlegają zasoby fauny i flory, w tym stanowiska
lęgowe ptaków.
Łęg Zdzieszowicki według systemu CORINE (Dyduch – Falniowska, 1999) stanowi ostoję przyrody o znaczeniu
europejskim: nr 511 Dolina Odry między Koźlem a Krapkowicami.

REZERWAT PRZYRODY
Zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „rezerwat przyrody obejmuje obszary
zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym - ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska
roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”. Tworzenie rezerwatów ścisłych jest
jedną z podstawowych metod ochrony przyrody w ramach tak zwanej strategii zachowawczej, czyli konserwatorskiej.
Celem tej strategii jest utrzymanie w stanie możliwie niezmienionym obiektów o wysokich walorach przyrodniczych,
krajobrazowych lub kulturowych, przy wykluczeniu jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Częściowe rezerwaty przyrody są
domeną kierunku biocenotycznego w ochronie przyrody. Ich tworzenie uzasadnione jest względami naukowymi,
dydaktycznymi i gospodarczymi. Dopuszcza się tutaj stosowanie określonych, w tak zwanych planach ochrony,
zabiegów hodowlano – pielęgnacyjnych dla osiągnięcia celu ochrony.
Na terenie gminy Zdzieszowice zlokalizowany jest rezerwat przyrody „Lesisko”. Obszar ten objęto ochroną na mocy
zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 roku (MP nr 56, poz.
541). Rezerwat częściowy „Lesisko” położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Żyrowa. Powierzchnia rezerwatu
wynosi 46,95 ha, w tym gruntu leśnego 46,22 ha. Porastający rezerwat las wykształcił się w głębokim wąwozie
krasowym w specyficznych warunkach mikroklimatycznych, gwarantujących dużą wilgotność i dobry rozkład materii
organicznej. Przedmiotem ochrony jest 120 – letni starodrzew bukowy, występujący w odmianie kwaśnej buczyny
niżowej i żyznej buczyny sudeckiej. W składzie drzewostanu rezerwatu zdecydowanie przeważa buk pospolity (90 %)
porastający strome zbocza rezerwatu, a w środkowej części rezerwatu dominuje olsza, modrzew europejski i dąb.
Spotyka się także pojedyncze okazy klonu. W podroście występuje miejscami buk zwyczajny, jawor oraz jesion wyniosły,
natomiast w podszycie – bez czarny oraz bez koralowy. W warstwie runa najliczniej dostrzec można następujące
gatunki: groszek wiosenny, niecierpek drobnokwiatowy, nawłoć Fuchsa, marzanka wonna, żankiel zwyczajny,
podagrycznik pospolity, gajownik żółty, bodziszek cuchnący, przytulia wiosenna, wyka leśna, wietlica samicza, bluszcz
pospolity, kłosownica leśna, kostrzewa olbrzymia, sałatnik leśny, konwalia majowa, podbiał pospolity i pokrzywa
zwyczajna. W niewielkich płatach występuje: szczyr trwały, żywiec dziewięciolistny oraz miodunka plamista. Na tym
terenie występuje 6 roślin objętych ochroną prawną: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko,
konwalia majowa, marzanka wonna i kopytnik pospolity.

POMNIKI PRZYRODY
Według art. 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „pomnikami przyrody są pojedyncze twory
przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej
lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy
narzutowe oraz jaskinie”. Pomniki przyrody są ważnym elementem składowym krajobrazu, podnoszą jego piękno,
posiadają wysokie walory dydaktyczne i edukacyjne.
Na obszarze gminy Zdzieszowice ochroną objęte zostały następujące pomniki przyrody ożywionej:
Tabela 24. Gmina Zdzieszowice – charakterystyka pomników przyrody [źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, 2010].

L.p.

Numer
rejestru

Położenie (obręb)

Gatunek drzewa

1

32

Żyrowa

pojedynczy okaz z gatunku klon jawor Dz. Urz.Woj.Opolskiego z dnia 7
(Acer pseudoplatanus)
listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231

2

380

Brodek

pojedynczy okaz z gatunku
szypułkowy (Quercus robur)

Podstawa prawna

dąb Dz. Urz.Woj.Opolskiego z dnia 7
listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231

OCHRONA GATUNKOWA FAUNY I FLORY
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie
przetrwania i właściwego stanu dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko
występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na
podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej”.
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Tabela 25. Gmina Zdzieszowice – wykaz stanowisk roślin i grzybów chronionych i rzadkich. [Źródło: Waloryzacja florystyczna województwa opolskiego ze
wskazaniem siedlisk gatunków roślin objętych ochroną prawną, rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych
wyginięciem oraz opracowaniem propozycji regionalnych kierunków czynnej i biernej ochrony różnorodności florystycznej, Waloryzacja chronionych i
zagrożonych grzybów województwa opolskiego wraz propozycją programu czynnej i biernej ochrony]

Miejsce występowania

Nazwa

rośliny / grzyby objęte ochroną całkowitą
kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)

na NE od Oleszki

dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis)

Oleszka

obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)

k/ Jasionej

wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)

na SW od Jasionej

ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum)

na NW od Podborza,
na N od Krępnej

lilia złotogłów (Lilium martagon)

na NW od Podborza

kruszczyk błotny (Epipactis palustris)

na SW od Jasionej

kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)

Krępna

nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum)

na N od Krępnej

listera jajowata (Listera ovata)

na N od Krępnej

śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)

na W od Krępnej,
na SW od Januszkowic

zimowit jesienny (Colchicum autumnale)

na W od Krępnej,
Rozwadza,
m. Rozwadzą a Krępną,
na SW od Januszkowic

czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea)

Żyrowa - zarośla z pokrzywą i bzem koralowym; 12
owocników

flagowiec olbrzymi (Meripilus giganteus)

Rezerwat Lesisko

rośliny / grzyby objęte ochroną częściową
porzeczka czarna (Ribes nigrum)

na N od Jasionej

konwalia majowa (Convallaria majalis)

na NW od Podborza,
m. Wielmierzowicami a Januszkowicami,
na SW od Januszkowic

bluszcz pospolity (Hedera helix)

na NW od Podborza,
na W od Krępnej,
na W od Zdzieszowic,
m. Wielmierzowicami a Januszkowicami

przytulia wonna (Galium odoratum)

Żyrowa

kalina koralowa (Viburnum opulus)

m. Rozwadzą a Krępną,
na SW od Zdzieszowic,
m. Wielmierzowicami a Januszkowicami,
na SW od Januszkowic

bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata)

na SW od Zdzieszowic

grzybienie białe (Nymphaea alba)

na SW od Januszkowic

czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum)

na SW od Januszkowic

Na terenie gminy Zdzieszowice znajdują się również rośliny rzadkie i zagrożone wymarciem: złoć łąkowa (Gagea
pratensis) – na N od Jasionej; kąkol polny (Agrostemma githago) – Oleszka; jaskier wielki (Ranunculus lingua) –
Jasiona, między Wielmierzowicami a Januszkowicami; okrężnica bagienna (Hottonia palustris) – na NW od Podborza, na
W od Zdzieszowic; kokorycz pusta (Corydalis cava) – Krępna; sitniczka oszczepowata (Isolepis setacea) – Rozwadza;
ostrożeń siny (Cirsium canum) – na S od Krępnej; nerecznica grzebieniasta (Dryopteris cristata) – na W od Zdzieszowic;
turzyca obła (Carex diandra) – na SW od Zdzieszowic; czosnek kątowaty (Allium angulosum) – na SW od Januszkowic.
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POWIĄZANIA PRZYRODNICZE – ELEMENTY SYSTEMU ECONET–PL
Rozwój gospodarczy w XX wieku przyczynił się do gwałtownego wzrostu ilości zanieczyszczeń emitowanych do
środowiska i jego całkowitej lub częściowej degradacji. Presja człowieka na przyrodę doprowadziła do zaniku wielu
gatunków flory i fauny, postępującej synatropizacji oraz fragmentacji naturalnych ekosystemów. W celu zjednoczenia
wysiłków na rzecz zachowania i ochrony środowiska przyrodniczego ustanowiono szereg porozumień i konwencji
międzynarodowych, których sygnatariuszem jest również Polska. Jedną z ważniejszych inicjatyw krajów Wspólnoty
Europejskiej, przyczyniającą się do integracji współpracy w dziedzinie ochrony przyrody jest koncepcja utworzenia
Europejskiej Sieci Ekologicznej (EECONET).
Sieć EECONET mają stanowić obszary powiązane przestrzennie i funkcjonalnie oraz objęte różnymi, wzajemnie się
uzupełniającymi formami ochrony przyrody. Dla ochrony środowiska oraz poprawy jego funkcjonowania biologicznego i
zwiększenia bioróżnorodności powstała krajowa sieć ekologiczna ECONET – PL, która jest częścią Europejskiej Sieci
Ekologicznej EECONET, utworzonej w celu zintegrowania istniejących obszarów chronionych w poszczególnych krajach
europejskich oraz potencjalnych obszarów przewidzianych do ochrony w jeden spójny system, zgodnie z przyjętymi
międzynarodowymi kryteriami i standardami (koncepcja Europejskiej Sieci Ekologicznej została przyjęta przez Radę
Europy w 1992 roku). Zasadniczymi elementami sieci są: obszary węzłowe, w których wyróżniono biocentra i strefy
buforowe oraz korytarze ekologiczne.
Obszary węzłowe odznaczają się dużą różnorodnością gatunkową oraz różnorodnością form krajobrazowych i
siedliskowych. Stanowią ostoję gatunków rodzimych i wędrownych, zwłaszcza rzadkich i zagrożonych wyginięciem.
Wyróżnione w obszarach węzłowych biocentra obejmują obszary nagromadzenia największych walorów przyrodniczych.
Otoczone są strefami buforowymi, które mają wyróżniające się walory, ale nie tak wysokie jak walory biocentrów.
Natomiast korytarze ekologiczne to struktury przestrzenne, które umożliwiają rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy
obszarami węzłowymi oraz terenami przylegającymi do nich.
Według koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska (Liro, 1998) przez teren gminy Zdzieszowice przebiega
korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym 19M – Górnej Odry oraz występuje obszar węzłowy o znaczeniu
krajowym 14K – Góra Świętej Anny.
Według systemu CORINE (Dyduch – Falniowska, 1999) obszar chronionego krajobrazu Łęg Zdzieszowicki stanowi
ostoję przyrody o znaczeniu europejskim: nr 511 Dolina Odry między Koźlem a Krapkowicami.

3.9.3. Pozostałe elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie
Na podstawie przepisów odrębnych ochronie na omawianym terenie podlegają:

PARKI WIEJSKIE I PODWORSKIE
Parki wiejskie i podworskie nie są szczególną formą ochrony przyrody w myśl ustawy o ochronie przyrody. Cześć z nich
podlegają ochronie konserwatorskiej jako zabytki kultury. Jednak duże walory przyrodnicze ich terenów, a także
bezpośrednie sąsiedztwo terenów zurbanizowanych dla których pełnią ogromną rolę środowiskotwórczą i biocenotyczną,
predysponują do przedstawienia tych obszarów w rozdziale dotyczącym ochrony środowiska.
Na terenie gminy Zdzieszowice zlokalizowane są dwa parki podworskie w miejscowości Żyrowa i Zdzieszowice. Oba
położone są w otulinie Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”.


Żyrowa: Jest to park przypałacowy o powierzchni 11,25 ha. Założony został w połowie XIX wieku. Granicę
parku od strony północnej stanowi ulica Ogrodowa (wraz z fragmentami muru na zachód od zabudowań), a od
strony południowej ulica Poprzeczna i mur kamienny (na zachód od ul. Korfantego). Przy zachodnim skrzydle
pałacu znajduje się ogród wodny. W tej części parku (na placu przykościelnym) usytuowany jest pomnik
przyrody. Na terenie parku można dostrzec liczne rodzaje drzew: miłorzęb dwuklapowy, buk pospolity, klon,
jawor, drzewa egzotyczne (kasztany jadalne, pigwowce japońskie, różaneczki fioletowe), drzewa iglaste (choiny
kanadyjskie, daglezje zielone).



Zdzieszowice: Park podworski w Zdzieszowicach o powierzchni 5,3 ha powstał pod koniec XIX wieku.
Usytuowany jest na terenie falistym pomiędzy ulicą Karola Miarki, Opolską i Parkową. Na terenie parku rośnie
wiele interesujących, okazałych drzewostanów, w tym także drzew egzotycznych. Generalnie w parku
dominuje: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna oraz świerk pospolity.

LASY I GRUNTY LEŚNE
9

Na terenie gminy Zdzieszowice lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 825 ha i stanowią 14,36 % powierzchni gminy.
Rozmieszczenie terenów leśnych na terenie gminy jest nierównomierne. Skupiają się one generalnie w północno –
wschodniej części gminy, na północ od linii kolejowej Opole – Kędzierzyn – Koźle. Można tutaj wydzielić trzy główne,

9

Łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną.
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lokalne kompleksy: na południe od wsi Jasiona, na południe od wsi Oleszka (fragment kompleksu leśnego Parku
Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” wraz z rezerwatem leśnym „Lesisko”) oraz na północny – wschód od Zdzieszowic
(lasy ochronne Zakładów Koksowniczych). W strukturze gatunkowej zdecydowanie dominuje sosna, stanowiąca ponad
50 % powierzchni wszystkich gatunków drzew. Blisko 30 % powierzchni stanowią najbardziej pożądane gatunki takie jak:
buk, dąb, jesion, grab, jawor i klon.

ZIELEŃ URZĄDZONA
Zieleń urządzona na terenie gminy reprezentowana jest przede wszystkim w formie pozostałości zabytkowych założeń
zieleni parkowej, alei i szpalerów przydrożnych i śródpolnych, zieleni cmentarnej, przykościelnej – chronionych zapisami
ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i muzeach oraz dodatkowo w formie obiektów zieleni
miejskiej, ogólnodostępnej, o funkcjach rekreacyjnych i estetycznych (zieleńce, boiska trawiaste) oraz zieleni
przyzagrodowej.

OCHRONA GLEB
Stosownie do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z dnia
31 grudnia 2008 roku) ochronie podlegają kompleksy użytków rolnych z glebami zaliczonymi do wysokich klas
bonitacyjnych (klasy I – III) na terenach wiejskich. Na terenie gminy dominują gleby o przeciętnych walorach dla
rolnictwa. Na terenach wiejskich gleby o wysokiej wartości bonitacyjnej (klasa I-III) stanowią 16,94 % ogólnej powierzchni
gruntów ornych oraz 22,85 % ogólnej powierzchni użytków zielonych. W związku z powyższym 1/6 powierzchni gruntów
ornych oraz 1/4 powierzchni użytków zielonych podlega ochronie, a rozwój przestrzenny poszczególnych miejscowości
wiejskich nie wymaga głębokiej ingerencji w ochronę gleb.

OCHRONA ZŁÓŻ
Złożem kopaliny jest nagromadzenie minerałów i skał, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą.
Zgodnie z art. 41 Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 roku, w celu określenia granic złoża, jego zasobów
oraz geologicznych warunków występowania sporządza się dokumentację geologiczną. Udokumentowane złoża kopalin
uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze gminy udokumentowane są
aktualnie 3 złoża kopalin. Są to dwa złoża kruszywa naturalnego: „Krępna” i „ Januszkowice – Lesiany” oraz jedno złoże
glin rzecznych „Krępna II”. Ponadto 4 złoża zostały wykreślone z Bilansu Zasobów. Są to złoża kruszywa naturalnego:
„Rozwadza”, „Zdzieszowice”, „Januszkowice – Otok” i „Januszkowice”
Przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny, zgodnie z art. 54, przedsiębiorca, na podstawie dokumentacji
geologicznej oraz warunków określonych w koncesji, sporządza się projekt zagospodarowania złoża. Projekt
zagospodarowania złoża powinien określać zamierzenia w zakresie: ochrony złóż kopalin, zwłaszcza przez ich
racjonalne wykorzystanie; technologii eksploatacji zapewniającej ograniczanie ujemnych skutków wpływu na środowisko.
Tereny bogate w złoża naturalne podlegają zakazowi zabudowy i zalesiania aż do momentu podjęcia eksploatacji. W
przypadku złóż nieudokumentowanych powyższy zakaz istnieje do czasu podjęcia jednoznacznej decyzji o zaniechaniu
eksploatacji.

OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH
Ochrona wód polega na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami przez zapobieganie naruszaniu równowagi
przyrodniczej i przeciwdziałanie wywoływaniu w wodach zmian powodujących ich nieprzydatność dla ludzi, świata
roślinnego i zwierzęcego oraz gospodarki narodowej. Ochronie podlegają wody śródlądowe powierzchniowe i podziemne
oraz obszary ich zasilania.
Teren gminy Zdzieszowice leży w obrębie 3 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP): nr 332 „Subniecka
kędzierzyńsko – głubczycka”, nr 333 „Opole – Zawadzkie” i nr 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie”. Na terenach GZWP
występują obszary najwyższej ochrony (ONO) i obszary wysokiej ochrony (OWO) (Kleczkowski A. S. red., 1999).

OCHRONA KRAJOBRAZU
Struktura przestrzenna krajobrazu jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wartość przyrodniczą
obszaru. Najważniejszymi elementami krajobrazu, które powinny podlegać ochronie są: lasy, większe zadrzewienia
nieleśne, zadrzewienia śródpolne, pasy zieleni wzdłuż dróg i cieków wodnych, naturalne łąki w dolinach rzecznych, a
także koryta rzek. Lasy, większe zadrzewienia lub zwarte, ekstensywnie użytkowane łąki spowalniają szybkość odpływu
składników mineralnych oraz warunkują prawidłowe krążenie wody, pierwiastków i energii w środowisku. Zadrzewienia
śródpolne ograniczają erozję wietrzną gleb, parowanie wody z gleb, szczególnie w okresie letnim oraz są miejscem
bytowania gatunków zwierząt żywiących się wieloma szkodnikami upraw. Pasy zieleni przydrożnej zapobiegają
tworzeniu się zasp śnieżnych na drogach. Szczególnie liczne dodatkowe korzyści występują w przypadku zachowania
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mało przekształconych rzek i ich dolin. Ochrona niezajętych przez przemysł, budownictwo, infrastrukturę techniczną i
użytkowanie rolnicze dolin rzecznych bez obwałowań lub z wałami odsuniętymi daleko od rzeki, zapewnia nie tylko
prawidłowe funkcjonowanie środowiska, ale także sprzyja lepszemu zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu
miejscowości położonych w dolinach rzecznych, ochronie wód rzek przed zanieczyszczeniami obszarowymi
pochodzenia rolniczego i samooczyszczaniu się tych wód. Takie doliny rzeczne pełnią rolę korytarzy ekologicznych
zapewniających prawidłowe funkcjonowanie zespołów roślinnych i zwierzęcych. Struktura przestrzenna krajobrazu musi
być odpowiednio uwzględniana w procesie planowania przestrzennego. Zachowaniu najistotniejszych obszarów o
cennych walorach krajobrazowych służy tworzenie form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92 poz. 880).

4.

STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

4.1. Historia i osadnictwo10
W niniejszym podrozdziale przedstawiono historię, osadnictwo oraz opis głównych zabytków, dotyczących miejscowości
gminy Zdzieszowice.

ZDZIESZOWICE
Zdzieszowice otrzymały prawa miejskie w 1962 roku. Początki Zdzieszowic są mało znane. Związane są ze starożytną
osadą o nazwie Solownia (stara część miasta przylegająca do Odry). Odbywał się tutaj przeładunek soli oraz innych
towarów dostarczanych lądem z Górnego Śląska na tratwy pływające Odrą. Najwcześniejszy zapis o miejscowości
pochodzi z 1405 roku (Zduieszowicz), potem w 1484 roku wymieniana jest nazwa Zdziechowicz. W 1845 roku pod
wpływem niemieckim (Deschiwitz) pojawiła się wtórna forma Dzieszowice. Ta starośląska nazwa patronimiczna z
dostojną podstawą antroponimiczną Zdziesza, będąca skróceniem imienia Zdziesław, została zmieniona w 1936 roku na
Odertal.
W średniowieczu Zdzieszowice miały wielu, często zmieniających się właścicieli. Od 1615 roku znajdowały się w
posiadaniu Redernów, później Promnitzów, od połowy XVII wieku są własnością Collonów, a po wojnach napoleońskich,
aż do końca XIX wieku należą do hrabiowskich rodów Nostizów i Jockischów. W 1864 roku miejscowość liczyła łącznie
około 900 osób. W latach 1910 – 1933 ludność wzrosła z 1567 do 2130 osób. Wzrost ludności Zdzieszowic spowodował
w 1920 roku przybudowanie do domu będącego własnością ks. Hawlitschki (proboszcza z Leśnicy) kościoła pod
wezwaniem św. Antoniego. W 1936 roku dzięki ks. Fryderykowi Czernikowi zaczęto budowę nowego kościoła św.
Antoniego, który został ukończony w 1937 roku. Do czasu wybuchu II wojny światowej Zdzieszowice były dwujęzyczne:
w kościele msze święte odprawiano w języku polskim i niemieckim, od 1991 roku ponownie wprowadzone zostały msze
w języku niemieckim.
W 1845 roku Zdzieszowice uzyskały połączenie kolejowe z Opolem i Kędzierzynem. Podjęte w II połowie XIX wieku
próby uprzemysłowienia wsi (wapiennik, cegielnia, gorzelnia, cukrownia) zakończyły się niepowodzeniem. Wielki
przemysł rozwinął się tu dopiero w okresie międzywojennym. W roku 1929 i 1930 przystąpiono do przygotowania terenu
pod budowę „Koksowni”. Teren ten był dawniej zalesiony i należał do Grafa Schaffgotscha. Dla urzędników „Koksowni”
wybudowano mieszkania (obecnie stare bloki na ul. Korfantego i Kościuszki), a dla robotników domy (aktualnie Stare
Osiedle oraz ul. Parkowa i Ogrodowa). Dla dzieci wybudowano szkołę (Szkoła Podstawowa nr 2), a w 1938 roku
zbudowano przez siostry zakonne przedszkole (Przedszkole nr 1). W latach 1931 – 1932 ukończono budowę Zakładów
Koksochemicznych. Pierwsza bateria typu „Stil” została uruchomiona w 1932 roku. W latach 1939 – 1945 wytwarzano tu
koks, benzynę syntetyczną, oleje lekkie i ciężkie oraz gaz parafinowy. W wyniku działań wojennych zakłady uległy
znacznemu zniszczeniu. Rosnące zapotrzebowanie na paliwa wpłynęło na decyzję o podjęciu odbudowy i rozbudowy
Zakładów Koksowniczych. W 1951 roku dokonano rozruchu pierwszej baterii. Produkcja zakładów nastawiona była w
większości na koks wielkopiecowy. Rozwój gospodarczy i przemysłowy doprowadził do rozbudowy zakładów oraz
wpłynął w znacznym stopniu na strukturę gospodarczą i zatrudnienie, a także na zagrożenie ekologiczne tej ziemi.
„Ziemia Zdzieszowicka” ma w znacznym stopniu skażone środowisko, przyczynił się do tego dynamiczny rozwój
przemysłu i proces urbanizacyjny. Jest to problem kluczowy coraz bardziej odczuwalny przez społeczeństwo. Dążenie
władz Miasta i Gminy zmierzają do zmniejszenia degradacji środowiska (kompleksowa gazyfikacja i rozbudowa
wodociągu).
Zdzieszowice należą do tych miejscowości, o pozycji których pod względem gospodarczym, a jednocześnie do rangi
miasta zdecydował rozwój przemysłu w tym przypadku koksochemicznego. Miasto odgrywa czołową rolę wśród
ośrodków przemysłowych województwa opolskiego. Ubogie jest w zabytki sztuki, znajduje się tu jedynie XIX – wieczna

10

Wykorzystano informacje zawarte w Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012.
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kapliczka dzwonnicza. Dla turystów Zdzieszowice są przede wszystkim dogodnym i bliskim punktem wypadowym
pieszych wypraw na Górę Świętej Anny (6 km), Leśnicy (4 km). Atrakcją „Ziemi Zdzieszowickiej” są walory krajobrazowe
oraz zabytki miejscowości Żyrowa i Jasiona.

ŻYROWA
Żyrowa leży na północ od Zdzieszowic u zachodniego podnóża Góry Świętej Anny. Jak wynika ze źródeł historycznych,
wieś należała początkowo do klasztoru cysterskiego z Jemielnicy, a potem do rodziny Żyrowskich, od której odkupił ją w
1631 roku – znany fundator klasztoru franciszkanów na Górze Świętej Anny – hrabia Melchior Ferdynand Gaszyna. W
Żyrowej magnat ten pozostawił po sobie stylowy, wczesnobarokowy pałac z lat 1631 – 1644, wchodzący w skład
większego zespołu zabudowań. Do zespołu pałacowego należy park krajobrazowy. Rozległy kompleks budynków
założony jest wokół czworobocznych dziedzińców – pałacowego i gospodarczego – oddzielonych od siebie wąskim
skrzydłem parawanowym z bramą przejazdową pośrodku. Dwupiętrowy korpus główny wyraźnie góruje nad pozostałymi,
znacznie niższymi od niego skrzydłami, jednak piękną sylwetką i wyważonymi proporcjami architektonicznymi odznacza
się zwłaszcza skrzydło frontowe, zaopatrzone aż w trzy wieże. Nad przejazdem piętrzy się czworoboczna wieża bramna.
Towarzyszą jej po bokach dwie ośmioboczne, częściowo wtopione w korpus, wieże narożne. Dookoła dziedzińca
pałacowego biegnie arkadowy krużganek.
Do zespołu pałacowego prowadzi zabytkowa brama wjazdowa. Zabytkowy kompleks pałacowy otacza rozległy park o
powierzchni 11,5 ha. Znajdują się w nim unikalne okazy flory takie, jak: miłorząb dwuklapowy, buk pospolity, pnący się
po nim bluszcz pospolity, klon jawor, kasztan jadalny, pigwowiec japoński, choina kanadyjska bądź daglezja zielona,
zawilec gajowy i żółty, śnieżyczka przebiśnieg i cebulica dwulistna.
W bezpośrednim sąsiedztwie pałacu wznosi się kościół filialny św. Mikołaja. Zbudowany około 1300 roku w stylu
gotyckim, a powiększony i przekształcony w duchu barokowym w I połowie XVIII wieku. Wczesnogotyckie prezbiterium,
którego struktura architektoniczna zachowała się w pierwotnym stanie, przypomina proste układy i rozwiązania
stosowane w kościołach cysterskich. Jest ono nakryte sklepieniem krzyżowo – żebrowym z gładkimi zwornikami i
profilowanymi żebrami, spływającymi na zworniki. Niespodzianką w żyrowskim kościele są również dwa obrazy z II
połowy XVIII stulecia, zdobiące boczne ołtarze. Wyszły one spod pędzla znakomitego artysty śląskiego, Franciszka
Sebastiniego. W środku wsi znajduje się obok stawu zabytkowa studnia z początku XIX wieku, obudowana wysokim
murem kamiennym i nakryta drewnianym daszkiem w kształcie stożka. Studnia ta – rzecz dość niezwykła – służy
jednocześnie za kapliczkę przydrożną. Mamy tu więc przed sobą jedyny tego rodzaju zabytek na Śląsku Opolskim.

JASIONA
Jasiona położona jest w połowie drogi z Gogolina na Górę Świętej Anny. Jest najstarszą wsią w gminie Zdzieszowice.
Pierwsze ślady osadnictwa na terenie Jasiony pochodzą z okresu wpływów rzymskich. Zostały one odkryte przypadkowo
w 1971 roku. W dokumentach historycznych wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1285 roku. W Jasionie
zlokalizowany jest kościół parafialny św. Marii Magdaleny. Ta neobarokowa budowla z 1911 roku na pierwszy rzut oka
nie zapowiada niespodzianek, kryje ją jednak ocalały fragment poprzedniej świątyni, zbudowanej z kamienia łamanego
około XIV wieku. Chodzi o pierwotne, dwuprzęsłowe prezbiterium, służące obecnie za boczną kaplicę. Zaliczono ją do
najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej na Śląsku Opolskim. Wnętrze prezbiterium nakryte jest sklepieniem
krzyżowo – żebrowym z gładkimi zwornikami. Profilowane żebra sklepienia spływają w narożach na wsporniki z
wizerunkami głów ludzi i zwierząt, a między przęsłami na wsporniki hermowe. Na ścianach zachowała się polichromia
gotycka z II połowy XIV stulecia, odsłonięta spod późniejszych warstw w 1912 roku, przestawia ona cykl pasyjny.
Spośród tych 600 – letnich malowideł wyróżniają się zwłaszcza dwie kompozycje: Ukrzyżowania i Sądu Ostatecznego.
Znajdują się one w kręgu wpływów czeskich I połowy XIV wieku.

OLESZKA
Rozciąga się w odległości 5 kilometrów na północ od Zdzieszowic. Tereny tej wsi wchodzą w skład parku
krajobrazowego, który ma na celu ochronę i zabezpieczenie istniejącej fauny i flory. Jest to malutka, z
ponadsiedemsetletnią tradycją wieś, której nazwa podobnie jak Jasiona, pochodzi od nazwy gatunku drzewa olcha albo
olsza, zaś Oleszka oznacza małą osadę wśród olch. Jej nazwa po raz pierwszy została wymieniona w bulli papieża
Bonifacego VIII w 1302 r. W centrum wsi znajduje się neobarokowa kaplica p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny,
zbudowana obok dawnej studni na górce, najprawdopodobniej w 1875 roku, kiedy to z Oleszki wyruszyła I procesja
odpustowa na Górę św. Anny. W 1925 roku została przebudowana i wzbogacona o nawy boczne i wieżyczkę.

ROZWADZA
Rozwadza - wioska leży u stóp góry Św. Anny na starym szlaku handlowym, łączącym Koźle z Opolem. Po raz pierwszy
jej nazwę zarejestrowano w 1302 roku jako Rosvatzha lub Rozwadze w bulli papieża Bonifacego VIII. August Sylvus
baron von Pűckler był budowniczym dziś już mocno zniszczonego pałacu w stylu angielskim i kilkuhektarowego parku
dworskiego założonego w 1804 roku, przez słynnego ogrodnika z rodziny Pűcklerów – architekta parków w Bad Muskau
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i Cottbus. W latach 1843-1872, kiedy to majątek rozwadzki wraz z zamkiem nabył Franz Grűnert nastąpił dynamiczny
rozwój tej wsi, albowiem nowy właściciel w 1854 roku wybudował cukrownię, która dała zatrudnienie 150 robotnikom z
Rozwadzy i okolicy. Były tu w tym czasie 3 młyny i gorzelnia W latach 1855 - 1861 miejscowy zamek przebudował Franz
Eduard Brecht z Berlina. Z inicjatywy hrabiego Alberta von Schwerten przy wjeździe do Rozwadzy od strony
Zdzieszowic, na niewielkim wzniesieniu w roku 1888 zbudowano kościółek ewangelicki z kamienia wapiennego
połączonego z czerwoną cegłą. Obecnie znaczenie zamku, zbudowanego w 1861 r. upada.
Na ziemiach rozwadzkich, należących kiedyś do zamku w latach 1938-1942 wybudowano nowe osiedle mieszkaniowe
(Carlshof). Po II-giej wojnie światowej, gdy Niemcy utraciły Śląsk na rzecz Polski wieś otrzymuje nazwę Rozwadza.

KRĘPNA
Krępna usytuowana jest po prawej stronie rzeki Odry, 5 kilometrów od Zdzieszowic. Nazwa tej miejscowości po raz
pierwszy pojawia się ok. 1300 roku jako Crampna. Ludzie osiedlali się w tym miejscu już w epoce neolitu (ok. 4000 1800 r. p.n.e.), co związane było z życiodajną rzeką Odrą i dawnym szlakiem handlowym, łączącym Koźle z Opolem.
Wioska niestety nie obfituje w zabytki. W centrum wsi przy głównej drodze po lewej stronie, od ponad 150 lat stoi
kapliczka w stylu neoromańskim z krucyfiksem ludowym i obrazem św. Apostołów - Piotra i Pawła, ufundowanym przez
parafian. Ponadto można wyróżnić parę mieszkalnych domów prywatnych, niosących ze sobą wartość zabytkową.
Wszystkie istniejące budowle zabytkowe figurujące w Gminnej Ewidencji Zabytków są w stanie dobrym.

JANUSZKOWICE
Januszkowice są kolejną wsią położoną na szlaku handlowym Opole – Koźle, w obrębie gminy Zdzieszowice. Po raz
pierwszy zostało odnotowane w formie Januschkowitz w 1532 roku, zaś jego nazwa wywodzi się od imienia Januszek (z
1394 roku). Integralną częścią Januszkowic są Wielmierzowice, leżące tuż przy głównej drodze. W jego centrum
znajduje się stara kapliczka-dzwonnica z 1927 roku oraz krzyż z kapliczką Maryi z 1900 roku. W wiosce znajdują się
również ruiny wielmierzowickiego dworu. W centrum Januszkowic znajduje się nowo wyremontowana kolejna kapliczkadzwonnica. Jednak ponad wszystkimi budowlami góruje Kościół p.w. św. Błażeja z 1934 roku.

4.2. Zabytki architektury i budownictwa
Zabytki architektury i budownictwa występują na terenie całej gminy. Są to: kościoły, plebanie, budynki mieszkalne i
gospodarcze, wiejskie aleje, założenia dworskie i parki. Zachowały one elementy pierwotnych układów urbanistycznych.
W okresie powojennym stopień zachowania historycznie ukształtowanych układów zabudowy poszczególnych
miejscowości nie uległ zasadniczym zmianom.
Ogólnie stan zachowania zabytków jest dobry. Obiekty sakralne, użytkowane zgodnie ze swym pierwotnym
przeznaczeniem są zachowane w dobrym stanie. Systematycznie prowadzone są przy nich prace remontowe i
konserwatorskie. Dobrym stanem zachowania cieszy się mała architektura w postaci kapliczek przydrożnych i
cmentarnych, regularnie odnawiana przez miejscową ludność lub parafie. Podwyższają one walory estetyczne
miejscowości, w której są położone. Stan zachowania domów mieszkalnych i gospodarczych jest zróżnicowany i w wielu
przypadkach wymaga podjęcia prac remontowych. Z drugiej strony innym niebezpieczeństwem i działaniami budzącymi
zastrzeżenia są remonty tych domów z użyciem współczesnych materiałów budowlanych, powodujące zatarcie ich
unikatowych cech stanowiących o dawnych sposobach zdobienia i wykańczania.
Obecnie na terenie gminy 70 obiektów objętych jest ewidencją konserwatorską z czego 12 figuruje w rejestrze zabytków.
Tabela 26. Wykaz nieruchomych obiektów zabytkowych z terenu Gminy Zdzieszowice, wpisanych do Rejestru zabytków woj. opolskiego [Źródło:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, 2010].

Miejscowość

Obiekt

Jasiona

Kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny

Jasiona

Mogiły
Powstańców
cmentarzu katolickim

Rozwadza

Pałac

XIX

1007/65 z 05.07.1965

Rozwadza

Park pałacowy

XIX

127/85 z 03.07.1985

Zdzieszowice

Mogiła zbiorowa Powstańców Śląskich na 1919 – 1921
cmentarzu wyznaniowym, ul. Solownia

162/87 z 17.09.1987

Zdzieszowice

Park z budynkiem pałacowym

4 ćw. XIX

188/88 z 07.11.1988

Żyrowa

Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja

1300, 1 poł. XVIII

844/64 z 07.05.1964

Żyrowa

Pałac

XVII – XIX

404/58 z 15.06.1958

Żyrowa

Zespół pałacowy: park

1840 – 1850

117/84 z 14.02.1985

Żyrowa

Zespół pałacowy: folwark (budynki 1 poł. XIX
mieszkalne
i
gospodarcze,
brama

Śląskich

Wiek

Rejestr zabytków

XIV

833/64 z 05.05.1964

na 1919 – 1921

196/88 z 10.10.1988

837/64 z 06.05.1964
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wyjazdowa z 2 furtami)
Żyrowa

Zespół pałacowy: czworak

II poł. XVIII

837/64 z 06.05.1964

Żyrowa

Kuźnia

k. XIX

2019/76 z 23.08.1976

Obiekty, zespoły i założenia wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami ochrony konserwatorskiej, wynikającymi z
przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. z 2003 roku, nr 1568, poz. 162). Odnośnie
obiektów zabytkowych obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami
wynikającymi z działalności inwestycyjnej. Należy dążyć do pełnej rewaloryzacji zabytków. Wszelkie działania
podejmowane przy zabytkach wymagają pisemnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Gmina Zdzieszowice posiada gminną ewidencję zabytków, która zgodnie z wymogami ma formę zbioru kart adresowych
zabytków nieruchomych z terenu gminy Zdzieszowice, objętych równocześnie wojewódzką ewidencją zabytków
prowadzoną przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Gminna ewidencja zabytków nie jest
dokumentem zamkniętym, podlega uzupełnianiu i weryfikacji.
Ochroną konserwatorską objęte zostały także zespoły i obiekty ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Są to
zespoły i obiekty o istotnych lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Dla prac remontowych i
modernizacyjnych, związanych z rozbudową i przebudową obiektów oraz dla prac rozbiórkowych prowadzonych przy
zabytkach uwzględnionych w ewidencji należy uzyskać uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Wojewódzka i gminna ewidencja zabytków architektury i budownictwa obejmuje różne obiekty nieruchome powstałe
przed 1945 rokiem, w których późniejsza działalność nie zatarła cech świadczących o ich historycznym rodowodzie.
Stanowią one charakterystyczne przykłady działalności budowlanej dawnych epok lub posiadają znaczące w skali
lokalnej walory artystyczno – architektoniczne.
Tabela 27. Zdzieszowice - Gminna Ewidencja Zabytków. [źródło: Program Opieki nad Zabytkami Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012].

Lp.

Miejscowość

1

Zdzieszowice

Kościół pod wezwaniem św. Antoniego

ul. Pokoju 1

wyznaniowa

2

Zdzieszowice

Kościół pod wezwaniem św. Antoniego (kościół filialny)

ul. Chrobrego 32

wyznaniowa

3

Zdzieszowice

Kapliczka-dzwonnica

ul. Chrobrego

wyznaniowa

4

Zdzieszowice

Pałac

ul. Parkowa 10

prywatna

5

Zdzieszowice

Budynek Urzędu Miejskiego

ul. Chrobrego 34

komunalna

6

Zdzieszowice

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach

ul. Plac 1 Maja 1

oświatowa

7

Zdzieszowice

Dom

ul. Dworcowa 12

wyznaniowa

8

Zdzieszowice

Dom

ul. Filarskiego 17

państwowa

9

Januszkowice

Kościół po wezwaniem św. Błażeja

ul. Kościelna 3

wyznaniowa

10

Januszkowice

Kapliczka

ul. Wolności

wyznaniowa

11

Januszkowice

Kaplica cmentarna

cmentarz parafialny

wyznaniowa

12

Januszkowice

Dwór

ul. Młyńska 10

prywatna

13

Januszkowice

Dom

ul. Kościelna 14

prywatna

14

Januszkowice

Dom

ul. Wolności 33

prywatna

15

Januszkowice

Dom

ul. Wolności 34

prywatna

16

Januszkowice

Dom

ul. Wolności 36

prywatna

17

Januszkowice

Kaplica-dzwonnica

przy głównej drodze przejazdowej

wyznaniowa

18

Januszkowice

Dom

ul. Wolności 73

prywatna

19

Jasiona

Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny

ul. Myśliwca 2

wyznaniowa

20

Jasiona

Plebania

ul. Myśliwca 4

wyznaniowa

21

Jasiona

Kapliczka

ul. Główna 1

wyznaniowa

22

Jasiona

Kapliczka Maryjna

ul. Główna 29

wyznaniowa

23

Jasiona

Dom

ul. Główna 5

prywatna

24

Jasiona

Spichlerz

ul. Główna 5

prywatna

25

Jasiona

Dom

ul. Główna 15

prywatna

26

Jasiona

Dom

ul. Główna 18

prywatna

27

Jasiona

Dom

ul. Główna 31

prywatna

28

Krępna

Kapliczka

przy głównej drodze przejazdowej

wyznaniowa

29

Krępna

Budowla gospodarcza

ul. Zdzieszowicka 21

prywatna

30

Krępna

Budynek gospodarczy

ul. Zdzieszowicka 25

prywatna

Obiekt

Adres, lokalizacja

Własność
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31

Krępna

Dom

ul. Zdzieszowicka 46

prywatna

32

Krępna

Dom

ul. Zdzieszowicka 28

prywatna

33

Oleszka

Kapliczka

centrum wsi

wyznaniowa

34

Oleszka

Dom

ul. Wiejska 8

prywatna

35

Oleszka

Dom

ul. Wiejska 12

prywatna

36

Rozwadza

Kościół Ewangelicko - Augsburski

ul. Pstrowskiego

prywatna

37

Rozwadza

Kapliczka św. Nepomucena

ul. Korfantego

wyznaniowa

38

Rozwadza

Pałac

ul. Parkowa

prywatna

39

Rzwadza

Park pałacowy

przy pałacu

prywatna

40

Rozwadza

Stara Remiza Straży Pożarnej

ul. Korfantego 33 a

prywatna

41

Rozwadza

Dom

ul. Korfantego 7

prywatna

42

Rozwadza

Dom

ul. Korfantego 21

prywatna

43

Rozwadza

Dom

ul. Korfantego 23

prywatna

44

Rozwadza

Budynek szkoły

ul. Szkolna 3

komunalna

45

Rozwadza

Budynek szkoły

ul. Szkolna 5

komunalna

46

Rozwadza

Dom

ul. Szkolna 7

prywatna

47

Żyrowa

Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja

ul. Ogrodowa 14

wyznaniowa

48

Żyrowa

Kapliczka cmentarna

cmentarz parafialny

wyznaniowa

49

Żyrowa

Kapliczka św. Nepomucena

ul. Wojska Polskiego

wyznaniowa

50

Żyrowa

Studnia

ul. Wojska Polskiego

komunalna

51

Żyrowa

Pałac

ul. Korfantego 5

prywatna

52

Żyrowa

Brama wjazdowa na teren pałacowy

ul. Korfantego

prywatna

53

Żyrowa

Park pałacowy

przy pałacu

prywatna

54

Żyrowa

Budynki Gospodarcze na zapleczu pałacu I

w otoczeniu pałacu

prywatna

55

Żyrowa

Budynki gospodarcze na zapleczu pałacu II

w otoczeniu pałacu

prywatna

56

Żyrowa

Budynki gospodarcze na zapleczu pałacu III - Kuźnia

w otoczeniu pałacu

prywatna

57

Żyrowa

Budynki gospodarcze na zapleczu pałacu IV

w otoczeniu pałacu

prywatna

58

Żyrowa

Brama wjazdowa na folwark

ul. Ogrodowa

prywatna

59

Żyrowa

Budynek folwarczny

na terenie folwarku

prywatna

60

Żyrowa

Budynek gospodarczo - folwarczny

na terenie folwarku

prywatna

61

Żyrowa

Stajnia folwarczna

na terenie folwarku

prywatna

62

Żyrowa

Budynek Straży Pożarnej

ul. Wojska Polskiego 14

komunalna

63

Zdzieszowice

Odfenolownia, ob. Szatnie i Dział Zaopatrzenia
Pracowniczego

Teren Zakładów Koksowniczych
„Zdzieszowice”

prywatna

64

Zdzieszowice

Baterie Koksownicze nr 1 i 2

Teren Zakładów Koksowniczych
„Zdzieszowice”

prywatna

65

Zdzieszowice

Budynek Siłowni i Kotłowni

Teren Zakładów Koksowniczych
„Zdzieszowice”

prywatna

66

Zdzieszowice

Budynek Administracyjny, tzw. „Stary Biurowiec”
Budynek Siłowni i Kotłowni

Teren Zakładów Koksowniczych
„Zdzieszowice”

prywatna

67

Zdzieszowice

Budynek Socjalny

Teren Zakładów Koksowniczych
„Zdzieszowice”

prywatna

68

Zdzieszowice

Benzolownia, ob. Warsztat Naprawczy

Teren Zakładów Koksowniczych
„Zdzieszowice”

prywatna

69

Zdzieszowice

Magazyn Soli Amoniakalnej, ob. Magazyn Modeli

Teren Zakładów Koksowniczych
„Zdzieszowice”

prywatna

70

Zdzieszowice

Amoniakalnia, ob. Warsztat Brygady Remontów
Terenowych

Teren Zakładów Koksowniczych
„Zdzieszowice”

prywatna
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4.3. Stanowiska archeologiczne
Gminny zasób wartości kulturowych podlegających ochronie uzupełnia 153 stanowisk archeologicznych, z czego 14
figuruje w rejestrze zabytków.
Tabela 28. Gmina Zdzieszowice – wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.

Miejscowość

Nr stanowiska w
miejscowości

Januszkowice

16

Osada wielokulturowa z epoki kamienia, z okresu
halsztackiego i z wczesnego i późnego średniowiecza

Januszkowice

4

Osada kultury łużyckiej i z okresu średniowiecznego

Jasiona

4

Wielokulturowe stanowisko osadnicze ze starożytności,
kultury przeworskiej i z wczesnego średniowiecza

Krępna

44

Osada z okresu średniowiecza (XIII – XIV w.)

Krępna

46

Ślad osadnictwa (neolit), osada z okresu średniowiecza
(XIII – XIV w.)

Krępna

47

Osada
z
młodszej
epoki
i z okresu średniowiecznego

dz.nr 538, 539

A – 724/86

Krępna

49

Wielokulturowe stanowisko osadnicze z epoki kamienia,
okresu wpływów rzymskich, wczesnego i późnego
średniowiecza

-

A – 731/86

Krępna

51

Osada wielokulturowa ze starszej epoki kamienia
(paleolit), z młodszej epoki kamienia (neolit), z okresu
wpływów rzymskich, z wczesnego i późnego
średniowiecza

dz.nr 544/1,
545

A – 598/81

Krępna

9

Osada pradziejowa i wczesnośredniowieczna (IX – X w.)

dz.nr 567

A – 725/86

Rozwadza

13

Osada
kultury
lendzielskiej
z
neolitu
pradziejowa i z wczesnego średniowiecza

-

A – 637/84

Rozwadza

9

Osada z młodszej epoki kamienia (neolit)

dz.nr 645, 646,
647, 648, 649

A – 652/84

Zdzieszowice

6

Punkt osadniczy kultury ceramiki wstęgowej (neolit),
osada kultury przeworskiej (późny okres wpływów
rzymskich) i osada średniowieczna (XIV – XV w.)

dz.nr 1883,
1884, 1886

A – 612/84

Zdzieszowice

9

Obozowisko paleolityczne, punkt osadniczy kultury
przeworskiej
(okres
wpływów
rzymskich),
osada wczesnośredniowieczna

dz.nr 1913,
1916/2, 1914

A – 616/84

Żyrowa

23

Osada średniowieczna (XIV w.)

dz.nr 152

A – 687/86

Obiekt

kamienia

(neolit)

oraz

Lokalizacja

Numer
rejestru

dz.nr 612

A – 634/84

dz.nr 470, 469

A – 635/84

-

A – 528/80

-

A – 591/81

dz.nr 444, 445,
446, 447

A – 726/86

Tabela 29. Gmina Zdzieszowice – wykaz stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Miejscowość

Nr stanowiska
w miejscowości

Zdzieszowice

1

Osada z okresu paleolitu

Teren obecnie zabudowany

Zdzieszowice

2

Osada z epoki kamienia

Obecnie nie istnieje

Zdzieszowice

3

Punkt osadniczy z epoki kamienia

Teren obecnie zabudowany

Zdzieszowice

4

Punkt osadniczy z okresu późnego neolitu

Obecnie nie istnieje

Zdzieszowice

5

Ślad osadnictwa cyklu wstęgowego (neolit)

Zdzieszowice

7

Ślad osadnictwa cyklu wstęgowego (neolit)

Zdzieszowice

8

Ślad osadnictwa kultury przeworskiej (okres rzymski)

Teren obecnie zabudowany

Zdzieszowice

10

Punkt osadniczy (epoka kamienia)

Teren obecnie zabudowany

Zdzieszowice

11

Ślad osadnictwa cyklu wstęgowego (neolit)

Zdzieszowice

12

Ślad osadnictwa z epoki kamienia, osada kultury
przeworskiej (okres rzymski), osada średniowieczna
(XIV – XVI w.)

Zdzieszowice

13

Punkt osadniczy kultury przeworskiej

Zdzieszowice

14

Stanowisko z epoki kamienia

Zdzieszowice

15

Ślad osadnictwa z epoki kamienia

Zdzieszowice

16

Ślad osadnictwa (neolit)

Żyrowa

1

Ślad osadnictwa (neolit)

Obiekt

Uwagi

Funkcja
nieokreślona,
obecnie nie istnieje
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Żyrowa

2

Osada z epoki kamienia, ślady osadnictwa (pradzieje)

Żyrowa

3

Stanowisko z epoki kamienia

Żyrowa

4

Stanowisko z epoki brązu, ślad osadnictwa
(pradzieje), ślad osadnictwa (późne średniowiecze)

Żyrowa

5

Osada z epoki kamienia

Żyrowa

6

Stanowisko z epoki kamienia

Żyrowa

7

Ślad osadnictwa (neolit)

Żyrowa

8

Osada (neolit), osada kultury przeworskiej (okres
rzymski)

Żyrowa

9

Osada kultury przeworskiej (okres rzymski)

Żyrowa

10

Stanowisko z II – III w. i XIII w.

Funkcja nieokreślona

Żyrowa

11

Ślad osadnictwa (neolit)

Brak dokładnej lokalizacji

Stanowisko z wczesnego średniowiecza, pradzieje

Funkcja nieokreślona, brak
dokładnej lokalizacji

Funkcja nieokreślona

Funkcja nieokreślona

Żyrowa

12

Żyrowa

13

Ślad osadnictwa z epoki kamienia

Brak dokładnej lokalizacji

Żyrowa

14

Ślad osadnictwa z epoki kamienia

Brak dokładnej lokalizacji

Stanowisko z późnego średniowiecza

Funkcja nieokreślona, brak
dokładnej lokalizacji

Żyrowa

15

Żyrowa

16

Ślad osadnictwa (neolit)

Brak dokładnej lokalizacji

Żyrowa

17

Ślad osadnictwa (neolit)

Brak dokładnej lokalizacji

Żyrowa

18

Ślad osadnictwa kultury przeworskiej (okres rzymski),
osada średniowieczna (XIV – XV w.)

Żyrowa

19

Ślad osadnictwa (neolit)

Żyrowa

20

Ślad osadnictwa (wczesne średniowiecze XII –
XIII w.)

Żyrowa

21

Ślad osadnictwa (mezolit)

Żyrowa

22

Osada średniowieczna XIV – XV w.

Żyrowa

24

Ślad osadnictwa (neolit), osada średniowieczna XIV –
XV w.

Żyrowa

25

Osada średniowieczna XIV w.

Żyrowa

26

Punkt osadniczy (mezolit i okres późnolateński),
osada średniowieczna XIV – XV w.)

Oleszka

1

Punkt osadnictwa
średniowiecznego

Oleszka

2

Punkt osadnictwa wczesnośredniowiecznego

Oleszka

3

Ślad osadnictwa (neolit)

Oleszka

4

Punkt osadnictwa (epoka kamienia), osada łużycka
(epoka brązu)

Oleszka

5

Punkt osadniczy (mezolit), punkt osadnictwa kultury
starożytnej

wczesnośredniowiecznego

i
Brak dokładnej lokalizacji

Oleszka

6

Osada średniowieczna XIV w.

Rozwadza

1

Ślad osadnictwa (mezolit, neolit)

Rozwadza

2

Punkt osadniczy (neolit)

Rozwadza

3

Osada (mezolit – neolit)

Rozwadza

4

Osada (epoka kamienia)

Rozwadza

5

Ślad osadnictwa (neolit)

Rozwadza

6

Stanowisko z okresu neolitu

Rozwadza

7

Obozowisko (mezolit), osada (pradzieje)

Rozwadza

8

Ślad osadnictwa (neolit), cmentarzysko z lat 1618 Brak dokładnej lokalizacji
1648

Rozwadza

10

Ślad osadnictwa (neolit)

Brak dokładnej lokalizacji

Rozwadza

11

Ślad osadnictwa (neolit)

Brak dokładnej lokalizacji

Rozwadza

12

Ślad osadnictwa

Rozwadza

14

Punkt osadniczy (neolit), osada średniowieczna (XIV
w.), osada starożytna

Funkcja nieokreślona
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Rozwadza

15

Ślad osadnictwa (neolit), punkt osadniczy kultury
średniowiecznej (XIV w.)

Rozwadza

16

Osada średniowieczna XIV w.

Rozwadza

17

Ślad osadnictwa (środkowy paleolit)

Rozwadza

18

Ślady osadnictwa (neolit i wczesne średniowiecze),
osada średniowieczna (XIV w.)

Rozwadza

19

Ślad osadnictwa (neolit), osada średniowieczna (XIII
– XIV w.)

Rozwadza

20

Ślad
osadnictwa
(epoka
średniowieczna (XIV w.)

Rozwadza

21

Ślad osadnictwa (neolit)

Rozwadza

22

Ślad osadnictwa (neolit), osada średniowieczna XIII –
XIV w.

Rozwadza

23

Osada średniowieczna XIV w.

Rozwadza

24

2 paleniska

Krępna

1

Ślad osadnictwa (neolit)

Krępna

2

Punkt osadniczy (neolit)

Krępna

3

Ślad osadnictwa (neolit)

Krępna

4

Punkt osadniczy (OWR)

Krępna

5

Punkt osadniczy (średniowiecze)

Krępna

6

Cmentarzysko (OWR)

Krępna

7

Ślad osadnictwa (OWR, średniowiecze)

Krępna

8

Punkt osadniczy (kultura przeworska, OWR)

Krępna

10

Punkt osadniczy (XII – XIII w.)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

11

Punkt osadniczy (wczesne średniowiecze)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

12

Ślad osadnictwa

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

14

Punkt osadniczy (XIII w.)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

15

Cmentarzysko (średniowiecze)

Krępna

16

Ślad osadnictwa (epoka kamienia), punkt osadniczy
(średniowiecze)

Krępna

17

Ślad osadnictwa (neolit)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

18

Punkt osadniczy (wczesne średniowiecze)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

19

Punkt osadniczy (OWR I – IV w.)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

20

Punkt osadniczy (OWR)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

21

Ślad osadnictwa (epoka brązu)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

22

Punkt osadniczy (neolit)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

23

Osada (OWR)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

24

Ślad osadnictwa (epoka kamienia)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

25

Osada kultury przeworskiej (OWR)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

26

Punkt osadniczy (epoka kamienia)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

27

Punkt osadniczy (OWR)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

28

Punkt osadniczy (średniowiecze)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

29

Punkt osadniczy (późny OWR)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

30

Ślad osadnictwa (neolit)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

31

Ślad osadnictwa (neolit)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

32

Ślad osadnictwa (neolit)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

33

Ślad osadnictwa (neolit)

Krępna

34

Ślad osadnictwa

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

35

Punkt osadniczy (wczesne średniowiecze)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

36

Ślad osadnictwa (epoka brązu)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

37

Ślad osadnictwa (neolit)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

38

Ślad osadnictwa (neolit)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

39

Ślad osadnictwa (neolit)

Brak dokładnej lokalizacji

kamienia),

osada

Obecnie wysypisko śmieci
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Krępna

40

Punkt osadniczy (kultura przeworska, OWR III w.),
Brak dokładnej lokalizacji
cmentarzysko (okres wędrówek ludów)

Krępna

41

Ślad osadnictwa (epoka brązu)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

42

Punkt osadniczy (epoka brązu)

Brak dokładnej lokalizacji

Krępna

43

Punkty osadnicze (epoka brązu i XI – XII w.)

Krępna

45

Ślad
osadnictwa
(neolit),
(średniowiecze XIV w.)

Krępna

48

Ślad osadnictwa (kultura przeworska, okres
późnorzymski), punkt osadniczy (średniowiecze)

Krępna

50

Ślady
osadnictwa
średniowiecze)

Krępna

52

Osada (neolit)

Jasiona

1

Ślad osadnictwa (epoka kamienia), osada (kultura
przeworska, okres wpływów rzymskich)

Jasiona

2

Punkt osadniczy (epoka kamienia)

Jasiona

3

Ślad osadnictwa (epoka kamienia środkowego)

Januszkowice

1

Punkt osadniczy

Brak dokładnej lokalizacji

Januszkowice

2

Ślad osadnictwa (neolit)

Brak dokładnej lokalizacji

Januszkowice

3

Osada IX – X w.

Brak dokładnej lokalizacji

Januszkowice

5

Osada (okres wędrówek ludów IV – V w.)

Januszkowice

6

Ślady osadnictwa (kultura łużycka,
pradzieje, średniowiecze XIII – XIV w.)

Januszkowice

7

Osada (średniowiecze XIV – XV w.)

Januszkowice

8

Ślad osadnictwa kultury przeworskiej (pradzieje),
osada (średniowiecze XIII – XIV w.)

Januszkowice

9

Osada (średniowiecze XIV – XV w.)

Januszkowice

10

Ślad osadnictwa (kultura przeworska, późny okres
rzymski), osada (średniowiecze XIV – XV w.)

Januszkowice

11

Ślad osadnictwa (kultura przeworska, okres wpływów
rzymskich – faza C2 - C3), osada (średniowiecze XIV
– XV w.)

Januszkowice

12

Ślad osadnictwa (pradzieje), osada (średniowiecze
XIII – XIV w.)

Januszkowice

13

Osada (średniowiecze XIV – XV w.)

Januszkowice

14

Ślady osadnictwa (epoka kamienia, neolit), osady
(pradzieje, średniowiecze XIII – XIV w.)

Januszkowice

15

Osada (średniowiecze XIV – XV w.)

Januszkowice

17

Ślady osadnictwa (kultura przeworska, mezolit, okres
wpływów rzymskich), osada (średniowiecze XIII – XV
w.)

Januszkowice

18

Osady (kultura przeworska, okres
rzymskich, średniowiecze XIII – XIV w.)

Januszkowice

19

Osada (średniowiecze XIV – XV w.), ślad osadnictwa
(pradzieje)

Januszkowice

20

Osada (średniowiecze XIV – XV w.)

Januszkowice

21

Ślad osadnictwa (pradzieje), osada (średniowiecze
XIII – XIV w.)

Januszkowice

22

Osada (kultura łużycka, epoka brązu),
osadnictwa (średniowiecze XIII – XIV w.)

Januszkowice

23

Ślad osadnictwa (pradzieje), osada (średniowiecze
XIII – XIV w.)

Januszkowice

24

Ślad osadnictwa (pradzieje), osady (kultura
przeworska, okres rzymski, średniowiecze XIII – XIV
w.)

Januszkowice

25

Osada (neolit), ślad osadnictwa (kultura przeworska),
punkt osadniczy (wczesne średniowiecze)

Januszkowice

26

Punkty osadnicze (średniowiecze)

punkt

(neolit,

okres

Brak dokładnej lokalizacji

osadniczy

rzymski,

halsztat,

wpływów

ślad

Brak dokładnej lokalizacji
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Potwierdzone w terenie stanowiska archeologiczne należy otoczyć szczególną opieką i bezwzględnie zakazać
prowadzenia jakichkolwiek działań mogących naruszyć stan zabytku.
W celu ochrony stanowisk archeologicznych ustala się:
wszelkie inwestycje powinny być w miarę możliwości lokalizowane poza stanowiskami archeologicznymi;
obowiązek pierwszeństwa działań związanych z ochroną stanowisk archeologicznych wobec wszelkich
przedsięwzięć budowlanych i ziemnych (budów, robót instalacyjnych, gazociągów, wodociągów, kabli
energetycznych i telefonicznych, rowów melioracyjnych, tworzenie nowych wyrobisk kruszywa i składowisk
odpadów oraz innych prac ziemnych),
obowiązek prowadzenia pod nadzorem archeologicznym wszelkich prac ziemnych w obrębie stanowiska
archeologicznego oraz w jego otoczeniu,
zakaz naruszania stanowisk archeologicznych o własnej formie terenowej (grodziska, kurhany, wały itp.),
stosowanie wymogów wynikających z przepisów odrębnych przy każdorazowym znalezisku archeologicznym

-

-

4.4. Strefy konserwatorskie
Walory kulturowe chronione są także prawem miejscowym, to jest poprzez ustanowienie stref ochrony konserwatorskiej
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Obecnie w gminie Zdzieszowice nie ma prawnie
usankcjonowanych stref konserwatorskich, niemniej występujące tutaj zasoby kulturowe i krajobrazowe proponuje się
objąć ochroną konserwatorską.

5.

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W TYM OCHRONY ICH
ZDROWIA

5.1. Demografia
5.1.1. Podstawowe dane o ludności
Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką jest jej liczebność i rozmieszczenie. Gmina miejsko –
wiejska Zdzieszowice 31 grudnia 2009 roku liczyła 17116 mieszkańców. Zamieszkiwało ją 8563 mężczyzn oraz 8553
kobiety. Współczynnik feminizacji, to jest stosunek liczby kobiet na 100 mężczyzn wynosi 99 i jest niższy zarówno od
11
średniej dla powiatu krapkowickiego – 105 jak i od wartości charakteryzującej województwo opolskie – 106.
Na 1 km² powierzchni gminy przypada 298 mieszkańców (w mieście – 1050). Gęstość zaludnienia jest więc wyższa od
średniej dla powiatu i województwa (odpowiednio 151 i 109 osób / km²).

Tabela 30. Gmina Zdzieszowice – zaludnienie w latach 1995 – 2009 [źródło: Urząd Miasta i Gminy Zdzieszowice, GUS 2010]

Rok

Gmina Zdzieszowice

W tym miasto

1970

-

5300

1980

-

10800

1992

17764

-

1993

17993

-

1994

18037

-

1995

18057

13747

1996

18188

13879

1997

18253

13925

1998

18304

13971

1999

18101

13934

2000

18070

13901

2001

17964

13802

2002

17753

13624

2003

17675

13564

2004

17589

13467

2005

17503

13373

11

[źródło: GUS, 2010]
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2006

17417

13274

2007

17286

13127

2008

17193

13025

2009

17116

12971

Na przestrzeni ostatnich 15 lat obserwowane są ciągłe zmiany w liczbie ludności gminy Zdzieszowice. W latach 1992 –
1998 liczba mieszkańców gminy systematycznie wzrastała. Począwszy od 1999 roku liczba mieszkańców maleje i w
2004 roku spadła poniżej poziomu z roku 1992. Ta ostatnia tendencja obrazuje początek niżu demograficznego w jaki
wchodzi nie tylko gmina Zdzieszowice, ale także region opolski i cały kraj.
Jednak najbardziej dynamiczne zmiany w liczbie ludności zachodziły w samym mieście Zdzieszowice. Jeszcze w 1970
roku liczyło ono około 5300 mieszkańców. W 1980 roku było to już 10800 mieszkańców, natomiast w roku 1985 ludność
miasta liczyła już blisko 14000 osób. Obecnie miasto Zdzieszowice zamieszkuje około 13000 osób. Dynamiczny napływ
ludności do Zdzieszowic notowany w latach 1970 – 1985, a zwłaszcza w połowie lat 70 – tych XX wieku, spowodowany
był procesem gwałtownej industrializacji, przez który przeszło większość polskich ośrodków miejskich w tamtych
czasach. W przypadku Zdzieszowic dotyczyło to konkretnie rozbudowy Zakładów Koksowniczych.
Tabela 31. Gmina Zdzieszowice – rozkład zaludnienia według miejscowości w 2010 roku. Stan na 02.08.2010 [źródło: Urząd Miasta i Gminy Zdzieszowice,
2010]

Miejscowość

Liczba mieszkańców

Zdzieszowice

12167

Januszkowice

1039

Jasiona

396

Krępna

783

Oleszka

148

Rozwadza

1021

Żyrowa

794

Oleszka-Dalnie (przysiółek)

36

Tabela 32. Gmina Zdzieszowice – współczynnik feminizacji i gęstość zaludnienia w 2009 roku [źródło: GUS 2009]

Wyszczególnienie

Gmina Zdzieszowice

Powiat krapkowicki

Województwo opolskie

Współczynnik feminizacji

99,88

105,66

106,89

Gęstość zaludnienia

297,98

151,18

109,55

Najludniejszą miejscowością w gminie jest miasto Zdzieszowice, w którym mieszka 3/4 mieszkańców gminy (12167
osób). Drugą co do liczebności miejscowością jest wieś Januszkowice (1039 osób). Powyżej 1000 mieszkańców liczy
także, położona w odległości 1,8 km na północny – zachód od centrum Zdzieszowic, wieś Rozwadza. Więcej niż 500
mieszkańców liczą 2 miejscowości: Krępna (783) oraz Żyrowa (794). Pozostałe miejscowości to: Jasiona – 396
mieszkańców, Oleszka – 148 mieszkańców oraz Oleszka-Dalni (przysiółek) – 36 mieszkańców.

5.1.2. Struktura wieku mieszkańców
Na liczbę ludności decydujący wpływ mają dwa czynniki: ruch naturalny oraz wędrówkowy ludności. Te z kolei
zdeterminowane są przez strukturę ludności według wieku i płci.
Struktura ludności według wieku określa proces starzenia się ludności, definiowany najogólniej jako zmiany stanu i
struktury według wieku ludności, polegające na wzroście w ogólnej liczbie udziału osób starszych. Za granicę starości
przyjmuje się umownie wiek 60 lat. Obecnie ludność województwa opolskiego, podobnie jak całej Polski starzeje się.
Jednak na wsi i małych miastach udział dzieci i młodzieży jest większy co powoduje, że pod względem struktury wieku
mieszkańców gminę Zdzieszowice obecnie możemy jeszcze określić jako jednostkę młodą.
Tabela 33. Gmina Zdzieszowice – ludność według wieku w 2009 roku [źródło: GUS 2010]

Grupa wieku

Liczba ludności

0–4

740

5–9

707

10 – 14

919

15 – 19

1087

20 – 24

1348

25 – 29

1546
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30 – 39

2765

40 – 49

2460

50 – 59

2867

60 – 64

756

65 i więcej

1921

Tabela 34. Gmina Zdzieszowice – struktura ludności według wieku w 2009 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010]

Grupa wieku

Gmina Zdzieszowice (%)

Powiat krapkowicki (%)

Województwo opolskie (%)

0–4

4,32

4,11

4,24

5–9

4,13

4,18

4,19

10 – 14

5,37

5,22

5,14

15 – 19

6,35

6,61

6,52

20 – 24

7,88

7,67

7,99

25 – 29

9,03

8,18

8,44

30 – 39

16,16

15,33

14,72

40 – 49

14,37

15,46

14,17

50 – 59

16,75

14,80

15,12

60 – 64

4,42

4,38

5,23

65 i więcej

11,22

14,05

14,25

20,17% mieszkańców zameldowanych w gminie, to jest 3453 osób, liczy poniżej 20 roku życia. Natomiast 13,82 %
obywateli – 2 366 osób nie ukończyło jeszcze 15 roku życia. Struktura mieszkańców gminy Zdzieszowice według wieku
jest bardzo zbliżona do wartości charakteryzujących zarówno populację powiatu krapkowickiego jak i województwa
opolskiego.

4,3%

15,6%

4,1%

5,4%
6,4%

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 59
60 i więcej

64,2%

Rysunek 8. Gmina Zdzieszowice – struktura ludności według wieku w 2009 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2009]

Korzystny rozkład demograficzny ludności potwierdza struktura mieszkańców w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym.
Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18 –
64 lata, a dla kobiet 18 – 59 lat.
Tabela 35. Gmina Zdzieszowice – ludność wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego w 2009 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2010]

Ludność w wieku

Gmina Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice (%)

Powiat krapkowicki (%)

Województwo opolskie (%)

Przedprodukcyjnym

2975

17,38

17,15

17,21

Produkcyjnym

11853

69,25

66,48

65,74

Poprodukcyjnym

2288

13,37

16,37

17,05

Obywatele wieku nieprodukcyjnego (przedprodukcyjni i poprodukcyjni) stanowią 30,75 % całej zbiorowości. Od kilku lat
rośnie, także w ujęciu relatywnym, zbiorowość mieszkańców zdolnych do pracy. Wpływ na to ma wejście w wiek dorosły
osób z wyżu demograficznego, urodzonych w latach 80-tych XX wieku. Jednocześnie zmniejsza się tak zwane
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„obciążenie” ludności jej nieprodukcyjną częścią. Struktura wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego mieszkańców gminy
Zdzieszowice nieznacznie odbiega od średnich wartości przyporządkowanych dla powiatu i województwa.

70
60
50
40
30
20
10
0
wiek przedprodukcyjny
Gmina Zdzieszowice

wiek produkcyjny
Powiat krapkowicki

wiek poprodukcyjny
Województwo opolskie

Rysunek 9. Gmina Zdzieszowice – ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2009 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2010]

Współczynnik obciążenia demograficznego, ustalony jako stosunek ludności w wieku nieprodukcyjnej na 100 osób w
wieku produkcyjnym dla gminy Zdzieszowice wynosi 0,44 i jest niższy od średniej w powiecie krapkowickim (0,50) oraz
województwie opolskim (0,52). Jego wartość w gminie Zdzieszowice rozkłada się korzystnie, ponieważ wśród obywateli
„nieprodukcyjnych” jest 1,30 razy więcej osób „przedprodukcyjnych” niż „poprodukcyjnych”. Odnotowując zmiany
struktury mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym oraz rosnącą liczebność roczników poprodukcyjnych, w ciągu
najbliższych kilkunastu lat można przewidywać dalszy wzrost „obciążenia” demograficznego poprzez populację osób
„poprodukcyjnych”.

5.1.3. Ruch naturalny i wędrówkowy ludności
Na przyrost naturalny ludności składają się zmiany w jej liczbie, powodowane przez urodzenia i zgony. Charakteryzujące
go wartości określają nie tylko strukturę populacji według płci i wieku, ale także liczbę zawartych małżeństw, osób w
wieku rozrodczym oraz zgonów. Wartości charakteryzujące ruch naturalny gminy Zdzieszowice w 2009 roku rozkładają
się korzystniej od średniej dla powiatu krapkowickiego i województwa opolskiego. Wpływ na to mają: porównywalny
wskaźnik urodzeń i niższy wskaźnik zgonów. Jednak z drugiej strony należy wziąć pod uwagę fakt stosunkowo niskiej
populacji gminy Zdzieszowice powodującej, że nawet jednostkowe przypadki mogą wpłynąć na końcowy obraz
poszczególnych wskaźników statystycznych. Przeciętna stopa przyrostu naturalnego w małych gminach miejsko –
wiejskich bywa niższa niż w dużych aglomeracjach. Ta tendencja nie jest jednak widoczna w gminie Zdzieszowice.
Współczynnik przyrostu naturalnego w 2009 roku wyniósł tutaj 1,87 ‰ i był wyższy od średniej dla powiatu
krapkowickiego (0,24 ‰) oraz województwa opolskiego (–0,42 ‰).
Tabela 36. Gmina Zdzieszowice – ruch naturalny ludności w 2009 roku [źródło: GUS, 2010]

Ruch naturalny ludności

Gmina Zdzieszowice – wartości bezwzględne

Małżeństwa

107

Urodzenia żywe

147

Zgony

115

Przyrost naturalny

32

Saldo migracji

-86

Współczynnik małżeństw, to jest liczba zawartych małżeństw na 1000 ludności ogółem, w 2009 roku w gminie
Zdzieszowice wyniósł 6,25 i był nieznacznie wyższy od wartości dla powiatu (5,96) oraz województwa (5,97).
Współczynnik rodności, określający liczbę urodzeń żywych badanego okresu na 1000 ludności ogółem, wyniósł w 2009
roku w gminie 8,59 i był wyższy od średniej dla powiatu (8,40) i niższy od średniej dla województwa (9,00). Natomiast
umieralność społeczeństwa, mierzona współczynnikiem zgonów (liczba zgonów na 1000 ludności), wyniosła w gminie
6,72 i była niższa od wartości charakteryzującej powiat krapkowicki (8,16) oraz województwo opolskie (9,42).
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Tabela 37. Gmina Zdzieszowice – podstawowe współczynniki (na 1000 ludności) określające ruch naturalny ludności w 2009 roku [źródło: GUS 2009]

Współczynnik

Gmina Zdzieszowice

Powiat krapkowicki

Województwo opolskie

Małżeństwa

6,25

5,96

5,97

Urodzenia żywe

8,59

8,40

9,00

Zgony

6,72

8,16

9,42

Przyrost naturalny

1,87

0,24

-0,42

Saldo migracji

-5,02

-6,95

-6,37

Migracje są drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem wpływającym bezpośrednio na liczbę ludności oraz jej
rozmieszczenie. Obecna tendencja przemieszczania się, szczególnie młodych mieszkańców, z mniejszych do większych
ośrodków osiedleńczych, a także zagranicę powoduje, że saldo migracji wewnętrznej i zagranicznej w wielu gminach
wiejskich i miejsko – wiejskich jest ujemne. Takie zjawisko obecnie zachodzi na terenie gminy Zdzieszowice i w 2009
roku jej saldo migracji było ujemne i wyniosło –86 osób.
Tabela 38. Gmina Zdzieszowice – ruch wędrówkowy ludności w 2009 roku [źródło: GUS, 2010]

Napływ

Odpływ

razem

w tym:

132

razem

wewnętrzny

z zagranicy

116

16

Saldo migracji
ogółem

w tym:

230

wewnętrzny

za granicę

170

60

-86

Saldo migracji liczone na 1000 ludności wyniosło w 2008 roku –5,02 i było niższe od średniej dla powiatu krapkowickiego
(–6,95) oraz województwa opolskiego (–6,37). Przyrost rzeczywisty dla gminy Zdzieszowice, liczony jako suma wartości
przyrostu naturalnego oraz salda migracji, był dodatni i wyniósł w 2009 roku w liczbach bezwzględnych 61. Należy
nadmienić, że przytoczone powyżej oficjalne dane statystycznie nie oddają realnej wartości określającej obecny ruch
migracyjny. Dotyczą one ruchu wędrówkowego na pobyt stały i nie obejmują czasowych migracji na tle zarobkowym,
zwłaszcza związanych z wyjazdem za granicę.
Powyższe dane sugerują, że w najbliższych latach należy spodziewać się dalszego spadku liczby mieszkańców gminy
Zdzieszowice, zarówno z przyczyn naturalnych (wyższy wskaźnik zgonów od wskaźnika urodzeń = ujemny przyrost
naturalny) jak i z przyczyn ekonomicznych (ujemne saldo migracji). Szansą na powstrzymanie tej tendencji jest
wszechstronna promocja walorów gminy w celu przyciągnięcia nowych osadników, najlepiej w wieku rozrodczym.

5.2. Warunki zamieszkiwania
5.2.1. Zasoby mieszkaniowe
Przeciętne wskaźniki dotyczące mieszkalnictwa w gminie Zdzieszowice są zbliżone do poziomu występującego w skali
kraju i województwa opolskiego. Podobnie kształtuje się problematyka związana z gospodarką mieszkaniową, to jest:







nadal wysoki odsetek mieszkań o niskim standardzie;
ograniczone fundusze na remonty bieżące;
niezaspokojone potrzeby kwaterunkowe ludności;
wysoka przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie;
mała powierzchnia użytkowa w m² na 1 osobę;
wysoka przeciętna liczba osób na 1 izbę.

Na terenie gminy występują zróżnicowane typy zabudowy. Zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna i jednorodzinna –
usługowa występuje głównie na terenach wiejskich, natomiast zabudowa wielorodzinna na terenie miasta. Ponadto
zabudowa wielorodzinna zlokalizowana jest na terenie wsi: Krępna, Rozwadza i Żyrowa. Powierzchnie działek w
zależności od typu zabudowy wahają się od 500 do 2000 m². Przeciętna wysokość zabudowy na wsi wynosi 2, a
maksymalnie 3 kondygnacje, natomiast w mieście do 5 kondygnacji (średni wskaźnik intensywności zabudowy).
Na podstawie wyników badań z powszechnego spisu ludności w 2002 roku można 22,51 % powstało przed 1918 rokiem.
Większość z nich wymaga kapitalnych remontów.
Tabela 39. Gmina Zdzieszowice – struktura zasobów mieszkaniowych według wieku w 2002 r. [źródło: GUS, 2010]

Ilość mieszkań

Struktura w %

Powierzchnia w m²

Struktura w %

przed 1918 rokiem

262

5,54

25098

7,25

1918 – 1944

902

19,07

83820

24,23

1945 – 1970

870

18,40

61419

17,75

Okres budowy mieszkania
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1971 – 1978

1213

25,65

74973

21,67

1979 – 1988

1012

21,40

65281

18,87

1989 – 2002 łącznie z będącymi w
budowie

309

6,53

26767

7,74

nie ustalono

161

3,40

8603

2,49

1400

ILOŚĆ BUDYNKÓW

1200
1000
800

1213

902

400

1012

870

600

262
309

200
0
przed 1918
rokiem

1918 – 1944
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1971 – 1978

1979 – 1988

1989 – 2002

161
nie ustalono

OKRES BUDOWY

Rysunek 10. Gmina Zdzieszowice – mieszkania zamieszkane według okresu budowy w 2002 r. [źródło: GUS, 2010]
Tabela 40. Zdzieszowice – zasoby mieszkaniowe w 2008 roku [źródło: GUS 2010]

Wyszczególnienie

Gmina Zdzieszowice ogółem

w mieście

na wsi

Liczba mieszkań

4963

3830

1133

Liczba izb

20820

14984

5836

Powierzchnia użytkowa mieszkań

367344

249479

117865

Tabela 41. Gmina Zdzieszowice – wskaźniki charakteryzujące warunki zamieszkania w 2008 roku [źródło: obliczenia własne na podstawie GUS 2010]

Przeciętna:

Gmina Zdzieszowice

Powiat krapkowicki

Województwo opolskie

Powierzchnia użytkowa w m² 1 mieszkania

74,02

84,56

77,34

Powierzchnia użytkowa w m² 1 izby

17,64

18,97

19,04

Liczba izb w 1 mieszkaniu

4,20

4,46

4,06

Powierzchnia użytkowa w m² na 1 osobę

21,37

25,89

25,33

Liczba osób w 1 mieszkaniu

3,46

3,27

3,05

Liczba osób w 1 izbie

0,83

0,73

0,75

Powyższe wskaźniki statystyczne dotyczące warunków zamieszkania w gminie Zdzieszowice są charakterystyczne dla
gmin miejsko – wiejskich, w których 2/3 mieszkańców zameldowanych jest w mieście. Wskaźniki te odznaczają się
bowiem mniej korzystniejszymi uwarunkowaniami na tle powiatu i województwa (statystycznie obejmującego również
wszystkie gminy wiejskie) w zakresie powierzchni użytkowej oraz liczbie izb, a także mniej korzystniejszymi w kontekście
przeciętnej liczby osób na 1 mieszkanie. Powodem tego stanu jest z jednej strony mniejsza powierzchnia przeciętnego
mieszkania w mieście niż na wsi, zaś z drugiej większa liczba osób składających się na 1 gospodarstwo domowe na
terenach wiejskich od gospodarstwa charakteryzującego miasto.
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Rysunek 11. Gmina Zdzieszowice– wybrane wartości charakteryzujące warunki zamieszkania w 2008 roku (I) [źródło: Obliczenia własne na podstawie
GUS 2010]
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Rysunek 12. Gmina Zdzieszowice – wybrane wartości charakteryzujące warunki zamieszkania w 2008 roku (II) [źródło: Obliczenia własne na podstawie
GUS 2010]

5.2.2. Własność komunalna
W 2007 roku własnością komunalną objęte były 194 mieszkania, składające się z 327 izb, o łącznej powierzchni
użytkowej wynoszącej 8 378 m². Zarządza nimi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach,
będący zakładem budżetowym podlegającym Radzie Miejskiej w Zdzieszowicach.
Tabela 42. Gmina Zdzieszowice – komunalne zasoby mieszkaniowe w 2007 roku [źródło: GUS, 2010]

Wyszczególnienie

Własność Gminy

% ogółu zasobów

Mieszkania

194

3,92

Izby

327

1,58

Powierzchnia użytkowa w m²

8378

2,29

Własność komunalna stanowi blisko 4 % ogółu zasobów mieszkaniowych na terenie gminy. Przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania komunalnego wynosi 43,19 m² i składa się średnio z 1,69 izb. Na przydział mieszkania
komunalnego w 2009 oczekiwało 68 rodzin.

5.2.3. Standard mieszkań
Na podstawie wyników badań z powszechnego spisu ludności w 2002 roku można obliczyć, że stosunkowo najwięcej
mieszkań w gminie Zdzieszowice (24,68 %) ma powierzchnię użytkową w granicach od 50 do 59 m². Generalnie
mieszkania o powierzchni użytkowej do 50 m² stanowią 30,48 % ogółu, od 50 m² do 100 m² – 45,85 %, a powyżej 100
m² – 23,67 %.
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Tabela 43. Gmina Zdzieszowice – mieszkania zamieszkane według powierzchni użytkowej w 2002 roku [źródło: GUS 2010]

Powierzchnia użytkowa w m²

Ilość mieszkań

Struktura w %

poniżej 30

219

4,63

30 – 39

339

7,17

40 – 49

883

18,68

50 – 59

1167

24,68

60 – 79

546

11,55

80 – 99

455

9,62

100 – 119

480

10,15

120 i więcej

639

13,52

1200

ILOŚĆ MIESZKAŃ

1000

1167

800

883
546

600

400

219

455

339

480

639

200

0
poniżej 30

30 – 39

40 – 49

50 – 59

60 – 79

80 – 99

100 – 119

120 i więcej

POWIERZCHNIA w [m2]
Rysunek 13. Gmina Zdzieszowice – struktura mieszkań zamieszkanych według powierzchni użytkowej w 2002 roku [źródło: GUS 2010]

Ponadto ustalono, że w 2008 roku wyposażenie mieszkań zlokalizowanych na terenie gminy Zdzieszowice obejmowało
między innymi:
 wodociąg z sieci – 4941 mieszkań (99,6 % ogółu);
 ustęp spłukiwany – 4725 mieszkań (95,2 %);
 łazienkę – 4712 mieszkań (94,9 %);
 gaz z sieci – 3218 mieszkań (64,8 %);
 centralne ogrzewanie – 4532 mieszkania (91,3 %).

5.2.4. Budownictwo mieszkaniowe
Na terenie gminy Zdzieszowice w 2009 roku oddano do użytku 23 mieszkania, składających się z 92 izb. Łączna
powierzchnia użytkowa nowo oddanych mieszkań wyniosła 1919 m². (w tym mieszkania komunalne: 13 mieszkań, 18
2
izb, 371 m powierzchni). Pozostałe mieszkania oddano w systemie jednorodzinnym.
Tabela 44. Gmina Zdzieszowice – mieszkania oddane do użytku w 2009 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010]

Wyszczególnienie

Gmina
Zdzieszowice

Powiat
Krapkowicki

Województwo
Opolskie

Mieszkania oddane do użytku ogółem na 1000 ludności

1,34

1,78

1,71

Mieszkania oddane do użytku w budownictwie indywidualnym na 1000 ludności

0,58

1,20

1,03

Nowe izby mieszkalne ogółem na 1000 ludności

5,38

8,95

8,19

Nowe izby mieszkalne w budownictwie indywidualnym na 1000 ludności

4,32

7,34

6,12

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 nowego mieszkania w m²

83,43

133,63

116,98

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 nowego mieszkania w budownictwie
indywidualnym w m²

154,80

166,03

155,26

Przeciętna ilość izb w nowym mieszkaniu

4,00

5,03

4,78

Przeciętna ilość izb w nowym mieszkaniu w budownictwie indywidualnym

7,40

6,13

5,92

W 2009 roku wskaźnik ilości nowych mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców był blisko o 30 % niższy od
wartości charakteryzującej powiat krapkowicki oraz województwa opolskie. W przypadku budownictwa indywidualnego
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wskaźniki te dla gminy są prawie 2-krotnie niższe niż wartości dla powiatu i województwa. Przeciętna powierzchnia nowo
oddanego mieszkania ogółem w gminie była około 50 % niższa od wartości charakteryzującej zarówno powiat jak i
województwo. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w budownictwie indywidualnym jest porównywalna do
wartości dla powiatu i województwa. Wpływ na wymienione wskaźniki miało oddanie do użytkowania mieszkań
komunalnych, charakteryzujących się mniejszą powierzchnią użytkową i ilością izb w mieszkaniu od mieszkań w
budownictwie indywidualnym. Należy nadmienić, że prezentowane dane nie są wizerunkiem stałych tendencji lecz tylko
obrazem sytuacji w danym roku i mogą z roku na rok ulegać znacznym zmianom. Bez względu na to gmina
Zdzieszowice nie jest obecnie atrakcyjnym miejscem pod względem osadnictwa, zwłaszcza dla dotychczasowych
mieszkańców gminy o czym świadczy między innymi obserwowane od kilku lat ujemne saldo migracji. Należy więc
promować tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, licząc z jednej strony na uniknięcie odpływu własnej
społeczności, a z drugiej na napływ nowych osadników, co nie jest bez znaczenia ze względu na niekorzystne wskaźniki
demograficzne. Jednocześnie wskazane jest prowadzenie wyważonej polityki w zakresie wyznaczania miejsc pod
budownictwo mieszkaniowe. Zbytnie nasycenie zabudową mieszkaniową poszczególnych jednostek osadniczych może
skutkować brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych osadników.
Na etapie niniejszej diagnozy (uwarunkowań rozwoju), będącej częścią Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego, nadmienić można, że perspektywiczne potrzeby mieszkaniowe są ściśle powiązane
ze skalą rozwoju ludności, istniejącym deficytem mieszkań samodzielnie zamieszkiwanych, jakością zasobów
mieszkaniowych (wiek i stopień zużycia technicznego) oraz aspektami ekonomicznymi wynikającymi z polityki społeczno
– gospodarczej państwa (zamożność społeczeństwa, dostępność do tanich kredytów hipotecznych, itp.). W przypadku
gminy Zdzieszowice czynnikami decydującymi w głównej mierze o potrzebie wyznaczenia i rezerwowania terenów
przeznaczonych pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej są:




przewidywane dążenie do modelu gospodarstw rodzinnych mieszkających samodzielnie – szacowany deficyt
wynosi około kilkaset mieszkań;
konieczność wymiany zużytej technicznie zabudowy na nową – szacowany deficyt kolejne minimum kilkaset
mieszkań;
prognozowany spadek liczby ludności, będący konsekwencją dotychczasowych procesów demograficznych, a
zwłaszcza ruchów migracyjnych może zaś doprowadzić do konieczności utrzymywania niezamieszkanej
substancji.

Rozwój osadnictwa w gminie powinien sprowadzać się do:





uzupełniania istniejących luk w zabudowie;
podnoszenia wartości użytkowych istniejącej substancji mieszkaniowej poprzez wykonywanie remontów,
modernizacji oraz rozbudowy;
wymianę zużytej zabudowy w obrębie dotychczasowego siedliska;
realizację zabudowy na nowych działkach budowlanych.

Za jednostki rozwojowe w gminie Zdzieszowice uznać należy miejscowości największe i zarazem koncentrujące już
wykształcone funkcje usługowe. Dla terenów preferowanego rozwoju funkcji mieszkaniowych należy przyjmować zasadę
wyposażania ich w niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej, dopuszczając realizację usług
podstawowych w formie urządzeń wbudowanych lub wolnostojących.
W zakresie osadnictwa i budownictwa mieszkaniowego w kierunkowej części Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zdzieszowice należałoby określić następujące kierunki rozwoju:








adaptację, uzupełnienia i modernizacje istniejącej zabudowy;
dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do funkcji usług lokalnych;
kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego zainwestowania – tworzenie zabudowy zwartej
(wypełnianie luk, enklaw, realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych wzdłuż
istniejących dróg);
preferowanie regionalnych cech architektonicznych w budownictwie;
realizację zabudowy usługowej i gospodarczej z dostosowaniem formy architektonicznej do otaczającej
zabudowy i krajobrazu;
uzupełnienie niezbędnego zakresu usług podstawowych.

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarki przestrzennej, określonych w ustawie o samorządzie
terytorialnym, następuje na drodze stanowienia przepisów gminnych jakimi są miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego oraz ich praktycznego egzekwowania. Podstawą do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu, a w rezultacie wydania pozwolenia na budowę, są ustalenia w/w planów.
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5.3. Oświata i wychowanie12
W roku szkolnym 2009 / 2010 sieć oświatowa na terenie gminy składała się z następujących placówek:


Publiczne Przedszkole Nr 2 w Zdzieszowicach, Plac 1 Maja 11;



Publiczne Przedszkole Nr 3 im. „Pszczółki Mai” w Zdzieszowicach, ul. Zielona 19a;



Publiczne Przedszkole Nr 5 w Zdzieszowicach, ul. Zielona 19;



Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach, ul. Piastów 6;



Publiczne Przedszkole w Żyrowej, ul. Poprzeczna 7;



Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach, ul. B.Chrobrego 36;



Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach, Plac 1 Maja 1;



Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3;



Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach, ul. Lesiańska 6;



Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej, ul. Zdzieszowicka 39;



Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rozwadzy, ul. Szkolna 5;



Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Rosponda w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4;



Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3;



Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Zdzieszowice, ul. Góra Św. Anny 21A:


Liceum Ogólnokształcące



Liceum Zawodowe



Technikum Zawodowe



Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Tabela 45. Gmina Zdzieszowice – charakterystyka wychowania przedszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego i średniego w roku szkolnym 2009/2010.
Stan na 31.03.2010. [źródło: Biuro Administracyjno – Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, 2010]

Placówka

Liczba uczniów

Nauczyciele
(liczba osób)

Nauczyciele
(etaty)

Uwagi

Publiczne Przedszkole Nr 2, Zdzieszowice, Plac
1 Maja 11

49

8

4,34

-

Publiczne Przedszkole Nr 3 im. "Pszczółki Mai",
Zdzieszowice, ul. Zielona 19a

133

18

17

-

Publiczne Przedszkole Nr 5, Zdzieszowice, ul.
Zielona 19

98

13

10,92

-

Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jana Brzechwy,
Zdzieszowice, ul. Piastów 6

123

16

10,61

-

Publiczne
Przedszkole
Poprzeczna 7

ul.

34

6

3,40

-

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza
Korczaka, Zdzieszowice, ul. B.Chrobrego 36

247

27

22,27

-

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Artura
Gadzińskiego w Zdzieszowicach, Plac 1 Maja 1

205

26

21,10

-

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im.
Władysława Sikorskiego, Zdzieszowice, ul.
Nowa 3

202

46

36,72

-

Publiczna
Szkoła
Podstawowa
Januszkowicach, ul. Lesiańska 6

w

64

20

14,85

22 dzieci w oddz.
przedszkolnym

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej, ul.
Zdzieszowicka 39

34

16

8,31

15 dzieci w oddz.
przedszkolnym

Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Brzechwy w Rozwadzy, ul. Szkolna 5

Jana

59

22

12,97

16 dzieci w oddz.
przedszkolnym

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława
Rosponda w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4

73

17

11,28

-

Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Zdzieszowice, ul. Nowa 3

536

62

57,18

-

Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Zdzieszowice,

230

bd.

bd.

-

12

w

Żyrowej,

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej: http://www.zdzieszowice.pl
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ul. Góra Św. Anny 21A

Ogółem w roku szkolnym 2009/2010 z gminnej sieci oświatowej korzystało 2087 uczniów, z czego: 437 dzieci w
przedszkolach; 884 uczniów w szkołach podstawowych; 536 uczniów w gimnazjach; 230 uczniów w szkołach
ponadgimnazjalnych.
13

Pozostają oni pod opieką 297 nauczycieli , z czego: 61 nauczycieli w przedszkolach; 174 nauczycieli w szkołach
podstawowych; 62 nauczycieli w gimnazjach.
Tabela 46. Gmina Zdzieszowice – wybrane wskaźniki charakteryzujące sieć szkolno – oświatową w roku szkolnym 2008 / 2009 [źródło: Obliczenia własne
na podstawie GUS, 2010]

Wyszczególnienie

Gmina
Zdzieszowice

Powiat krapkowicki

Województwo
opolskie

Liczba miejsc na 1 przedszkole

90,80

103,58

79,87

Liczba dzieci ogółem na 1 przedszkole

87,40

87,26

74,09

Liczba miejsc w przedszkolach na 1 dziecko ogółem

1,04

1,19

1,08

Liczba uczniów na 1 szkołę podstawową

126,00

117,07

141,04

Liczba uczniów na 1 pomieszczenie w szkołach podstawowych

10,50

10,77

11,53

Liczba pomieszczeń szkolnych na 1 szkołę podstawową

12,00

10,87

12,24

Liczba uczniów na 1 gimnazjum (2008 r.)

565,00

372,00

239,98

Liczba uczniów na 1 pomieszczenie w gimnazjum (2008 r.)

15,27

16,91

16,76

Liczba pomieszczeń na 1 gimnazjum (2008 r.)

37,00

22,00

14,31

Wskaźniki dotyczące poszczególnych typów sieci oświatowej są zróżnicowane. Przeciętna liczba wszystkich dzieci
przypadająca na 1 obiekt przedszkolny jest porównywalna do wskaźnika charakteryzującego powiat krapkowicki i
wyższa od wskaźnika dla województwa opolskiego. Liczba (wskaźnik) dostępnych miejsc w przedszkolach w stosunku
do liczby wszystkich dzieci jest na terenie gminy Zdzieszowice mniejsza w stosunku do średniej w powiecie i
województwie. Wartość wskaźnika oznacza, że praktycznie każde dziecko na terenie gminy ma szanse otrzymać
miejsce w przedszkolu. Tym samym można uznać, że obecna sieć przedszkolna zaspokaja potrzeby miejscowej
społeczności. Przeciętna liczba uczniów przypadająca na 1 obiekt w szkołach podstawowych jest w gminie wyższa od
wartości dla powiatu krapkowickiego, lecz niższa od wartości dla województwa opolskiego. Wpływ na to mają głównie
małe kubatury większości placówek oświatowych w gminie, w szczególności tych zlokalizowanych poza miastem.
Potwierdza to między innymi mniejsza liczba pomieszczeń na 1 placówkę. Natomiast dane dotyczące sieci gimnazjów
przedstawiają się mniej korzystnie ze względu na dużą liczbę uczniów przypadających na 1 placówkę i liczbę
pomieszczeń w gimnazjum.
Młodzież z gminy Zdzieszowice korzysta również z bogatej sieci placówek zlokalizowanych poza granicami samorządu,
głównie w Krapkowicach, Kędzierzynie – Koźlu oraz Opolu. Dotyczy to pobierania nauki w szkołach zawodowych,
technikach o określonych specjalizacjach, liceach oraz na wyższych uczelniach.
Obecnie gminna sieć oświatowa jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb i nie przewiduje się w najbliższych latach
budowy nowej bądź likwidacji żadnej z funkcjonujących obecnie placówek. Jednakże w dłuższej perspektywie, w
związku z postępującym niżem demograficznym, należy rozważyć możliwość uszczuplenia sieci przedszkolnej i szkół
podstawowych.

5.4. Kultura
Na terenie miasta i gminy Zdzieszowice funkcjonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Zdzieszowicach (M-GOKSiR) przy ulicy Powstańców Śląskich. Celem Ośrodka jest pozyskiwanie i przygotowanie
środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze i kulturze fizycznej, współtworzenie ich pozytywnych wartości, rozwój
form czynnego uczestnictwa mieszkańców miasta i gminy w życiu kulturalnym i sportowym, inspirowanie i rozwijanie
zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, a także organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji. MGOKSiR podlegają mu następujące jednostki kulturalne:
 sala widowiskowo-kinowa (kino „Odrodzenie”) w Zdzieszowicach;
 świetlice:

Zdzieszowice: Kościuszki – Korfantego;

Zdzieszowice: Zielona;

Zdzieszowice: Piastów I;

13

Bez nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych
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Zdzieszowice: Stara Część Miasta;
Oleszka;
Januszkowice;
Rozwadza;
Żyrowa;
Jasiona;
Krępna.

Przy M-GOKSiR funkcjonują liczne zespoły i sekcje zainteresowań, w skład których wchodzą:
 Studio Wokalne;
 Klub Młodego Filmowca;
 Grupa Teatralna;
 Pracowania fotograficzna;
 4 zespoły wokalno – instrumentalne;
 Grupa obrzędowa „Krampskie Bery”;
 Zespół Folklorystyczny „Spod Buczyny”.
Na terenie gminy organizowane są również liczne imprezy kulturalno – sportowe o randze lokalnej. Kalendarz imprez
kulturalnych przedstawia poniższa tabela.
Tabela 47. Gmina Zdzieszowice – kalendarz cyklicznych imprez kulturalno – sportowych.

Termin imprezy

Wydarzenie

Styczeń

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Eliminacje Miejsko – Gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
blok imprez: „Zima w mieście”

Styczeń / Luty

Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych
Inscenizowana gawęda „Pasowanie na czytelnika”

Marzec lub Kwiecień

Miejsko – Gminny Konkurs Kroszonkarski

Marzec lub Kwiecień

Miejsko – Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków

Maj

Festyn w Rozwadzy
Festyn Koksowników

Maj / Czerwiec

Miejsko – Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych
(klasy I – IV)
Festyn – Dni Zdzieszowic

Czerwiec

Miejsko – Gminny Turniej Ortograficzny Szkół Podstawowych „Corrida”

Lipiec / Sierpień

blok imprez „Lato w mieście”

Wrzesień – Listopad

Koncerty Krainy Łagodności w ramach Jesiennego Saloniku Artystycznego

Listopad

Miejsko – Gminny Festiwal Piosenki „Przedszkolak”
Reggae Andrzejki

Grudzień

Mikołajki
Konkurs na szopkę betlejemską

Infrastrukturę kulturalną uzupełnia Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach z 4 filiami w
miejscowościach:
 Januszkowice;
 Krępna;
 Rozwadza;
 Żyrowa.
Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz
rozwojowi kultury i wiedzy. Biblioteka posiada księgozbiór liczony na blisko 72,7 tysięcy woluminów. Korzysta z niej
rocznie ponad 2100 czytelników. W 2009 roku wypożyczenia na 1 czytelnika wyniosły 22,9 woluminów.
Tabela 48. Gmina Zdzieszowice – uwarunkowania charakteryzujące usługi kultury w 2009 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2010]

Wyszczególnienie

Gmina
Zdzieszowice

Powiat
krapkowicki

Województwo opolskie

Ilość mieszkańców na 1 bibliotekę

3423,20

2024,09

3222,18

Księgozbiór w woluminach na 1000 mieszkańców

4244,80

4968,46

4039,45

Wypożyczenia w woluminach na 1 czytelnika

22,96

19,07

20,24

Liczba mieszkańców na 1 kino

17116,00

33397,50

93736,09
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Liczba mieszkańców na 1 miejsce na widowni w kinie

46,51

98,52

265,68

Liczba mieszkańców na 1 muzeum

-

-

79315,15

Powyższe wskaźniki statystyczne sugerują, że dostęp do infrastruktury kulturalnej oraz jej upowszechnienie w
przedstawionych powyżej dziedzinach jest lepiej rozwinięte w gminie Zdzieszowice na tle powiatu i województwa. Z
usług kultury wyższego rzędu (np.: teatry, galerie, muzea, wystawy, itp.) mieszkańcy gminy korzystają poza jej
granicami, głównie w Opolu.
Niniejszym należy stwierdzić, że obecna sieć i zakres usług kultury jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb.
Władze samorządowe widzą potrzebę utrzymania istniejących placówek, jak również planują, że perspektywicznie w
każdej wsi funkcjonować będą domy pracy środowiskowej o ujednoliconej strukturze organizacyjnej i środkach na
działalność programową. Ponadto należy kontynuować działania w kierunku umożliwiającym mieszkańcom, szczególnie
młodym, zrzeszanie się w ramach różnych grup i sekcji kulturalnych (teatralne, taneczne, muzyczne, itp.). Przyszłe
działania powinny prowadzić do zachęcenia uczestnictwem w życiu kulturalnym gminy coraz większej liczby
mieszkańców. Osiągnąć to można między innymi poprzez szersze dostosowanie oferty w kierunku potrzeb różnych grup
wiekowych, między innymi na bieżąco wzbogacając ofertę oraz łącząc działalność instytucji kulturalnych z innymi
rodzajami aktywności, szczególnie w dziedzinach: sportu, rekreacji, gastronomii czy rozrywki.

5.5. Sport i wypoczynek14
Działania klubów i licznych sekcji sportowych oraz urozmaicona infrastruktura sportowa to podstawowa możliwość
rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, szczególnie dzieci i młodzieży. Organizacją i zarządzaniem
aktywności związanych ze sportem zajmuje się Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
(M-GOKSiR).
Na bazę sportowo-rekreacyjną miasta i gminy Zdzieszowice składają się:
 Hala Sportowa, w której znajduje się widownia z trybunami na 500 miejsc, pełne zaplecze socjalne, boisko
pełnowymiarowe do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego oraz zapasów;
 Miejski Kompleks Sportowo-Wypoczynkowy, w skład którego wchodzą: stadion sportowy, korty do gry w tenisa,
koszykówki, boisko treningowe, bieżnia do uprawiania lekkiej atletyki oraz trybuny;
 Kryta pływalnia w Publicznym Gimnazjum z pełnym zapleczem socjalnym, podgrzewaną wodą i 5-torami o
długości 25 m;
 Kąpielisko Miejskie, w skład którego wchodzi brodzik oraz basen o wymiarach 50 x 20 m, obiekt socjalny,
magazynowy, pomieszczenie ratownika, sanitariaty oraz pomieszczenie kawiarni.
Zarówno Hala Sportowa, Miejski Kompleks Sportowo-Wypoczynkowy, jak i kryta pływalnia przeszły w 2007 r. konieczne
remonty, w związku z czym ich stan można określić jako zadawalający.

Tabela 49. Wykaz obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Zdzieszowice [źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Zdzieszowicach, 2010]

L.p.

Kategoria obiektu

Nazwa obiektu, adres, właściciel obiektu, zarządca

Parametry
dostępność

1.

Stadiony z widownią do 3000

Stadion Miejski, ul. Rozwadzka 2, 47-330 Zdzieszowice

105m x 66m, miejsc 1115

2.

Boiska do gier wielkich:
- z bieżnią prostą
- z bieżnią okólną

Stadion Miejski z bieżnią okólną ul. Rozwadzka 2,
Zdzieszowice, zarządca M-GOKSiR

Płyta główna i boczna do
piłki
nożnej,
bieżnia
lekkoatletyczna, skocznia
w dal, korty tenisowe

Żyrowa – boisko, LKS Victora Żyrowa, ul. Hrabiów von
Gaschin, Żyrowa

Piłka nożna

Januszkowice - boisko

Piłka nożna

obiektu,

P.S.P. w Januszkowicach – bieżnia, ul. Lesiańska 6,
Januszkowice
Rozwadza – boisko, sołectwo

3.

14

Boiska do gier małych (koszykówka,

Krępna – boisko LZS Korona Krępna, ul. Jasiońska 1,
Krępna

Piłka nożna

Park Zabaw i Wypoczynku – boisko, Urząd Miejski

Piłka nożna

Osiedlowe boisko ul. Akacjowa

Opracowano na podstawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015 roku
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piłka ręczna, siatkówka)

Osiedlowe boisko Piastów I
Osiedlowe boisko Piastów II
Park Zabaw i Wypoczynku – 2 boiska asfaltowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 (tartanowe) 2006 r.,
ul. Bolesława Chrobrego 36, Zdzieszowice
Publiczna Szkoła Podstawowa
pl. 1 Maja 1, Zdzieszowice

nr

2

(asfaltowe),

Publiczne Gimnazjum (tartanowe 2008 r.)
ul. Nowa 3, Zdzieszowice
Zespół
Szkół
Zawodowych
ul. Góra św. Anny 21 a, Zdzieszowice

(asfaltowe),

Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
4.

Hale sportowe:
Wielofunkcyjne o wym. 44 x 22 m i
powyżej
O wym. poniżej 44 x 22m

Hala Sportowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji, ul. Góra św. Anny 21 a, Zdzieszowice

48m x 25m,
miejsc
siedzących
widownia 300

–

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Chrobrego 36,
Zdzieszowice
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, pl. 1 Maja 1,
Zdzieszowice
Publiczne Gimnazjum
Zdzieszowice

+PSP

nr

3,

ul.

Nowa

3,

Zespół Szkół im. Jana Pawła II, ul. Góra św. Anny 21a,
Zdzieszowice
5.

Sale sportowe pomocnicze poniżej 21
x 10,5 m

Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach, ul.
Lesiańska 6
Publiczna
Szkoła
Zdzieszowicka 3

6

Podatkowa

w

Krępnej,

ul.

Pływalnie sportowe i kąpieliska:
Pływalnie kryte

Publiczne Gimnazjum + PSP nr 3

25 x 12 m, 5 torów

Pływalnie otwarte

Kąpielisko Miejskie, ul. Fabryczna 48, Zdzieszowice

50 x 25 m, 8 torów

Działalność sportową na terenie miasta prowadzi kilka klubów i stowarzyszeń sportowych:
 Hutniczy Klub Sportowy „Ruch” - prowadzący sekcję piłki nożnej;
 Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy – prowadzący sekcje pływacką i koszykówki;
 Uczniowski Klub Sportowy „Azymek”;
 Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Centrum”;
 „Stowarzyszenie Miłośników Wychowania przez Sport i Rekreację Koksownik”.
Obecnie gminna sieć sportowa jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb i nie przewiduje się w najbliższych latach
budowy nowej bądź likwidacji żadnej z funkcjonujących obecnie placówek. Działania samorządu powinny nadal
koncentrować się wokół rozwoju oraz upowszechniania na terenie gminy różnych form sportu i rekreacji. Analogicznie do
pożądanych przedsięwzięć związanych z kulturą, należy tworzyć dla miejscowej młodzieży szerszą możliwość
zrzeszania się w klubach i sekcjach sportowych. Ponadto planowanymi przedsięwzięciami w zakresie sportu i rekreacji
powinny być również: rozbudowa, modernizacja i aktywizacja bazy sportowo – rekreacyjnej. Gmina planuje budowę
boiska Orlik w Rozwadzy oraz budowę boiska ze sztucznej trawy w kompleksie Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach.

5.6. Turystyka i rekreacja
5.6.1. Główne atrakcje turystyczne
Atrakcje turystyczne gminy związane są głównie z walorami przyrodniczymi i historycznymi Parku Krajobrazowego „Góra
Świętej Anny” i doliną rzeki Odry. Naturalny krajobraz i dziedzictwo kulturowe tego obszaru powinno przyciągać coraz
większe rzesze turystów. Znajdą oni tutaj piękne krajobrazy, wybitne punkty widokowe, kompleksy leśne, rezerwat
przyrody, pomniki przyrody oraz inne urokliwe zakątki.
W sezonie letnim dla celów sportowo – rekreacyjnych udostępnione są akweny wodne w pobliżu Januszkowic.
Szczególnym obiektem jest „Jezioro Srebrne” o powierzchni 45 ha z bazą noclegową, zjeżdżalnią o długości 80 m i
sprzętem motorowodnym. Na terenie Zdzieszowic na powierzchni 3,4 ha zlokalizowany jest Park Zabaw i Wypoczynku.
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Na jego terenie znajduje się: amfiteatr z widownią na 600 miejsc, taneczny krąg, urządzenia zabawowe dla dzieci
(ogródek jordanowski), rampa do skatingu, linarium, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i ręcznej. Ponadto
atrakcje turystyczne miasta i gminy uzupełnia bogaty zasób zabytków z zespołami pałacowymi oraz parkami
podworskimi.

5.6.2. Znakowane trasy turystyczne
Przez teren gminy prowadzą 3 znakowane piesze szlaki turystyczne oraz 7 znakowanych tras rowerowych.
Szlaki piesze:
 czarny – im. Jana Pawła II relacji: Zdzieszowice – Góra Świętej Anny (długość na terenie gminy 4,5 km);
 zielony – relacji: Ligota Dolna (gmina Strzelce Opolskie) – Oleszka – Żyrowa – Góra Świętej Anny (długość na
terenie gminy 6 km);
 czerwony – („III Powstania Śląskiego”) relacji: Jasiona PKP – Jasiona – Oleszka – Żyrowa – rezerwat „Lesisko”
-Góra Świętej Anny – dalej w stronę gminy Leśnica (długość na terenie gminy 7 km).
Na terenie gminy Zdzieszowic przebiegają następujące trasy rowerowe:
 nr 16 – relacji: Gliwice – Korfantów o łącznej długości: 115,5 km. Przebieg trasy na terenie gminy (od 56,59 do
63,54 km): rozwidlenie z trasą nr 102 – Żyrowa – Jasiona (0,2 km do kościoła) – rozwidlenie z trasą nr 52;
 nr 52 – relacji: Góra sw. Anny – Kamień Śląski o łącznej długości 22,97 km. Przebieg trasy na terenie gminy
(od 2,73 km do 9,46 km): skrzyżowanie tras nr 9 i 152 – Oleszka – Jasiona (0,2 km od Kocioła) – rozwidlenie z
trasą nr 16 – PKP Jasiona – rozwidlenie z trasą nr 16;
 nr 152 relacji: Strzelce Opolskie – Walce o łącznej długości 40,71 km. Przebieg trasy na terenie gminy (od
19,83 km do 31,15 km): skrzyżowanie tras nr 9 i 52 – Oleszka – Żyrowa – rozwidlenie z trasą nr 181 –
Rozwadza – oś. Piastów, Zdzieszowice – Urząd Miasta Zdzieszowice – PROM Solownia Zdzieszowice;
 nr 154 relacji Balcerzowice – Ligota Dolna o łącznej długości 34,06 km. Przebieg trasy na terenie gminy (od
27,16 do 32,20 km): skrzyżowanie z trasą nr 102, Żyrowa (0,5 km do rezerwatu „Lesisko” – Oleszka – Skały;
 nr 181 relacji: śluza Rogów Opolski – Zdzieszowice, o łącznej długości 25,20 km. Przebieg trasy na terenie
gminy (od 16,26 km do 25,20 km): Jasiona – PKP Jasiona – źródło Forele – droga do Żyrowej – rozwidlenie z
trasą nr 152 – Rozwadza – Rozwadza boisko – Zdzieszowice, basen – rozwidlenie z trasami nr 186 i 202 –
Zdzieszowice, stacja kolejowa – rozwidlenie z trasą nr 202 – Zdzieszowice, Urząd Miejski;
 nr 186 relacji: Zdzieszowice – Kamień Śląski, o łącznej długości 34,81 km. Przebieg trasy na terenie gminy (od
0,00 km do 9,60 km): Zdzieszowice, PKP – rozwidlenie z trasami nr 181 i 202 – os. Piastów – Rozwadza,
boisko – Rozwadza – Krępna – śluza Krępna – Łęg – Łęg, skraj lasu;
 nr 202 relacji: Góra św. Anny – Kędzierzyn-Koźle, o łącznej długości 57,87 km. Przebieg trasy na terenie gminy
(od 40,95 km do 56,19 km): Raszowa, las – Lesiany, droga do gospodarstwa agroturystycznego (0,6 km) –
śluza Januszkowice – Wielmierzowice – rozwidlenie z trasą nr 181 – Zdzieszowice, stacja kolejowa PKP –
rozwidlenie z trasą nr 186 – skrzyżowanie z trasą nr 154 – Góra św. Anny, dolny parking amfiteatru.
Zaprezentowane trasy udostępniają turystom najciekawsze atrakcje kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe gminy.
Dzięki gęstej sieci dobrze utrzymanych dróg polnych i leśnych, turyści w każdej chwili mają możliwość skrócenia trasy i
zejścia (zjechania) do dowolnie wybranej miejscowości lub przejścia w inne rejony zwiedzanego obszaru. Planowana
jest dalsza rozbudowa sieci znakowanych szlaków.

5.6.3. Baza noclegowa
Baza noclegowa na terenie gminy reprezentowana jest przez obiekty:
1.

Inne obiekty hotelarskie:
 Acapulco, ul. Góra św. Anny 21a, Zdzieszowice;
 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, ul. Góra św. Anny 21a, Zdzieszowice, 22 pokoje, 80 miejsc
noclegowych, standard hotelu robotniczego;
 Secura, ul. Nowa A1 i A2, Zdzieszowice, 120 miejsc noclegowych, standard hotelu robotniczego;
 Sochor, ul. Nowa B1 i B2, Zdzieszowice, 150 miejsc noclegowych, standard hotelu robotniczego;

2.

Agroturystyka:
 Gospodarstwo Agroturystyczne „Jezioro Srebrne” w Januszkowicach.

Tabela 50. Gmina Zdzieszowice – baza noclegowa turystyki w 2009 roku (I) [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010]

Wyszczególnienie

Gmina
Zdzieszowice

Powiat
krapkowicki

Województwo
opolskie

Obiekty noclegowe ogółem na 100 km²

-

1,13

1,17

Liczba miejsc noclegowych ogółem na 100 km²

-

79,41

83,19

Liczba miejsc noclegowych ogółem na 1000 mieszkańców

-

5,25

7,59
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Liczba korzystających z noclegów na 1 miejsce noclegowe

-

42,59

29,41

Liczba korzystających z noclegów turystów zagranicznych na 1 miejsce noclegowe

-

8,87

3,96

Liczba udzielonych noclegów na 1 miejsce noclegowe

-

131,92

72,88

Liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym na 1 miejsce noclegowe

-

32,07

10,31

Średnia ilość udzielonych noclegów na 1 gościa

-

3,10

2,48

Średnia ilość udzielonych noclegów na 1 gościa z zagranicy

-

3,61

2,61

-

36,14

19,97

15

Obłożenie bazy noclegowej w %

Główny Urząd Statystyczny nie posiada informacji o turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na terenie
gminy Zdzieszowice. Gęstość turystycznych obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania oraz miejsc
noclegowych liczonych na 100 km² w powiecie krapkowickim zbliżona jest do średniej charakteryzującej województwo
opolskie. Należy nadmienić również, że w powiecie krapkowickim znajduje się około 5 % wszystkich obiektów
noclegowych zarejestrowanych w całym województwie. Wskaźnik wykorzystania turystycznych miejsc noclegowych
(również dotyczącą turystów zagranicznych), czyli liczba korzystających gości na 1 miejsce noclegowe, jest
korzystniejszy od porównywanych wartości dla województwa opolskiego.

1,13

1,17

Liczba obiektów na 100 km2

1,2
1
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0,4
0,2

0

0
Gmina Zdzieszowice Powiat krapkowicki
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Rysunek 14. Gmina Zdzieszowice – turystyczne obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania w 2009 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS
2010]
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Rysunek 15. Gmina Zdzieszowice – miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania w 2009 roku [źródło:
Obliczenia własne na podstawie GUS 2010]

15

Liczba udzielonych noclegów w ciągu roku w stosunku do liczby wszystkich miejsc noclegowych * ilość dni w roku.
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5.6.4. Potencjalne kierunki rozwoju turystyki
Pomimo istniejących rzeczywistych i potencjalnych możliwości rozwoju turystyki na obszarze gminy, funkcja ta nie była
dotychczas należycie rozwijana. W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno – gospodarczymi w skali
kraju i gmin, a także zważywszy na niewykorzystane walory oraz zasoby przyrodnicze gminy Zdzieszowice, wydaje się
być zasadne organizowanie tej dochodowej działalności. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju należy promować
inwestycje sportowe i turystyczne oparte na koncepcji ekorozwoju, harmonijnie wpisanego w struktury przyrodnicze,
gospodarcze oraz społeczne regionu. Ekologiczny rozwój turystyki powinien być nastawiony na budowę małych
ośrodków dla turystów poszukujących spokoju i odosobnienie oraz kontaktu z naturą. Ten kierunek, zgodny z ideą
ekorozwoju, zakłada unikanie degradacji walorów przyrodniczych.
Obszar gminy wskazany jest do umiarkowanego ruchu turystycznego, który może wspomagać rozwój ekonomiczny
poszczególnych miejscowości i gospodarstw rolnych. Gmina Zdzieszowice jest dobrą bazą wypadową do pobliskich
miejsc takich jak: Góra św. Anny.
Biorąc pod uwagę zasoby przyrodniczo – krajobrazowe regionu oczekuje się rozwoju następujących form ekoturystyki:




krajoznawcza – polegająca na zwiedzaniu różnych miejsc i obiektów. Ta forma dotyczy zarówno turystów
wypoczywających kilka godzin, jak i kilku dni;
rekreacyjna weekendowa – przyjazdy w wolne dni od pracy z możliwością zakwaterowania, połączona z
różnymi formami turystyki specjalistycznej;
turystyka specjalistyczna: turystyka rowerowa; turystyka wodna; obserwacje przyrody; fotografika; hippika;
myślistwo; wędkarstwo; grzybobranie.

Aby osiągnąć wyżej wymieniony cel należy przede wszystkim:





zainwestować w budowę nowych funkcjonalnych obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenach wiejskich;
przygotować nową bazę noclegową i gastronomiczną, zwłaszcza w większych wsiach;
przygotować zabytki kultury i przyrody na przyjęcie turystów poprzez: urządzenie parkingów, ogrodzenia oraz
inne działania zależne od specyfiki miejsca;
zorganizować tereny do liniowej i obszarowej penetracji turystycznej na przyjęcie wypoczywających: pola
biwakowe, wiaty, punkty widokowe, stanowiska do łowienia ryb, ambony, itp.

Ponadto wskazane jest wprowadzanie funkcji turystycznych do obiektów zabytkowych. Przede wszystkim poprzez
adaptację zespołów dworskich i pałacowych na hotele, zajazdy lub pensjonaty z towarzyszącymi im usługami
gastronomicznymi i rozrywkowymi. Aby wykorzystać istniejący potencjał tych obiektów należy doskonalić ich standard,
dostosować infrastrukturę do wymogów architektonicznych, ekologicznych oraz ogólnych uwarunkowań ładu
przestrzennego.

5.7. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
5.7.1. Służba zdrowia16
Na terenie gminy Zdzieszowice infrastruktura służby zdrowia składa się z następujących placówek:
 Usługi Pielęgniarskie i Masażu Maria Banach, Zdzieszowice ul. Filarskiego 19;
 Gabinety Lekarskie WILKOSZ-MED s.c., Zdzieszowice ul. Strzelecka 54;
 NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego, Zdzieszowice ul. Filarskiego 19;
 NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej s.c., Zdzieszowice ul. Filarskiego 19;
 NZOZ MEDIKA, Krępna ul. Jasiońska 8;
 NZOZ MISIA-MED, Zdzieszowice ul. Filarskiego 19;
 NZOZ Laboratorium Analityczne w Zdzieszowicach;
 5 gabinetów stomatologicznych (w Zdzieszowicach);
 Stacja Opieki "CARITAS" Diecezji Opolskiej, Zdzieszowice, ul. Nowa (Hotel Zębiec 3).
Najszerszy zakres usług medycznych świadczy zlokalizowana przy ul. Filarskiego w Zdzieszowicach placówka
składająca się z:
 NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego;
 NZOZ Laboratorium Analityczne;
 NZS UNIDENTAL Gabinet Stomatologiczny;
 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekolog – Położnik.

16

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej: http://www.zdzieszowice.pl
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W ramach tej placówki znajdują się poradnie specjalistyczne: gabinet chirurgiczny, ortopedyczny, laryngologiczny,
okulistyczny, dermatologiczny, neurologiczny, poradnia medycyny pracy, dział fizykoterapii, laboratorium analityczne,
dział pielęgniarstwa środowiskowego, sklep optyczny i apteka.
Obecnie na terenie gminy funkcjonują 3 apteki. Wszystkie zlokalizowane są na terenie miasta Zdzieszowice:
 Apteka Lek, ul. Filarskiego 19;
 Apteka Remedium, ul. Góry św.Anny 1;
 Apteka Grosik, ul.Filarskiego 6.
Ponadto w Zdzieszowicach przy ul. Piastów 20 znajduje się jedyny w powiecie krapkowickim żłobek, dysponujący
pięćdziesięcioma miejscami na dwóch grupach wiekowych.
Tabela 51. Gmina Zdzieszowice – dostępność do usług służby zdrowia w 2009 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2010]

Liczba mieszkańców przypadająca na 1 obiekt:

Gmina Zdzieszowice

Powiat krapkowicki

Województwo opolskie

Apteki i punkty apteczne

5705

3711

3777

Zakłady opieki zdrowotnej

2445

1908

2409

Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności
(2008 r.)

-

23,8

43,1

Powyższe parametry występujące w gminie Zdzieszowice nieznacznie odbiegają od średniej charakteryzującej powiat
krapkowicki i województwo opolskie. Tym samym obecnie zlokalizowaną w gminie sieć placówek służby zdrowia należy
uznać za wystarczającą z punktu widzenia potrzeb, przede wszystkim ze względu bogatą ofertę usług ochrony zdrowia
zlokalizowaną w pobliskim mieście Krapkowice.

5.7.2. Opieka społeczna
Opiekę społeczną na terenie gminy prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany w
Zdzieszowicach przy ul. Piastów 20 w budynku żłobka. W 2009 roku wysokość przekazanych zasiłków wyniosła:
 zasiłki stałe: 113 692 zł;
 zasiłki okresowe: 196 280 zł;
 zasiłki celowe: 263 397 zł.
Tabela 52. Gmina Zdzieszowice – liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2002-2009 [źródło: Urząd Miasta i Gminy Zdzieszowice, 2010]

Rok

Liczba osób objętych pomocą

2002

816

2003

854

2004

743

2005

736

2006

722

2007

601

2008

491

2009

525

W przeciągu analizowanych lat liczba osób objętych pomocą społeczną wahała się w granicach od blisko 500 do
przeszło 850 osób. Dane te odzwierciedlają w pewnym sensie dynamikę kształtowania się bezrobocia na terenie gminy,
ponieważ nadal głównym powodem ubiegania się o pomoc społeczną jest brak pracy zarobkowej.

5.8. Administracja samorządowa
5.8.1. Urząd Miasta i Gminy
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym na czele urzędu gminy miejsko – wiejskiej stoi Burmistrz. Jest on
kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych. Burmistrz, który urzęduje w mieście Zdzieszowice przy ul. Bolesława Chrobrego 34, nadzoruje
aktywności społeczno – gospodarcze w gminie. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Zdzieszowice składa się
z następujących wydziałów, referatów i stanowisk:





Burmistrz;
Zastępca Burmistrza;
Sekretarz Gminy;
Skarbnik Gminy;
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 Radca Prawny;
 Referat Budżetowo - Finansowy;
 Referat Organizacyjny;
 Referat Podatków i Opłat;
 Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej;
 Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska;
 Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych;
 Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa;
 Urząd Stanu Cywilnego;
 Samodzielne stanowisko ds. funduszy europejskich i promocji;
 Straż Miejska.
Liczba etatów w Urzędzie Miasta i Gminy Zdzieszowice: 51,25.
Ponadto Urzędowi Miasta i Gminy Zdzieszowice podlegają następujące jednostki organizacyjne:











Biuro Adminstracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3;
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Wschodnia 2;
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2;
Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach, Oś. Piastów 20;
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach;
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 18 wraz z filiami;
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, ul. Piastów 20;
Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny, Zdzieszowice, ul. Chrobrego 18;
Pełnomocniczka ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Zdzieszowice, ul. Chrobrego 18;
Placówki oświatowe (Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 5, Przedszkole Nr 6, Przedszkole w
Żyrowej, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa w
Januszkowicach, Szkoła Podstawowa w Krępnej, Szkoła Podstawowa w Rozwadzy, Szkoła Podstawowa w
Żyrowej, Publiczne Gimnazjum).

5.8.2. Gremia samorządowe
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym władzę wykonawczą w gminie miejsko – wiejskiej sprawuje Burmistrz,
wyłoniony na podstawie bezpośrednich wyborów. Władzę uchwałodawczą, odpowiednik władzy ustawodawczej Sejmu
RP, pełni Rada Miejska.
Tabela 53. Gmina Zdzieszowice – Radni Miejscy według wieku w 2009 roku [źródło: GUS, 2010]

Wiek

Liczba radnych

Struktura w %

29 i mniej

1

6,67

30 – 59

9

60,00

60 i więcej

5

33,33

5.8.3. Współpraca krajowa i międzynarodowa
Gmina Zdzieszowice podpisała umowę o współpracy partnerskiej z 3 zaprzyjaźnionymi gminami. Są to:


Bohumin – Czechy;



Ludwigsfelde – Niemcy;



Malanów – Polska (województwo wielkopolskie).

Współpraca polega między innymi na wymianie młodzieży, wspólnym udziale w świętach i imprezach kulturalnych oraz
wymianie doświadczeń na temat funkcjonowania samorządów.
Na arenie regionalnej gmina jest członkiem:


Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu;



Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji;



Stowarzyszenia Gmin Euroregionu „Pradziad”;



Stowarzyszenia Kraina Św. Anny;



Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Reasumując należy uznać, że nasycenie siecią placówek usług nierynkowych (publicznych) oraz zakres ich
funkcjonowania jest wystarczający z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności. Z punktu widzenia gospodarki
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przestrzennej nie przewiduje się dodatkowych potrzeb terenowych związanych z funkcjonowaniem administracji
samorządowej.

5.8.4. Organizacje społeczne
Na terenie gminy działają liczne koła, związki oraz stowarzyszenia społeczne i gospodarcze. Należą do nich między
innymi:


Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub SHDK RP "ZK Zdzieszowice",
Zdzieszowice, ul. Powstańców Śl. 1;



Stowarzyszenie „Otwarte Serce”, Zdzieszowice, ul. Pokoju 1;



Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, Zdzieszowice, ul. Góry św. Anny 21A;



Parafialny Zespół Caritas, Zdzieszowice, ul. Pokoju 1;



Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej, Zdzieszowice, ul. Nowa (Zębiec 3);



Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy, Zdzieszowice, ul. Fabryczna 34 b;



Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Zdzieszowice, ul. Pokoju 1;



Klub Inteligencji Katolickiej, Zdzieszowice, ul. Fabryczna 47;



„Nasze Dziedzictwo” Stowarzyszenie w Żyrowej, Zdzieszowice, ul. Wojska Polskiego 4;



Stowarzyszenie Przyjaciół Rozwadzy, Zdzieszowice, ul. Szkolna 5;



Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Januszkowie, ul. Wypoczynkowa 2;



Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Zdzieszowice, ul. Piastów;



Polski Związek Wędkarski Koło w Zdzieszowicach, ul. Piastów 14c/9;



Klub Wędkarski „Zdzieszowice” w Zdzieszowicach, ul. Piastów 1;



Polski Związek Hodowców Gołębi Koło w Zdzieszowicach, ul. Kopernika;



Hutniczy Klub Sportowy „Ruch”, Zdzieszowice, ul. Nowa A 2;



Szkolny Związek Sportowy, Zdzieszowice, ul. Nowa 3;



Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy, Zdzieszowice, ul. Nowa 3;



Uczniowski Klub Sportowy „Azymek”, Zdzieszowice, ul. Nowa 3;



Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Centrum”, Zdzieszowice, ul. Nowa 3;



Uczniowski Klub Sportowy „Lotna”, Zdzieszowice, pl. 1 Maja 1;



Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację „Koksownik”, Zdzieszowice pl. 1 Maja 14/2;



Ludowy Klub Sportowy „Victoria”, Żyrowa, ul. Hrabiów von Gaschin 1;




Ludowy Klub Sportowy „Korona”, Krępna, ul. Jasiońska 11 A;
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju zdolności zainteresowań i pasji życiowych, Zdzieszowice ul. Kościuszki 16
B/3.

5.9. Cmentarze
Na terenie gminy Zdzieszowice funkcjonuje 5 cmentarzy parafialnych. Zlokalizowane są w następujących
miejscowościach:
 Januszkowice – o powierzchni 0,8839 ha;
 Jasiona – 0,6698 ha;
 Krępna – 0,3918 ha;
 Zdzieszowice – 2,3191 ha;
 Żyrowa – 0,4483 ha.
Łączna powierzchnia wszystkich czynnych cmentarzy na terenie gminy wynosi 4,7129 ha. Istniejące miejsca pochówku
mogą nie zaspokoić potrzeb mieszkańców miasta w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. W związku z powyższym
rozważa się rozbudowę cmentarza w Zdzieszowicach.
Na terenie gminy nie ma grzebowiska dla zwierząt. Martwe zwierzęta odbierane są od rolników, po wcześniejszym
zgłoszeniu, przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

5.10.

Obiekty obrony cywilnej

Gmina nie posiada żadnych obiektów obrony cywilnej. W każdej miejscowości zainstalowano jednak system alarmowy.
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5.11.

Rynek pracy

Gmina Zdzieszowice ma charakter przemysłowo – rolniczy. Zdecydowana większość mieszkańców miasta i gminy
znajduje zatrudnienie w miejscowych zakładach przemysłowych. Pozostała część mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa
oraz z usług. Są to przede wszystkim firmy zajmujące się: handlem, budownictwem oraz zakłady rzemieślnicze. Część
mieszkańców pracuje poza granicami gminy np.: w Opolu lub Kędzierzynie – Koźlu. Ponadto miejsca i charakteru pracy
znacznej części mieszkańców nie sposób określić, bowiem wyjeżdżają oni do pracy zagranicę. Na koniec 2009 roku
urząd zarejestrował 1055 podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON. W gminie Zdzieszowice najwięcej
podmiotów gospodarczych (ponad 1000) to mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników, następnie małe firmy
zatrudniające do 49 pracowników, firmy średnie – 8 podmiotów gospodarczych zatrudniających od 50 do 249
pracowników, firmy duże zatrudniające ponad 250 pracowników reprezentowane są przez dwa podmioty gospodarcze.
Tabela 54. Gmina Zdzieszowice – podmioty gospodarcze wg klas wielkości (liczby zatrudnionych) w 2009 r [źródło: GUS 2010]

Podmioty wg klas wielkości (liczba zatrudnionych)

Gmina Zdzieszowice – ilość jednostek

0-9

1003

10-49

42

50-249

8

250-999

1

1000 i więcej

1

Tabela 55. Gmina Zdzieszowice – formy własności podmiotów gospodarczych

17

będących w rejestrze REGON w 2009 roku [źródło: GUS 2010]

Formy własności

Ilość jednostek ogółem

W tym miasto Zdzieszowice

Zakłady publiczne

38

33

Spółki handlowe

43

20

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

13

4

Spółdzielnie

4

3

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

23

12

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

783

618

Inne formy własności prywatnej

151

138

Własnością publiczną (państwową i samorządową) jest 38, natomiast prywatną 1017 przedsiębiorstw, to jest 96,40 %
ogółu. Spośród firm prywatnych 783 to zakłady należące do osób fizycznych, co stanowi 77,00 % ogółu podmiotów
sektora prywatnego. Należy nadmienić, że wśród spółek prawa handlowego 13 posiada kapitał zagraniczny.
Tabela 56. Gmina Zdzieszowice – struktura podmiotów gospodarczych według form własności w 2009 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS
2010]

Forma własności

Gmina Zdzieszowice
(%)

Zakłady publiczne

3,60

3,42

4,39

Spółki handlowe

4,08

6,08

5,24

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

1,23

2,42

1,43

Spółdzielnie

0,38

0,44

0,51

Powiat
(%)

krapkowicki

Województwo
(%)

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

2,18

2,83

2,72

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

74,22

74,60

74,13

Inne formy własności prywatnej

14,31

10,21

11,58

opolskie

Powyższe uwarunkowania w gminie Zdzieszowice nieznacznie różnią się od przeciętnej dla powiatu i województwa.
Wśród przedsiębiorstw prywatnych z gminy Zdzieszowice jest stosunkowo najwięcej zakładów osób fizycznych oraz
fundacji i stowarzyszeń kosztem podmiotów publicznych, spółek handlowych i cywilnych oraz spółdzielni w ogólnej
strukturze przedsiębiorstw, w stosunku do porównywanych wartości. Największa, blisko 1,5–krotna różnica w stosunku
do powiatu, dotyczy spółek handlowych, a blisko 1,5–krotna różnica w stosunku do powiatu i województwa dotyczy
innych form własności prywatnej. Jest to naturalna prawidłowość, albowiem jednostki te rzadko występują na terenie
niewielkich gmin miejsko – wiejskich. Powyższe oznacza, że na terenie gminy Zdzieszowice zdecydowanie dominuje
sektor małych, rodzinnych przedsiębiorstw.
Poniższa tabela przedstawia rozkład podmiotów gospodarczych, będących w rejestrze REGON według wybranych sekcji
PKD2004.

17

Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne.
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Tabela 57. Gmina Zdzieszowice – podmioty gospodarki narodowej
GUS 2010]

18

zarejestrowane w REGON według wybranych sekcji PKD2004 w 2009 roku [źródło:

Ilość jednostek
ogółem

Sekcja PKD2004

W tym miasto
Zdzieszowice

A. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

23

8

B. Rybactwo

0

0

C. Górnictwo

0

0

D. Przetwórstwo przemysłowe

98

65

E. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

0

0

F. Budownictwo

132

90

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli
oraz artykułów użytku osobistego i domowego

263

224

H. Hotele i restauracje

52

42

I. Transport, gospodarka magazynowa i łączność

42

30

J. Pośrednictwo finansowe

47

40

K. Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej

208

176

L. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne

7

2

M. Edukacja

39

33

N. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

44

40

O. Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

100

78

P. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

0

0

Q. Organizacje i zespoły eksterytorialne

0

0

1055

828

ŁĄCZNIE:

Według sekcji PKD2004 na terenie gminy Zdzieszowice w 2009 roku najwięcej firm prowadzi działalność handlową i
naprawczą, stanowi ona 24,9% ogółu podmiotów gospodarczych. Obsługa nieruchomości i firm (sekcja K) skupia 19,7%
podmiotów gospodarczych, sekcja F obejmująca podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem skupia 12,5 %. Do
sekcji D zalicza się 9,3% podmiotów, specjalizujących się w przetwórstwie przemysłowym, jednak nie odzwierciedla ona
pozycji jaką zajmuje ta dziedzina gospodarki w gminie. Pozostałe sekcje są reprezentowane mniejszą liczbą podmiotów
gospodarczych. Na terenie gminy nie są zarejestrowane podmioty z sekcji B (rybactwo), C (górnictwo), E (wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię eklektyczną, gaz, wodę), P (gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników) i Q
(organizacje i zespoły eksterytorialne).
2,2%

9,5%

9,3%

4,2%
3,7%
0,7%

12,5%

19,7%

24,9%
4,5%

4,0%

4,9%

A. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
F. Budownictwo
H. Hotele i restauracje
J. Pośrednictwo f inansowe
L. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia
N. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

D. Przetwórstwo przemy słowe
G. Handel hurtowy i detaliczny ; naprawa pojazdów
I. Transport, gospodarka magazy nowa i łączność
K. Obsługa nieruchomości, wy najem i usługi
M. Edukacja
O. Działalność usługowa komunalna, pozostała

Rysunek 16. Gmina Zdzieszowice – struktura podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON według sekcji PKD2004 w 2009 roku [źródło:
Obliczenia własne na podstawie GUS 2010]
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Tabela 58. Gmina Zdzieszowice – struktura podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON według sekcji PKD2004 w 2009 roku [źródło:
Obliczenia własne na podstawie GUS 2010]

Sekcje według PKD2004

Gmina
Zdzieszowice (%)

Powiat
krapkowicki (%)

Województwo
opolskie (%)

A. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

2,18

3,11

4,00

B. Rybactwo

0,00

0,00

0,01

C. Górnictwo

0,00

0,04

0,05

D. Przetwórstwo przemysłowe

9,29

9,87

9,03

E. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

0,00

0,11

0,12

F. Budownictwo

12,51

14,94

12,97

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego

24,93

25,88

27,66

H. Hotele i restauracje

4,93

3,88

3,03

I. Transport, gospodarka magazynowa i łączność

3,98

5,73

5,56

J. Pośrednictwo finansowe

4,45

3,59

3,67

19,72

15,66

18,56

L. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne

0,66

1,24

0,94

M. Edukacja

3,70

2,83

2,72

N. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

4,17

4,49

4,40

O. Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna,
pozostała

9,48

8,63

7,28

P. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

0,00

0,00

0,00

Q. Organizacje i zespoły eksterytorialne

0,00

0,00

0,00

K. Obsługa nieruchomości, wynajem
prowadzeniem działalności gospodarczej

i

usługi

związane

z

Udział sekcji: budownictwo oraz przemysł jest zbliżony do przeciętnych uwarunkowań charakteryzujących powiat
krapkowicki i województwo opolskie. Mniejszy odsetek przedsiębiorstw z sekcji: handel i naprawy oraz transport i
informacja w gminie Zdzieszowice w stosunku do porównywanych jednostek jest zjawiskiem naturalnym bowiem
statystyka, zwłaszcza dla województwa, obejmuje również duże gminy miejskie (Opole, Kędzierzyn-Koźle, Nysa itd.), w
których takie firmy mają przeważnie swoje siedziby. Należy nadmienić, że miejscowe zakłady przemysłowe
charakteryzują się dużą jednostkową liczbą zatrudnionych co powoduje, że jest ich stosunkowo niewiele w stosunku do
roli jaką odgrywają w lokalnej strukturze gospodarczej.

5.12.

Zatrudnienie i bezrobocie

5.12.1. Zatrudnienie
19

Według danych GUS z końca 2008 roku liczba pracujących w gospodarce narodowej na obszarze gminy Zdzieszowice
wyniosła 5317 osób. Kobiety stanowiły 27,18 % (1445 osób), a więc niewiele ponad ¼ ogólnej liczby pracujących.
Tabela 59. Gmina Zdzieszowice – pracujący w 2003 roku [źródło: GUS 2010]

Pracujący

Liczba pracujących

Ogółem

4998

Sektor rolniczy

8

Przemysł i budownictwo

3940

Usługi rynkowe

618

Usługi nierynkowe

432

Tabela 60. Gmina Zdzieszowice – struktura pracujących w 2008 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010]

Pracujący

Gmina Zdzieszowice (%)

Powiat krapkowicki (%)

Województwo opolskie (%)

Sektor rolniczy

b.d.

14,89

19,86

19 Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w
gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, bez fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji
pracodawców, samorządu gospodarczego, zawodowego oraz duchownych.
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Przemysł i budownictwo

b.d.

55,57

32,47

Usługi rynkowe

b.d.

15,48

24,62

Usługi nierynkowe

b.d.

14,06

23,04

Na 1000 ludności ogółem

309,25

268,68

239,11

Na 1000 ludności w wieku produkcyjnym

447,94

406,17

364,53

Niniejsze statystyki nie odzwierciedlają faktycznej struktury zatrudnienia na terenie gminy, powiatu i województwa.
Odnoszą się bowiem do liczby pracujących, zgodnie z przedstawioną powyżej definicją i odzwierciedlają strukturę
zatrudnienia w większych podmiotach gospodarczych. Jednakże na podstawie powyższej tabeli obserwujemy naturalną
prawidłowość. Odsetek pracujących w usługach nierynkowych (edukacja, administracja, bezpieczeństwo publiczne,
sport, kultura, a przede wszystkim służba zdrowia) jest niższy niż wskaźnik dla województwa opolskiego bowiem
znaczna ilość podmiotów gospodarczych w gminie Zdzieszowice to zakłady przemysłowe, które charakteryzują się
największym zatrudnieniem. Wskaźnik pracujących w sektorze usług rynkowych w powiecie krapkowickim jest również
mniejszy niż dla całego województwa opolskiego, gdzie średnią zawyżają największe miasta (Opole). Odsetek
pracujących w sektorze przemysłowym i budownictwie jest także wysoki co wynika z faktu lokalizacji na w gminie
zakładów koksowniczych i powiązanych (po jej restrukturyzacji),w których zatrudnionych jest łącznie około 3000 osób.
Niewielki odsetek pracujących w kategorii „sektor rolniczy” potwierdza prawidłowość, że rolnictwem zajmują się w
większości gospodarstwa indywidualne (rodzinne), a mało jest podmiotów gospodarczych z sekcji rolnictwa.

9% 0%
12%

79%

rolnictwo i leśnictwo

przemysł i budownictwo

usługi rynkowe

usługi nierynkowe

Rysunek 17. Gmina Zdzieszowice – struktura pracujących w 2003 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010]

5.12.2. Bezrobocie
Jednym z ważniejszych kryteriów oceny warunków bytu mieszkańców jest możliwość uzyskania zatrudnienia.
Zjawiskiem, które nieustannie wywiera istotny wpływ na poziom życia ludności jest bezrobocie. 30 kwietnia 2010 roku
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach zarejestrował 633 bezrobotnych z terenu gminy Zdzieszowice. Oznacza to, że
na 100 osób w wieku produkcyjnym 5,34% zarejestrowano jako bezrobotne. Współczynnik obliczany w stosunku do 100
osób czynnych zawodowo jest o wiele wyższy jednakże i tak kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do innych
gmin powiatu krapkowickiego.
Tabela 61. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krapkowickim i województwie opolskim na koniec kwietnia 2010 roku [źródło: PUP Krapkowice,
2010]

Wyszczególnienie

Powiat krapkowicki

Województwo opolskie

Stopa bezrobocia w %

11,8

13,5
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Rysunek 18 Gmina Zdzieszowice – dynamika kształtowania się bezrobocia w latach 1999 – 2010 [źródło: PUP Krapkowice, 2010].

Na przestrzeni ubiegłych 11 lat (lata 1999 – 2010) największe bezrobocie w Polsce jak i w gminie Zdzieszowice
występowało w latach 2001 – 2003. Zaznaczający się wzrost bezrobocia należy przypisać między innymi dekoniunkturze
oraz innym niekorzystnym wynikom makroekonomicznym notowanym w tych latach. Proces ten przełożył się na liczne
zwolnienia grupowe. Jako pozytywny można uznać fakt, że począwszy od 2004 roku, z racji wejścia w okres kolejnej
gospodarczej koniunktury, bezrobocie w gminie Zdzieszowice zaczęło systematycznie spadać i obecnie zbliża się do
poziomu z połowy lat 90–tych ubiegłego wieku.

Tabela 62. Gmina Zdzieszowice – bezrobocie w latach 1999 – 2010 [źródło: PUP Krapkowice, 2010]

Rok

Liczba bezrobotnych ogółem

W tym kobiety

Udział kobiet w %

1999

532

387

72,74

2000

604

432

71,52

2001

681

477

70,04

2002

733

468

63,85

2003

695

460

66,19

2004

676

471

69,67

2005

666

471

70,72

2006

618

427

69,09

2007

509

379

74,46

2008

457

315

68,93

2009

632

363

57,44

Koniec kwietnia 2010

633

378

59,72

W przeciągu całego analizowanego okresu udział kobiet wśród ogółu bezrobotnych przekraczał poziom 55%. 30 kwietnia
2010 roku współczynnik ten wynosił 59,72 %.
Tabela 63. Gmina Zdzieszowice – bezrobotni bez prawa do zasiłku w latach 1999 – 2010 [źródło: PUP Krapkowice, 2010]

Rok

Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Udział w % ogółu bezrobotnych

1999

456

85,71

2000

516

85,43

2001

590

86,64

2002

657

89,63

2003

648

93,24

2004

615

90,98

2005

607

91,14

2006

564

91,26

2007

463

90,96
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2008

410

89,72

2009

514

81,33

Koniec kwietnia 2010

541

85,47

Na koniec kwietnia 2010 roku 541 osób, to jest ponad 85 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych nie posiadało prawa
do zasiłku.
Tabela 64. Gmina Zdzieszowice – bezrobotni zarejestrowani według wieku. Stan na 30 kwietnia 2010 roku [źródło: PUP Krapkowice, 2010]

Grupa wieku

Liczba bezrobotnych ogółem

Struktura (%)

W tym liczba kobiet

Z terenów wiejskich

18 – 24

149

23,65

81

26

25 – 34

196

31,11

138

41

35 – 44

104

16,51

71

28

45 – 54

116

18,41

65

26

55 – 59

53

8,41

23

8

60 – 64

12

1,91

-

2

196

200

LICZBA BEZROBOTNYCH
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140
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60 – 64

WIEK
Rysunek 19. Gmina Zdzieszowice – bezrobotni zarejestrowani według wieku. Stan na 30 kwietnia 2010 roku [źródło: PUP Krapkowice, 2010]

Struktura bezrobotnych według wieku jest zróżnicowana. Niepokojące jest zjawisko, że liczna rzesza bezrobotnych,
prawie 24%, to osoby najmłodsze w wieku 18 – 24 lata. Natomiast aż blisko 55 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych
stanowią osoby do 34 roku życia. Ponad 34 % bezrobotnych to ludzie w wieku 35 – 54 lata. Jedynie grupa bezrobotnych
powyżej 55 roku życia jest nieliczna, między innymi ze względu wcześniejszego przejścia na emeryturę lub systemu
zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Tabela 65. Gmina Zdzieszowice – bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia. Stan na 30 kwietnia 2010 roku [źródło: PUP Krapkowice,
2010]

Wykształcenie

Liczba bezrobotnych ogółem

Struktura (%)

W tym liczba kobiet

Z terenów wiejskich

Wyższe

35

5,53

31

6

Policealne i średnie zawodowe

93

14,69

66

23

Średnie ogólnokształcące

70

11,06

50

14

Zasadnicze zawodowe

205

32,39

104

42

Gimnazjalne i poniżej

230

36,33

127

46
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Rysunek 20. Gmina Zdzieszowice – bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia. Stan na 30 kwietnia 2010 roku [źródło: PUP Krapkowice,
2010]

Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym stanowią 69 % ogółu
zarejestrowanych. Natomiast osoby pozostające bez pracy i legitymujące się wykształceniem wyższym stanowią
niewiele poniżej 6 % ogółu bezrobotnych, co jest wyższym wskaźnikiem w porównaniu ze średnimi wartościami
charakteryzującymi kraj oraz region. Znaczną grupę (25 %) stanowią osoby z wykształceniem policealnym i średnim,
którym również ze względu na brak dyplomu wyższych uczelni trudno znaleźć pracę w gminie czy w całym regionie.
Obserwowana od kilku lat koniunktura gospodarcza (wyhamowana nieco ze względu na obecną sytuację gospodarczą)
spowodowała dość znaczny spadek bezrobocia, również na terenie gminy Zdzieszowice. Jednakże charakteryzuje ją
przede wszystkim wzrost popytu na pracę w przemyśle i budownictwie, czyli dotyczy zwłaszcza robotników
wykwalifikowanych i w tej kwestii obserwowana jest nawet nadwyżka popytu miejsc pracy nad podażą siły roboczej.
Niepokojącym zjawiskiem jest brak dobrze płatnych ofert pracy dla ludzi młodych i wykształconych. Omawianą
problematykę potęguje wchodzący w wiek produkcyjny i zawodowy wyż demograficzny z połowy lat 80 – tych XX wieku.
Natychmiastowe stworzenie kilkudziesięciu czy kilkuset miejsc pracy, opartych tylko o środki własne samorządu jest
praktycznie niemożliwe. Młodzi ludzie zmuszeni są do poszukiwania pracy poza gminą, głównie zagranicą. Wyjazdy te
(migracje) niekorzystnie wpływają na strukturę demograficzną gminy, która z roku na rok wyraźnie się starzeje. Szansę
na poprawę sytuacji upatruje się w dalszej restrukturyzacji sektora przemysłowego i znalezieniu grupy inwestorów
strategicznych, mogących zatrudnić kilkudziesięciu – kilkuset pracowników. Gmina posiada tereny i warunki
infrastrukturalne do przyjęcia niezbędnych zamierzeń. Ważnym atutem jest również położenie geograficzne, zwłaszcza
w pobliżu aglomeracji opolskiej oraz przy głównych szlakach komunikacyjnych: drogowych (autostrada A4), kolejowych
(magistrala Berlin/Drezno – Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów – Kijów) oraz wodnych (rzeka Odra).

5.13.

Działalność produkcyjna i przemysł

5.13.1. Górnictwo i przetwórstwo kopalin
Na obszarze gminy udokumentowane są aktualnie 3 złoża kopalin. Są to dwa złoża kruszywa naturalnego: „Krępna” i
„Januszkowice – Lesiany” oraz jedno złoże glin rzecznych „Krępna II”. Ponadto 4 złoża zostały wykreślone z Bilansu
Zasobów. Są to złoża kruszywa naturalnego: „Rozwadza”, „Zdzieszowice”, „Januszkowice – Otok” i „Januszkowice”.
Spośród 3 złóż udokumentowanych na terenie gminy Zdzieszowice obecnie eksploatowane jest 1.
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Tabela 66. Gmina Zdzieszowice – eksploatacja kopalin w 2009 roku [źródło: www.pgi.gov.pl]

Nazwa
obszaru
górniczego

Stan

Nazwa złoża

Kopalina

Zagospoda
-rowanie

Użytkownicy

Pow.
obszaru
górnicze
-go [m2]

Pow.
terenu
górnicze
-go [m2]

Zasoby
geologiczne
bilansowane
/przemysłowe [tys. ton]

JanuszkowiceLesiany

eksploatacja

Januszkowice
-Lesiany

Kruszywa
naturalne

złoże
zagospodaro
-wane

Przedsiębiorstwo
Robót
Inżynieryjnych
- SUROWCE
Sp.zo.o.
ul.Miedziana 15,
40-321 Katowice

105 200

136 300

2 336 / 1 393

porzucony

Krępna

Kruszywo
naturalne

niezdegrado-wane

-

-

-

21 230 / -

zniesiony

Krępna II

Surowce
skalne
ceramiki
budowlanej

zaniechane

-

-

-

284 / -

5.13.2. Pozostałe działalności produkcyjne
Miasto Zdzieszowice należy do głównych ośrodków przemysłowych województwa opolskiego. O pozycji tej zdecydował
rozwój przemysłu koksochemicznego i działające od 1932 roku ArcelorMittal Poland SA (dawne Zakłady Koksownicze
„Zdzieszowice” Sp. z o.o.), które determinują charakter gospodarczy miasta i gminy Zdzieszowice, a co za tym idzie, są
głównym źródłem dochodów gminy. Położenie nad Odrą oraz dogodne połączenie kolejowe umożliwiają dowóz węgla i
wywóz produktów pochodzących z jego przerobu, tworząc dogodne warunki do rozwoju przemysłu na tym terenie.
ArcelorMittal Poland SA (dawne Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.) są największym zakładem pracy w
gminie. Produkowany tutaj koks oraz produkty pochodne stanowią około 30 % produkcji krajowej. Odbiorcami produktów
ze Zdzieszowic są między innymi przedsiębiorstwa z: Niemiec, USA, Belgii, Norwegii, Czech, Holandii i Węgier. Pod
koniec lat 90. XX w. Koksownia poddana została restrukturyzacji, w wyniku której powstały samodzielne podmioty:


ArcelorMittal Poland SA (dawne Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.) –spółka, która zatrudnia
ok. 2 600 pracowników;



Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne ZK-REM – spółka z o.o., zatrudniająca ok. 280 pracowników;



Trans-Koks – spółka z o.o. zatrudniająca ok. 50 pracowników;



Biuro Projektowo-Konstrukcyjne „Zdzieszowice” – spółka z o.o., która zatrudnia ok. 20 pracowników;



Żywienie Zbiorowe – spółka z o.o., zatrudniająca ok. 50 pracowników.

Generalnie na koniec 2009 roku na terenie gminy funkcjonowały 88 podmioty przemysłowe (w tym w mieście 56).
Wszystkie zajmowały się przetwórstwem przemysłowym. Na terenie Zdzieszowic funkcjonuje również wiele mniejszych
podmiotów gospodarczych zajmujących się głównie przetwórstwem przemysłowym i zatrudniających więcej niż 15
pracowników. Są to miedzy innymi:


Nordfolien Sp. z o.o. (70 pracowników),



Zakład stolarski „Mixpol” (35 pracowników),



DREMEX – tartak, skład materiałów budowlanych,



BOC Gazy Techniczne sp. z o.o. Warszawa, oddział w Zdzieszowicach,



Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „EKOPAL”,



ZARMEN Sp. z o.o. oddział w Zdzieszowicach.

Obszary przeznaczone pod funkcje przemysłowe stanowią znaczący element w strukturze zagospodarowania miasta i
gminy. Tereny, na których prowadzona jest działalność produkcyjna położone są przede wszystkim w środkowej części
miasta oraz na terenie wsi: Januszkowice i Rozwadza. Rozwój działalności produkcyjnych w skali odpowiedniej dla
obecnych potrzeb wymaga wprowadzenia inwestycji zewnętrznych.
Rezerwy lokalizacyjne pod działalności gospodarcze, będące własnością gminy wynoszą około 6,30 ha. Ponadto
rezerwy lokalizacyjne pod działalności gospodarcze zlokalizowane są na terenie Strefy Borek położonej w północnej
części miasta Zdzieszowice, z dala od osiedli mieszkaniowych. Dojazd do tego terenu stanowi wybudowana przy
wykorzystaniu wsparcia pochodzącego ze środków unijnych droga gminna. Dostępny pod inwestycje teren obejmuje 30
ha gruntu z uregulowanym planem zagospodarowania przestrzennego, pozwalającym na lokalizację inwestycji
przemysłowych. Zakłada się, iż dzięki stworzonej specjalnej strefie ekonomicznej Borek, liczba przedsiębiorstw nadal
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będzie rosła. Strefa Borek uzbrojona została we wszystkie media: wodociągi; kanalizację podłączoną do oczyszczalni
ścieków w Zdzieszowicach; energię elektryczną 2 x 15 kV (6 MW); gaz ziemny oraz koksowniczy; infrastrukturę
telekomunikacyjną.
Szansą na rozwój aktywności gospodarczych na terenie gminy daje także dogodne komunikacyjnie położenie. Na
terenie Gminy Zdzieszowice znajduje się ważny węzeł kolejowy Berlin – Wrocław – Katowice – Kraków – Przemyśl, ze
stacją przeładunkową w Zdzieszowicach. Ponadto bliski jest dojazd do autostrady A4 (Kijów - Berlin), autostrady D1 w
Republice Czeskiej oraz drogi 423 (Opole – Kędzierzyn Koźle - Racibórz) i 426 (Strzelce Opolskie – Kędzierzyn Koźle).
W miejscowości Januszkowice (5 km) znajduje się port rzeczny na Odrze.

5.14.

Usługi rynkowe

Charakterystyczny w ostatnich 30 latach XX wieku dla krajów rozwiniętych proces serwicyzacji gospodarki postępuje w
Polsce od ponad 20 lat. Rośnie odsetek zatrudnionych w III sektorze gospodarki narodowej. Dogodne położenie
geograficzne gminy Zdzieszowice oraz obecna struktura gospodarcza powoduje, że pożądany staje się dalszy rozwój
sektora usługowego, w tym przede wszystkim usług: turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, gastronomicznych oraz
handlowych.

5.14.1. Handel
Ogółem w 2003 roku na terenie gminy Zdzieszowice funkcjonowało 130 sklepów, w których pracowały 291 osoby (w
mieście odpowiednio 114 i 264). Na 1 obiekt handlowy przypadało 136 mieszkańców (w mieście 119). Większość
sklepów, poza nielicznymi wyjątkami, to placówki małe i średnie, o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 100 m².
Głównym ośrodkiem handlowym w gminie jest miasto Zdzieszowice. Głównym ośrodkiem handlowym w gminie jest
miasto Zdzieszowice. Pozostałe miejscowości posiadają przynajmniej jeden obiekt handlowy zaopatrujący miejscową
ludność w podstawowe produkty. Ponadto na terenie gminy w 2003 roku funkcjonowały 2 stacje paliw oraz 1 targowisko
stałe o powierzchni 1347 m².
Tabela 67. Gmina Zdzieszowice – dostępność oraz nasycenie placówkami handlowymi w 2002 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010]

Wyszczególnienie

Gmina Zdzieszowice

Powiat krapkowicki

Województwo opolskie

Liczba mieszkańców na 1 sklep

135,96

127,48

98,96

Liczba sklepów na 10 km²

22,41

12,24

11,33

Liczba pracujących na 1 sklep

2,24

2,37

2,45

8837,50

5747,08

3743,50

0,34

0,27

0,30

Liczba mieszkańców na 1 stację paliw
Liczba stacji paliw na 10 km²

Dostępność placówek handlowych oraz stacji paliw dla mieszkańców gminy Zdzieszowice jest zbliżona do przeciętnej
wartości występującej w powiecie krapkowickim i mniej korzystna od uwarunkowań charakteryzujących całe
województwo opolskie. Nieznaczna powierzchnia gminy oraz skumulowanie większości sklepów na terenie miasta
powoduje, że nasycenie siecią handlową wyrażoną w ilości sklepów na 10 km² jest znacznie korzystniejsze od
porównywanych uwarunkowań. Natomiast niska liczba pracujących na 1 sklep świadczy o tym, że miejscowy i regionalny
handel to głównie zakłady osób fizycznych oraz firmy rodzinne.
Tabela 68. Ilość placówek handlowych w gminie i mieście Zdzieszowice w 2009 roku – podmioty gospodarki narodowej wg sekcji PKD2004. [źródło: GUS
2010]

Wyszczególnienie

Rok

Handel i naprawy

gmina Zdzieszowice

2008

286

2009

263

2008

246

2009

224

w tym miasto Zdzieszowice

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 6 wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
większej niż 300m²:
Tabela 69. Wykaz i lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (pow. 300 m2 powierchni sprzedaży). [Źródło: Urząd Miasta i Gminy
Zdzieszowice, 2010]

Nazwa

Lokalizacja

Maksymalna powierzchnia sprzedaży
(w m2)

Salon Meblowy „Babiak”

ul. Harcerska, Zdzieszowice

535

Sklep nr 33 „Berlin”

ul. Powstańców Śląskich, Zdzieszowice

687
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Dyskont spożywczy „Biedronka”

ul. Myśliwca 16, Zdzieszowice

1800

Supermarket EKO

ul. Góry Św. Anny 1, Zdzieszowice

430

Supermarket „TESCO”

ul. Nowa 9, Zdzieszowice

963

PSB „Dremex”

ul. FIlarskiego 39, Zdzieszowice

600

5.14.2. Gastronomia
Niezbędnym elementem współtworzącym prestiż danego rejonu jest świadcząca wysoki poziom gastronomia. Należy
rozwijać sieć tego typu placówek. W tym celu należy wykorzystać obecne rezerwy lokalizacyjne oraz budynki typu:
świetlice wiejskie czy dawne folwarki. Obecnie obiekty gastronomiczne i gastronomiczno – rozrywkowe reprezentuje
około 30 placówek. Większość z nich zlokalizowana jest na terenie miasta Zdzieszowice.

5.14.3. Pozostałe podmioty usługowe i rzemiosło
Oferta zakładów rzemieślniczych jest bogata i zróżnicowana. W szczególności świadczą one usługi: transportowe,
budowlane, gastronomiczne, mechaniki pojazdowej, pośrednictwo oraz inne czynności związane z budownictwem czy
obsługą rolnictwa. W Zdzieszowicach zlokalizowany jest Urząd Pocztowy, w Jasionej mieści się agencja pocztowa.
Łącznie na terenie gminy, poza handlem i gastronomią, funkcjonuje około 230 placówek usługowych.
Placówki usługowe (publiczne i rynkowe) zlokalizowane są przede wszystkim wzdłuż 3 głównych arterii komunikacyjnych
miasta, to jest ulic: Bolesława Chrobrego, Filarskiego i Góra Świętej Anny. Z większości usług ponadpodstawowych,
związanych między innymi z: handlem, kulturą, szkolnictwem, służbą zdrowia, pośrednictwem finansowym, itd.,
mieszkańcy gminy korzystają w pobliskich Krapkowicach, Kędzierzynie – Koźlu oraz w stolicy województwa – Opolu.
Tabela 70. Ilość placówek usługowych (poza handle) w gminie i mieście Zdzieszowice w 2009 roku – podmioty gospodarki narodowej wg sekcji PKD2004.
[źródło: GUS 2010]

Wyszczególnienie

Gmina Zdzieszowice

W tym miasto Zdzieszowice

2008

2009

2008

2009

Hotele i restauracje

53

52

44

42

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

42

42

29

30

Pośrednictwo finansowe

57

47

50

40

Obsługa nieruchomości i firm

212

208

180

176

Administracja publiczna i obrona narodowa,
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

7

7

2

2

Edukacja

41

39

32

33

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

41

44

37

40

Działalność usługowa, komunalna, społeczna i
indywidualna, pozostała

99

100

80

78

5.14.4. Pośrednictwo finansowe
W miejscowości Zdzieszowice działalność gospodarczą prowadzą następujące placówki bankowe:


SKOK im. Powstańców Śląskich, ul. Chrobrego 1B, Zdzieszowice;



SKOK im. Powstańców Śląskich, ul. Powstańców Śląskich 1, Zdzieszowice;



Agencja PKO Banku Polskiego, ul. Piastów 24, Zdzieszowice;



Agencja PKO Banku Polskiego, ul. Filarskiego 6a, Zdzieszowice;



ING Bank Śląski Oddział w Zdzieszowicach, ul. Powstańców Śląskich 2, Zdzieszowice;



Bank Spółdzielczy Oddział Zdzieszowice, ul. Chrobrego 2, Zdzieszowice.

Obecność oddziałów bankowych pozytywnie wpływa na prestiż gminy. Zarówno klienci detaliczni jak i przedsiębiorcy
mogą korzystać z podstawowego wachlarza nowoczesnych usług finansowych. Na terenie gminy funkcjonują także
podmioty oferujące usługi ubezpieczeniowe, itp.
Generalnie nasycenie siecią usługową oraz rzemieślniczą jest wystarczające z punktu widzenia lokalnych potrzeb. W
perspektywie dalszy rozwój sektora usługowego uzależniony będzie głównie od rozwoju demograficznego
poszczególnych miejscowości oraz od natężenia ruchu uzdrowiskowo – turystycznego.
Z pozostałych usług (rynkowych i nierynkowych), zwłaszcza ponadpodstawowych, związanych między innymi z:
handlem, kulturą, szkolnictwem średnim i wyższym, służbą zdrowia, pośrednictwem finansowym, administracją
powiatową i wojewódzką, itd., mieszkańcy gminy korzystają przede wszystkim w mieście Kędzierzyn – Koźle, a także w
Opolu.
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6.

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA

6.1. Zagrożenia powodziowe
Stopień zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Odry determinowany jest zarówno czynnikami naturalnymi, takimi jak:
natężenie opadów atmosferycznych, powierzchnia i ukształtowanie powierzchni zlewni i jej poszczególnych dopływów,
jak również czynnikami antropogenicznymi, takimi jak: regulacja koryt rzecznych, infrastruktura hydrotechniczna, stopień
zagospodarowania dolin rzecznych.
Największe zagrożenie powodziowe dla gminy Zdzieszowice stanowią wezbrania powodziowe w górnym biegu zlewni
rzeki Odry. Górna część zlewni rzeki Odry to tereny górskie i podgórskie. Opady atmosferyczne przekraczają tam 700
mm rocznie, powstając wskutek ścierania się mas chłodnego powietrza polarno – morskiego z bardzo ciepłym
powietrzem zwrotnikowym. Górski charakter dorzecza górnej Odry i jej większych dopływów (Olza i Opava zasilana
dodatkowo Moravicą) oraz wysokie natężenie opadów niejednokrotnie powodują duży spływ powierzchniowy i gwałtowny
przybór wody. Odcinek ten położony jest na terenie Republiki Czeskiej (Oderske Vrchy – Góry Odrzańskie). Odra
zaliczana jest do rzek europejskich o największym potencjale powodziowym. Około ¾ maksymalnych wezbrań rocznych
występuje w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień. W porównaniu z powodziami letnimi wezbrania zimowe w dorzeczu
Odry są rzadsze i charakteryzują się wielokrotnie mniejszymi stratami materialnymi.
Gmina Zdzieszowice z uwagi na położenie w dolinie rzeki Odry, znajduje się w zasięgu oddziaływania wielkich wód
powodziowych, zalewających tereny zamieszkane i zabudowane począwszy od XII wieku, powodując wielkie szkody
materialne, szczególnie w czasie powodzi w latach: 1903, 1977, 1985 i 1997. W czasie powodzi z 1997 roku na terenie
gminy Zdzieszowice zalanych zostało około 20 % powierzchni gminy, w tym 38 gospodarstw i 30 budynków
mieszkalnych w 4 miejscowościach: Januszkowice – Lesiany, Zdzieszowice, Rozwadza i Krępna.
Cyklicznie pojawiające się zalewy powodziowe wykazały słabe przygotowanie techniczne obszaru całej zlewni do
bezpiecznego przeprowadzenia wód powodziowych. Istniejący system ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy
obejmuje zespół wałów przeciwpowodziowych o charakterze nieciągłym, występujący na prawym brzegu rzeki o łącznej
długości około 14,5 km. Pod względem technicznym wały kwalifikują się do III klasy ochrony przeciwpowodziowej. Od
czasu powodzi w 1997 roku na odcinku doliny Odry, będącym na terenie gminy Zdzieszowice nie przeprowadzono
żadnych prac modernizujących system przeciwpowodziowy. W ramach prac perspektywicznych Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW) przewiduje tutaj modernizację i budowę wałów przeciwpowodziowych w km:
108,6 – 109,5 w Zdzieszowicach.
Zgodnie mapami zagrożenia powodziowego (wersja nieoficjalna) teren zmiany studium, (obszar w obrębie
Rozwadza) znajduje się w zasięgu zalewu Q 1% i Q 0,2% od rzeki Odry. Docelowo zasięg zalewu Q 1 % stanowić
będzie obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym obowiązywać będą zakazy określone w art. 40
ust.3 i art. 88l ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.).

6.2. Inne zagrożenia
Z innych zagrożeń wymienić należy:
 zagrożenia pożarowe,
 zagrożenia związane ze skutkami innych klęsk żywiołowych takich jak huragany, śnieżyce itp.,
 zagrożenia związane z magazynowaniem i transportem niebezpiecznych środków chemicznych i toksycznych
środków przemysłowych,
 zagrożenia związane z bliskim sąsiedztwem torów kolejowych, a mianowicie: wstrząsy i wibracje od
przejeżdżających pociągów, iskrzenie i pylenie, możliwość skażenia terenu poprzez np. rozszczelnianie taboru,
 zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, głównie leśnictwa,
 urządzenia energetyki i gazownictwa, szczególnie sieci wysokiego napięcia i ciśnienia (oddziaływania sieci i
zagrożenia awarią i wybuchem),
 dzikie wysypiska odpadów,
 bezpieczeństwa mieszkańców (przestępczość).

6.2.1. Ochrona przeciwpożarowa
W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon gminy Zdzieszowice zabezpieczany jest przez Jednostkę Ratowniczo –
Gaśniczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. Sprzęt obsługujący miasto i gminę
Zdzieszowice to: 3 samochody gaśnicze, 3 samochody specjalistyczne oraz 1 samochód do ratownictwa technicznego.
Na terenie samorządu funkcjonuje również 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) zlokalizowanych w
następujących miejscowościach:
 Januszkowice;
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Jasiona;
Krępna;
Rozwadza;
Żyrowa.

Ponadto obszar gminy obsługuje Zakładowa Straż Pożarna przy Zakładach Koksowniczych sp. z o.o. w Zdzieszowicach.
Z punktu widzenia gospodarki przestrzennej nie przewiduje się dodatkowych potrzeb terenowych związanych z
funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

6.2.2. Bezpieczeństwo
Stan bezpieczeństwa w gminie w znacznym stopniu jest zdeterminowany przez funkcjonowanie stosownych jednostek
powołanych w tym celu. Rejon miasta i gminy Zdzieszowice podlega Komisariatowi Policji zlokalizowanemu w
Zdzieszowicach. Do obsługi poszczególnych rejonów gminy oddelegowana jest właściwa liczba funkcjonariuszy.
Policjanci obsługujący obszar gminy Zdzieszowice dysponują pojazdami służbowymi. Z punktu widzenia gospodarki
przestrzennej nie przewiduje się dodatkowych potrzeb terenowych związanych z funkcjonowaniem Policji.
Dodatkowo na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 roku, o Policji (Dz. U. Nr 30 poz.179 z 1990 roku) oraz
art. 7, ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z 1990 roku) na terenie miasta
Zdzieszowice funkcjonuje Straż Miejska. Na strukturę Straży Miejskiej w gminie składa się: Komendant Straży Miejskiej i
Strażnik Straży Miejskiej.
Z punktu widzenia gospodarki przestrzennej nie przewiduje się dodatkowych potrzeb terenowych związanych z
funkcjonowaniem Policji i Straży Miejskiej.
Tabela 71. Gmina Zdzieszowice – przestępczość w 2007, 2008 roku [źródło: Komisariat Policji w Zdzieszowicach, 2010]

Zdarzenie

Ilość zdarzeń w 2007 r.

Ilość zdarzeń w 2008 r.

355

409

Przestępstwa stwierdzone
Przeprowadzone dochodzenia

317

324

72,1%

79,3%

Wykroczenia

2815

2795

Postępowania w sprawie o wykroczenia

205

235

Mandaty karne

746

861

Wykrywalność

6.2.3. Komunikacja – strefa uciążliwości akustycznej od dróg
Ograniczenia w zainwestowaniu na terenach o przekroczonych standardach akustycznych polegają na zakazie
lokalizacji obiektów mieszkalnych lub innych wymagających ochrony przed hałasem, jeżeli wcześniej nie zostaną podjęte
środki ograniczające emisję fal dźwiękowych. Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych na terenach sąsiadujących z
drogami należy uwzględnić strefy ograniczonego użytkowanie terenu, to jest:




strefę wyłączoną z wszelkiej działalności budowlanej, wyznaczoną położeniem linii zabudowy – określoną
przepisami ustawy o drogach publicznych;
strefę uciążliwości dróg dotyczącą obiektów z pomieszczeniami na pobyt ludzi;
strefę uciążliwości drogi wyznaczoną położeniem linii uciążliwości drogi.

Strefy ochrony wynikające z przepisów szczególnych przedstawione są w poniższej tabeli.
Tabela 72. Postulowane minimalne odległości dróg publicznych od istniejących i planowanych budynków z pomieszczeniami na pobyt ludzi (w metrach)

Klasa
techniczna

Obiekty mieszkaniowe i użyteczności publicznej
jednokondygnacyjne

wielokondygnacyjne

Budynki
szpitalne
i
wymagające
szczególnej
ochrony

Autostrada

A

120

150

300

Między – regionalna

GP

50

70

200

Krajowa regionalna

GP, G, Z

30

40

130

Wojewódzka

GP, G, Z

30

40

130

Powiatowa

G, Z, L, D

15

20

80

Gminna

G, Z, L, D

15

20

80

Typ drogi

6.2.4. Tereny położone w strefie ochronnej od odwiertów, gazociągów wysokiego ciśnienia
i stacji redukcyjno – pomiarowych
Na terenie gminy nie ma czynnych oraz zlikwidowanych odwiertów służących do wydobycia gazu ziemnego.
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W związku z występowaniem na terenie gminy sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia dla przedmiotowej
sieci zgodnie należy określić odległości podstawowe od obiektów terenowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci
gazowe (Dz. U. nr 139 z 1995 roku, poz. 686).
Tabela 73. Odległości podstawowe gazociągów układanych w ziemi o ciśnieniu gazu powyżej 0,4 MPa do 10 MPa od obrysów obiektów terenowych w
metrach

Rodzaj obiektu terenowego

DN: ≤300
PN: 1,2 - 2,5MPa

Licząc od gazociągu do:

Miasta i zespoły wiejskich budynków mieszkalnych o zwartej zabudowie

20

linii zwartej zabudowy

Budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

25

granicy terenu

Budynki mieszkalne zabudowy jedno- i wielorodzinnej

20

rzutu budynku

Wolnostojące budynki niemieszkalne (stodoły, szopy, garaże)

15

rzutu budynku

Obiekty zakładów przemysłowych

20

granicy terenu

Tory kolejowe

20

skrajnej szyny toru

Mosty i wiadukty

20

lico czołowej ściany przyczółka

Strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ciśnienia stanowi obszar, w którym operator sieci gazowej jest uprawniony do
zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatację. Ponadto ustala się
obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej oraz sposobu jej
zagospodarowania.
Tabela 73a Szerokość stref kontrolowanych gazociągów układanych w ziemi o ciśnieniu gazu powyżej 0,4 MPa do 10,0 MPa wybudowanych przed dniem
12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę

Lp.

1

Rodzaj obiektów terenowych

Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągów o
ciśnieniu nominalnym [MPa] / średnicy gazociągu
[mm] w m
powyżej 1,2 do 2,5 MPa powyżej 2,5 do 10 MPa
/
/
do 300 mm
do 300 mm
3
4
40,0
50,0

2
Miasta i zespoły wiejskich budynków mieszkalnych o zwartej
zabudowie
2
Budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
50,0
70,0
3
Budynki mieszkalne zabudowy jedno- i wielorodzinnej
40,0
40,0
4
Wolno stojące budynki niemieszkalne (stodoły, szopy, garaże)
30,0
30,0
5
Obiekty zakładów przemysłowych
40,0
50,0
6
Tory kolejowe magistralne pierwszo- i drugorzędne
40,0
40,0
7
Tory kolejowe znaczenia miejscowego i tory tramwajowe
30,0
30,0
8
Mosty i wiadukty
40,0
50,0
9
Parkingi dla samochodów
40,0
40,0
10
Wały przeciwpowodziowe
10,0
10,0
11
Uregulowane rzeki, potoki i rowy melioracyjne lub inne obiekty
10,0
10,0
12
Przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, kanalizacja kablowa i
30,0
30,0
wodociągi mające bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierząt
13
Przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, wodociągi, kanalizacja
2,0
10,0
kablowa, kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne niemające
połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt
14
Napowietrzne linii telekomunikacyjne.
4,0
4,0
Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu
- do 1,0 kV
- powyżej 1,0 kV do 30,0 kV
10,0
10,0
- powyżej 30,0 kV do 110,0 kV
20,0
20,0
- powyżej 110,0 kV
40,0
40,0
15
Stacje transformatorów elektroenergetycznych o napięciu:
10,0
10,0
- do 15,0 kV
- powyżej 15,0 kV
20,0
20,0
Podstwa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640)
1

6.2.5. Tereny położone w strefie uciążliwości od linii i urządzeń elektroenergetycznych
W pasie bezpośrednio pod linią 220 kV oraz w odległości mniejszej niż 25 m od osi linii, mierząc poziomo i prostopadle
do osi, nie należy budować budynków mieszkalnych i lokalizować terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową. Warunki lokalizacji w tej strefie pozostałych obiektów budowlanych wymagają każdorazowego
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indywidualnego uzgodnienia z zarządcą linii. Ponadto zabrania się sadzenia roślinności pod linią i w odległości do 10 m
od rzutu poziomego skrajnego przewodu.
Dla napowietrznych linii elektrycznych i elektroenergetycznych do 110 kV strefa ochronna znajduje się w pasie o
szerokości do 40 m. Stacje transformatorowe powinny mieścić się w rezerwowanym pod nie obszarze o wymiarach 150
m x 80 m. Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu pod linią 110 kV oraz w odległościach poziomych mniejszych niż
15 m od skrajnych przewodów linii należy projektować zgodnie z przepisami szczególnymi i uzgodnić z właściwym
zarządcą sieci. Natomiast wzdłuż linii 15 kV oraz 1 kV proponuje się pozostawienie pasów wolnych od
zagospodarowania i zadrzewienia o szerokości odpowiednio: 16 m i 4 m (po 8 m i 2 m od osi linii) wzdłuż urządzeń. Są
to tak zwane strefy techniczne, umożliwiające eksploatację sieci napowietrznych z uwzględnieniem dojazdu do
stanowisk słupowych.
Strefą ochronną obejmuje się również maszty telefonii cyfrowej (GSM) oraz inne instalacje radiotelekomunikacyjne.
Określony areał jest ogrodzony i obejmuje obszar zależny od wysokości masztu – od kilkunastu do kilkudziesięciu
metrów od osi masztu. Na terenie gminy zlokalizowane są 3 maszty telefonii komórkowych, wszystkie na terenie miasta
Zdzieszowice.

7.

STAN PRAWNY GRUNTÓW

Tabela 74. Gmina Zdzieszowice – struktura własności gruntów w 2005 roku.

Własność

Struktura (%)

Grunty Skarbu Państwa ogółem

36,06

Grunty komunalne

5,62

Grunty osób fizycznych

54,92

Grunty spółdzielni, kościołów, osób prawnych i pozostałe

3,40

Ponad połowa gruntów (54,92 %) jest własnością osób fizycznych. Znaczna część gruntów (blisko 36,06%) jest
własnością Skarbu Państwa. W lokalnej strukturze posiadania gruntów własność komunalna, stanowi 5,62 % ogółu
gruntów. Grunty spółdzielni, kościołów, osób prawnych i pozostałe stanowią 3,40 % ogółu gruntów w gminie
Zdzieszowice.
3,4

36,06
Skarb Państwa
grunty komunalne
osoby fizyczne
pozostałe

54,92

5,62

Rysunek 21. Gmina Zdzieszowice – struktura własności gruntów – stan w 2005 roku [źródło: Urząd Miasta i Gminy Zdzieszowice, 2006]

8.

WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

W przeznaczeniu terenów do pełnienia funkcji planistycznych należy uwzględnić ograniczenia jakie wynikają z prawnej
ochrony: środowiska, zasobów przyrody i warunków życia ludzi. Należy zapewnić przewidywaną prawem ochronę
wszystkim elementów środowiska i obiektów opisanych w rozdziałach nr 3 i 4 niniejszego opracowania. Istnienie na
omawianym terenie infrastruktury technicznej, opisanej w rozdziale nr 13, stwarza dodatkowe ograniczenia. Wymagają
one zapewnienia dodatkowych stref ochronnych oraz obszarów ograniczonego użytkowania.
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8.1. Ochrona przyrodniczo – rolnicza
Na obszarze gminy Zdzieszowice ochronie przyrodniczej podlegają:


Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny”;



NATURA 2000 „Góra Świętej Anny” (PLH160002);



NATURA 2000 „Łęg Zdzieszowicki” (PLH160011);



Obszar Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”;



rezerwat przyrody „Lesisko”;



pomniki przyrody;



gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych;



tereny leśne;



cały areał gruntów ornych, łąk i pastwisk zaliczonych do III klasy bonitacyjnej;



grupy śródpolnej zieleni wysokiej;



istniejące ciągi zadrzewione;



ciągi ekosystemów wodno – łąkowych wzdłuż cieków;



zieleń urządzona.

8.2. Wody podziemne
Z uwagi na przewodność hydrauliczną, wydajność potencjalną studni oraz ryzyko zagrożenia zasobów wodnych na
obszarze gminy Zdzieszowice wyodrębniono, zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną A.S. Kleczkowskiego (1990)
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). Teren gminy Zdzieszowice leży w obrębie 3 Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych (GZWP): nr 332 „Subniecka kędzierzyńsko – głubczycka”, nr 333 „Opole – Zawadzkie” i nr 335
„Krapkowice – Strzelce Opolskie”. Na terenach GZWP występują obszary najwyższej ochrony (ONO) i obszary wysokiej
ochrony (OWO) (Kleczkowski A. S. red., 1999).
Na obszarze zasilania zbiornika wskazana jest likwidacja lub ograniczenie oddziaływania na wody podziemne i
powierzchniowe (obszar zasilania) już istniejących ognisk zanieczyszczeń. Należy wprowadzić także ograniczenia
dotyczące użytkowania gruntów, a w szczególności stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin na
terenach użytkowanych rolniczo.

8.3. Wody powierzchniowe
Zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) należy
przestrzegać między innymi:



zakazu grodzenia nieruchomości w odległości 1,5 m od krawędzi cieków;
zakazu uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy
wału, a także wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości
mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009 roku (Dz. U. nr 106, poz. 882) w sprawie
szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarki wodami na obszarach dorzeczy zostaną opracowane
stosowne dokumenty określające zasady gospodarowania wodami podziemnymi i powierzchniowymi, w tym dla rejonu
gminy Zdzieszowice.
Tereny zmiany studium położone są w granicach następujących jednostek planistycznych gospodarowania
wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

1. Obręb Żyrowa:
1) Krępa o kodzie PŁRW60001711752, ocenione jako naturalne o złym stanie, zagrożone nieosiągnięciem
celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny;
2) Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi o kodzie PLRW6000I91 1759, stanowiąca część scalonej części
wód Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi S011O1), ocenione jako silnie zmienione o złym stanie,
zagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan
chemiczny.
2.

Obręb Rozwadza:
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1) obszar jednolitej części wód podziemnych (JCWP) Krępa o kodzie PŁRW60001711752, ocenione jako
naturalne o złym stanie, zagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny,
2) obszar jednolitej części wód podziemnych (JCWP) Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi o kodzie
PLRW6000I91 1759, stanowiąca część scalonej części wód Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi
S011O1), ocenione, jako silnie zmienione o złym stanie, zagrożone nieosiągnięciem celu
środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.
3.

Obręb Kępna:
1) obszar jednolitej części wód podziemnych (JCWP) Krępa o kodzie PŁRW60001711752, ocenione, jako
naturalne o złym stanie, zagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny
2) obszar jednolitej części wód podziemnych (JCWP) Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi o kodzie
PLRW6000I91 1759, stanowiąca część scalonej części wód Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi
S011O1), ocenione, jako silnie zmienione o złym stanie, zagrożone nieosiągnięciem celu
środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

4.

Obręb Januszkowice:
1) obszar jednolitej części wód podziemnych (JCWP) Łącka woda o kodzie PŁRW6000 1711 729. która
stanowi część scalonej części wód Odra od Kanału Gliwickiego do Osoblogi (SO1101),, ocenione jako
naturalne o złym stanie, zagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny.

8.4. Ochrona przeciwpowodziowa
Dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią należy uwzględnić wymagania wynikające z art. 40 oraz art. 82 ust.
2 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) zakazujące między
innymi:








lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004
roku);
gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą
zanieczyścić wody;
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania;
wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych;
sadzenia drzew lub krzewów, zmiany ukształtowania terenu;
składowania materiałów oraz wykonywania innych robót i czynności, które mogłyby utrudnić ochronę przed
powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości wód.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, potencjalnie występujących na terenie zmiany studium w
obrębie Rozwadza, obowiązują zakazy określone w art. 88l ust. ww ustawy:
Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności
utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:
1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności
stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań
lub odsypisk;
3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót
związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową, przebudową lub remontem
drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych
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wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku
turystycznego pieszego lub rowerowego.

8.5. Złoża surowców mineralnych – obszary i tereny górnicze
Złożem kopaliny jest nagromadzenie minerałów i skał, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą.
Zgodnie z art. 41 Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 roku, w celu określenia granic złoża, jego zasobów
oraz geologicznych warunków występowania sporządza się dokumentację geologiczną. Udokumentowane złoża kopalin
uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze gminy udokumentowane są
aktualnie 3 złoża kopalin. Są to dwa złoża kruszywa naturalnego: „Krępna” i „ Januszkowice – Lesiany” oraz jedno złoże
glin rzecznych „Krępna II”. Ponadto 4 złoża zostały wykreślone z Bilansu Zasobów. Są to złoża kruszywa naturalnego:
„Rozwadza”, „Zdzieszowice”, „Januszkowice – Otok” i „Januszkowice”
Przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny, zgodnie z art. 54, przedsiębiorca, na podstawie dokumentacji
geologicznej oraz warunków określonych w koncesji, sporządza się projekt zagospodarowania złoża. Projekt
zagospodarowania złoża powinien określać zamierzenia w zakresie:


ochrony złóż kopalin, zwłaszcza przez ich racjonalne wykorzystanie;



technologii eksploatacji zapewniającej ograniczanie ujemnych skutków wpływu na środowisko.

Tereny bogate w złoża naturalne podlegają zakazowi zabudowy i zalesiania aż do momentu podjęcia eksploatacji. W
przypadku złóż nieudokumentowanych powyższy zakaz istnieje do czasu podjęcia jednoznacznej decyzji o zaniechaniu
eksploatacji.

8.6. Ochrona kulturowa
Opracowane w 1995 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zdzieszowice
wprowadziło wytyczne konserwatorskie do planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z powyższym
ochronie podlegają:


strefy ochrony zabytkowych układów zieleni kształtowanej: parki, cmentarze, aleje;



obiekty architektury i budownictwa figurujące w rejestrze zabytków;



stanowiska archeologiczne figurujące w rejestrze zabytków;



obiekty architektury i budownictwa objęte ewidencją konserwatorską;



stanowiska archeologiczne objęte ewidencją konserwatorską.



Wytyczne dotyczące zabytkowych obiektów i stref znajdują się w rozdziale 4. niniejszego opracowania.
Ostateczny zakres stref oraz ich uszczegółowienie przedstawione jest w części opisowej Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego w rozdziale 4.

8.7. Ujęcia wody
Na terenie gminy Zdzieszowice zostały wyznaczone bezpośrednie i pośrednie strefy ochronne ujęć wód podziemnych.
Zlokalizowane są one przy:


SUW Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” w Zdzieszowicach (obecnie ArcelorMittal Poland SA );



SUW Oleszka;



SUW Krępna.

SUW Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” (obecnie ArcelorMittal Poland SA) :
Decyzją z dnia 28 grudnia 2000 roku Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ustanawia strefy
ochronne ujęcia wód podziemnych Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” w miejscowości Zdzieszowice. Strefa ochronna
obejmuje:
1.

Teren ochrony bezpośredniej:
 ujęcia wody komunalnej przy ulicy Wschodniej t.j. studni nr 1a, 1b, 3Pbis, 1A, 3Pbis2;
 ujęcia wody przemysłowej t.j. studni nr 2P, 2Bbis, 3Bbis, 4Bbis, 6Bbis, 7B, 8B, 9B, 10B;

2.

Teren ochrony pośredniej zewnętrznej dla ujęcia komunalnego t.j. studni nr 1a, 2b, 3Pbis, 1A, 3Pbis2.

Teren ochrony pośredniej wewnętrznej nie został wyznaczony z uwagi na korzystne warunki geologiczne.
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SUW Oleszka:
Decyzją z dnia 24 września 1998 roku Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Opolu wskazuje na
potrzebę ustanowienia stref ochronnych ujęcia wód podziemnych we wsi Oleszka. Warunki hydrogeologiczne dają
podstawę do określenia granic geologicznych stref ochronnych ujęcia o wymiarach:
1.

Strefa ochrony pośredniej wewnętrznej – w formie owalu o promieniach So = 45,0 m od otworu nr 1 i Su = 34,0 od
otworu nr 2, to jest obszar o powierzchni 6700 m².

2.

Strefa ochrony pośredniej zewnętrznej – obejmująca obszar zasilania ujęcia określony 25 – cio letnim czasem
dopływu wody, to jest obszar w formie okręgu o promieniu 1150,0 m i powierzchni 415 ha.

Geologiczne granice strefy ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia mają znaczenie ostrzegawcze głównie dla potrzeb
planowania przestrzennego w celu uniknięcia lokalizacji oraz w celu likwidacji na tym terenie obiektów mogących
zanieczyścić wody podziemne stąd winny być uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
gminy. Niniejsza decyzja nie rozstrzyga o ustanowieniu stref ochronnych.
SUW Krępna:
Decyzją z dnia 29 stycznia 1996 roku Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ustanawia strefę
ochronną ujęcia wody podziemnej wodociągu grupowego „Krępna – Rozwadza” obejmującą:
1.

Teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 2a i 3 w granicach istniejącego ogrodzenia.

2.

Teren ochrony pośredniej wewnętrznej w kształcie prostokąta o powierzchni F = 3696 m² w granicach istniejącego
ogrodzenia.

3.

Teren ochrony pośredniej zewnętrznej o promieniu 625 m od osi ujęcia o powierzchni F = 122 ha.

Na terenie stref ochrony bezpośredniej należy między innymi:
 ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do
poboru wody;
 zabronić użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia;
 zagospodarować teren zielenią;
 oznakować teren tablicami informacyjnymi.
Na terenie stref ochrony pośredniej wewnętrznej zabronione jest:
 wprowadzanie ścieków do ziemi;
 rolnicze wykorzystanie ścieków;
 przechowywanie i składowanie materiałów promieniotwórczych;
 stosowanie chemicznych środków ochrony roślin;
 wykonywania robót melioracyjnych i wykopów;
 wydobywanie kopalin;
 wykonywanie odwodnień budowlanych;
 lokalizowanie magazynów produkcji materiałów ropopochodnych;
 lokalizowanie wysypisk i wylewisk komunalnych;
 lokalizowanie cmentarzy i grzebanie zwierząt.
Na terenie stref ochrony pośredniej zewnętrznej zabronione jest:
 przechowywanie i składowanie materiałów promieniotwórczych;
 lokalizowanie wysypisk i wylewisk komunalnych;
 lokalizowanie nowych ujęć wody z wyjątkiem studni dla zaopatrzenia wodociągu wiejskiego w Krępnej;
 lokalizowanie cmentarzy.

8.8. Cmentarze – strefa ochrony sanitarnej
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są
odpowiednie na cmentarze, z dnia 25 sierpnia 1959 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 315) podaje minimalne odległości cmentarzy
od granicy terenów:




50m od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywnościowe,
zakładów żywienia zbiorowego, studzien, źródeł i strumieni, z których czerpana jest woda do picia i dla potrzeb
gospodarczych, jeśli teren w granicach od 50 do 150m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i
wszystkie budynki korzystające z wody są do niej podłączone;
150m od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywnościowe,
zakładów żywienia zbiorowego, studzien, źródeł i strumieni, z których czerpana jest woda do picia i dla potrzeb
gospodarczych;
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500m od ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych będących źródłem zaopatrzenia sieci wodociągowej w
wodę do picia i potrzeb gospodarczych.

Na omawianym terenie czynne cmentarze znajdują się w miejscowościach zwodociągowanych: Januszkowice, Jasiona,
Krępna, Zdzieszowice i Żyrowa.

8.9. Obiekty wojskowe i obrony cywilnej
Gmina nie posiada żadnych obiektów obrony cywilnej. W każdej miejscowości zainstalowano jednak system alarmowy.

8.10.

Pozostałe obiekty

Dla obiektów typu oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, baz maszynowych,
zakładów przemysłowych (strefa ochronna wokół Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice”), ferm hodowlanych, stacji
paliw płynnych – strefy ochronne wyznaczane są indywidualnie. W bezpośrednim sąsiedztwie zajmowanym przez tereny
chronione wprowadza się zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, obiektów służby zdrowia, oświaty, sportu i
rekreacji oraz innych budynków użyteczności publicznej. Wskazane jest tworzenie pasów zieleni izolacyjnej.

8.11.

Tereny zamknięte

Do terenów zamkniętych znajdujących się na terenie miasta i gminy Zdzieszowice zalicza się działki ewidencyjne, przez
które przebiegają linie kolejowe, uznane za tereny zamknięte decyzją nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września
2005 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z
dnia 14 października 2005 r. ze zm.):
 nr 109 w obrębie geodezyjnym Januszkowice, o powierzchni 1,5979 ha;
 nr 170/4 w obrębie geodezyjnym Januszkowice, o powierzchni 1,6139 ha;
 nr 251 w obrębie geodezyjnym Jasiona, o powierzchni 0,3734 ha;
 nr 202 w obrębie geodezyjnym Krępa, o powierzchni 2,8273 ha;
 nr 845 w obrębie geodezyjnym Krępa, o powierzchni 0,9200 ha;
 nr 473 w obrębie geodezyjnym Rozwadza, o powierzchni 3,5220 ha;
 nr 821 w obrębie geodezyjnym Rozwadza, o powierzchni 2,5600 ha;
 nr 342/2 w obrębie geodezyjnym Zdzieszowice, o powierzchni 13,3907 ha.

9.

WYSTĘPOWANIE
GEOLOGICZNYCH

OBSZARÓW

NATURALNYCH

ZAGROŻEŃ

Na terenie gminy brak jest obszarów narażonych na występowanie naturalnych zagrożeń geologicznych, brak jest
obszarów zagrożonych naturalnym osuwaniem się mas ziemnych.

10. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ
ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH
10.1.

Złoża kopalin

Gmina Zdzieszowice należy do obszarów o stosunkowo ubogiej bazie surowców mineralnych. Budowa geologiczna
gminy wskazuje na wyraźną dominację kruszyw naturalnych, związanych z osadami rzecznymi doliny Odry oraz
surowców ilastych ceramiki budowlanej, związanej z utworami gliniastymi, lodowcowymi.
Na obszarze gminy udokumentowane są aktualnie 3 złoża kopalin. Są to dwa złoża kruszywa naturalnego: „Krępna” i
„Januszkowice – Lesiany” oraz jedno złoże glin rzecznych „Krępna II”. Ponadto 4 złoża zostały wykreślone z Bilansu
Zasobów. Są to złoża kruszywa naturalnego: „Rozwadza”, „Zdzieszowice”, „Januszkowice – Otok” i „Januszkowice”.
Wszystkie złoża kruszywa naturalnego zbudowane są z piasków i żwirów fluwioglacjalnych. Jest to surowiec
przeznaczony dla potrzeb budownictwa.
Złoże „Krępna” (Krzyśków, Przysłup, 1969), gdzie w kategorii C2 udokumentowano 21.230 tys. ton piasku i żwiru
czwartorzędowego, znajduje się na prawym brzegu Odry w pobliżu miejscowości o tej samej nazwie. Jego powierzchnia
wynosi 186,3 ha, a miąższość od 2,5 do 9,0 m. Nadkład o miąższości 1,6 – 6,0 m stanowi gleba, mułki i gliny. Udział
ziarn poniżej 2 mm wynosi 45,3 %, a skład petrograficzny przedstawia się następująco: kwarc od 39,9 do 63,3 %, skały
magmowe od 10,0 do 27,0 %, skały osadowe od 23,6 do 42,5 %.
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Złoże kruszywa naturalnego „Januszkowice – Lesiany” zostało udokumentowane w 2001 roku w kategorii C1
(Baranowski, 2001). Całkowite zasoby piasku i żwiru wynoszą 2.648 tys. ton. Powierzchnia złoża wynosi 16,5 ha, a
miąższość od 6,0 do 11,8 m. Nadkład o miąższości 1,0 – 4,4 m (średnio 2,9 m) stanowią gleba, piaski i glina. Punkt
piaskowy złoża wynosi około 63,0 %.
Złoże glin rzecznych „Krępna II” (Głogowski, 1969) stanowi nadkład złoża kruszywa naturalnego „Krępna”.
Zarejestrowane zasoby czwartorzędowej gliny wynoszą 284 tys. m³. Powierzchnia złoża wynosi 65,5 ha, a miąższość od
2,0 do 3,2 m. Nadkład o miąższości 0,20 m stanowi gleba. Zawartość margla w glinach wynosi 0,0045 %, wody
zarobowej 18,74 %, nasiąkliwość po wypaleniu wynosi 13,33 %. Jest to surowiec do produkcji ceramiki czerwonej.
Pod względem ochrony złóż wszystkie powyższe złoża zaliczono do klasy „4” – złóż powszechnie występujących, a pod
względem ochrony środowiska do klasy „B” – złóż konfliktowych, możliwych do eksploatacji po spełnieniu określonych
warunków. Uwarunkowane jest to występowaniem złóż na obszarach leśnych i gleb chronionych. Wyrobisko po złożu
„Krępna II” zostało zrekultywowane. W wyrobisku po części złoża „Januszkowice” jest obecnie zbiornik wodny z
ośrodkiem żeglarskim. Z uwagi na znaczenie doliny Odry w krajowym i europejskim systemie przyrodniczym,
powszechność występowania kruszywa naturalnego, jego wysoką podaż na rynku oraz położenie w strefie zalewu
powodziowego, jedynie złoże Januszkowice – Lesiany przewidywane jest do dalszej eksploatacji.
Tabela 75. Gmina Zdzieszowice – charakterystyka złóż kopalin [źródło: Objaśnienia do mapy geośodowiskowej Polski 1:50 000, arkusz Kędzierzyn-Koźle
(907), Warszawa 2004].

Nazwa złoża

Rodzaj
kopaliny

Stan
zagospodarowania

Zastosowanie kopaliny

Przyczyny
konfliktowości złoża

Krępna

pż

N

Skb

Gl

Krępna II

g(gc)

Z

Scb

Gl

Januszkowice - Lesiany
pż
N
skb
K , L , Gl
pż – piasek i żwir, g(gc) – gliny ceramiki budowlanej, N – niezagospodarowane, Z – zaniechane, Skb – kruszywo budowlane, Scb –
ceramika budowlana, Gl – ochrona gleb, K – ochrona krajobrazu, L – ochrona lasów.

10.2.

Perspektywy i prognozy występowania kopalin

Obszar gminy Zdzieszowice na początku lat dziewięćdziesiątych znajdował się w zasięgu kompleksowych badań
Opolskiego Okręgu Surowców Węglanowych. W celu rozpoznania obszaru odwiercono szereg otworów badawczych
oraz wykorzystano materiały archiwalne. Na prawym brzegu Odry pomiędzy Januszkowicami i Koźlem w 1981 r.
odwiercono 11 sond, ale tylko w dwóch stwierdzono kruszywo naturalne. W pozostałych nawiercono piaski
różnoziarniste, często zaglinione, o parametrach nieodpowiednich dla budownictwa. Teren ten pocięty jest rowami
melioracyjnymi i wałami ochronnymi wzdłuż Odry. Omawiany obszar uznano za negatywny.

10.3.

Wody podziemne

Dane dotyczące hydrologii gminy Zdzieszowice opracowano na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali
1:50000, arkusz Kędzierzyn – Kożle nr 907 (PiG, 1997) oraz w oparciu o Mapę Geośrodowiskową Polski w skali
1:50000, arkusz Kędzierzyn – Koźle nr 907 (Sztromwasser, 2004). W granicach niniejszego arkusza znajduje się pełen
obszar gminy Zdzieszowice.
Arkusz nr 907 podzielony jest na dwie jednostki hydrogeologiczne. Północna należy do subregionu śląsko –
krakowskiego, reprezentowanego przez triasowe piętro sedymentacyjne wykształcone w postaci piaskowców, wapieni i
margli, w obniżeniach przykryte cienką warstwą utworów czwartorzędowych, z miąższymi poziomami wodonośnymi,
przeważnie o charakterze swobodnym (rzadko napiętym) związanym z utworami pstrego piaskowca. W rejonie tym
występują również wody w utworach karbońskich związane głównie z piaskowcami karbonu dolnego, choć mogą też
pojawić się jako wody szczelinowe w łupkach.
W południowej części obszaru arkusza nr 907, należącej do subregionu kędzierzyńskiego znajduje się miąższe
trzeciorzędowo – czwartorzędowe, pokrywowe piętro sedymentacyjne (iły, piaski, gliny, żwiry) z licznymi poziomami
wodonośnymi zlokalizowanymi w obrębie obu budujących je ogniw stratygraficznych, zarówno o charakterze swobodnym
jak i napiętym (utwory trzeciorzędowe). Warstwą napinającą są iły trzeciorzędowe.
W granicach arkusza nr 907 wyodrębniono dwa główne piętra wodonośne:


w północnej części, w granicach występowania utworów triasowych – dolnotriasowe piętro wodonośne,
obejmujące połączone warstwy pstrego piaskowca i retu;
82

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDZIESZOWICE



w południowej części arkusza, w dolinie rzek Kłodnicy i Odry – piętro wodonośne utworów trzeciorzędowych
(sarmat) i czwartorzędowych dolin kopalnych.

W południowej oraz centralnej części gminy Zdzieszowice największe rozprzestrzenienie i znacznie użytkowe posiadają
wody trzeciorzędowego, sarmackiego poziomu wodonośnego. W części północnej, położonej na obszarze wsi Oleszka,
Jasiona i Żyrowa główny poziom użytkowy stanowią utwory triasowe. W zachodniej części gminy oraz częściowo na
obszarze występowania trzeciorzędowego poziomu wodonośnego istotne znaczenie posiada poziom czwartorzędowy, w
szczególności związany z kopalną strukturą wodonośną Kędzierzyna - Koźle – Rudy.
W północnej części arkusza piętro wodonośne występuje średnio na głębokości 30 – 40 m, miąższość osadów
wodonośnych wynosi około 30 m. Wydajność tego poziomu wynosi średnio od 70 do 80 m³/h przy depresji do 10 m.
Mineralizacja wód wynosi około 260 mg/dm³. Wody te są dobrej jakości i są zaliczane do klasy Ib (Koślacz, 1988; Żuk,
1994).
W południowej części arkusza, w dolinach rzek Kłodnicy i Odry, utwory wodonośne czwartorzędu i triasu pozbawione są
izolacji. Zasilanie odbywa się bezpośrednio z opadów atmosferycznych. Poziom trzeciorzędowy jest częściowo zakryty
glinami zwałowymi i iłami trzeciorzędowymi. Poziom wodonośny utworów czwartorzędu doliny kopalnej Odry i
trzeciorzędu występuje na głębokości od 10 do 20 m w utworach czwartorzędowych poza doliną kopalną, w dolinie
kopalnej od 30 do 80 m oraz od 10 do 100 w utworach trzeciorzędu. Wydajność tego poziomu wynosi od 25 do 120 m³/h
przy depresji od 10 do 30 m. Wody te są bardzo zróżnicowane pod względem jakości. Są to wody zarówno I jak i II klasy.
Ich mineralizacja wynosi około 120 mg/dm³. Wody w obrębie ujęć trzeciorzędowo – czwartorzędowych są intensywnie
eksploatowane.

10.4.

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

Z uwagi na przewodność hydrauliczną, wydajność potencjalną studni oraz ryzyko zagrożenia zasobów wodnych, na
obszarze gminy Zdzieszowice wyodrębniono zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną A.S. Kleczkowskiego (1990) trzy
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). Są to:


GZWP nr 332: Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka z rynną czwartorzędową Kędzierzyn - Koźle – Rudy;



GZWP nr 333: Opole – Zawadzkie;



GZWP nr 335: Krapkowice – Strzelce Opolskie.

GZWP nr 332 „Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka”:
GZWP nr 332 zajmuje powierzchnię 1350 km². W obrębie zbiornika podstawowe znaczenie użytkowe posiada
trzeciorzędowy, mioceński (sarmat) poziom wodonośny, zalegający na głębokości od 40 do 100 m, pod przykryciem
utworów słabo przepuszczalnych o miąższości kilkudziesięciu metrów. Warstwę wodonośną budują piaski o różnej
granulacji o miąższości od 10 do 30 m. Zwierciadło wody ma charakter naporowy, subartezyjski. Zasilanie zbiornika
następuje poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych na wychodniach, na
południowy – zachód i południe od zbiornika. Zbiornik sarmacki rozcięty jest od południowego – zachodu (wzdłuż rzeki
Odry) rynną erozyjną, wypełnioną utworami czwartorzędowymi do głębokości ponad 110 m. W spągu rynny występuje
seria piaszczysto – żwirowa, która hydrostrukturalnie oraz hydrodynamicznie powiązana jest z poziomem użytkowym
sarmatu. Utwory rynnowe cechuje zmienne wykształcenie litologiczne w pionowym profilu i poziome rozprzestrzenienie.
Na obszarze rynny występują trzy horyzonty wodonośne:


przypowierzchniowy – gdzie występuje warstwa wodonośna ze swobodnym zwierciadłem wody;



pośredni – gdzie warstwa wodonośna ze zwierciadłem wody o charakterze subartezyjskim występuje w
środkowych partiach rynnowych;



głęboki – gdzie warstwa wodonośna ze zwierciadłem subartezyjskim lub lokalnie artezyjskim występuje w
spągowej części rynny.

Warstwa wodonośna w spągowych partiach rynny ma miąższość od 20 do 40 m. Na terenie gminy Zdzieszowice wody
zbiornika GZWP nr 332, objęte obszarem zasobowym ujęć wód podziemnych „Kędzierzyn - Koźle – Zdzieszowice”,
stanowią główny zbiornik użytkowy. Wody czwartorzędowego i trzeciorzędowego piętra wodonośnego wymagają
uzdatniania w związku z ponadnormatywną zawartością manganu i żelaza. Lokalnie w rejonie Zdzieszowic wody
trzeciorzędowego piętra wodonośnego zawiera ponadnormatywną zawartość siarczanów i okresowo azotanów,
azotynów oraz ma dużą twardość i mineralizację.
GZWP nr 333 „Opole – Zawadzkie”:
GZWP nr 333 obejmuje swoim zasięgiem strefę występowania szczelinowo – krasowych utworów środkowego i górnego
wapienia muszlowego. Według A.S. Kleczkowskiego (1990) GZWP nr 333 zajmuje powierzchnię 750 km², szacunkowe
zasoby dyspozycyjne wynoszą około 200.000 m³/d, a moduł zasobowy osiąga wartość 3,09 l/skm². Podstawowym
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użytkowym poziomem wodonośnym zbiornika jest poziom środkowego wapienia muszlowego. Na obszarze zbiornika
można wyróżnić część odkrytą, którą stanowi strefa wychodni na południu, gdzie zbiornik jest odsłonięty lub pokryty
utworami o umiarkowanej przepuszczalności (na terenie gminy Zdzieszowice jest to rejon wsi: Oleszka – Jasiona –
Żyrowa) oraz część zakrytą pod utworami kajpru na północy. Stopień izolacji warstwy i stopień skrasowienia zbiornika
ma zasadniczy wpływ na zasilanie, zasobność, odporność na zanieczyszczenia oraz tempo wymiany i wiek wody. W
południowym pasie wychodni utworów wapienia muszlowego i dolnego triasu poziom wodonośny zasilany jest
bezpośrednio przez infiltrację opadów atmosferycznych. Zwierciadło wody ma charakter swobodny, a w części północnej
położonej pod izolacją iłołupków kajpru wody występują pod naporem. Reżim krążenia wody zbiornika w znacznym
stopniu zakłócony jest przez duży drenaż wód w istniejących kopalniach surowców węglanowych. Aktualnie około 20 %
zasobów dyspozycyjnych zbiornika jest wykorzystywana przez ujęcia komunalne, natomiast około 40 % w wyniku
odwodnienia kopalni surowców węglanowych odprowadzana jest do wód rzeki Odry.
GZWP nr 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie”:
GZWP nr 335 wykształcony w poziomie wodonośnym dolnego i górnego pstrego piaskowca zalega pod GZWP nr 333.
Zajmuje powierzchnię 2050 km² i posiada szacunkowe zasoby dyspozycyjne w wysokości 50 tys. m³/d, a moduł
zasobowy osiąga 0,28 l/skm². Drenaż zbiornika odbywa się w dolinie rzeki Odry. Wieloletnia eksploatacja przez głębokie
na 200 – 750 m studnie doprowadziła do obniżenia zwierciadła wody i powstania technicznych problemów z poborem
wody. W obszarach o ustabilizowanej równowadze między zasilaniem i eksploatacją studnie te funkcjonują dobrze i
dostarczają wysokiej jakości wody. Na obszarze gminy Zdzieszowice zbiornik ten występuje w północnej części i
aktualnie nie jest eksploatowany.
Tabela 76. Gmina Zdzieszowice – charakterystyka podstawowych parametrów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Wyszczególnienie

GZWP nr 332

Nazwa zbiornika

Subniecka Kędzierzyńsko - Zbiornik Opole-Zawadzkie
Głubczycka

Zbiornik
KrapkowiceStrzelce Opolskie

Wiek zbiornika

Tr , QK

T2

T1

Średnia głębokość (m)

80 – 120

120 – 240

100 – 600

Zasoby (tys. m³/d)

75

194

142

GZWP

1980

750

2050

ONO

631

750

-

OWO

799

-

1000

Powierzchnia
(km²)

GZWP nr 333

GZWP nr 335

QK — utwory czwartorzędu w dolinach kopalnych, Tr – trzeciorzęd, T2 – trias dolny (pstry piaskowiec), T2 – trias środkowy (wapień
muszlowy), ONO – obszar najwyższej ochrony, OWO – obszar wysokiej ochrony.

11. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
Na terenie gminy dla udokumentowanych złóż, zgodnie z prawem górniczym i geologicznym, ustanowiono następujący
teren i obszar górniczy:


„Januszkowice – Lesiany” – ustanowiony koncesją nr 4/2002 wydaną przez Wojewodę Opolskiego z dnia 8
maja 2002 dla złoża „Januszkowice – Lesiany”.

12. STAN KOMUNIKACJI
12.1.

Powiązania zewnętrzne

Z punktu widzenia połączeń lokalnych, regionalnych i międzynarodowych położenie komunikacyjne gminy jest korzystne.
Już od średniowiecza przebiegały w pobliżu Zdzieszowic szlaki łączące historyczne krainy Polski Piastowskiej: Śląsk i
Małopolskę z Niemcami. Obecnie podobną rolę pełni autostrada A4. Natomiast z punktu widzenia połączeń lokalnych
położenie komunikacyjne gminy jest również korzystne, ponieważ posiada ona dogodne połączenia drogowe zarówno z
Opolem jak i Krapkowicami czy Kędzierzynem – Koźlem.

12.2.

Komunikacja kolejowa
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Na terenie gminy znajduje się linia kolejowa nr 136 relacji Bytom – Wrocław. Jest to linia 2-torowa, magistralna o
prędkości maksymalnej 80 km/h. Do roku 2013 nie przewiduje się wykonywania przebudowy lub modernizacji linii.
Inwestycje na tej linii są możliwe po 2013 roku, .lecz ich termin nie jest ściśle określony.
Linia kolejowa nr 136 jest jednocześnie częścią Europejskiego Szlaku Kolejowego E – 30 relacji: Drezno – Wrocław –
Kraków – Lwów – Kijów. Na terenie gminy Zdzieszowice długość odcinka kolejowego szlaku E – 30 wynosi 8,7 km.
Infrastrukturę kolejową na terenie gminy stanowi stacja kolejowa w Zdzieszowicach i przystanek kolejowy pomiędzy
miejscowościami Jasiona i Krępna oraz system bocznic na terenie Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice”.
Główny punkt problemowy stanowi przejazd kolejowy w Zdzieszowicach, który w bardzo dużym stopniu utrudnia
komunikację pomiędzy dwoma częściami miasta.

12.3.

Komunikacja drogowa

Drogi krajowe:
Przez północną część gminy przebiega autostrada A4 - jedna z najważniejszych osi komunikacyjnych w południowej
Polsce i centralnej Europie. Docelowo będzie ona łączyć na terenie kraju miejscowość Jędrzychowice (na granicy Polski
z Niemcami) z miejscowością Korczowa (na granicy Polski z Ukrainą). Mieszkańcy gminy Zdzieszowice mogą włączyć
się do ruchu na autostradzie poprzez drogowe węzły zlokalizowane na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 423 oraz 426
z drogą A4, położone poza granicami gminy. Całkowita długość autostrady na terenie gminy wynosi około 4,7 km.
Autostrada A4 będąca źródłem oddziaływania na obszary przyległe została wyposażona w ekrany akustyczne na
odcinkach występowania zabudowy mieszkaniowej w gminie Zdzieszowice. Analiza porealizacyjna nie wykazała
potrzeby ustanowienia na obecnym etapie obszaru ograniczonego użytkowania. Jednak ze względu na stały wzrost
natężenia ruchu drogowego na autostradzie A4, który może w przyszłości spowodować zwiększenia zasięgu granicy
uciążliwości zarządca autostrady wnosi o nie lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów rekreacyjno –
sportowych dla dzieci i młodzieży w odległości 200 m od linii rozgraniczających autostrady A4.

Drogi wojewódzkie:
nr 423: Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – Kędzierzyn Koźle. Droga wojewódzka nr 423 jest bardzo ważnym
szlakiem komunikacyjnym dla centralnej części województwa opolskiego. Przebiega ona równolegle do drogi krajowej nr
45 i umożliwia rozprowadzenie ruchu pomiędzy największymi ośrodkami przemysłowymi województwa bez konieczności
przejazdu przez obciążoną znacznym ruchem drogę krajową. Obie trasy rozdziela rzeka Odra. Droga nr 45 biegnie po jej
zachodniej stronie, zaś droga nr 423 po wschodniej. Połączenie między obiega drogami możliwe jest jedynie poprzez:
autostradę A4, most w Krapkowicach oraz przeprawę promową w Zdzieszowicach. Długość odcinka drogi wojewódzkiej
nr 423 na terenie gminy Zdzieszowice wynosi 10,840 km, tj. od km 34+125 do km 44+965. Droga wojewódzka
przebiegająca przez teren gminy posiada klasę techniczną G, a dopuszczalne obciążenie wynosi 115 kN/oś.
Natężenie ruchu (wg SDR z 2005 r.) wynosi 4947 pojazdów na dobę. Prognozowane natężenie w roku 2030 to 10700
pojazdów na dobę.

Ciągniki rolnicze

Samochody

Autobusy

ciężarowe (dostawcze)

pojazdów

z przyczepą

Krapkowice Zdzieszowice

ruchu

bez przyczepy

22,7

SDR

SDR

SDR

SDR

SDR

SDR

SDR

SDR

4947

49

3997

430

213

223

25

10

Lekkie samochody

46,6

Mikrobusy

23,9

Nazwa

Rodzajowa
struktura
samochodowych
Samochody osobowe

423

Długość
(km)

Pojazdy
samochodowe
ogółem

Motocykle

Koniec

Pikietaż

Początek

16126

Opis odcinka

Nr drogi

Numer punktu pomiarowego

Tabela 77. Gmina Zdzieszowice – wyniki pomiarów ruchu pojazdów w 2005 roku na drodze wojewódzkiej nr: 423 (SDR 2005) [źródło: Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu, 2010]

ciężarowe

Drogi powiatowe:
Tabela 78. Gmina Zdzieszowice – wykaz dróg powiatowych [źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Krapkowicach, 2010]

Lp.

Nazwa drogi

Klasa

Długość

Typ nawierzchni
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1

DP 1401 O Zdzieszowice – Leśnica

G

1,73

bitumiczna

2

DP 1408 O Zdzieszowice – Walce

Z

2,23

smołobeton

3

DP 1434 O Kędzierzyn-Koźle – Januszkowice

Z

1,80

smołobeton

4

DP 1443 O DW 423 – Jasiona – Żyrowa

Z

8,89

smołobeton

5

DP 1444 O Zdzieszowice – Rozwadza

Z

2,49

smołobeton

6

DP 1454 O Rozwadza – Dąbrówka

Z

5,73

smołobeton / tłuczeń / gr. naturalny

7

DP 1471 O Leśnica – Żyrowa

L

2,69

smołobeton / gr. naturalny

8

DP 1475 O Jasiona – Oleszka – Żyrowa

Z

2,45

smołobeton

9

DP 1808 O DW 409 – Zdzieszowice

G

5,61

smołobeton

Wyszczególnione w powyższej tabeli trasy pełnią rolę dróg obsługujących obszar całej gminy Zdzieszowice oraz w
ramach powiatu łączą miejscowości będące siedzibami poszczególnych samorządów. Łączna długość dróg powiatowych
przebiegających przez teren gminy wynosi 33,62 km. Wymienione wyżej drogi znajdują się w gestii Powiatowego
Zarządu Dróg w Krapkowicach. W najbliższych latach przewiduje się przebudowę drogi powiatowej nr 1808 O ul.
Chrobrego w Zdzieszowicach (2012 r.).

Drogi gminne:
Tabela 79. Gmina Zdzieszowice – wykaz dróg gminnych [źródło: Urząd Miasta i Gminy Zdzieszowice, 2010]

Lp.

Miejscowość

Nazwa ciągu drogowego

Nr drogi

Długość
drogi [km]

Rodzaj nawierzchni

1

Januszkowice

ul. Zamkowa I

106001 O

1,920

Twarda ulepszona bitumiczna

2

Januszkowice

ul. Zamkowa II

106001 O

0,182

Twarda ulepszona bitumiczna

3

Januszkowice

ul. Zamkowa III

106001 O

0,105

Twarda ulepszona bitumiczna

4

Januszkowice

ul. Działkowca I

106002 O

1,070

Twarda ulepszona bitumiczna

5

Januszkowice

ul. Działkowca II

106002 O

0,153

Gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem

6

Januszkowice

ul. Piaskowa I

106003 O

0,130

Gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem

7

Januszkowice

ul. Piaskowa II

106003 O

0,335

Gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem

8

Januszkowice

ul. Olszowa

106004 O

0,572

Twarda ulepszona bitumiczna-0,163 km +
gruntowa uzmocniona żwirem, żużlem0,069 km + gruntowa naturalna -0,34 km

9

Januszkowice

ul. Krótka

106005 O

0,125

Gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem

10

Januszkowice

ul. Arki Bożka

106006 O

0,137

Twarda ulepszona bitumiczna

11

Januszkowice

ul. Piękna

106007 O

0,310

Twarda ulepszona bitumiczna

12

Januszkowice

ul. Wypoczynkowa

106008 O

0,308

Twarda ulepszona bitumiczna-0,111 km +
twarda nieulepszona tłuczniowa-0,197 km

13

Januszkowice

ul. Spokojna

106009 O

0,228

Twarda ulepszona bitumiczna

14

Januszkowice

ul. Wschodnia

106010 O

0,165

Gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem

15

Januszkowice

ul. Raszowska

106011 O

0,680

Twarda ulepszona bitumiczna-0,541 km +
gruntowa wzmocniona żwirem i żużlem
0,139 km

16

Januszkowice

ul. Lompy I

106012 O

0,112

Twarda ulepszona bitumiczna

17

Januszkowice

ul. Lompy II

106012 O

0,331

Twarda ulepszona bitumiczna

18

Januszkowice

ul. Osadnicza

106013 O

0,215

Twarda ulepszona bitumiczna

19

Januszkowice

ul. Nowa

106014 O

0,082

Twarda ulepszona bitumiczna-0,07 km +
gruntowa wzmocniona żwirem i żużlem 0,01 km

20

Januszkowice

ul. Lesiańska

106015 O

1,282

Twarda ulepszona bitumiczna-1,25 km +
twarda ulepszona kostka -0,032 km

21

Januszkowice

ul. Młyńska

106016 O

0,393

Twarda ulepszona bitumiczna

86

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDZIESZOWICE

22

Januszkowice

ul. Przysiółek Lesiany I

106017 O

0,845

Twarda ulepszona bitumiczna

23

Januszkowice

ul. Przysiółek Lesiany II

106017 O

0,520

Gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem0,242 km – twarda nieulepszona
tłuczniowa- 0,278 km

24

Rozwadza

ul. Szkolna I

106018 O

0,757

Twarda ulepszona bitumiczna

25

Rozwadza

ul. Szkolna II

106018 O

0,166

Twarda ulepszona bitumiczna

26

Rozwadza

ul. Parkowa

106019 O

0,979

Twarda ulepszona bitumiczna

27

Rozwadza

ul. Żymierskiego I

106020 O

0,153

Twarda ulepszona bitumiczna

28

Rozwadza

ul. Żymierskiego II

106020 O

0,194

Twarda ulepszona bitumiczna

29

Rozwadza

ul. Waryńskiego

106021 O

1,746

Twarda ulepszona bitumiczna

30

Rozwadza

ul. Krótka

106022 O

0,194

Twarda ulepszona bitumiczna

31

Rozwadza

ul. Żyrowska

106023 O

0,433

Twarda ulepszona bitumiczna

32

Rozwadza

ul. Piaskowa

106024 O

0,340

Twarda ulepszona bitumiczna

33

Rozwadza

ul. Jasiońska

106025 O

0,947

Twarda ulepszona bitumiczna

34

Rozwadza

ul. Polna I

106026 O

0,388

Twarda ulepszona bitumiczna

35

Rozwadza

ul. Polna II

106026 O

0,970

Twarda ulepszona bitumiczna

36

Rozwadza

ul. Zdzieszowicka I

-

0,110

Twarda ulepszona bitumiczna

37

Rozwadza

ul. Zdzieszowicka II

-

0,235

Twarda ulepszona bitumiczna-0,02km +
twarda ulepszona kostka -0,215km

38

Krępna

ul. Leśna

106027 O

1,662

Twarda ulepszona bitumiczna-0,36km +
twarda nieulepszona tłuczniowa -1,3 km

39

Krępna

ul. Młyńska

106028 O

1,050

Twarda ulepszona bitumiczna -0,097km +
gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem 0,858 km + twarda nieulepszona
tłuczniowa- 0,095km

40

Krępna

ul. Jasiońska

106029 O

0,995

Twarda ulepszona bitumiczna-0,772 km +
gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem0,223 km

41

Krępna

ul. Łąkowa

106030 O

0,196

Gruntowa wzmocniona żwirem,żużlem-0,08
km+ twarda ulepszona bitumiczna-0,116km

42

Krępna

ul. Krótka

106031 O

0,174

Gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem

43

Krępna

ul. Stawowa

106032 O

0,412

Twarda ulepszona bitumiczna

44

Krępna

ul. Polna

106033 O

0,380

Twarda ulepszona bitumiczna -0,188km +
gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem 0,087 km + gruntowa naturalna -0,105 km

45

Krępna

ul. Wiejska

-

0,649

Twarda ulepszona bitumiczna

46

Krępna

ul. Wodna

106034 O

0,755

Twarda ulepszona bitumiczna

47

Krępna

ul. Odrzańska

106035 O

2,448

Twarda ulepszona bitumiczna -0,52 km +
twarda nieulepszona tłuczniowa -1,928 km

48

Krępna

ul. Cegielniana

106036 O

1,550

Twarda ulepszona bitumiczna

49

Krępna

ul. Nowa

106037 O

0,230

Twarda ulepszona bitumiczna -0,159 km +
twarda ulepszona kostka -0,071 km

50

Krępna

ul. Poprzeczna

106038 O

0,123

Twarda ulepszona bitumiczna

51

Jasiona

ul. Polna

106039 O

0,960

Twarda ulepszona bitumiczna

52

Jasiona

ul. Krótka

106040 O

0,130

Twarda ulepszona bitumiczna

53

Jasiona

ul. Fr. Myśliwca

106041 O

1,355

Twarda ulepszona bitumiczna-0,685 km +
twarda nieulepszona tłuczniowa -0,67 km

54

Oleszka

ul. Wiejska

106042 O

0,565

Twarda ulepszona bitumiczna

55

Żyrowa

ul. Boczna

106043 O

0,595

Twarda ulepszona bitumiczna -0,248km +
gruntowa naturalna -0,282 km + twarda
nieulepszona tłuczniowa -0,029km
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56

Żyrowa

ul. Myśliwca

106044 O

0,488

Twarda ulepszona bitumiczna

57

Żyrowa

ul. Domańskiego

106045 O

0,490

Twarda ulepszona bitumiczna

58

Żyrowa

ul. Leśna

106046 O

1,690

Twarda ulepszona bitumiczna-0,473 km +
twarda nieulepszona tłuczniowa -0,897 km
+ gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem0,32 km

59

Żyrowa

ul. Karola Miarki

106047 O

0,268

Twarda ulepszona betonowa

60

Żyrowa

ul. Dzierżonia

106048 O

0,243

Twarda ulepszona betonowa

61

Żyrowa

ul. Poprzeczna

106049 O

0,467

Twarda ulepszona bitumiczna -0,366 km +
twarda ulepszona betonowa -0,101 km

62

Żyrowa

ul. Korfantego

106050 O

0,386

Twarda ulepszona bitumiczna

63

Żyrowa

ul. Ogrodowa

106051 O

0,975

Twarda ulepszona bitumiczna-0,37 km +
twarda nieulepszona tłuczniowa -0,605 km

64

Żyrowa

ul. 1 Maja

106052 O

0,410

Twarda ulepszona bitumiczna

65

Żyrowa

ul. Hrabiów von Gaschin

106053 O

0,319

Twarda ulepszona bitumiczna

66

Żyrowa

ul. Kasztanowa

-

0,588

Twarda ulepszona bitumiczna

67

Żyrowa – Rozwadza

-

106054 O

1,872

Gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem 1,042 km + gruntowa naturalna -0,83 km

68

Rozwadza – Jasiona

-

106055 O

2,156

Gruntowa naturalna -0,56 km + gruntowa
wzmocniona żwirem, żużlem -1,284km +
twarda nieulepszona tłuczniowa-0,312km

69

Zdzieszowice

ul. Sienkiewicza

106056 O

0,485

Twarda ulepszona bitumiczna

70

Zdzieszowice

ul. Sportowa

106057 O

0,138

Twarda ulepszona bitumiczna

71

Zdzieszowice

ul. Strzelecka

106058 O

0,596

Twarda ulepszona bitumiczna

72

Zdzieszowice

ul. Skrajna

106059 O

0,104

Twarda ulepszona bitumiczna

73

Zdzieszowice

ul. Wschodnia

106060 O

0,887

Twarda ulepszona bitumiczna

74

Zdzieszowice

ul. Wolności

106061 O

0,379

Twarda ulepszona bitumiczna

75

Zdzieszowice

ul. Wigury

106062 O

0,179

Twarda ulepszona bitumiczna

76

Zdzieszowice

ul. Za Odrą

106063 O

0,515

Twarda ulepszona bitumiczna-0,062km +
twarda nieulepszona tłuczniowa -0,453km

77

Zdzieszowice

ul. Zawadzkiego

106064 O

0,237

Twarda ulepszona bitumiczna

78

Zdzieszowice

ul. Zuchów

106065 O

0,233

Twarda ulepszona bitumiczna

79

Zdzieszowice

ul. Żymierskiego

106066 O

0,154

Twarda ulepszona bitumiczna

80

Zdzieszowice

ul. Żwirki

106067 O

0,192

Twarda ulepszona bitumiczna

81

Zdzieszowice

ul. Zielona

106068 O

0,551

Twarda ulepszona bitumiczna

82

Zdzieszowice

ul. Myśliwca

106069 O

1,992

Twarda ulepszona bitumiczna

83

Zdzieszowice

ul. Karola Miarki

106070 O

2,190

Twarda ulepszona bitumiczna -1,33km +
gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem0,278 km + gruntowa naturalna -0,582km

84

Zdzieszowice

ul. Mickiewicza

106071 O

0,377

Twarda ulepszona bitumiczna

85

Zdzieszowice

ul. Nowa

106072 O

0,521

Twarda ulepszona bitumiczna

86

Zdzieszowice

ul. Ogrodowa

106073 O

0,229

Twarda ulepszona bitumiczna

87

Zdzieszowice

ul. Orzeszkowej

106074 O

0,390

Twarda ulepszona bitumiczna

88

Zdzieszowice

ul. Osadników I

106075 O

0,817

Twarda ulepszona bitumiczna

89

Zdzieszowice

ul. Osadników II

106075 O

0,110

Twarda ulepszona bitumiczna -0,02km +
twarda nieulepszona tłuczniowa -0,09km

90

Zdzieszowice

ul. Odrzańska

106076 O

0,746

Twarda ulepszona bitumiczna

91

Zdzieszowice

ul. Pionierów

106077 O

0,960

Twarda ulepszona bitumiczna

92

Zdzieszowice

ul. Pokoju

106078 O

0,729

Twarda ulepszona bitumiczna

93

Zdzieszowice

ul. Dunikowskiego

106079 O

0,188

Twarda ulepszona bitumiczna
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94

Zdzieszowice

ul. Piaskowa

106080 O

0,175

Twarda ulepszona bitumiczna

95

Zdzieszowice

ul. Parkowa

106081 O

0,465

Twarda ulepszona bitumiczna -0,012 km +
twarda ulepszona betonowa -0,453 km

96

Zdzieszowice

ul. Roosevelta

106082 O

0,173

Twarda ulepszona bitumiczna

97

Zdzieszowice

ul. Akacjowa I

106083 O

0,225

Twarda ulepszona bitumiczna

98

Zdzieszowice

ul. Akacjowa II

106083 O

0,592

Twarda ulepszona bitumiczna

99

Zdzieszowice

ul. Akacjowa III

106083 O

0,103

Twarda ulepszona bitumiczna

100

Zdzieszowice

ul. Chopina

106084 O

0,504

Twarda ulepszona bitumiczna

101

Zdzieszowice

ul. Boczna

106085 O

0,196

Twarda ulepszona bitumiczna

102

Zdzieszowice

ul. Dworcowa

106086 O

0,372

Twarda ulepszona bitumiczna

103

Zdzieszowice

ul. Korfantego

106087 O

0,475

Twarda ulepszona bitumiczna

104

Zdzieszowice

ul. Fabryczna

106088 O

1,058

Twarda ulepszona bitumiczna

105

Zdzieszowice

ul. Górna

106089 O

0,952

Twarda ulepszona bitumiczna

106

Zdzieszowice

ul. Graniczna

106090 O

0,320

Twarda ulepszona bitumiczna

107

Zdzieszowice

ul. Harcerska

106091 O

0,241

Gruntowa naturalna -0,18 km + twarda
ulepszona bitumiczna -0,061km

108

Zdzieszowice

ul. Kolejowa

106092 O

0,086

Twarda ulepszona bitumiczna

109

Zdzieszowice

ul. Kościuszki I

106093 O

0,318

Twarda ulepszona bitumiczna -0,195 km +
twarda ulepszona betonowa -0,123 km

110

Zdzieszowice

ul. Kościuszki II

106093 O

0,133

Twarda ulepszona bitumiczna

111

Zdzieszowice

ul. Krótka

106094 O

0,099

Twarda ulepszona bitumiczna

112

Zdzieszowice

ul. Katowicka

106095 O

0,693

Twarda ulepszona bitumiczna

113

Zdzieszowice

ul. Kopernika

106096 O

0,320

Twarda ulepszona bitumiczna

114

Zdzieszowice

ul. Leśna

106097 O

0,238

Twarda ulepszona bitumiczna

115

Zdzieszowice

ul. 22 Lipca

106098 O

0,252

Twarda ulepszona bitumiczna

116

Zdzieszowice

ul. Piastów I

106099 O

0,436

Twarda ulepszona bitumiczna

117

Zdzieszowice

ul. Piastów II

106099 O

0,602

Twarda ulepszona bitumiczna

118

Zdzieszowice

ul. Prusa

-

0,277

Twarda ulepszona bitumiczna

119

Zdzieszowice

ul. Słowackiego

-

0,221

Twarda ulepszona bitumiczna

120

Zdzieszowice

pl. 1 Maja

-

0,116

Twarda ulepszona bitumiczna

121

Zdzieszowice

ul. Piastów Ia

-

0,175

Twarda ulepszona bitumiczna

122

Zdzieszowice

ul. Piastów Ib

-

0,241

Twarda ulepszona bitumiczna

123

Zdzieszowice

ul. Piastów Ic

-

0,630

Twarda ulepszona bitumiczna

124

Zdzieszowice

ul. Piastów Id

-

0,156

Twarda ulepszona bitumiczna

125

Zdzieszowice

ul. Piastów Ie

-

0,107

Twarda ulepszona bitumiczna

126

Zdzieszowice

ul. Piastów If

-

0,052

Twarda ulepszona bitumiczna

127

Zdzieszowice

ul. Piastów IIa

-

0,099

Twarda ulepszona bitumiczna

128

Zdzieszowice

ul. Piastów IIb

-

0,227

Twarda ulepszona bitumiczna

129

Januszkowice

ul. bez nazwy I

-

1,087

Twarda ulepszona bitumiczna

130

Januszkowice

ul. bez nazwy II

-

0,652

Twarda ulepszona bitumiczna -0,503 km +
gruntowa naturalna -0,149 km

131

Żyrowa

ul. bez nazwy I

-

0,129

Twarda ulepszona bitumiczna -0,097 km +
gruntowa wzmocniona żwirem i żużlem 0,032 km

132

Żyrowa

ul. bez nazwy II

-

0,125

Twarda ulepszona bitumiczna – 0,102 +
gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem 0,023 km

Razem

69,61 km
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Komunikacja samochodowa:
Dobrze rozwinięta jest sieć komunikacji autobusowej, obsługiwana przez różnych większych i mniejszych przewoźników.
Dzięki niej można bezpośrednio dotrzeć do każdego sołectwa gminy oraz do miejscowości sąsiednich takich jak między
innymi: Opole, Krapkowice czy Kędzierzyn – Koźle.

12.4.

Szlak wodny

Południową granicę gminy wyznacza rzeka Odra. Odra na tym odcinku jest spławna, wykorzystywana do transportu
wodnego. Do tego celu ma służą między innymi stopnie wodne w Januszkowicach i Krępnej. Zgodnie z koncepcją
zagospodarowania tej rzeki zakłada się jej włączenie do europejskiego systemu dróg wodnych.

12.5.

Wnioski wynikające z analizy stanu istniejącego komunikacji

Fakt istnienia różnorodnej i dogodnej sieci komunikacyjnej podnosi prestiż gminy oraz stanowi istotny argument,
pozwalający stymulować jej dalszy, gospodarczy rozwój, zwłaszcza w perspektywie rozbudowy i modernizacji
infrastruktury komunikacyjnej.
Generalnie stan dróg na terenie gminy jest zadowalający pod względem możliwości obsługiwania przez nie
poszczególnych obszarów zabudowy (drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne). Większość dróg nie posiada jednak
odpowiedniej wytrzymałości i jest w złym stanie technicznym. Jakości nawierzchni, zwłaszcza na drogach wojewódzkich
i powiatowych wymaga pilnych napraw i modernizacji. Brak kanalizacji deszczowej oraz rowów odwadniających
uniemożliwia odprowadzenie wód opadowych lub prawidłowe odwodnienie korpusu drogi. Na terenach zabudowanych w
dużej mierze drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne nie posiadają chodników i ruch pieszy odbywa się na
poboczu lub jezdni.

13. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
13.1.

Gospodarka wodno – ściekowa

13.1.1. Zaopatrzenie w wodę20
Obecnie gmina Zdzieszowice jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o długości 90,2 km z 2374
połączeniami prowadzącymi do budynków. Siecią objęte są wszystkie miejscowości w gminie. W 2007 roku dostarczono
mieszkańcom 177,2 dam³ wody.
Miasto i Gmina Zdzieszowice zaopatrywane są w wodę z ujęć wód podziemnych, czerpiących wodę z utworów
triasowych i trzeciorzędowych. Zaopatrzenie gminy w wodę opiera się o cztery ujęcia wody (w tym ujęcie w Raszowej,
położone na terenie Gminy Leśnica), zaopatrujące wodociągi grupowe:

20



ujęcie komunalne wody Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, zaopatrujące w
3
3
3
wodę miejscowość Zdzieszowice, o łącznej wydajności Qmaxh= 400 m /h, Qśrh= 270 m /h i Qśrd= 6480 m /d
3
ze stacją uzdatniania wody wydajności 304,0 m /h;



ujęcie Krępna zlokalizowane we wsi Krępna (dwie studnie głębinowe nr 2a i nr 3, w tym jedna rezerwowa),
3
zaopatrujące w wodę miejscowości Krępna i Rozwadza, o łącznej wydajności Qmaxh= 26,4 m /h, Qmaxd= 738
3
3
3
m /d i Qśrd= 582 m /d, ze stacją uzdatniania wody o wydajności 40,0 m /h. Woda ujmowana jest z warstwy
wodonośnej na głębokości 40-50 m. Obecnie ujęcie wody jest sprawne, jego stan techniczny uważa się za
dostateczny, ale pomimo to wymaga modernizacji;



ujęcie Oleszka zlokalizowane we wsi Oleszka (trzy studnie głębinowe, w tym jedna rezerwowa, ujmujące wody
wgłębne), zaopatrujące w wodę miejscowości Żyrowa, Jasiona, Oleszka, o łącznej wydajności Qmaxh= 32,0
3
3
3
3
m /h, Qmaxd= 348 m /d i Qśrd= 271 m /d, ze stacją uzdatniania wody o wydajności 22,0 m /h. Woda pobierana
jest z poziomu ok. 50 m. Woda ze studni nr 1 i nr 2, ujmowana z utworów triasu górnego i dolnego pstrego
piaskowca, natomiast studnia nr 3 ujmuje wodę tylko z utworów triasu dolnego pstrego piaskowca. Studnia
głębinowa nr 3 obecnie nie jest eksploatowana. Studnie głębinowe nr 1 i 2 są sprawne technicznie, lecz pobór
3
wody powinien być ograniczony do 20 m /h, gdyż następuje obniżenie poziomu warstwy wodonośnej, efektem

Wykorzystano informacje zawarte w Programie Ochrony Środowiska gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016.
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czego jest odsłonięcie filtra studni (dynamiczne zwierciadło wody poniżej poziomu dopuszczalnego). Pozostałe
obiekty SUW Oleszka nie budzą zastrzeżeń;


ujęcie Raszowa zlokalizowane we wsi Raszowa w Gminie Leśnica (dwie studnie głębinowe nr 1 i nr 2, w tym
3
jedna rezerwowa), zaopatrujące w wodę miejscowość Januszkowice, o łącznej wydajności Qmaxh= 93.0 m /h,
3
3
Qmaxd= 2046 m /h, ze stacją uzdatniania wody o wydajności 60.0 m /h. Woda ujmowana jest z triasowej
warstwy wodonośnej na głębokości ok. 50 m. Zastosowana technologia oczyszczania wody oraz system
sterowania jest przestarzały i wymaga szybkiej modernizacji. Sugeruje się, aby przy modernizacji, zmniejszyć
objętość magazynowania wody, celem uniknięcia zatrzymywania stacji w momencie pełnych zbiorników wody
czystej.

Wymienione powyżej ujęcia posiadają ustanowione strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej (przedstawione w rozdziale
8.7). Rozprowadzanie wody na terenie gminy prowadzone jest przy wykorzystaniu sieci wodociągowej zarządzanej przez
spółkę Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Zdzieszowicach. Pobierana na ujęciach i uzdatniana w stacjach uzdatniania
w Krępnie, Raszowej, Oleszce i Zdzieszowicach woda, tłoczona jest pod ciśnieniem do sieci wodociągowej
poszczególnych wodociągów.
Sieć wodociągowa gminy obejmuje następujące wodociągi:
 wodociąg Krępna,
 wodociąg Rozwadza,
 wodociąg Januszkowice,
 wodociąg Oleszka,
 wodociąg Jasiona,
 wodociąg Żyrowa.
21

Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy wynosi :
 Zdzieszowice - 34,4 km
 Januszkowice - 13 km
 Jasiona - 3,8 km
 Krępna - 9,7 km
 Oleszka - 5,6 km
 Rozwadza - 12,7 km
 Żyrowa - 5,6 km

Tabela 80. Gmina Zdzieszowice – gęstość sieci wodociągowej w 2009 roku [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2010]

Gmina Zdzieszowice

Powiat Krapkowicki

Województwo Opolskie

Gęstość sieci wodociągowej22 w km / 100 km²

Wyszczególnienie

160,00

91,13

72,21

Zużycie wody na 1 mieszkańca w m³

21,62

25,20

28,92

Nasycenie siecią wodociągową w gminie Zdzieszowice jest zdecydowanie wyższe od średniej w powiecie i
województwie. Decydujący wpływ na to ma fakt, że gmina jest w całości zwodociągowana i dodatkowo charakteryzuje
się nieznacznym rozproszeniem jednostek osadniczych. Natomiast średnie jednostkowe zużycie wody w
gospodarstwach domowych jest niższe od średniej powiatowej i wojewódzkiej.

13.1.2. Kanalizacja23
Obecnie na terenie gminy jedynie miasto Zdzieszowice (97 %) oraz wieś Żyrowa (100%) posiadają sieć kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości 35,2 km z 1 150 połączeniami prowadzącymi do budynków mieszkalnych. Kanalizacja
sanitarna w tych miejscowościach obsługuje łącznie 12 457 osób. Bez sieci kanalizacyjnej pozostają nadal miejscowości:
 Januszkowice,
 Jasiona,
 Krępna,
 Rozwadza,
 Oleszka.
Wytwarzane na terenie Gminy Zdzieszowice ścieki odprowadzane są do środowiska bądź to jako ścieki komunalne i
przemysłowe, oczyszczone na oczyszczalni ścieków, bądź też bez oczyszczenia, jako wody pochłodnicze, opadowe i
infiltracyjne, odprowadzane do Potoku Anka i dalej do rzeki Odry.

21

Stan na 31.12.2007r.

22

Sieć rozdzielcza, bez połączeń prowadzących do budynków i innych obiektów.

23

Wykorzystano informacje zawarte w Programie Ochrony Środowiska gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016.
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Gmina Zdzieszowice w zakresie oczyszczania ścieków obsługiwana jest przez zakładową oczyszczalnię ścieków
Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. W obrębie oczyszczalni wyróżnia się część mechaniczno –
chemiczną, mającą za zadanie usuwanie substancji olejowo – smołowych i zawiesiny oraz substancji chemicznie
związanych w ściekach technologicznych oraz część mechaniczno – biologiczną, mającą za zadanie oczyszczenie
ścieków przemysłowych i sanitarnych. Oczyszczalnia składa się z następujących urządzeń:


mechaniczna podczyszczalnia ścieków przemysłowych



nitryfikacja ścieków przemysłowych



denitryfikacja ścieków koksowniczych



nitryfikacja ścieków koksowniczych



końcowe doczyszczanie metodą koagulacji i filtracji

Oczyszczone ścieki po zakończeniu oczyszczania odprowadzane są do rzeki Ody poprzez dwa kanały wylotowe,
zlokalizowane w km 109 + 020 (wylot II – ścieki przemysłowe, wylot III – ścieki komunalne).
Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów metodą chemiczną, wybudowana w
1967 r., poddana została ostatniej modernizacji w 2008r. W chwili obecnej oczyszczalnia obsługuje nie tylko macierzysty
zakład, ale świadczy również usługi dla gminy Zdzieszowice (miasto Zdzieszowice, Żyrowa), gm. Leśnica (miasto
3
Leśnica, Góra Św. Anny) i gm. Walce. Przepustowość oczyszczalni wynosi 9 528 m /dobę i 708 RLM.
Tabela 81. Gmina Zdzieszowice – oczyszczalnie ścieków w 2009 roku. [źródło: Program Ochrony Środowiska gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z
perspektywą na lata 2013-2016].

Użytkownik

Lokalizacja,
rok
uruchomienia/
modernizacji

Obsługiwany
teren

Przepustowość/
średniodobowa
ilość ścieków
[m3/d]

Obciążenie
RLM
rzeczywiste

Roczna
ilość
oczyszczonych
scieków
[tys. m3]

Bezpośredni
odbiornik
ścieków

ArcelorMittal
Poland
SA
(dawne Zakłady
Koksownicze
„Zdzieszowice”
Sp. z o.o.)

Zdzieszowice,
1967/2007

częściowo
Gmina
Zdzieszowice,
Walce i Leśnica

262 603 / 9 528

708

2 897,7

Odra

PR-P ZK-REM
sp. z o.o.

Januszkowice
2007/-

kanalizacja
zakładowa

b.d./3,6

24

1,3

Odra

Tabela 82. Gmina Zdzieszowice – gęstość sieci kanalizacyjnej w 2009 roku [źródło: GUS 2010]

Wyszczególnienie
Gęstość sieci kanalizacyjnej24 w km / 100km²
Ścieki odprowadzone
mieszkańca w m³

siecią

kanalizacyjną

na

1

Województwo
opolskie

Gmina Zdzieszowice

Powiat krapkowicki

62,81

46,20

30,54

19,53

20,91

28,13

Ze względu na fakt, że praktycznie całe miasto Zdzieszowice, które zamieszkuje ponad 2/3 mieszkańców gminy, posiada
sieć kanalizacyjną wartość zaprezentowanych wskaźników zdecydowanie przewyższa średnią w powiecie, a zwłaszcza
w województwie, na którego słaby wynik składają się przede wszystkim nieskanalizowane obszary większości gmin
wiejskich.
Brak systemowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach wiejskich przy jednoczesnym pełnym
zwodociągowaniu powoduje powstawanie większej ilości nieodprowadzonych siecią ścieków. Miejscowa społeczność
zmuszona jest gromadzić płynne nieczystości w zbiornikach zlokalizowanych na terenie własnych posesji, których
zawartość najczęściej wywożona jest na oczyszczalnię w Zdzieszowicach oraz na pola uprawne. Następują także
świadome zrzuty ścieków do rowów melioracyjnych i wód powierzchniowych. To z kolei wpływa na zwiększone
zanieczyszczenie gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Budowa kanalizacji sanitarnej ma priorytetowe
znaczenie dla gminy i w najbliższych latach przewiduje się rozpoczęcie inwestycji w tym zakresie.
System kanalizacji deszczowej

24

Sieć rozdzielcza i kolektory.
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Oprócz ścieków wytwarzanych przez bytowanie ludzi na terenie gminy powstają ścieki opadowe. Ten rodzaj ścieków
związany jest z występowaniem zwartej zabudowy z małą ilością odsłoniętej gleby. Konieczne jest zatem zbieranie tych
wód i odprowadzanie poza obręb miejscowości. Zanieczyszczenia wód ujmowanych do kanalizacji opadowej może mieć
różne przyczyny:
 zanieczyszczenie obejść wiejskich odchodami zwierzęcymi, resztkami pasz itp.
 zanieczyszczenie ulic substancjami ropopochodnymi,
 śmieci wyrzucone poza kubły, sterty śmieci usytuowanych na terenach do tego nie przygotowanych,
 zanieczyszczenie dróg i ulic wynikające z ruchu samochodów i pieszych.
W Gminie Zdzieszowice znajduje się kanalizacja deszczowa, na którą składają się kolektory kanalizacji deszczowej w
mieście Zdzieszowice . Ujęte wody opadowe odprowadzane są poprzez kanał wylotowy w km 109 + 020 do Potoku
Anka, a dalej do rzeki Odry.

13.2.

Elektroenergetyka

13.2.1. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa
Obecnie na terenie gminy Zdzieszowice znajduje się fragment jednotorowej przesyłowej linii elektroenergetycznej o
napięciu 220 kV relacji: Kędzierzyn – Groszowice o długości 7 km, będącej w eksploatacji Polskich Sieci
Elektroenergetycznych - Południe SA. W planach rozwojowych krajowej sieci przesyłowej nie przewiduje się na terenie
gminy Zdzieszowice budowy nowych obiektów elektroenergetycznych o napięciu 220 kV lub wyższym.
W pasie technologicznym o szerokości 50 metrów dla linii 220 kV (po 25 metrów z każdej strony od osi linii mierząc
poziomo i prostopadle do osi) nie należy budować budynków mieszkalnych i lokalizować terenów przeznaczonych na
stały pobyt ludzi. Warunki lokalizacji w ww. strefie pozostałych obiektów budowlanych wymagają każdorazowego,
indywidualnego uzgodnienia z PSE – Południe S.A. Zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości do
10 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu.
Linia ta jest ważnym elementem sieci przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego, umożliwiające przesył
mocy do elektroenergetycznych stacji 400/110 kV i 220/110 kV. Ze stacji tych energia elektryczna dosyłana jest, poprzez
sieć dystrybucyjną (obiekty o napięciu 110 kV i niższym), między innymi do odbiorców znajdujących się na terenie
miasta i gminy Zdzieszowice.

13.2.2. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna
Na terenie gminy Zdzieszowice zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne należące do EnergiaPro S.A. Są to:


stacja 110/15 kV Zdzieszowice,



dwutorowe linie napowietrzne 110 kV relacji:


Zdzieszowice – Krapkowice, Groszowice – Zdzieszowice,



Zdzieszowice – Koksownia Zdzieszowice – Blachownia, Zdzieszowice – Górażdże,



Zdzieszowice – Koźle, Zdzieszowice – Hajduki,



linie napowietrzne i kablowe 15 kV,



stacje transformatorowe 15/0,4 kV,



sieć elektroenergetyczna 0,4 kV.

Łączna długość linii 110 kV przypadająca na teren Gminy Zdzieszowice wynosi 22,9 km (długość wszystkich torów –
45,4 km). Głównym zadaniem linii 110 kV jest „rozdział” energii elektrycznej, wprowadzonej do tej sieci przez
transformacje NN/110 kV w poszczególne rejony województwa oraz jej tranzyt poza jego granice.
Odbiorcy z terenu gminy zasilani są z jednego z Głównych Punktów Zasilania 110 kV GPZ 110/SN znajdującego się na
terenie Gminy Zdzieszowice oraz pośrednio z GPZ spoza terenu gminy:


GPZ Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o., składająca się z dwóch transformatorów 110/6 kV,
każdy o mocy 40/20/20 MVA,



GPZ Zdzieszowice 110/15 kV, składajaca sięz dwóch transformatorów110/15 kV o mocach 16 MVA oraz 10
MVA, stopień obciążenia transformatorów ok. 30%,

których podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym i
przemysłowym. Funkcja ta jest realizowana poprzez zasilaną z poszczególnych GPZ-tów sieć średniego, a następnie
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niskiego napięcia. Wymienione wyżej GPZ-ty posiadają dużą rezerwę mocy, możliwą do wykorzystania w przypadku
konieczności podłączania kolejnych odbiorców o znaczącym planowanym poborze mocy z terenu gminy.
Zapotrzebowanie mocy szczytowej odbiorców z terenu Gminy Zdzieszowice szacuje się na około 6 MW. Pokrycie tego
zapotrzebowania odbywa się poprzez stację transformatorową 15/0,4 kV z GPZ-tów zlokalizowanych w Zdzieszowicach,
Kędzierzynie – Koźlu oraz Strzelcach Opolskich.
Linie średniego napięcia (SN 15 kV) wykonane są głownie jako sieci napowietrzne na słupach betonowych i
drewnianych. Długość linii 15 kV na terenie gminy wynosi:


sieci napowietrzne – około 42,3 km;



sieci kablowe – około 33,6 km.

W istniejące ciągi liniowe 15 kV włączonych jest przelotem lub na odgałęzieniu 62 stacji transformatorowych 15/0,4 kV
na terenie gminy .
Energię elektryczną pobierają mieszkańcy wszystkich sołectw. Ponadto na terenie miasta w 2008 roku energię
elektryczną pobierało 4979 odbiorców. W 2008 roku jej zużycie przez gospodarstwa domowe wyniosło 7981 MWh.
Przeciętna dostawa na 1 mieszkańca Zdzieszowic wyniosła 530,2 kWh, a na 1 odbiorcę 1607,9 kWh.
Zamierzenia inwestycyjne w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej:
 modernizacja linii 110 kV relacji: Hajduki – Zdzieszowice, Blachownia – Ceglana, Zdzieszowice – Krapkowice,
Groszowice – Zdzieszowice, Górażdze – Zdzieszowice,
 budowa węzłą sieciowego 15/0,4 kV w miejscowościach Żyrowa oraz Januszkowice,
 przebudowa linii 14 kV relacji Jasiona – Żyrowa.
Za gospodarkę energetyczną na terenie gminy odpowiada EnergiaPro SA, Oddział w Opolu.
Tabela 83. Gmina Zdzieszowice – odbiorcy oraz zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w mieście w 2008 roku [źródło: Obliczenia
własne na podstawie GUS 2010]

Wyszczególnienie

Gmina
Zdzieszowice

Powiat krapkowicki

Województwo opolskie

Odbiorcy energii elektrycznej na 1000 mieszkańców

289,59

216,29

215,82

Zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę w kWh

1602,93

1818,33

1897,46

Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w kWh

464,20

393,28

409,52

Dane dotyczące przeciętnej liczby odbiorców energii elektrycznej na 1000 mieszkańców są na terenie miasta
Zdzieszowice znacznie wyższe od porównywanych wartości bowiem przeciętna liczba osób w miejskim gospodarstwie
domowym jest niższa od gospodarstwa domowego na wsi, a dane dotyczące powiatu i województwa obejmują również
tereny wiejskie. Natomiast przeciętne zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę oraz 1 mieszkańca jest również niższe
na terenie miasta Zdzieszowice, ale nie wynika to tylko i wyłącznie z większej oszczędności społeczności Zdzieszowic
lecz z faktu, że przeciętne zużycie energii jest niższe w gospodarstwach miejskich niż wiejskich.

13.2.3. Alternatywne źródła energii
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
89, poz. 625 z późn. zm.) odnawialne źródło energii to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru,
promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z
biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków
albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.
Energia wodna
Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii potencjalnej wody jest istnienie w określonym miejscu znacznego
spadu dużej ilości wody. Dlatego tez budowa elektrowni wodnej ma największe uzasadnienie w okolicy istniejącego
wodospadu lub przepływowego jeziora leżącego w pobliżu doliny. Miejsca takie jednak nieczęsto występują w
przyrodzie, dlatego tez w celu uzyskania spadu wykonuje się konieczne budowle hydrotechniczne.
Na terenie Gminy Zdzieszowice obecnie działają dwie małe elektrownie wodne (MEW):
 „Januszkowice” na rzece Odrze (moc zainstalowana 1,4MW (2x700kW), przewidywana roczna produkcja
7000MWh rocznie, obiekt składa się z budynku elektrowni w wykonaniu szczelnym, zalewanym przez wody
powodziowe, kanał dopływowy z kierownicą zanieczyszczeń, kanał odpływowy i rozdzielnię wyprowadzenia
mocy z przyłączem zasilania potrzeb własnych),
 „Krępna” na rzece Odrze (moc zainstalowana 1,26MW).
Właścicielem obu elektrowni wodnych są Elektrownie Górnej Odry S.A. Warszawa.
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13.3.

Zaopatrzenie w gaz

Przez teren gminy przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia zarządzane przez Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.. Oddział w Świerklanach:




gazociąg przesyłowy w/c Zdzieszowice – Wrocław DN 400 PN 6,3/4,0 MPa:


odgałęzienie od gazociągu do SRP Zdzieszowice ul. Żyrowska DN 100 PN 4,0 MPa,



odgałęzienie od gazociągu do SRP Rozwadza DN 100 PN 4,0 MPa,

gazociąg przesyłowy w/c Zdzieszowice – Blachownia DN 500 PN 6,3 MPa:


odgałęzienie od gazociągu do zlikwidowanej SRP Zdzieszowice ul. Filarskiego DN 100 PN 1,6 MPa.

Dodatkowo na terenie gminy zlokalizowane są dwie stacje redukcyjno – pomiarowe:


SRP Zdzieszowice ul. Żyrowska o przepustowości 3200 nm /h,



SRP Rozwadza o przepustowości 3200 nm /h.

3

3

Na terenie gminy Zdzieszowice posadowione są również gazociągi gazu koksowniczego, gazociąg DN 500
Zdzieszowice – Tworóg (zbiornik) oraz gazociągi dystrybucyjne należące do GSG SP. z o.o. w Zabrzu, ul. Szczęść Boże
11, 41-800 Zabrze.
Siecią dystrybucyjną gazu niskiego i średniego ciśnienia na terenie miasta i gminy Zdzieszowice zarządza Górnośląska
Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – Oddział Zakład gazowniczy w Opolu – rozdzielnia gazu w
Krapkowicach. Obszar gminy jest zgazyfikowany w około 90 %. Długość gazowej sieci rozdzielczej wynosi:
 Zdzieszowice – 28,6 km;
 Żyrowa – 6,0 km;
 Rozwadza – 8,9 km;
 Januszkowice – 9,6 km;
 Oleszka – 4,1 km;
 Krępna – 2 ,0 km.
Ostatnio zostały zgazyfikowane wsie Oleszka oraz część sołectwa Jasiona. Do zgazyfikowania pozostaje sołectwo
Jasiona. Wprowadzenie gazyfikacji sprzyja ochronie środowiska poprzez eliminację lokalnej emisji pyłów i toksycznych
składników spalin. Stacje redukcyjno – pomiarowe oraz gazociągi stanowią układy hermetycznie zamknięte i wyłączając
stany awaryjne nie zagrażają środowisku naturalnemu. Wprowadzenie gazyfikacji sprzyja ochronie środowiska,
zwłaszcza na terenie takiej gminy jak Zdzieszowice, poprzez eliminację lokalnej emisji pyłów i toksycznych składników
spalin.
Tabela 84. Gmina Zdzieszowice – sieć gazowa, odbiorcy oraz zużycie gazu w gospodarstwach domowych w 2008 roku [źródło: Obliczenia własne na
podstawie GUS 2010]

Wyszczególnienie

Gmina
Zdzieszowice25

Powiat
krapkowicki

Województwo
opolskie

Gęstość sieci gazowej ogółem w km / 100km²

155,83

41,73

23,59

Korzystający26 z gazu z sieci na 1000 mieszkańców

637,99

363,69

412,26

Liczba korzystających w stosunku do liczby ludności ogółem w (%)

0,64

0,36

0,41

Zużycie gazu z sieci na 1 mieszkańca27 w m³

85,32

31,25

60,14

Gęstość sieci gazowej na terenie gminy Zdzieszowice jest prawie 4-krotnie większa niż na obszarze powiatu i ponad 7krotnie większa w porównaniu do całego województwa opolskiego. Powodem takiego stanu jest fakt, że teren gminy
zgazyfikowany jest w około 90 %. Ze względu na wysokie nasycenie siecią gazową również wskaźniki dotyczące ilości
odbiorców oraz zużycia gazu na 1 mieszkańca są znacznie wyższe od średniej w powiecie i województwie. Natomiast
większe zużycie gazu na terenie gminy i powiatu na 1 odbiorcę w stosunku do całego województwa oznacza, że gaz z
sieci jest używany tutaj także do celów grzewczych.
Gaz koksowniczy
Na terenie województwa opolskiego system gazociągów wysokiego ciśnienia gazu koksowniczego był eksploatowany w
latach 1967 – 1995. Po przestawieniu w 1995 roku opolszczyzny na gaz ziemny wysokometanowy system gazu
koksowniczego zasila tylko odbiorców przemysłowych w rejonie Kędzierzyna-Koźla i Górażdży. Gaz koksowniczy
wytwarzany jest w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach, który również zajmuje się obrotem gazu. Zakład
Gazowniczy Opole prowadzi wyłącznie transport gazu koksowniczego do poszczególnych odbiorców.

25

Dane na koniec 2008 roku.

26

Bez odbiorców korzystających z gazomierzy zbiorczych.

27

Do przeliczeń przyjęto ludność ogółem bez wyodrębniania jej w tych miastach i wsiach, w których ta sieć istniała.
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13.4.

Zaopatrzenie w energię cieplną28

System ciepłowniczy Zdzieszowic obsługiwany jest przez ArcelorMittal Poland SA (dawne Zakłady Koksownicze
„Zdzieszowice” Sp. z o.o.) i obejmuje:
 elektrociepłownię o mocy zainstalowanej 400,5 MW mocy cieplnej oraz 75 MW mocy elektrycznej;
 sieci cieplne o łącznej długości 22,4 km;
 32 węzły cieplne pokrywające zapotrzebowanie na ciepło około 15,5 MW.
Roczna produkcja ciepła ZK „Zdzieszowice” zgodnie z zapisami w „Studium rozwoju systemów energetycznych w
województwie opolskim do 2015 roku” – Energoprojekt Katowice – wynosi 6 465 TJ/rok, natomiast roczna produkcja
energii elektrycznej wynosi 384 423 MWh/rok. W Zakładach Koksowniczych „Zdzieszowice” podstawowym rodzajem
paliwa jest gaz koksowniczy i węgiel. ArcelorMittal Poland SA (dawne Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.)
produkują w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną. Rezerwa mocy cieplnej, którą może zakład zaoferować do
wykorzystania na potrzeby innych odbiorców obecnie wynosi 7,5 MW, a po przeprowadzeniu prac
termomodernizacyjnych u Odbiorców rezerwa mocy wzrośnie o ok. 1,2 MW.
Tabela 85. Struktura zużycia ciepła na terenie gminy Zdzieszowice [źródło: Program Ochrony Środowiska gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z
perspektywą na lata 2013-2016]

Gmina Zdzieszowice - Roczne zużycie ciepła [TJ/a]
Ogrzewanie pomieszczeń

Przygotowanie ciepłej wody

Ciepło technologiczne

Suma

Budownictwo mieszkaniowe

207

52

-

259

Budownictwo jednorodzinne

178

45

-

223

Budownictwo wielorodzinne

29

7

-

36

Budownictwo pozostałe29

41

10

-

52

Budownictwo ogółem

249

62

-

311

Zakłady

208

2

6064

6273

RAZEM

456

64

6064

6584

Zapotrzebowanie ciepła dla budownictwa określono przy wskaźnikach:
 szczytowe zapotrzebowanie mocy cieplnej 110 Wt/m2
 roczne zużycie ciepła na c. o. 634 MJ/(m2 rok)
 roczne zużycie ciepła na c.w.u. 158 MJ/(m2 rok)
W Gminie Zdzieszowice zasadniczym rodzajem paliwa wykorzystywanym na potrzeby cieplne jest węgiel. Na obszarach
wiejskich gminy Zdzieszowice nie ma sieciowych systemów centralnego ogrzewania. Lokalne kotłownie posiadają
jedynie większe zakłady produkcyjne i usługowe oraz gospodarstwa rolne. Poprzez kotłownie zasilane są również
mieszkaniowe budynki wielorodzinne. Kotłownie opalane węglem kamiennym i jego pochodnymi stopniowo wymienia się
na urządzenia wykorzystujące olej opałowy lub gaz. Potrzeby grzewcze zdecydowanej większości mieszkańców gminy
pokrywane są ze źródeł lokalnych, do których należą głównie piece opalane węglem kamiennym i jego pochodnymi,
olejem opałowym lub gazem propan – butan. W najbliższym okresie nie przewiduje się realizacji centralnych urządzeń
ciepłowniczych, umożliwiających dostawę ciepła dla odbiorców indywidualnych.
Wymogi ochrony powietrza atmosferycznego wymuszają potrzebę podjęcia inicjatyw związanych ze zmianą obecnego
rodzaju paliw używanych do celów grzewczych, w kierunku szerszego wykorzystania paliw uznawanych za ekologiczne.
Takim nośnikiem energii może stać się np.: gaz przewodowy.
Gmina posiada wymagany ustawą Prawo Energetyczne dokument „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe”, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XX/132/04 z dnia 8 czerwca 2004 roku.

13.5.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawą „o odpadach” gmina Zdzieszowice posiada Plan Gospodarki Odpadami przyjęty Uchwałą Nr L/380/10
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016, aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2013-2016 oraz Prognozy
oddziaływania na środowisko projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Zdzieszowice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016.

28

Opracowano na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

29

Przez budownictwo pozostałe rozumie sie: obiekty oświatowe, obiekty służby zdrowia, obiekty usługowe i handlowe.
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Na terenie gminy i miasta Zdzieszowice obowiązuje uchwała Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia
26 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 maja 2007r. w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice.
Na terenie gminy Zdzieszowice nie funkcjonuje żadne składowisko odpadów komunalnych. Wszystkie zebrane odpady
pochodzące z terenu gminy Zdzieszowice przeznaczone do składowania, kierowane były na Składowisko Odpadów
Komunalnych w miejscowości Krasowa (gmina Leśnica, powiat Strzelce Opolskie). Na terenie miasta i gminy
sporadycznie występują „dzikie składowiska”, które są natychmiast usuwane.
Na terenie gminy, funkcjonuje natomiast instalacja do unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego:


Składowisko Odpadów popiołu żużla (Januszkowice)– instalacja do unieszkodliwiania odpadów innych niż
niebezpieczne (zastosowane procesy – D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na
składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne). Eksploatujący instalację – ArcelorMittal Poland SA (dawne
Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.) (odpady z kolumn chłodniczych, żużle, popioły paleniskowe,
pyły z kotłów, osady z klarowania i dekarbonizacji wody, roztwory i szlamy z regeneracji wymienników
jonitowych).

Na terenie gminy Zdzieszowice zlokalizowane są następujące instalacje:


Baterie Koksownicze – instalacja odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zastosowane
procesy R14 (inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w: całości, części lub do odzyskania z
odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem). Eksploatujący instalację – „ArcelorMittal
Poland SA (dawne Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.) (odpady ciekłe zawierające fenole, osady z
dna zbiorników, smoły, odpady wykazujące właściwości niebezpieczne, szlamy z biologicznego oczyszczania
ścieków przemysłowych),



Instalacje wykorzystujące odpady takie jak: żużle, popioły paleniskowe i lotne do produkcji betonu, instalacja
odzysku odpadów innych niż niebezpieczne – zastosowany proces R14. Eksploatujący instalację KTB Sp. z
o.o. w Krępnej.

W 2010 r. zorganizowaną zbiórką selektywnych odpadów komunalnych objętych było 100% domostw, a 90 %
zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych mieszanych (nie wszyscy mieszkańcy mają zawarte umowy z firmami
30
prowadzącymi działalność odbioru odpadów komunalnych mieszanych). W 2008 roku na terenie miasta i gminy
Zdzieszowice zebrano 4989,00 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, w tym z gospodarstw domowych 4 160,50 Mg.
100% odpadów zebranych zostało zdeponowanych na składowiskach (dane GUS, 2010 r.)
Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zdzieszowice:
 Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Krapkowice
 Eko - Transport Adam Pieszczeminko Zdzieszowice
 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zdzieszowice
 Remondis Oddział Kędzierzyn- Koźle
 Plada – Art., Zdzieszowice.
Odpady komunalne wymieszane, odbierane (odbiór na podstawie zawartych umów, określających rodzaj opróżnianych
pojemników i częstotliwość wywozu i zleceń), a następnie wywożone na składowisko w Krasowej, gmina Leśnica (Powiat
Strzelce Opolskie). Zorganizowany system odpadów, obejmuje prawie wszystkich mieszkańców – liczba zawartych
umów wynosi – 2 058. Ponadto na terenie gminy organizowane są selektywne zbiórki:


odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w tym: zużytych baterii,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków od ludności,



odpadów wielkogabarytowych.

Gmina Zdzieszowice od dnia 14 lipca 2008 r. jest członkiem Związku Międzygminnego „Czysty Region”, który
wykonywać będzie publiczne zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi m.in. w zakresie budowy i
eksploatacji Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu w ramach
Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Miejscem przeznaczonym pod lokalizację
RCZiUO jest teren Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu. Pod koniec 2010 r. rozpocznie działalność
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na terenie ZGKiM w Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2.
Lokalizacja tego punktu przy ZGKiM podyktowana jest przede wszystkim możliwością zapewnienia właściwych
warunków do ich czasowego magazynowania do czasu przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania w odpowiednich
instalacjach.

13.6.
30

Telekomunikacja i łączność

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Zdzieszowice, 2010r.

97

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDZIESZOWICE

Gmina Zdzieszowice wyposażona jest w nowoczesne systemy telekomunikacyjne. Dzieje się tak dzięki włączeniu do
central obsługujących przepływ automatyczny oraz inwestycji poczynionych przez Telekomunikację Polską SA. Zwiększa
się liczba numerów telefonicznych. W każdej miejscowości zainstalowani są abonenci telefonii przewodowej. Umożliwia
to nawiązanie łączności praktycznie z całym światem.
Operujące na terenie gminy Telekomunikacja Polska SA zapewnia szeroką gamę usług. Są wśród nich usługi
powszechne: telefoniczne, telegraficzne, teleksowe i telefaksowe oraz specjalistyczne w dziedzinie transmisji danych,
radiokomunikacji i dostępu do internetu. Ponadto cały teren gminy jest w zasięgu działania operatorów telefonii
bezprzewodowej: ORANGE, PLUS GSM, ERA GSM, PLAY.
Trudności z pozyskaniem szerokiej gamy najświeższych informacji dotyczących telekomunikacji, związane z
zastrzeżeniem danych ze względu na konkurencję, spowodowały, że w poniższym tekście oraz tabeli analizowane są
dane z 1999 roku. Według danych z 1999 roku w gminie zarejestrowanych było 3487 łącz telefonii przewodowej. Na
1000 ludności przypadały więc 190,53 numery telefoniczne. Ponadto w 2002 roku w gminie funkcjonowały 2 placówki
pocztowe, świadczące również usługi telekomunikacyjne. Daje to 1,13 placówki na 10 tysięcy ludności.
Nasycenie usługami łączności na terenie gminy Zdzieszowice jest statystycznie mniej korzystne od uwarunkowań
charakteryzujących powiat krapkowicki oraz województwo opolskie. Natomiast w poziom telefonizacji gminy
Zdzieszowice, o którym świadczy liczba linii na 1000 mieszkańców odbiegał nieznacznie od średniej dla powiatu i
wyraźnie od średniej dla województwa. W tym przypadku niewątpliwie wyższą średnią ilość linii w regionie zwiększa
duża liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminach miejskich (np. miasto Opole). Jeszcze bardziej
wymiernym jest wskaźnik nasycenia telefonią na 1000 mieszkań, który w przypadku gminy Zdzieszowice jest praktycznie
równy średniej dla powiatu krapkowickiego i województwa opolskiego. Niemniej mając na uwadze zaspokojenie potrzeb
mieszkańców oraz instytucji publicznych i prywatnych należy przedsięwziąć inwestycje, które spowodują wzrost liczby
łącz do około 300 na 1000 mieszkańców gminy. Jest to proces niezbędny w dzisiejszych realiach gospodarki rynkowej, z
uwagi na zwiększone potrzeby telekomunikacyjne oraz teleinformatyczne mieszkańców, obecnych przedsiębiorców i
potencjalnych inwestorów.

14. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW
PUBLICZNYCH
W okresie od 1996 roku, a więc po opracowaniu pierwszego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Zdzieszowice, powstał szereg dokumentów planistyczno – strategicznych o charakterze planów,
studiów, strategii i programów, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i powiatowym, obejmujących zasięgiem swojego
opracowania teren gminy Zdzieszowice. Poniżej przedstawiono zapisy i wnioski z wybranej dokumentacji odnoszącej się
bezpośrednio lub pośrednio do terenu gminy Zdzieszowice.

14.1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego został przyjęty uchwałą nr XLVIII /505/2010 Sejmiku
Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 roku. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest
dokumentem, który w sposób systemowy zajmuje się zagospodarowaniem przestrzennym województwa. Stanowi on
dokument uwzględniający istniejące uwarunkowania przestrzenne, priorytety i cele strategiczne rozwoju województwa
wynikające bezpośrednio z kierunków polityki społeczno – gospodarczej zawartej w Strategii Rozwoju Województwa
Opolskiego na lata 2000 – 2015 oraz celów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określonych między innymi
w koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.
Zespół autorski Planu w następujący sposób określił cel dokumentu: „Głównym celem polityki przestrzennej
województwa opolskiego jest kształtowanie struktury przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój województwa,
zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice w warunkach
życia wewnątrz regionu.” Jako naczelną zasadę zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego należy
uznać: „racjonalizację przestrzeni i równoważenie rozwoju uwzględniające niezbędną dynamizację rozwoju, tworzenie
warunków wzrostu efektywności gospodarowania i znacznej poprawy warunków życia mieszkańców.”
Pod względem struktury funkcjonalno-przestrzennej województwo opolskie ma postać węzłowopasmową. Tworzą ją
strefy (obszary) o określonych funkcjach, węzły (ośrodki osadnicze) oraz pasma (korytarze transportowo-osadnicze).
Strefy obejmują obszary funkcjonalne z określonym, dominującym sposobem użytkowania i zagospodarowania.
Generalnie są to:
 obszary otwarte – ekstensywnie użytkowane (rolnicze, leśne, rekreacyjno-wypoczynkowe) z lokalnymi
ośrodkami rozwoju,
 obszary skoncentrowanego zainwestowania (aglomeracja opolska, węzły, korytarze transportowo-osiedleńcze).
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Według powyższego podziału tereny gminy Zdzieszowice znajdują się w obszarze skoncentrowanego zainwestowania.
Do grupy obszarów wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczego, należy m. in. miasto Kędzierzyn-Koźle, ponadlokalny
ośrodek rozwoju gospodarczego, obejmujący także gminy sąsiednie (Zdzieszowice). Jest to ośrodek wzrostu i
równoważenia rozwoju – wykorzystujący węzłowe położenie w układzie głównych szlaków transportowych, a także
potencjał rzeczowy i instytucjonalny przemysłu.
Natomiast pod względem struktury hierarchiczno – funkcjonalnej sieci osadniczej województwa opolskiego Plan
wyróżnia 5 poziomów ośrodków, przyjmując jako kryterium funkcję obsługi. Są to:
 I poziom – krajowy ośrodek równoważenia rozwoju – miasto Opole;
 II poziom – ośrodki subregionalne;
 III poziom – ośrodki powiatowe;
 IV poziom – ośrodki lokalne miejskie;
 V poziom – wsie gminne.
Według powyższej nomenklatury miasto Zdzieszowice zakwalifikowane zostało do IV poziomu, obejmującego ośrodki
realizujące funkcję uzupełniającą w stosunku do ośrodków powiatowych – koncentrują instytucje i obiekty zapewniające
usługi podstawowe w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, kultury,
sportu i handlu.
Kierunki polityki przestrzennej obejmują określone grupy działań podporządkowanych nadrzędnemu celowi
kształtowania zagospodarowania przestrzennego w obszarach głównych struktur przestrzennych regionu. Dla
wyodrębnionych celów polityki przestrzennej województwa opolskiego ustalono następujące kierunki tej polityki i
odpowiadające im działania. Poniżej przedstawiono wybrane kierunki polityki przestrzennej w bezpośrednim lub
pośrednim odniesieniu do gminy Zdzieszowice:
1) ochrona środowiska:
 utrzymanie istniejących form ochrony przyrody (PK „Góra Św. Anny”, OChK „Łęg Zdzieszowicki”, rezerwat
przyrody),
 wzmocnienia funkcji przyrodniczych – projektowane i proponowane formy ochrony przyrody: obszary Natura
2000 – SOO Góra św. Anny i SOO Łęg Zdzieszowicki;
2)

osadnictwo:





rozwój wielofunkcyjny jednostek osadniczych,
rewitalizacja obszarów zdegradowych,
poprawa stanu środowiska umożliwiająca łagodzenie kolizji między rozwojem funkcji przemysłowych a funkcją
mieszkaniową,
krystalizacja sieci osadniczej –nowe tereny mieszkaniowe lub nowe łącznie z istniejącymi tworzyły skupione
jednostki osadnicze wyposażone w ośrodki usługowe przynajmniej poziomu podstawowego, o racjonalnej do
nich dostępności;

3)

dziedzictwo kulturowe:
 ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego - Park Krajobrazowego „Góra Św. Anny”,
 ochrona obiektów i miejsc dziedzictwa kulturowego: zespół pałacowo-folwarczno-parkowe w Żyrowej;

4)

komunikacja:




dostosowanie drogi wojewódzkiej nr 423 do parametrów technicznych klasy G, wraz z budową obwodnic
miejscowości: Krępna, Rozwadza, Zdzieszowice, Januszkowice,
postulowana budowa mostów: w gminie Zdzieszowice w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O relacji Zdzieszowice
– Walce (w miejscu obecnej przeprawy promowej), łączącej drogę wojewódzką nr 423 i krajową nr 45;
podniesienie klasy żeglowności rzeki Odry z III na IV (m.in.: przebudowa jazów sektorowych na jazy klapowe na
stopniu wodnym Januszkowice; remont istniejących śluz pociągowych z awanportami na stopniu wodnym
Januszkowice; przebudowa śluz małych na „duże” (o wym. 125 x 12 x 3 m) stopniu wodnym: Januszkowice;

5)

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

6)

 budowa sieci kanalizacyjnej w gminach położonych na obszarze zbiornika Trias Opolski (m.in. Zdzieszowice),
 ograniczenie lub eliminacja substancji szczególnie szkodliwych, zrzutu substancji priorytetowych;
gospodarka odpadami:


7)

organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi (5 Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi):
Zdzieszowice – południowo-wschodni region gospodarki odpadami;

energetyka i telekomunikacja:



ewentualna przebudowa istniejących linii 220 kV na linie 400 kV, względnie na linie wielonapięciowe i
wielotorowe, w relacjach: Kędzierzyn – Groszowice,
przebudowa linii napowietrznej jednotorowej linii 110 kV relacji: Hajduki-Zdzieszowice, odczep Koźle –
Zdzieszowice wraz z przelotowym wprowadzeniem do GPZ Ścinawa,
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8)

modernizacja dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji: Zdzieszowice – Krapkowice, Krapkowice –
Groszowice, Zdzieszowice – Groszowice,
dostosowanie linii 110 kV relacji: Groszowice – Górażdże – Zdzieszowice, Groszowice– Zdzieszowice do
zwiększonego obciążenia,
modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław na parametry DN 500 PN 8,4MPa,
modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Blachownia, odgałęzienie do SRP Strzelce
Opolskie,
przebudowa SRP: Żyrowa, Rozwadza,
gazyfikacja gmin, przez obszar których przebiega istniejąca sieć gazowa: Zdzieszowice;

ochrona przeciwpowodziowa:


9)

realizacja „Programu dla Odry 2006”, oraz zadań ujętych w „Programie poprawy stanu zabezpieczeń
przeciwpowodziowych w miastach i miejscowościach położonych nad rzeką Odrą i rzeką Nysą Kłodzką na
terenie woj. opolskiego – dot. lat 2009/2025”;
gospodarka:



restrukturyzacja technologiczna
„Zdzieszowice” Sp. z o.o.);

przemysłu

ArcelorMittal

Poland

SA

(dawne

Zakłady

Koksownicze

10) rolnictwo i obszary wiejskie:


podnoszenie estetyki i ładu przestrzennego jednostek osadniczych – kontynuacja programu „Odnowa Wsi”,
wdrażanie programu „Leader”;

11) turystyka:
 budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku,
 rozwój agroturystyki oraz innych rodzajów turystyki – wykorzystanie potencjału turystycznego obszarów
wiejskich w szczególności na obszarach objętych ochroną prawną.
12) Zaopatrzenie w gaz (w zakresie terenów zmiany studium)
 Budowa gazociągu strategicznego DN1000 PN 8,4 MPa relacji Zdzieszowice – Wrcław wraz z
infrastrukturą niezbęną do jej obsługi na terenie województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego

14.2. Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pogranicza Polsko – Czeskiego
Opracowanie zostało sporządzone w latach 2004 – 2005 przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, na
zlecenie Departamentu Ładu Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury. Powstało ono niemal równolegle do
analogicznego opracowania po stronie czeskiej. Zasadniczym celem opracowania jest przeanalizowanie uwarunkowań
funkcjonalno – przestrzennych, a także społeczno – gospodarczych w polskiej części pogranicza i na ich bazie, wstępne
określenie strategicznych kierunków rozwoju dla tego obszaru. Po akceptacji przez właściwe władze, Studium winno stać
się bazą dla opracowań planistycznych obszarów przygranicznych. Adresowane jest szczególnie do władz
samorządowych i rządowych oraz innych organizacji i instytucji. Według niniejszego opracowania rejon gminy
Zdzieszowice znajduje się w granicach podobszaru opolsko – morawskośląskiego.
Strategiczne kierunki rozwoju przestrzennego polskiej części pogranicza polsko – czeskiego:
Kierunki rozwoju pogranicza polsko – czeskiego powinny wynikać bezpośrednio z wyżej określonych celów rozwoju.
Zatem kierunki te, przyjmowane w dokumentach programujących rozwój zagospodarowania przestrzennego oraz w
planach zagospodarowania przestrzennego – powinny przede wszystkim:










wspierać integrację przestrzenną obszaru, likwidując dysproporcje i „wąskie gardła” w zakresie jego powiązań
wewnętrznych;
wyznaczać spójne obszary ochrony oraz obszary obsługi infrastrukturalnej w oparciu o cechy naturalne i stan
zasobów technicznych – ponad obszarami wyznaczonymi administracyjnie lub organizacyjnie (dla których na ogół
przebieg granicy państwowej miał znaczenie nadrzędne);
przywracać funkcje i standard ośrodków – elementów struktury osadniczej oraz ich powiązania historyczne, które
uległy osłabieniu lub likwidacji w wyniku procesów (lub wręcz celowych działań) pogłębiających izolację
poszczególnych części obszaru;
poszukiwać możliwości realizacji szerszych powiązań w skali kontynentalnej, które mogłyby być realizowane
poprzez inwestycje zlokalizowane na obszarze pogranicza polsko – czeskiego;
wspierać rozwój relatywnych przewag (zalet) obszaru, tworzących specyficzną niszę konkurencyjną w przestrzeni
europejskiej; w tym względzie przewag tych należy poszukiwać przede wszystkim w możliwościach łączenia
potencjałów tkwiących w obu częściach pogranicza;
usuwać sztuczne bariery przestrzenne, które zostały wprowadzone dla realizacji funkcji rozdzielających struktury
graniczących krajów (infrastruktura pasa granicznego).
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Tabela 86. Cele rozwoju przestrzennego pogranicza polsko – czeskiego

Priorytet

Cel długofalowy

Cel krótkoterminowy

Ochrona i przywracanie wartości
zasobom
naturalnym
i
kulturowym

Ochrona zasobów naturalnych

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Przywracanie
wartości
zasobom
naturalnym
zdegradowanym
przez
działania człowieka

Rekultywacja obszarów, odnowa,
przywracanie bioróżnorodności

utrwalanie

Ochrona zasobów kulturowych, w tym
wspieranie wielokulturowości obszaru

Ochrona dziedzictwa
więzi społecznych

wzmacnianie

Struktura
osadnicza
–
policentryzmu
i
rozwój
ośrodków

wzmacnianie
funkcjonalny

Rozwój inwestycji komunalnych, wspieranie sfery
mieszkaniowej i infrastruktury społecznej

Społeczne
włączenie
depopulacji
i
zjawisk
społecznego)

(zatrzymanie
wykluczenia

Rozwój kapitału
dobrobytu

Spójność wewnętrzna obszaru

Spójność zewnętrzna obszaru

kulturowego;

społecznego,

zatrudnienia

i

i

Rozwój powiązań pomiędzy ogniskami sieci
osadniczej

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej o zasięgu
regionalnym i lokalnym

Rozwój ośrodków wzrostu o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym

Rozwój
inwestycji
w
kapitał
rzeczowy
przedsiębiorstw, ich infrastrukturę, rozwój innowacji i
nowych technologii

Rozwój powiązań zewnętrznych obszaru

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej o zasięgu
ponadregionalnym

14.3. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego
Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015 stanowi podstawowe zadanie Samorządu Województwa
i jest dla niego głównym instrumentem oddziaływania na ewolucję regionu.
Zgodnie z zapisem diagnozy aktualnego stanu województwa opolskiego, w regionie tym można wyróżnić trzy
podstawowe strefy funkcjonalne: strefę uprzemysłowienia i urbanizacji, strefę rolną i strefę rolno-leśną.
Według powyższego podziału tereny gminy Zdzieszowice znajdują się w strefie uprzemysłowienia i urbanizacji,
obejmującej centralną część województwa. Strefa ta utożsamiana jest z obszarem kształtującej się opolskiej aglomeracji
miejsko – przemysłowej. Jest to strefa silnie zurbanizowana, w obrębie której zlokalizowane są 4 rejony przemysłowe:
opolski, kędzierzyńsko – kozielski, strzelecko – górażdżański i ozimsko – zawadzki. Układ węzłowy strefy tworzą –
ośrodek wojewódzki miasto Opole oraz ośrodki regionalne: Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie i Krapkowice.
Priorytety rozwojowe dla województwa opolskiego ustalono w następujący sposób:
 Wzmocnienie konkurencyjności województwa opolskiego;
 Wyrównanie szans rozwoju w regionie.
Osiągnięcie efektów w obu kierunkach priorytetowych wymagało ustalenia celów strategicznych i operacyjnych o
następującym brzmieniu:
1)

Dobrze wykształcone społeczeństwo:
 system ustawicznego kształcenia społeczeństwa dla przygotowania do wymogów europejskiego rynku pracy;
 integracja i rozwój tożsamości wielokulturowej społeczności regionalnej;
 system wspierający edukację obywatelską.

2)

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału gospodarczego:
 wysoki standard infrastruktury komunikacyjnej;
 rozwój systemów telekomunikacyjnych i informatycznych;
 pełna dostępność mediów technicznych;
 systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego;
 zabezpieczenie przeciwpowodziowe Odry;
 restrukturyzacja przemysłu z zastosowaniem nowoczesnych technologii;
 rozwój małych i średnich przedsiębiorstw;
 rozwój sektora usług;
 racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów surowcowych, parki technologiczne i przemysłowe.

3)

Aktywizacja gospodarcza regionu z wykorzystaniem europejskiego korytarza transportowego przebiegającego przez
województwo opolskie:
 autostrada A 4 osią rozwoju gospodarczego;
 centra logistyczne wykorzystujące istniejącą infrastrukturę;
 rzeka Odra międzynarodową drogą wodną.

4)

Restrukturyzacja rolnictwa i rozbudowa sektora przetwórstwa rolno – spożywczego oraz wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich i małych miast:
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wysoka jakość produktów rolno – spożywczych wyróżnikiem regionu;
silne, specjalistyczne gospodarstwa rolne;
wspieranie rozwoju infrastruktury dla gromadzenia i przetwarzania produktów rolnych;
poprawa struktury agrarnej gospodarstw rolnych;
wspieranie organizacji społecznych działających na rzecz rolnictwa;
realizacja programu „Odnowa wsi”;
poprawa dochodowości gospodarstw rolnych;
agroturystyka, rzemiosło, drobna wytwórczość i handel źródłami nowych miejsc pracy;
budowa infrastruktury technicznej dla rozwoju osadnictwa i inwestycji;

5)

Rozwój współpracy międzynarodowej, kontaktów indywidualnych oraz współpracy transgranicznej:
 dostosowanie regionu do funkcjonowania w Unii Europejskiej;
 międzynarodowa współpraca międzyregionalna województwa opolskiego;
 wspieranie współpracy partnerskiej gmin i powiatów;
 rozwój współpracy transgranicznej;
 kreowanie dobrego wizerunku regionu.

6)

Poprawa warunków życia w regionie:
 ograniczenie poziomu bezrobocia do 8 – 9 %;
 aktywizacja obszarów wymagających szczególnych programów ograniczenia bezrobocia;
 wspieranie lokalnych centrów rozwojowych;
 rozwój budownictwa mieszkaniowego;
 rozwój instytucji oświaty, zdrowia i kultury dla podniesienia standardu życia;
 województwo opolskie bezpiecznym regionem.

14.4. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2010 z
uwzględnieniem perspektyw do roku 2014
Dokument sporządzony zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowi
aktualizację Programu ochrony środowiska dla Województwa Opolskiego. Przyjęty został Uchwałą Nr XVII/193/2008 z
dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010
z uwzględnieniem perspektywy do 2014 roku" wraz z "Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Opolskiego".
W dokumencie tym przyjęto następujące zestawienie podstawowych celów i kierunków działań:
1)

Ochrona przyrody i krajobrazu:
 ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych;
 ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków roślin i zwierząt;
 ochrona krajobrazu kulturowego.

2)

Ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasów, łowiectwo:
 zwiększenie lesistości województwa;
 poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów;
 ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych;
 zwiększanie ilości i powierzchni zadrzewień śródpolnych;
 poprawa stanu i produkcyjności lasów niepaństwowych.

3)

Ochrona zasobów wodnych, w tym ochrona przed powodzią:
 kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych;
 ochrona przed powodzią.

4)

Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych:
 ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złożach;
 poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego;
 pobudzanie aktywności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie możliwości poszukiwania i eksploatacji
kopalin;
 rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i „dzikich” wyrobisk.

5)

Ochrona powierzchni ziemi:
 doskonalenie struktur organizacyjnych Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz opracowanie i
wdrażanie programów działań proekologicznych;
 ochrona gleb przed negatywnym wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych;
 rekultywacja terenów z dużym udziałem gleb zdegradowanych.

6)

Wykorzystanie energii odnawialnej:
 wzrost wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa;
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promocja i popularyzacja zagadnień związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej;
optymalne lokalizowanie nowych obiektów i urządzeń do produkcji energii odnawialnej.

7)

Racjonalne użytkowanie surowców:
 ograniczenie materiałochłonności i kontynuacja działań zmierzających do redukcji odpadów gospodarczych;
 kontynuacja działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody;
 zmniejszenie zużycia energii w procesach produkcyjnych, rolnictwie i bytowaniu człowieka.

8)

Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych:
 zarządzanie zasobami wodnymi;
 zaopatrzenie w wodę - poprawa jakości wody pitnej;
 gospodarka ściekowa.

9)

Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu:
 kontynuacja działań zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych;
 budowa systemu zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego;
 wdrożenie mechanizmów rynkowych, sprzyjających podejmowaniu działań w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego i przeciwdziałania zmianom klimatu.

10) Ochrona przed hałasem:
 określenie podstaw merytorycznych, służących oszacowaniu wielkości populacji zagrożonej hałasem
komunikacyjnym i przemysłowym;
 opracowanie systemu gromadzenia danych pomiarowych informujących społeczeństwo o stanie klimatu
akustycznego na terenie województwa;
 tworzenie mechanizmów formalnych i organizacyjnych, w sferze administracyjnej na poziomie regionalnym i
lokalnym;
 opracowanie map akustycznych;
 przygotowanie programów ochrony przed hałasem;
 monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagrożenia hałasem i realizacji programów ochrony przed hałasem.
11) Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym:
 monitoring pól elektromagnetycznych;
 poprawa bezpieczeństwa ekologicznego.
12) Gospodarka odpadami:
 zapobieganie zagrożeniom i zmniejszanie skutków ekologicznych i społecznych awarii przemysłowych.
13) Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne:
 bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne społeczeństwa i środowiska;
 podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii, substancji i preparatów chemicznych,
bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego;
 kształcenie kadr i administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego.

14.5. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego
Dokument sporządzany został zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dokument stanowi
aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego i przyjęty został Uchwałą Nr XVII/193/2008 z
dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010
z uwzględnieniem perspektywy do 2014 roku" wraz z "Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Opolskiego".


Cel – Transformacja systemu gospodarowania z obecnego układu wytwórca – składowisko do układu wytwórca –
efektywna selekcja/segregacja – przetworzony odpad



Działanie 1 - Utworzenie Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi wraz z instalacjami do:

sortownia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie

mechaniczno – biologicznego zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji

produkcji paliw alternatywnych

segregacji odpadów

odbioru odpadów zmieszanych

Gmina Zdzieszowice należy do Południowo-wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami z Regionalnym Centrum
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów oraz regionalnym składowiskiem odpadów w Kędzierzynie-Koźlu.

14.6. Plan ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”
Plan ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 0151/P/1/09 Wojewody
Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. na okres obejmujący lata 2009-2028. Zawiera on:
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cele ochrony przyrody parku;



przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania realizacji celów ochrony przyrody;



identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;



obszary realizacji działań ochronnych;



zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu;



obszary udostępniane dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb
i dla innych form gospodarowania oraz sposoby korzystania z tych obszarów;



ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
opolskiego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń.

Zgodnie z § 15 ww. rozporządzenia określa się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące na terenie Parku:
1)

zainwestowanie wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, należy
lokalizować wyłącznie w granicach obszarów wyznaczonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia (strefa BCKVA_1 –
obszary zabudowy istniejącej oraz BCKVA_2 – obszary zabudowy planowanej) oraz zgodnie z określonym w nich
przeznaczeniem, a także obszarów dopuszczonego zainwestowania (strefa BCKVB) oraz obszarów, o których
mowa w ust. 2, o ile lokalizacja nie jest sprzeczna z przepisami odrębnymi oraz z zastrzeżeniem § 16 ust. 3;

2)

dopuszcza się zagospodarowanie terenów rolnych i leśnych przyległych do obszarów zainwestowania,
wyznaczonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia, w strefie
kolejnej linii zabudowy, obejmującej szerokość do 50 m, o ile lokalizacja nie jest sprzeczna z przepisami odrębnymi i
uwarunkowaniami ekofizjograficznymi;

3)

przy realizacji nowego zainwestowania należy dążyć do nierozpraszania zabudowy; w pierwszej kolejności należy
uzupełniać istniejące zagospodarowanie w lukach między zabudową;

4)

przy kwalifikowaniu gruntów rolnych i leśnych do zmiany użytkowania należy dążyć do zachowania w możliwie
największym stopniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej Parku, w tym poprzez wyłączenie z zainwestowania
terenów najcenniejszych przyrodniczo oraz ciągów ekologicznych zasilających lokalny system przyrodniczy;

5)

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należy opracowywać dla całych sołectw; w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się opracowanie planów dla fragmentów sołectw;

6)

przy wyznaczaniu terenów przeznaczonych do zalesień należy uwzględnić następujące założenia:
a) należy dążyć do tworzenia zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno – leśnej, a także tworzenia
zwartego systemu przyrodniczego łącznie z innymi obszarami o funkcjach ekologicznych,
b) za obszary pożądane do zalesień przyjmuje się: wielkoobszarowe tereny rolnicze o małej lesistości; tereny
łączące istniejące kompleksy leśne, które spełniają lub potencjalnie mogą spełniać funkcje tras migracji dla zwierząt;
tereny wzdłuż najważniejszych działów.

W § 18 określono również następujące ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych Parku:
1) dla strefy BCKVIA:
a) nie dopuszcza się lokalizacji nowych linii energetycznych wysokich napięć poza istniejącymi korytarzami”
infrastrukturalnymi oraz elektrowni wiatrowych,
b) nie dopuszcza się na terenach zwartej zabudowy lokalizacji budynków, budowli oraz instalacji usługowych i
produkcyjnych o wysokości powyżej 20 m, za wyjątkiem obszarów wskazanych w studiach uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia,
c) nie dopuszcza się poza terenami zwartej zabudowy lokalizacji obiektów budowlanych, z wyłączeniem
infrastruktury komunikacyjnej oraz komunalnej, bez wykonania oceny ich wpływu na walory krajobrazowe Parku,
d) zaleca się stosowanie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu nawiązujących do tradycyjnego stylu
budownictwa regionalnego,
e) zaleca się stopniową eliminację substandardowych i dysharmonijnych elementów zagospodarowania;
2) nie dopuszcza się ustawiania w pasie drogowym autostrady przecinającej Park innych obiektów budowlanych, w
tym zwłaszcza reklam, niż niezbędnych do jej utrzymania;
3) zaleca się utrzymanie niezabudowanych korytarzy ekologicznych łączących obszar Parku z doliną Odry oraz
Wyżyną Śląską;
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4)

5)
6)

zaleca się wyposażenie istniejących linii i słupów energetycznych linii wysokiego i średniego napięcia
zlokalizowanych poza terenami zabudowy w odpowiednie oznakowania zabezpieczające przed kolizjami
przelatujące ptaki oraz zabezpieczenia przed wykorzystywaniem ich, jako miejsca odpoczynku przez ptaki;
zaleca się stosowanie linii izolowanych, a docelowo linii doziemnych dla projektowanych, modernizowanych i
przebudowywanych sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych;
zaleca odsuniecie ruchu samochodowego od granic Parku, poprzez budowę obwodnic miejscowości.

14.7. Strategia Powiatu Krapkowickiego na lata 2007-2013
Strategia Powiatu Krapkowickiego na lata 2007 – 2013 została przyjęta przez Radę Powiatu Krapkowickiego uchwałą nr
XI/78/2008 z dnia 07 lutego 2008 roku.
Misja Powiatu Krapkowickiego określona została w Strategii Rozwoju Wspólnoty Krapkowickiej: „Powiat Krapkowicki to
region łączący się z Europą i światem poprzez nowoczesną sieć powiązań komunikacyjnych; to wspólnota pracowitych i
zasobnych ludzi, rozwiniętej gospodarki, nowoczesnego rolnictwa i pięknych wsi”.
Celem efektywnego rozwoju powiatu krapkowickiego w latach 2007-2013 przyjęto uporządkowaną strukturę celów
strategicznych, na którą składają się: generalne cele strategiczne oraz podporządkowane im zadania na rzecz rozwoju
Powiatu Krapkowickiego:
1)

Cel generalny 1. Rozwój gospodarczy:

Aktywizacja gospodarcza i wzrost mobilności mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury paneuropejskiego korytarza
europejskiego: budowa i modernizacja dróg wokół autostrady, rozbudowa infrastruktury związanej z autostradą,
utworzenie lotniska w Kamieniu Śląskim.
zadania:
 wspieranie rozbudowy infrastruktury usługowej wokół autostrady, dróg dojazdowych i otoczenia dróg krajowych,
 modernizacja istniejących dróg usprawniająca dojazd do terenów koncentracji przedsiębiorczości,
 promocja terenów inwestycyjnych wokół autostrady,
 odpowiednie wyposażenie służb ratownictwa, straży, itp.,
 powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw,
 wsparcie rozwoju usług okołobiznesowych na poziomie lokalnym w powiecie,
 promocja walorów gospodarczych i turystycznych regionu,
 rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej powiatu,
 działania wspierające rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości w powiecie,
 inicjatywy na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego w powiecie,
 aktywna współpraca oraz podejmowanie nowych inicjatyw na poziomie samorządów lokalnych w celu
pozyskania nowych inwestorów w naszym regionie,
 promocja przedsiębiorczości w powiecie, organizacja szkoleń z zakresu zakładania i rozwoju działalności
gospodarczej oraz innowacyjności,
 wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie Osobłogi i Odry oraz terenów przyległych jako atrakcję
turystyczną,
 realizacja projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”,
 wsparcie działań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego.
2)

Cel generalny 2. Rozwój społeczny:

Niski poziom bezrobocia, poprawa stanu zdrowia populacji powiatu, poprawa jakości usług medycznych w
powiecie oraz infrastruktury ochrony zdrowia, tj. bazy szpitalnej i opiekuńczo - szpitalnej dla mieszkańców powiatu,
poprawa bazy szkolnictwa, dostosowanie profilów kształcenia do potrzeb rynku pracy, rozwój kształcenia ustawicznego,
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, wsparcie modernizacji i
budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych, rozwój działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej w
regionie, zachowanie oraz promocja tożsamości regionalnej, przeciwdziałanie dyskryminacji, działania na rzecz
ograniczenia patologii społecznych, realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programu pomocy społecznej na poszczególne lata w okresie 2007-2013.
Zadania:
 aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez aktywne formy wsparcia, realizowana ze środków pozyskiwanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz innych źródeł,
 dostosowanie specjalistycznej opieki medycznej do potrzeb mieszkańców regionu,
 rozbudowa bazy sprzętowej placówek służby zdrowia, niezbędna do uzyskania standardów europejskich,
 rozwój zakładów długoterminowej opieki osób w podeszłym wieku, uzasadniony wzrostem zapotrzebowania na
tego typu usługi, związanym z procesem starzenia się społeczeństwa,
 wspieranie rozwoju kształcenia ustawicznego w regionie,
 modernizacja i wzbogacanie wyposażenia szkół i placówek oświatowych,
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3)

rozwój nauki języków obcych w regionie,
monitoring rynku pracy w celu dostosowania profilów kształcenia do sytuacji na rynku pracy,
wsparcie działań kulturalnych w powiecie, promocja kultury i dziedzictwa kulturowego w regionie,
działania na rzecz wsparcia i organizacji imprez kulturalnych i sportowych na terenie powiatu,
wspieranie inicjatyw w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji,
podjęcie działań mających na celu promocję równouprawnienia oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Cel generalny 3. Ochrona środowiska przyrodniczego:

ochrona zasobów wodnych, przywrócenie czystości wód powierzchniowych, zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej
jakości, minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi, dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, wsparcie wdrażania nowoczesnych metod gospodarki odpadami komunalnymi, ograniczenie niskiej emisji
dla obszarze powiatu, nowoczesne, energooszczędne i ekologiczne źródła energii w powiecie, wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii, kompleksowe zalesianie i zadrzewianie, zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego, kontynuacja edukacji ekologicznej mieszkańców Powiatu,
Zadania:
 opracowanie kompleksowej koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie powiatu,
 inicjowanie oraz wsparcie działań w sferze poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów
przybrzeżnych,
 uporządkowanie systemu zbierania i transportu odpadów, rozwój selektywnej zbiórki odpadów,

4)



rozwiązanie problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska,



działania na rzecz rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych deponowanych na składowisku odpadów
ze strumieniem odpadów komunalnych,



wsparcie inwestycji w zakresie zmniejszenia energochłonności funkcjonowania przedsiębiorstw w powiecie,





podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu,
wspieranie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w powiecie.
realizacja zaktualizowanych zapisów Programu Ochrony Środowiska Powiatu Krapkowickiego oraz Planu
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego.

Cel generalny 4. Nowoczesne rolnictwo:

aktywizacja przetwórstwa rolno-spożywczego, promocja zrównoważonych form rolnictwa, rozwój rolnictwa
wysokotowarowego, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, w tym agroturystyki.
Zadania:
 nakierowanie uwagi inwestorów na dobre warunki tworzenia zakładów przetwórczych w regionie,
 promocja tworzenia grup producenckich,
 współpraca z instytucjami zrzeszającymi rolników.
5)

Cel generalny 5. Powiat silną i efektywną wspólnotą mieszkańców:

realizacja polityki rozwoju powiatu, współpraca z partnerami zagranicznymi, współpraca samorządów na poziomie
gminnym, powiatowym i wojewódzkim, włączenie organizacji pozarządowych w czynne uczestniczenie w życiu
społeczno-gospodarczym i kulturalnym regionu, wspieranie działań na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich.
Zadania:
 realizacja zapisów programów strategicznych powiatu tj. m.in. profilaktyki i ochrony zdrowia, Powiatowej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2015, Wieloletnich Planów Inwestycyjnych,
 zainicjowanie nowych przedsięwzięć oraz rozwój działań podjętych wspólnie z partnerami zagranicznymi,
 współpraca z partnerami pochodzącymi z krajów UE a także z krajów sąsiadujących, m.in. w ramach programu
Współpraca transgraniczna: Polska – Republika Czeska,
 organizacja wymiany młodzieży i drużyn sportowych z partnerami zagranicznymi Powiatu.

14.8. Program ochrony powietrza dla strefy krapkowicko-strzeleckiej
Program ochrony powietrza dla strefy krapkowicko-strzeleckiej został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa
Opolskiego nr XXXIII/353/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. Dokument ten został opracowany na podstawie art. 91 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przez Marszałka Województwa Opolskiego w związku z roczną
oceną jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2006, która wykazała przekroczenie poziomów
dopuszczalnych jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w strefie krapkowicko-strzeleckiej.
Program skupia się na ważnych powodach występowania przekroczeń zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym
PM10 oraz na znalezieniu skutecznych i możliwych do zrealizowania działań, których wdrożenie spowoduje obniżenie
poziomu zanieczyszczeń co najmniej do poziomu dopuszczalnego.
Obszar z przekroczonym poziomem stężeń pyłu zawieszonego PM10 w Zdzieszowicach: miasto Zdzieszowice północna granica obszaru przebiega wzdłuż ulic Myśliwskiej i Osiedla Piastów, wschodnia w pobliżu ulic Fabrycznej i
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Dworcowej, południowa na południe od ul. Osadników, zachodnia w pobliżu ulic Kozielskiej i Opolskiej. Obszar zajmuje
powierzchnię 782,5 ha, zamieszkuje go ok. 9200 osób.
Działanie naprawcze: obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego.
Kierunki w zakresie planowania przestrzennego niezbędne do przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie
pyłu zawieszonego PM10:
 uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu umożliwiających
ograniczenie emisji pyłu PM10 poprzez działania polegające na: likwidacji zabudowy nie posiadającej wartości
kulturowej i nie spełniającej wymogów bezpieczeństwa ludzi; zmianie dotychczasowego sposobu
przeznaczenia gruntów po zlikwidowanej zabudowie na tereny zielone, pasaże, place, poszerzanie i budowy
nowych dróg oraz inne formy niekubaturowego wykorzystania przestrzeni,
 włączaniu systemów grzewczych budynków do scentralizowanych systemów ciepłowniczych,
 w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej – ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z
preferencja dla następujących czynników grzewczych: gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy lekki, energia
elektryczna, energia odnawialna,
 stosowaniu w lokalnych kotłowniach węglowych, do czasu ich zastąpienia przez system scentralizowany lub
modernizacji z wykorzystaniem nowoczesnych kotłów niskoemisyjnych, wyłącznie paliw o niskiej zawartości
siarki i popiołu,
 wprowadzenie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących lokalizacji zakładów
przemysłowych wprowadzających pył do powietrza na terenach oddalonych od zabudowy mieszkaniowej i
terenów cennych.

15. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY
15.1. Strategia rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice na lata 2001 – 2010
Opracowana w 2001 r. Strategia rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice została przyjęta uchwałą nr XL/312/2001 Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 lipca 2001 roku. Strategia została wykonana zgodnie z powszechnie przyjętymi
procedurami. W wyniku szeroko przeprowadzonych konsultacji społecznych wyznaczono misję miasta oraz cele
strategiczne na lata 2001 – 2010. Społeczność lokalna reprezentowana przez przedstawicieli Rad Sołeckich,
Samorządów Mieszkańców i Radnych podjęła decyzję, że misja miasta przybrała następującą formę: „Zdzieszowice –
silny ośrodek lokalny, nastawiony na kompleksową obsługę gminy Zdzieszowice w zakresie handlu, rzemiosła, usług,
edukacji i kultury. Miasto przyjazne dla wszystkich ludzi, pragnące rozwijać funkcję usługowo – produkcyjną oraz
turystyczną w oparciu o istniejący potencjał przerobowy, wysoko rozwiniętą infrastrukturę techniczną oraz walory
turystyczne”.
Strategia określiła również główny cel strategiczny gminy, który brzmi: „Rozwój miasta i gminy Zdzieszowice”, oraz
strategiczne kierunki rozwoju, które przyczynią się do zrealizowania celu głównego:
 Ochrona środowiska.
 Proinwestycyjna polityka Gminy.
 Poprawa bezpieczeństwa.
 Rozwój i modernizacja rolnictwa.
 Rozwój budownictwa mieszkaniowego.
 Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów krajobrazowo – turystycznych.
Założenia strategii sporządzono w 2001 r. dlatego niektóre z zadań straciły na znaczeniu, zostały zrealizowane bądź
stały się nieaktualne. W dalszym ciągu jednak Strategia pozostaje prawomocnym dokumentem gminy, a strategiczne
kierunki rozwoju określone w strategii pozostają aktualne.
Obecnie trwają prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do roku 2015.

15.2. Program ochrony środowiska gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z
perspektywą na lata 2013-2016
Program Ochrony Środowiska gminy Zdzieszowice został przyjęty uchwałą nr L/380/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 7 lipca 2010 roku. Dla gminy Zdzieszowice w POŚ wyznaczono następujące cele z zakresu ochrony środowiska:


środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
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wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.

Priorytetowe cele krótkookresowe na terenie Gminy Zdzieszowice w latach 2009-2012.
1)

Ochrona przyrody i krajobrazu (cel średniookresowy);
Kierunek działań:
 Zagospodarowanie terenu przystani promowej wraz z budową amfiteatru letniego
 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż prawego brzegu rzeki Odry wraz z miejscami do wypoczynku
 Modernizacja Przestrzeni Publicznej w centrum wsi Żyrowa
 Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej

2)

Ochrona powietrza (cel średniookresowy);
Kierunek działań:
 Modernizacja budynku ośrodka zdrowia
 Dofinansowywanie działań termomodernizacyjnych

3)

Ochrona przed hałasem (cel średniookresowy);
Kierunek działań:
 Remont drogi Gminnej na obszarze gospodarczym Januszkowice
 Budowa obwodnicy centrum Zdzieszowic
 Modernizacja części ulicy Karola Miarki /poszerzenie na długości 500m/
 Przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ulicy Waryńskiego
 Dotacja na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1808O – Zdzieszowice, 1444O z drogą DW 423,
1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach

4)

Edukacja ekologiczna (cel średniookresowy);
Kierunek działań:
 Działania związane z edukacją ekologiczną

5)

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych (cel średniookresowy);
Kierunek działań:
 Modernizacja stacji ujęcia wody Oleszka
 Uzbrojenie terenu przy ul. Waryńskiego pod budownictwo niskie – 17 ha.

15.3. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata
2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009÷2012 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2013-2016 została przyjęta uchwałą nr L/380/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010 roku.
Celem dalekosiężnym tworzenia gminnego planu gospodarki odpadami jest dojście do systemu gospodarki odpadami
zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w
szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, czyli po pierwsze
zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości niebezpiecznych, a po
drugie wykorzystywania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku, gdy odpadów nie można
poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie, przy czym składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej
pożądany sposób postępowania z odpadami.
Zgodnie z polityką ekologiczną państwa, przyjęto następujące cele główne:


zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami
ochrony środowiska,



zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,



wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

15.4. Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 – 2013 został przyjęty uchwałą nr XLIX/373/10 Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z
dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 20092013.
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Wieloletni plan inwestycyjny (WPI) to zatwierdzony przez organ gminy lub powiatu dokument, zawierający listę
uporządkowanych według przyjętych kryteriów zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji wraz z zakresem
rzeczowym i źródłami finansowania w rozbiciu na poszczególne lata (minimum trzy). Wieloletni plan inwestycyjny jest
planem kroczącym. To znaczy, że jest aktualizowany co roku, tak aby zawsze zawierał taką samą perspektywę czasową
planowania inwestycji.
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) pomaga oszczędniej, racjonalniej i efektywniej planować i realizować inwestycje w
gminie. WPI jest narzędziem realizacji celów przyjętych w Strategii Rozwoju Miasta. Plan ten definiuje potrzeby
inwestycyjne, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz harmonijnego rozwoju miasta i jego
gospodarki.
Przedstawiona poniżej lista jest zaplanowanym na okres 2008 – 2013 wieloletnim planem rozwoju Gminy Zdzieszowice
zdefiniowanym poprzez wskazane do realizacji zadania (projekty).

Tabela 87. Zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2009-2013. [Źródło: Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2013].

Lp.

Kod

Nazwa zadania

1

WPI 7

Remont stadionu miejskiego

2

WPI 12

Remont małego budynku szkoły na mieszkania komunalne (6 mieszkań)

3

WPI 16

Budowa Hali Targowej

4

WPI 17

Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach

5

WPI 20

Budowa boisk przyszkolnych przy Gimnazjum

6

WPI 21

Budowa obwodnicy centrum Zdzieszowic

7

WPI 24

Remont boiska sportowego wraz z budową budynku szatni z zapleczem socjalnym w Rozwadzy

8

WPI 25

Budowa boiska w Parku Zabaw i Wypoczynku w Zdzieszowicach

9

WPI 26

Wykonanie kompleksu boisk sportowych przy PSP nr 2

10

WPI 27

Budowa Domu Seniora przy ul. Fabrycznej

11

WPI 28

Zagospodarowanie terenu przystani promowej wraz z budową amfiteatru letniego

12

WPI 29

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż prawego brzegu rzeki Odry wraz z miejscami do wypoczynku

13

WPI 32

Przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ulicy Waryńskiego

14

WPI 33

Uzbrojenie terenu przy ul. Waryńskiego pod budownictwo niskie – 17 ha

15

WPI 35

E-Zdzieszowice – Koncepcja budowy teleinformatycznej sieci szerokopasmowej w Mieście i Gminie
Zdzieszowice

16

WPI 36

Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach

17

WPI 37

E-usługi dla mieszkańców szansą rozwoju Gminy Zdzieszowice

18

WPI 38

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zdzieszowic poprzez realizację programu „Razem Bezpieczniej”

19

WPI 39

Budowa budynku socjalnego wraz z szatnia na terenie stadionu miejskiego w Zdzieszowicach

20

WPI 40

Remont boiska sportowego w Krępnej

21

WPI 41

Remont boiska sportoweo przy ul. Myśliwca w Zdzieszowicach

22

WPI 42

Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jst.: Przebudowa ulicy Wolności w Januszkowicach oraz przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 423 (ul. Opolska) w Zdzieszowicach na odcinku od stacji paliw do działki nr 1934 –
partycypacja w wykonaniu dokumentacji projektowej.
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1.

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE
W PRZEZNACZENIU TERENÓW

PRZESTRZENNEJ

ORAZ

Strategicznym celem gminy jest troska o zapewnienie jej wszechstronnego rozwoju. Istotnym elementem polityki
prowadzącej do osiągnięcia tego celu jest polityka przestrzenna gminy. Zadaniem polityki przestrzennej jest przede
wszystkim stwarzanie, w jak najszerszym zakresie, możliwości inwestowania, z jednoczesnym objęciem ochroną
najcenniejszych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych gminy.
Przy ustalaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględniono zespół uwarunkowań wynikających z
istniejącego stanu zagospodarowania terenu gminy, analizy warunków ekofizjograficznych w tym rzeźby terenu, budowy
geologicznej, wód podziemnych i powierzchniowych, gleb, szaty roślinnej, surowców mineralnych, obszarów i obiektów
przyrodniczych prawnie chronionych oraz podlegających prawnej ochronie wartości kulturowych
Na kierunki rozwoju przestrzennego gminy Zdzieszowice wpływa sąsiedztwo miasta Kędzierzyn-Koźle. Charakter tego
sąsiedztwa znajduje odbicie w powiązaniach komunikacyjnych (droga wojewódzka nr 423 Opole – Kędzierzyn-Koźle,
linia kolejowa, rzeka Odra ) i infrastrukturalnych (linie energetyczne, telekomunikacyjne, magistrale gazowe). Na rozwój
przestrzenny gminy wpływa też potencjał przemysłowy powiatu krapkowickiego.
Dominującą funkcją gminy jest przemysł związany z Zakładami Koksowniczymi „Zdzieszowice”, a także rolnictwo i
usługi, jednak w perspektywie najbliższych lat, po zrealizowaniu założonego w studium rozwoju gospodarczego gminy
opartego na wzroście budownictwa mieszkaniowego, aktywności gospodarczej i usług pozarolniczych, właśnie te funkcje
przejmą rolę wiodącą.
Rozwój zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącymi jej usługami zakłada się we wszystkich miejscowościach w
gminie Zdzieszowice, a w szczególności w Zdzieszowicach, Żyrowej i Rozwadzy. Planowana zabudowa mieszkaniowa
będzie się opierała na poszerzaniu istniejących terenów mieszkaniowych oraz wyznaczaniu nowych terenów
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
Rozwój aktywności gospodarczej przewiduje się w głównie w miejscowości Rozwadza – na wschód od linii kolejowej, w
Zdzieszowicach w pobliżu Zakładów Koksowniczych, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Krępna oraz
teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa w Januszkowicach.
Rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowych i rekreacyjno-sportowych planuje się na obszarach o wysokich walorach
przyrodniczo-krajobrazowych, tj. w zachodniej i południowej części gminy (Krępna, Januszkowice) w sąsiedztwie
istniejących zbiorników wodnych.
W rozwój funkcji rolniczych głównym kierunkiem w produkcji rolniczej jest i powinna być nadal uprawa roślinna
dostosowana do potrzeb produkcji zwierzęcej, na potrzeby ludności i przemysłu przetwórczego oraz hodowla zwierząt.
Funkcja rolnicza powinna się rozwijać we wszystkich wsiach gminy. Jako alternatywę dla gospodarstw indywidualnych
proponuje się rozwój szeroko rozumianej agroturystyki i drobnej wytwórczości.
Dla terenów infrastruktury technicznej wyznacza się rezerwę terenu pod urządzenia elektrowni wiatrowej (wraz ze strefą
ochronną 500 m) w miejscowości Krępna; lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł

odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna na terenie obrębów Krępna –
Rozwadza oraz na terenach zabudowy produkcyjnej i usługowej w miejscowościach Januszkowice i
Rozwadza; tereny pod projektowane lokalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Jasiona, Januszkowice,
Oleszka; a także dopuszczenie w pobliżu Zakładu Koksowniczego na terenach aktywności gospodarczej lokalizacji
elektrowni gazowej, biogazowej i olejowej.

1.1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna
Gmina Zdzieszowice ma wielofunkcyjny charakter z wiodącą rolą sektora przemysłowego. Zdecydowana większość
mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach produkcyjnych. Pozostała grupa pracuje w sektorze rolniczym bądź
usługowym. W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie zebranych materiałów inwentaryzacyjnych oraz na
podstawie występujących powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych, można przyjąć następujący system obsługi
ludności miasta i gminy:
Ośrodek gminny 2 poziomu obsługi, o zasięgu lokalnym obsługujący w zakresie usług ponadpodstawowych teren
całej gminy – miasto Zdzieszowice. Pełni ono funkcję administracyjną, stanowi ośrodek koncentracji usług dla ludności
oraz obsługi rolnictwa. W mieście znajdują się największe na terenie gminy zakłady przemysłowe. Tym samym miasto
Zdzieszowice pełni funkcję lokalnego centrum rozwoju, które jest istotnym czynnikiem wzrostu i kumuluje usługi oraz
inne działalności gospodarcze w skali umożliwiającej społeczny i ekonomiczny rozwój sąsiadujących z nimi
miejscowości.
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Ośrodki 1 poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym, współpracujące z ośrodkiem gminnym – wsie:
Januszkowice, Krępna, Rozwadza i Żyrowa. Są to ośrodki stanowiące etap pośredni w kompleksowym systemie obsługi
ludności, szczególnie w zakresie usług oświaty, opieki zdrowotnej i usług rynkowych, o odpowiednio dużej liczbie
ludności w rejonie obsługi.
Wsie elementarne, o funkcjach typowo rolniczych, obsługujące ludność w podstawowym zakresie usług (niektóre nawet
ich pozbawione). Zaliczyć do nich można pozostałe wsie: Jasiona i Oleszka oraz przysiółki ośrodków 1 poziomu obsługi.
W związku z brakiem znaczących zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej terenu, a jedynie rozwijaniem i korektą
istniejących już rozwiązań można stwierdzić, że planowany rozwój miasta i gminy Zdzieszowice przebiegać będzie
harmonijnie i nie powinien powodować poważnych konfliktów przestrzennych.

1.2. Funkcja rolnicza
Ze względu na ogólnie bardzo przeciętne warunki do produkcji rolniczej w gminie Zdzieszowice głównym kierunkiem w
produkcji rolniczej jest i powinna być nadal uprawa roślinna dostosowana do potrzeb produkcji zwierzęcej, na potrzeby
ludności i przemysłu przetwórczego oraz hodowla zwierząt.
Działalność rolnicza, rozwój i modernizacja oparta musi być na przedstawionych m.in. w Programach Ochrony
Środowiska i Strategiach Rozwoju warunkach i zasadach:


dostosowania do wymogów zwykłej, dobrej praktyki rolniczej;



wprowadzenia nowych technologii uwzględniających ochronę środowiska;



rozwoju współpracy sektora rolnego z pozostałymi sektorami gospodarki;



produkcji żywności o wysokich walorach jakościowych w tym rolnictwa ekologicznego;



przetwórstwa produktów rolnych uzyskanych lokalnie;



edukacji ekologicznej.

Funkcja rolnicza powinna się rozwijać we wszystkich wsiach gminy. Jako alternatywę dla gospodarstw indywidualnych
proponuje się rozwój szeroko rozumianej agroturystyki i drobnej wytwórczości.
Dla terenu zabudowy zagrodowej i usługowej zmiany studium, oznaczonego symbolem 2RM/U ustala się
dodatkowo:


wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe,



maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 70%,



maksymalna intensywność zabudowy: 0,8,



minimalna intensywność zabudowy: 0,05,



minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki: 30%.

Dla terenu obsługi gospodarki rolniczej zmiany studiu, oznaczonego symbolem 3RU ustala się dodatkowo:


wysokość zabudowy nie może przekroczyć 18m.,



maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 80%,



maksymalna intensywność zabudowy: 2.0,



minimalna intensywność zabudowy: 0,1



minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%.

1.3. Funkcja gospodarki leśnej
Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich charakteru, zbliżonego do
pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej związanej z pozyskaniem drewna.
Zgodnie z tendencją zwiększenia lesistości kraju wskazane byłoby przeznaczenie pod zalesienie miejscowych gruntów
ornych V i VI klasy bonitacyjnej. Ich areał to 1422 ha. Przeznaczenie tych terenów pod zalesienie spowodowałoby wzrost
lesistości gminy z 14,09 % do około 38 %. Natomiast zalesienie jedynie gruntów VI klasy bonitacyjnej spowodowałoby
wzrost lesistości gminy z 14,09 % do 24 %.
Planowane tereny pod zalesienie przedstawia rysunek Kierunków zagospodarowania przestrzennego. Największe areały
przeznaczone pod zalesienie zlokalizowane są w sołectwach Krępna, Rozwadza, Żyrowa oraz mieście Zdzieszowice –
przy granicy z Rozwadzą i Żyrową oraz w sąsiedztwie Zakładów Koksowniczych Sp. z o.o.
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1.4. Funkcja mieszkaniowa
Perspektywiczne potrzeby mieszkaniowe są ściśle powiązane ze skalą rozwoju ludności, istniejącym deficytem mieszkań
samodzielnie zamieszkiwanych, jakością zasobów mieszkaniowych (wiek i stopień zużycia technicznego) oraz
aspektami ekonomicznymi wynikającymi z polityki społeczno – gospodarczej państwa (zamożność społeczeństwa,
dostępność do tanich kredytów hipotecznych, itp.). W przypadku gminy Zdzieszowice czynnikami decydującymi w
głównej mierze o potrzebie wyznaczenia i rezerwowania terenów przeznaczonych pod lokalizację zabudowy
mieszkaniowej, pomimo prognozowanej malejącej liczby ludności, będącej konsekwencją dotychczasowych procesów
demograficznych są:
 przewidywane dążenie do modelu gospodarstw rodzinnych mieszkających samodzielnie – szacowany deficyt
wynosi minimum kilkadziesiąt mieszkań;
 konieczność wymiany zużytej technicznie zabudowy na nową – szacowany deficyt kolejne kilkadziesiąt
mieszkań.
Rozwój osadnictwa w gminie powinien sprowadzać się do:
 uzupełniania istniejących luk w zabudowie;
 podnoszenia wartości użytkowych istniejącej substancji mieszkaniowej poprzez wykonywanie remontów,
modernizacji oraz rozbudowy;
 wymianę zużytej zabudowy w obrębie dotychczasowego siedliska;
 realizację zabudowy na nowych działkach budowlanych.
Za jednostki rozwojowe w gminie Zdzieszowice uznać należy miejscowości największe i zarazem koncentrujące już
wykształcone funkcje usługowe. Dla terenów preferowanego rozwoju funkcji mieszkaniowych należy przyjmować zasadę
wyposażania ich w niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej, dopuszczając realizację usług
podstawowych w formie urządzeń wbudowanych lub wolnostojących. Największy rozwój budownictwa indywidualnego
planuje się w okolicach ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach oraz w sąsiedztwie drogi łączącej Zdzieszowice i Żyrową.
Jednakże we wszystkich jednostkach osadniczych przewiduje się nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową i
mieszkaniowo-usługową jako zupełnie nowe, nieuzbrojone tereny a także jako uzupełnienia luk w zabudowie istniejącej.
Ta druga forma rozwoju zabudowy mieszkaniowej jest stosunkowo łatwiejsza ze względu na istniejąca w sąsiedztwie
sieć infrastrukturalną.
Dopuszcza się na terenach mieszkaniowych wprowadzanie usług uzupełniających, urządzeń infrastruktury technicznej w
tym miejsc postojowych parkingów, garaży oraz zieleni, w tym boisk sportowych, placów zabaw, zieleni parkowej.
Dopuszcza w zwartej zabudowie przekształcenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w kierunku zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
W zakresie osadnictwa i budownictwa mieszkaniowego określa się następujące kierunki rozwoju:
 adaptację, uzupełnienia i modernizację istniejącej zabudowy;
 dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do funkcji usług lokalnych;
 ograniczenie możliwości wyznaczania nowych terenów zabudowy na obszarach systemu terenów otwartych;
 kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego zainwestowania – tworzenie zabudowy zwartej
(wypełnianie luk, enklaw, realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych wzdłuż
istniejących dróg);
 preferowanie regionalnych cech architektonicznych w budownictwie;
 realizację zabudowy usługowej i gospodarczej z dostosowaniem formy architektonicznej do otaczającej
zabudowy i krajobrazu;
 uzupełnienie niezbędnego zakresu usług podstawowych.
Koncepcja rozwoju gminy oparta jest o naturalny przyrost ludności i zachowawczy charakter przekształceń
przestrzennych. W związku z powyższym rozwój miasta i gminy będzie ograniczony, polegający głównie na
uzupełnianiu, intensyfikacji i rewaloryzacji istniejącej zabudowy i zmierzający zarazem do podniesienia standardów, a
przez to pośrednio jakości życia oraz wprowadzania i umacniania ładu przestrzennego. Przyjmuje między innymi
następujące założenia dotyczące rozwoju terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe:
 dążenie do ukształtowania zintegrowanego organizmu osadniczego zarówno w skali gminy jak i miasta;
 przekształcenia w obrębie obszarów istniejącego osadnictwa o charakterze porządkującym i eliminującym
obiekty uciążliwe;
 wydzielenie działek z terenów stanowiących luki w zabudowie;
 powierzchnie dla działek zagrodowych proponuje się określać w oparciu o koncepcję zagospodarowania
uwzględniającą wielkość i specjalizację gospodarstwa rolnego;
 architektura projektowanych obiektów powinna nawiązywać do otoczenia w celu zachowania harmonii
przestrzennej;
 ograniczenie wysokości obiektów mieszkalnych do 2 kondygnacji z zaleceniem projektowania dachu
dwuspadowego z ewentualnym poddaszem użytkowym;
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w razie rewaloryzacji i modernizacji obiektów zabytkowych powinno się przestrzegać zachowania istniejącej
formy architektonicznej zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
zachowywać linie zabudowy przy lokalizacjach nowych budynków.

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej zmiany studium, oznaczonego symbolem 3MN/U ustala się
dodatkowo:


wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe,



maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 70%,



maksymalna intensywność zabudowy: 0,8,



minimalna intensywność zabudowy: 0,05,



minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki: 30%.

1.5. Funkcja usługowa
Funkcja usługowa na opracowywanym terenie powinna się rozwijać w celu poprawy jakości życia mieszkańców. W
każdej miejscowości powinien być zapewniony dostęp do usług handlu. Oprócz wydzielonych terenów pod usługi
komercyjne i publiczne dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych wśród zabudowy mieszkaniowej.
Dla zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców należy dążyć do rozwoju bazy usług podstawowych o wielkości
proporcjonalnej do liczby mieszkańców w każdej miejscowości. W związku z powyższym należy uznać że minimalnym
programem dla poszczególnych miejscowości wiejskich jest co najmniej jeden sklep spożywczo – przemysłowy o
wielkości proporcjonalnej do liczby mieszkańców. Należy przy tym dopuścić możliwość adaptacji lub rozbudowy
istniejących budynków mieszkalnych lub gospodarczych na cele usług rynkowych. Usługi o znaczeniu
ponadpodstawowym powinny w dalszym ciągu rozwijać się w mieście w formie miejsko-gminnego ośrodka usługowego.
Dotyczy to zarówno usług komercyjnych jak i publicznych.
Na terenie gminy i miasta nie przewiduje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000
m2. Natomiast należy rozważyć ewentualną lokalizację na terenie miasta Zdzieszowice kolejnych obiektów handlowych
o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 300 m². Miejscem takiej lokalizacji mogą być tereny przewidziane pod
funkcję produkcyjno-usługową, aktywności gospodarczych, tereny usługowo – produkcyjne i usługowe. Wskazuje się do
rozwiązania w formie ronda skrzyżowań.

1.6. Funkcja produkcyjna i górnicza
Oprócz dominującego zakładu w Zdzieszowicach (koksownia), miasto i gmina Zdzieszowice powinno być polem
działania małych i średnich firm, m.in. zakładów przetwórstwa i usług, składów i hurtowni. Rozwój takich przedsiębiorstw
przyczyni się niewątpliwie do podniesienia jakości i standardu życia społeczności lokalnej, poprzez nowe miejsca pracy.
Małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się mniejszymi wymaganiami lokalizacyjnymi i możliwością
funkcjonowania w zaadaptowanych obiektach. Studium proponuje wykorzystanie w tym celu baz, które zakończyły lub
ograniczyły swoją działalność gospodarczą.
Obecne Studium proponuje wykorzystanie w tym celu istniejącego potencjału w postaci obiektów produkcyjnousługowych oraz planowanych terenów zlokalizowanych w południowej części miasta.
Rozwój aktywności gospodarczej przewiduje się w głównie w miejscowości Rozwadza – na wschód od linii kolejowej, w
Zdzieszowicach w pobliżu Zakładów Koksowniczych, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Krępna oraz
teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa w Januszkowicach.
Dla istniejącego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa:
 dopuszcza się eksploatację pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dojazdu;
 po ustaniu eksploatacji wyrobisko należy zrekultywować w kierunku rolno-leśnym, wodno – rekreacyjnym,
sportowym lub usługowym,
 trasy transportu wydobywanego surowca wymagają uzgodnienia z władzami gminnymi;
 zagospodarowanie nieodpowiadające ustalonym zasadom zagospodarowania terenu dopuszcza się tylko na
obszarach dotychczas przez nie zagospodarowanych;
 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu – zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami planu
miejscowego.
Ponadto wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności produkcyjnych powinno być poprzedzone między innymi
analizą: powiązań komunikacyjnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, gaz oraz usuwania i unieszkodliwiania
odpadów, jak również skutków oddziaływania obiektów na środowisko naturalne.
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Dla terenów aktywności gospodarczej i elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń wytwarzających

energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna zmiany
studium, oznaczonych symbolem 2AG/Ef ustala się dodatkowo:


wysokość zabudowy nie może przekroczyć 18 m, oraz wysokość obiektów budowlanych nie może
przekroczyć 30 m.



maksymalny wskaźnik zabudowy terenu: 80%,



maksymalna intensywność zabudowy: 3,0,



minimalna intensywność zabudowy: 0



minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej terenu: 20%.

Dla terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń

wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW - farma
fotowoltaiczna zmiany studium, oznaczonych symbolem 2U/P/Ef ustala się dodatkowo:


wysokość zabudowy nie może przekroczyć 16 m, oraz wysokość obiektów budowlanych nie może
przekroczyć 30 m.

Dla



maksymalny wskaźnik zabudowy terenu: 80%,



maksymalna intensywność zabudowy: 2,0,



minimalna intensywność zabudowy: 0



minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej terenu: 20%.

terenów

elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł

odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna zmiany studium, oznaczonych
symbolem 1Ef ustala się dodatkowo:


wysokość zabudowy w tym paneli fotowoltaicznych nie może przekroczyć 8 m, oraz wysokość
obiektów budowlanych innych niż panele fotowoltaiczne nie może przekroczyć 30 m.



maksymalny wskaźnik zabudowy terenu: 50%,



maksymalna intensywność zabudowy: nie ustala się,



minimalna intensywność zabudowy: nie ustala się,



minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej terenu: 40%.

Lokalizacja paneli fotowoltaicznych na ww terenach musi spełniać uwarunkowania wynikające z decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Wyznacza się, określoną na rysunku studium, strefę ochronną urządzeń wytwarzających energię ze źródeł
odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW, w której muszą się zawrzeć ograniczenia w zabudowie,
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz znaczące oddziaływania na środowisko, a w szczególności
przekroczenia normatywnych parametrów jakości środowiska w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń
oraz promieniowania elektromagnetycznego wynikające z funkcjonowania urządzeń.

W granicach strefy ochronnej urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej
100 kW ustala się zakaz lokalizowania zabudowy przeznczonej na stały pobyt ludzi.

1.7. Funkcja turystyczna i rekreacyjna
Wyznacza się tereny usług turystycznych w Januszkowicach i Krępnej w sąsiedztwie istniejących zbiorników wodnych.
Stworzyć tam należy bazę noclegową i żywieniową w specjalnie przygotowanych punktach z wykorzystaniem nowo
budowanych niewielkich ośrodków, istniejących zabudowań, pola biwakowe, campingi.
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Wyznacza się w Januszkowicach projektowany ciąg rekreacyjno – sportowy realizowany jako tereny kultury fizycznej i
turystyki w tym tereny rekreacyjne i urządzeń sportowych, oznaczony na rysunku studium określającym kierunki
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice, służący realizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
Podtrzymanie i modernizacja istniejących szlaków pieszych Zdzieszowice – Góra Świętej Anny, Ligota Dolna (gmina
Strzelce Opolskie) – Oleszka – Żyrowa – Góra Świętej Anny, Jasiona PKP – Jasiona – Oleszka – Żyrowa – rezerwat
„Lesisko” – Góra Świętej Anny – dalej w stronę gminy Leśnica, oraz tras rowerowych Góra Świętej Anny – Oleszka –
Jasiona – Jasiona PKP, Góra Świętej Anny – Oleszka – Żyrowa – Rozwadza – Zdzieszowice.
Rozwój funkcji turystycznej oparty powinien być głównie na wypoczynku weekendowym z wykorzystaniem walorów
krajobrazowo – turystycznych.
Podstawowym działaniem w sferze rozwoju turystyki i wypoczynku będzie możliwość działalności agroturystycznej
głównie w oparciu o akweny wodne w Januszkowicach i Krępnej a także wykorzystanie walorów krajobrazowych Góry
Świętej Anny i stworzenie ze Zdzieszowic bazy turystyczno – pielgrzymkowej. Wsparciem dla takich rozwiązań jest
uczestnictwo w programie Euroregion Pradziad.
Teren gminy predysponowany jest do rozwoju dwóch rodzajów aktywizacji ekoturystycznej:


agroturystyka – tworzona w oparciu o bazę noclegową i żywieniową indywidualnych gospodarstw rolnych;



turystyka wiejska – baza noclegowa i żywieniowa w specjalnie przygotowanych punktach. Mogą to być: nowo
budowane niewielkie ośrodki, istniejące zabudowania folwarczne, pola biwakowe, campingi.

Biorąc pod uwagę zasoby przyrodniczo – krajobrazowe regionu oczekuje się rozwoju następujących form ekoturystyki:


krajoznawcza – polegająca na zwiedzaniu różnych miejsc i obiektów. Ta forma dotyczy zarówno turystów
wypoczywających kilka godzin, jak i kilku dni;



rekreacyjna weekendowa – przyjazdy w wolne dni od pracy z możliwością zakwaterowania oraz uprawiania:
wędkarstwa, pływania, grzybobrania itp.;



turystyka specjalistyczna:



turystyka rowerowa;



obserwacje przyrody;



fotografika i malarstwo;



hippika;



wędkarstwo.

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele należy przede wszystkim:


zainwestować w modernizację obecnych obiektów sportowo – rekreacyjnych i wypoczynkowych;



przygotować nową bazę noclegową i gastronomiczną, zwłaszcza w Januszkowicach i Krępnej oraz leżących u
podnóża Góry Świętej Anny Oleszki i Żyrowa;



przygotować zabytki kultury i przyrody na przyjęcie turystów poprzez: urządzenie parkingów, ogrodzenia oraz
inne działania zależne od specyfiki miejsca;



uzgodnić z właścicielami zbiorników wodnych zasady bezkolizyjnego użytkowania turystycznego;



zorganizować tereny do liniowej i obszarowej penetracji turystycznej na przyjęcie wypoczywających: pola
biwakowe, wiaty, punkty widokowe, stanowiska do łowienia ryb, ambony;



oznakować kolejne sieci szlaków dla turystyki rowerowej, konnej oraz ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych;



utrzymać i modernizować istniejące szlaki turystyki pieszej i rowerowej.

Walory przyrodnicze regionu powinny wpłynąć na rozbudowę infrastruktury turystycznej, szczególnie bazy noclegowo –
gastronomicznej. Równie istotne jest stałe zwiększanie standardu istniejących obiektów. Wskazane jest wprowadzanie
funkcji turystycznych do obiektów zabytkowych. Przede wszystkim poprzez adaptację zespołów pałacowo – parkowych i
zabudowań folwarcznych na hotele, zajazdy lub pensjonaty z towarzyszącymi im ośrodkami sportów np.: jeździeckimi.
Aby wykorzystać istniejący potencjał tych obiektów należy doskonalić ich standard, dostosować infrastrukturę do
wymogów architektonicznych, ekologicznych oraz ogólnych uwarunkowań ładu przestrzennego.
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2.

KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA
ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE Z
ZABUDOWY

Tabela 88. Gmina Zdzieszowice – przeznaczenie poszczególnych terenów.

Symbol wg rysunku
studium

1MN

2MN

2MN/KP

2MN/U

3MN/U

2MN/U/UT/UG

2MN/UG

1MN/KS

1MN/KG

Przeznaczenie terenu
Kierunki zagospodarowania
Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, o charakterze zabudowy
jednorodzinnej lub małych domów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej do 4 mieszkań w
budynku, z dopuszczeniem nieuciążliwych funkcji usługowych typu komercyjnego lub
publicznego, nieuciążliwych funkcji produkcyjno – rzemieślniczych oraz infrastrukturą
techniczną i komunikacyjną. Tereny zabudowy istniejącej z uzupełnieniami nową zabudową.
Dopuszcza się funkcjonowanie istniejącej zabudowy zagrodowej. Tereny o niskiej
intensywności zabudowy.
Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, o charakterze zabudowy
jednorodzinnej lub małych domów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej do 4 mieszkań w
budynku oraz tereny z dopuszczeniem nieuciążliwych funkcji usługowych typu komercyjnego
lub publicznego, nieuciążliwych funkcji produkcyjno – rzemieślniczych, infrastrukturą techniczną
i komunikacyjną. Tereny w zabudowie nowo projektowanej o niskiej intensywności zabudowy.
Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, o charakterze zabudowy
jednorodzinnej lub małych domów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej do 6 mieszkań w
budynku oraz tereny komunikacji samochodowej – parkingów z dopuszczeniem nieuciążliwych
funkcji usługowych typu komercyjnego lub publicznego, nieuciążliwych funkcji produkcyjno –
rzemieślniczych oraz urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Tereny w
zabudowie nowo projektowanej o niskiej intensywności zabudowy.
Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, o charakterze zabudowy
jednorodzinnej lub małych domów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej do 6 mieszkań w
budynku oraz tereny usług (komercyjnych i publicznych) z dopuszczeniem nieuciążliwych
funkcji produkcyjnych - rzemieślniczych. Tereny w zabudowie nowo projektowanej o niskiej
intensywności zabudowy.
Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, o charakterze zabudowy
jednorodzinnej lub małych domów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej do 6
mieszkań w budynku oraz tereny usług (komercyjnych i publicznych) z dopuszczeniem
nieuciążliwych funkcji produkcyjnych - rzemieślniczych. Tereny w zabudowie nowo
projektowanej o niskiej intensywności zabudowy.
Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, o charakterze zabudowy
jednorodzinnej lub małych domów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej do 6 mieszkań w
budynku oraz tereny usług ,w tym usług turystyki, gastronomii, z dopuszczeniem
uzupełniających innych usług komercyjnych i publicznych. Tereny w zabudowie nowo
projektowanej o niskiej intensywności zabudowy.
Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, o charakterze zabudowy
jednorodzinnej lub małych domów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej do 6 mieszkań w
budynku oraz usług gastronomii, z dopuszczeniem uzupełniających innych usług komercyjnych
i publicznych, zabudowy rekreacyjnej i letniskowej. Tereny w zabudowie nowo projektowanej o
niskiej intensywności zabudowy.
Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o charakterze zabudowy
jednorodzinnej lub małych domów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej do 6 mieszkań w
budynku. Dopuszcza się uzupełnienie zabudowy nowymi budynkami mieszkaniowymi,
mieszkaniowo – usługowymi i usługowymi. Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe
wbudowane i wolnostojące, zieleń w tym zieleń sportowa i rekreacyjna, tereny urządzeń
komunikacji samochodowej – parkingi, garaże, stacje paliw.
Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o charakterze zabudowy
jednorodzinnej lub małych domów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej do 6 mieszkań w
budynku oraz zabudowy garażowej. Dopuszcza się uzupełnienie zabudowy nowymi budynkami
mieszkaniowymi, mieszkaniowo – usługowymi i usługowymi. Przeznaczenie uzupełniające:
usługi nieuciążliwe wbudowane i wolnostojące, zieleń w tym zieleń sportowa i rekreacyjna,
tereny urządzeń komunikacji samochodowej – parkingi, garaże, stacje paliw.
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1MW

2MW

2MW/KG

1MU

2MU

1RM

2RM

2RM/MN

2RM/UT/U

2RM/U

1U

2U

2UH

2U/KS

1U/MN

2U/MN
1U/P

Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem nieuciążliwych
funkcji usługowych typu komercyjnego i publicznego oraz infrastruktury komunikacyjnej i
technicznej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny o średniej i
wysokiej intensywności zabudowy – kontynuacja funkcji.
Tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem
nieuciążliwych funkcji usługowych typu komercyjnego i publicznego oraz infrastruktury
komunikacyjnej i technicznej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Tereny o średniej i wysokiej intensywności zabudowy.
Tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny zabudowy
garażowej z dopuszczeniem nieuciążliwych funkcji usługowych typu komercyjnego i
publicznego oraz infrastruktury komunikacyjnej i technicznej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny o średniej i wysokiej intensywności zabudowy.
Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej)
realizowanej jako budynki mieszkaniowe, mieszkalno-usługowe oraz usługowe z
dopuszczeniem nieuciążliwych funkcji usługowych typu komercyjnego i publicznego oraz
infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. Tereny w zabudowie istniejącej z uzupełnieniami.
Tereny o średniej intensywności zabudowy.
Tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowo – usługowej (w zabudowie jednorodzinnej i
wielorodzinnej) realizowanej jako budynki mieszkaniowe, mieszkalno-usługowe oraz usługowe
z dopuszczeniem nieuciążliwych funkcji usługowych typu komercyjnego i publicznego oraz
infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. Tereny o średniej intensywności zabudowy.
Tereny istniejącej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług wbudowanych lub
wolnostojących – postulowana turystyka, agroturystyka i drobna wytwórczość. Tereny o niskiej
intensywności zabudowy. W zabudowie istniejącej – z dopuszczeniem funkcjonowania
istniejącej zabudowy zagrodowej – oraz przekształceń w kierunku zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług wbudowanych lub wolnostojących –
postulowana turystyka, agroturystyka i drobna wytwórczość. Tereny o niskiej intensywności
zabudowy. W zabudowie projektowanej.
Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług wbudowanych lub
wolnostojących – postulowana turystyka, agroturystyka i drobna wytwórczość. Tereny o niskiej
intensywności zabudowy. W zabudowie projektowanej.
Tereny zabudowy zagrodowej, usług turystyki oraz usług komercyjnych i publicznych z
dopuszczeniem uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej, rzemiosła oraz drobnej wytwórczości.
Tereny o niskiej intensywności zabudowy. W zabudowie projektowanej.
Tereny zabudowy zagrodowej, oraz usług komercyjnych i publicznych z dopuszczeniem
uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej, rzemiosła oraz drobnej wytwórczości. Tereny o
niskiej intensywności zabudowy. W zabudowie istniejącej i projektowanej.
Tereny istniejących usług publicznych i komercyjnych. Z uzupełniającą zabudową
mieszkaniową, z dopuszczeniem nieuciążliwej zabudowy produkcyjno - rzemieślniczej oraz
towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Dopuszcza się adaptację i rozbudowę
istniejących obiektów oraz budowę nowych obiektów. Tereny o niskiej lub średniej
intensywności zabudowy.
Tereny projektowanych usług publicznych i komercyjnych. Z uzupełniającą zabudową
mieszkaniową, z dopuszczeniem nieuciążliwej zabudowy produkcyjno - rzemieślniczej oraz
towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Tereny o niskiej lub średniej
intensywności zabudowy.
Tereny projektowane usług handlu. Z dopuszczeniem innych usług komercyjnych i publicznych
oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.
Tereny projektowanych usług publicznych lub komercyjnych oraz obsługi komunikacji
samochodowej z dopuszczeniem stacji paliw, parkingów i garaży oraz towarzyszącą
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Tereny o niskiej lub średniej intensywności
zabudowy.
Tereny istniejących usług komercyjnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
dopuszczeniem usług publicznych oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i
komunikacyjną. Tereny o niskiej lub średniej intensywności zabudowy.
Tereny projektowanych usług komercyjnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
dopuszczeniem usług publicznych oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i
komunikacyjną. Tereny o niskiej lub średniej intensywności zabudowy.
Tereny istniejących usług komercyjnych oraz zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem usług
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publicznych oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, lokalami
mieszkaniowymi dla właścicieli lub zarządców obiektów. Tereny o niskiej lub średniej
intensywności zabudowy.
Tereny projektowanych usług komercyjnych oraz zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem
usług publicznych oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, lokalami
mieszkaniowymi dla właścicieli lub zarządców obiektów. Tereny o niskiej lub średniej
intensywności zabudowy
Tereny projektowanych usług komercyjnych, zabudowy produkcyjnej oraz lokalizowania
urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100
kW - farma fotowoltaiczna z dopuszczeniem usług publicznych oraz towarzyszącą
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, lokalami mieszkaniowymi dla właścicieli lub
zarządców obiektów. Tereny o niskiej lub średniej intensywności zabudowy.
Tereny istniejących usług. Przeznaczenie na usługi komercyjne, usługi kultury i gastronomii z
dopuszczeniem uzupełniających usług publicznych oraz funkcji mieszkaniowej i hotelowej,
towarzyszącej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Tereny o niskiej lub średniej
intensywności zabudowy, w zabudowie istniejącej z uzupełnieniami.
Teren istniejących usług komercyjnych i publicznych oraz usług turystyki - hotele, pensjonaty,
ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi itp. z dopuszczeniem usługi handlu,
gastronomii, obiektów sportowych, funkcji mieszkaniowej dla właścicieli lub zarządców terenów,
zieleni urządzonej. Tereny o niskiej intensywności zabudowy.
Teren projektowanych usług komercyjnych i publicznych oraz usług turystyki - hotele,
pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi itp. z dopuszczeniem usługi
handlu, gastronomii, obiektów sportowych, funkcji mieszkaniowej dla właścicieli lub zarządców
terenów, zieleni urządzonej. Tereny o niskiej intensywności zabudowy.
Tereny istniejącej zabudowy usługowej, produkcyjnej w tym usług gastronomii i handlu z
dopuszczeniem uzupełniających usług publicznych oraz funkcji mieszkaniowej, towarzyszącej
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Tereny o niskiej lub średniej intensywności
zabudowy, w zabudowie istniejącej z uzupełnieniami.
Tereny istniejącej zabudowy usługowej, produkcyjnej, terenów obsługi gospodarki rolniczej
oraz zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem towarzyszącej infrastruktury technicznej i
komunikacyjnej. Tereny o niskiej lub średniej intensywności zabudowy, w zabudowie istniejącej
z uzupełnieniami.
Tereny projektowanej zabudowy usługowej, usług handlu, sportu i rekreacji, kultury,
gastronomii oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem uzupełniających
usług turystyki oraz innych usług komercyjnych i publicznych, towarzyszącej infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej. Tereny o niskiej lub średniej intensywności zabudowy.
Tereny projektowanej zabudowy usługowej, aktywności gospodarczych, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zbiorników wodnych z dopuszczeniem uzupełniających
usług rekreacji i turystyki, innych usług komercyjnych i publicznych, towarzyszącej infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej. Tereny o niskiej lub średniej intensywności zabudowy.
Tereny projektowanej zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług
handlu, rekreacji i turystyki z dopuszczeniem towarzyszącej infrastruktury technicznej i
komunikacyjnej. Tereny o niskiej lub średniej intensywności zabudowy.
Tereny projektowanej zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
jednorodzinnej w tym mieszkania czynszowe, usługi handlu i gastronomii, z dopuszczeniem
towarzyszącej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Tereny o średniej lub wysokiej
intensywności zabudowy.
Teren istniejących usług turystyki - hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe,
campingi itp. z dopuszczeniem usługi handlu, gastronomii, obiektów sportowych, funkcji
mieszkaniowej dla właścicieli lub zarządców terenów, zieleni urządzonej. Tereny o niskiej
intensywności zabudowy.
Teren projektowanych usług turystyki - hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola
biwakowe, campingi itp. z dopuszczeniem usługi handlu, gastronomii, obiektów sportowych,
funkcji mieszkaniowej dla właścicieli lub zarządców terenów, zieleni urządzonej. Tereny o
niskiej intensywności zabudowy.
Teren projektowanych usług turystyki - pola biwakowe, campingi itp. z dopuszczeniem usługi
handlu, gastronomii, obiektów sportowych, dopuszcza się lokalizowanie obiektów
tymczasowych, nietrwale związanych z gruntem, przeznaczenie uzupełniające infrastruktura
techniczna i komunikacyjna.
Teren projektowanych usług turystyki - hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola
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biwakowe, campingi itp. oraz usług sportu i rekreacji z dopuszczeniem usług handlu,
gastronomii, funkcji mieszkaniowej dla właścicieli lub zarządców terenów, zieleni urządzonej,
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Tereny o niskiej intensywności zabudowy.
Tereny istniejących usług sportu i rekreacji – tereny i obiekty sportowe, z dopuszczeniem usług
turystyki - pola biwakowe, campingi oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego.
Tereny o niskiej intensywności zabudowy.
Tereny projektowanych usług sportu i rekreacji – tereny i obiekty sportowe, z dopuszczeniem
usług turystyki - pola biwakowe, campingi oraz obiekty związane z obsługą ruchu
turystycznego. Tereny o niskiej intensywności zabudowy.
Tereny projektowanych usług sportu i rekreacji – tereny i obiekty sportowe, w tym obiekty
wielkoobszarowe, pole golfowe, tereny organizacji imprez masowych, sportowych i
wystawienniczych z dopuszczeniem usług turystyki - pola biwakowe, campingi, hotele, usługi
gastronomii oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego, towarzyszącą infrastrukturą
techniczną i komunikacyjną. Tereny o niskiej intensywności zabudowy.
Teren projektowanej zabudowy usługowej, usług rekreacji i turystyki, gastronomii, zabudowy
mieszkaniowej niskiej intensywności, o charakterze zabudowy jednorodzinnej lub małych
domów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej do 6 mieszkań w budynku z dopuszczeniem
nieuciążliwych usług publicznych, komercyjnych, nieuciążliwej zabudowy rzemieślniczo –
produkcyjnej, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Tereny o niskiej intensywności
zabudowy.
Tereny istniejących usług kultury/ usług komercyjnych i publicznych z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
Tereny istniejących usług sakralnych.
Tereny aktywności gospodarczej (przemysłowe, produkcyjne, usługowe, składy, magazyny,
bazy, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w tym stacje paliw). Tereny o wysokiej
intensywności zabudowy. Tereny zabudowy istniejącej z uzupełnieniami
Tereny aktywności gospodarczej (przemysłowe, produkcyjne, usługowe, składy, magazyny,
bazy, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym stacje paliw). Dopuszcza się
elektrownie gazowe, biogazowe i olejowe. Tereny o wysokiej intensywności zabudowy. Tereny
zabudowy projektowanej.
Tereny aktywności gospodarczej (przemysłowe, produkcyjne, usługowe, składy, magazyny,
bazy, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym stacje paliw). Tereny wskazane do
składowania popiołów. Dopuszcza się elektrownie gazowe, biogazowe i olejowe. Tereny o
wysokiej intensywności zabudowy. Tereny zabudowy projektowanej.
Tereny aktywności gospodarczej (przemysłowe, produkcyjne, usługowe, składy,
magazyny, bazy, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym stacje paliw oraz
lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy
przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna. Dopuszcza się elektrownie gazowe,
biogazowe i olejowe. Tereny o wysokiej intensywności zabudowy. Tereny zabudowy
projektowanej.
Tereny projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej komercyjnej i publicznej oraz tereny
obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, garaże, stacje paliw, stacje obsługi pojazdów
Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona i izolacyjna, tereny komunikacji i infrastruktury.
Tereny istniejącej eksploatacji powierzchniowej kruszywa, zalecany kierunek rekultywacji rolnoleśny. Dopuszcza się eksploatacje innych udokumentowanych złóż, nie wyznaczonych jako
oddzielny teren eksploatacji w studium, realizacje infrastruktury komunikacyjnej i drogowej je
obsługującej, pod warunkiem, że nie zagrażają one terenom mieszkaniowym gminy.
Tereny rolne.
Tereny rolne oraz wód śródlądowych – stojących i płynących.
Tereny obsługi produkcji rolnej, w zabudowie istniejącej. Dopuszczalne funkcje uzupełniające
zabudowa zagrodowa, infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zabudowa produkcyjno usługowa.
Tereny obsługi produkcji rolnej, w zabudowie istniejącej. Dopuszczalne funkcje uzupełniające
zabudowa zagrodowa, infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zabudowa produkcyjno usługowa. Dopuszcza się biogazownie .
Tereny obsługi produkcji rolnej, w zabudowie istniejącej. Dopuszczalne funkcje
uzupełniające zabudowa zagrodowa, infrastruktura techniczna i komunikacyjna,
zabudowa produkcyjno - usługowa.
Tereny obsługi produkcji rolnej i zabudowy usługowej, w zabudowie istniejącej. Dopuszczalne
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funkcje uzupełniające zabudowa zagrodowa, infrastruktura techniczna i komunikacyjna,
zabudowa produkcyjna.
Tereny obsługi produkcji leśnej, w zabudowie istniejącej. Dopuszczenie przekształceń w
kierunku zabudowy produkcyjno – usługowej.
Tereny istniejących ogrodów, sadów, z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej, infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej
Łąki, pastwiska, z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej, infrastruktury technicznej i
komunikacyjnej.

ZD

Tereny zieleni działkowej.

1ZC

Tereny istniejących cmentarzy.

2ZC

Tereny rezerwy pod rozbudowę cmentarza.

ZI

Tereny zieleni izolacyjnej, z dopuszczeniem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

1ZI

Tereny zieleni izolacyjnej, z dopuszczeniem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

ZL

Tereny lasów i zadrzewień, z dopuszczeniem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

1ZP

2ZP/US
1KG
2KG
2KP
2KP/U

1KS/UH

2KS/U

Tereny istniejącej zieleni urządzonej – parki i skwery. Dopuszcza się obiekty małej architektury,
urządzenia sportowe, ciągi komunikacyjne (z ograniczonym ruchem komunikacji
samochodowej), miejsca postojowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Tereny projektowanej zieleni urządzonej – parki i skwery oraz urządzeń sportowych, plac
zabaw. Dopuszcza się obiekty małej architektury, ciągi komunikacyjne (z ograniczonym ruchem
komunikacji samochodowej), infrastrukturę techniczną i komunikacyjną.
Tereny istniejące obsługi komunikacji samochodowej – garaże. Przeznaczenie uzupełniające
infrastruktura techniczna i komunikacyjna, miejsca postojowe.
Tereny projektowanej obsługi komunikacji samochodowej – garaże. Przeznaczenie
uzupełniające infrastruktura techniczna i komunikacyjna, miejsca postojowe.
Tereny projektowanej obsługi komunikacji samochodowej – parkingów, miejsc postojowych.
Przeznaczenie uzupełniające infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zabudowa garażowa.
Tereny projektowanej obsługi komunikacji samochodowej – parkingów, miejsc postojowych
oraz zabudowy usługowej. Przeznaczenie uzupełniające infrastruktura techniczna i
komunikacyjna, zabudowa garażowa.
Tereny obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, garaże, stacje paliw, stacje obsługi
pojazdów oraz zabudowy usług handlu. Przeznaczenie uzupełniające infrastruktura techniczna
i komunikacyjna, usługi gastronomi i turystyki. Tereny w zabudowie istniejącej.
Tereny obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, garaże, stacje paliw, stacje obsługi
pojazdów oraz zabudowy usługowej. Przeznaczenie uzupełniające infrastruktura techniczna i
komunikacyjna, usługi gastronomi i turystyki. Tereny projektowane z istniejącą stacją paliw do
adaptacji.

WS

Tereny wód śródlądowych – stojących i płynących.

1W

Tereny istniejące ujęć wód.

1K

Tereny odprowadzania i oczyszczania ścieków.

2K

Tereny projektowanej lokalnej oczyszczalni ścieków.

1E

Tereny zaopatrzenia w energię elektryczną.

EW

Tereny do lokalizacji urządzeń elektrowni wiatrowych.

1Ef

Tereny projektowanej elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń wytwarzających
energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna
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3.

OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO
ZASOBÓW,
OCHRONY
PRZYRODY
I
KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO

3.1. Obszary i obiekty objęte ochroną
Na obszarze miasta i gminy Zdzieszowice (zgodnie z zapisami rozdziału 3.9 części I „Uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice” studium) ochronie przyrodniczej podlegają:
1)

Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny”;
Zgodnie z Planem Ochrony Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny ochronie podlegają lub powinny podlegać:
 Elementy układu przyrodniczego podlegającej szczególnej ochronie:

rezerwat leśny „Lesisko”;

1 pomnik przyrody ożywionej - klon jawor, lipa drobnolistna – miejscowość Żyrowa przy murze
kościelnym;

stanowisko roślin chronionych i rzadkich objętych ochroną całkowitą (4) i częściową (6);

stanowiska grzybów chronionych objętych ochroną całkowitą (1) i częściową (2);
 Elementy układu przyrodniczego wymagające ochrony:

pomniki przyrody ożywionej w parkach podworskich – 8 drzew;

stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej;

pomniki przyrody nieożywionej – 8;

stanowiska roślin rzadkich i zagrożonych – 3;

stanowiska rzadkich i zagrożonych zbiorowisk leśnych – 2;
 Elementy krajobrazowo-kulturowe podlegającej szczególnej ochronie:

rejestrowe obiekty zabytkowe;

stanowiska archeologiczne;

parki wiejskie;
 Elementy krajobrazowo-kulturowe wskazane do objęcia ochroną:

strefy „B” częściowej ochrony konserwatorskiej;

strefy „K” ochrony krajobrazu;

strefy „E” ochrony ekspozycji krajobrazu.

Szczególnymi celami ochrony Parku są:
 zachowanie najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa
kulturowego zachodniego krańca Wyżyny Śląskiej, zwanego Garbem Chełmu;
 stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, ich trwałości i
zdolności odtwarzania;
 zachowanie ekosystemów leśnych i łąkowych z charakterystyczną florą i fauną;
 zachowanie walorów geologicznych i geomorfologicznych Parku;
 zachowanie ładu przestrzennego na obszarze Parku, w tym utrzymanie zabytkowych układów urbanistycznych
oraz kształtowanie harmonijnego współczesnego krajobrazu i form zabudowy w nawiązaniu do tradycji
regionalnych;
 zachowanie ukształtowanego zespołu kulturowo – krajobrazowego Góry Św. Anny;
 zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności w zakresie konieczności zachowania całego
bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego.
Dla ochrony walorów Parku, na jego terenie obowiązują następujące zakazy:
 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51(za wyjątkiem
wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 2 chyba że plan ochrony wyklucza ich realizację w wybranych obszarach
parku) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego, lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
 pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt, a także minerałów i bursztynów;
 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową,
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
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dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych.

W strefie „BCKVIA” – ochrony ekspozycji krajobrazowej wyznaczonej w Planie ochrony Parku
Krajobrazowego „Góra Św. Anny” zaleca się nie dopuszczać poza terenami zwartej zabudowy lokalizacji
obiektów budowlanych, z wyłączeniem infrastruktury komunikacyjnej oraz komunalnej, bez wykonania oceny
ich wpływu na walory krajobrazowe Parku.
2)

Natura 2000 „Góra Świętej Anny” (PLH160002);

3)

Natura 2000 „Łęg Zdzieszowicki” (PLH160011);

4)

Obszar Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”;
Na obszarze gminy Zdzieszowice obejmuje on fragment terenu o powierzchni 74 ha, położony w starorzeczach po
południowej stronie rzeki Odry, Wzdłuż rzeki Odry ciągną się niskie tarasy holoceńskie zbudowane z glin, mułów,
żwirów i piasków rzecznych (mady rzeczne). Szczególnej ochronie podlegają zasoby fauny i flory, w tym stanowiska
lęgowe ptaków.
Łęg Zdzieszowicki według systemu CORINE (Dyduch – Falniowska, 1999) stanowi ostoję przyrody o znaczeniu
europejskim: nr 511 Dolina Odry między Koźlem a Krapkowicami.
Na terenie obszaru chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” obowiązują następujące działania:
1) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych: preferowanie działań zmierzających do zachowania i
utrzymywania w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk,
wrzosowisk oraz muraw napiaskowych poprzez m.in. ekstensywne użytkowanie i niedopuszczanie do
zarastania drzewami i krzewami otwartych przestrzeni;
2) w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk poprzez m.in. ekstensywne użytkowanie (np. koszenie,
wypas) lub mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów,
b) ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne uprawy rolne,
c) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
d) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę oraz formowanie nowych założeń
zieleni wiejskiej (zadrzewienia, zakrzaczenia, remizy śródpolne, parki wiejskie),
e) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych,
f) zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw napiaskowych i psiar,
g) zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych,
h) realizowanie melioracji odwadniających, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem reżimów wilgotnościowych terenów
podmokłych, w tym torfowisk, obszarów wodno - błotnych i obszarów Źródliskowych cieków,
i) eksploatowanie surowców mineralnych w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na przyrodę,
j) preferowanie rekultywacji uwzględniającej potrzeby ochrony walorów przyrody ożywionej, nieożywionej
oraz krajobrazu,
k) przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych,
l) preferowanie regionalnych stylów architektonicznych w zabudowie oraz zabudowy zachowującej
historyczne kierunki przestrzennego rozwoju miejscowości;
3) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych:
a) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej,
b) zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków z dopuszczeniem prac związanych z
ich utrzymaniem i konserwacją,
c) preferowanie wokół zbiorników wodnych roślinności niskiej i wysokiej ograniczającej spływy
powierzchniowe,
d) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków,
e) zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych, w tym źródlisk
oraz starorzeczy i lokalnych obniżeń terenu.
W celu zachowania walorów obszaru, na jego terenie określa się następujące zakazy:
1) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników
wodnych oprócz cieków naturalnych, a w szczególności strug, potoków i strumieni, z wyjątkiem urządzeń
wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;
Zakaz ten nie dotyczy:

obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach określonych w studiach uwarunkowań kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, planach miejscowych i decyzjach lokalizacyjnych, gdzie
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2)

3)
4)
5)

dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, pod warunkiem wyznaczenia
nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów, zgodnie z linią występuj ącą na przyległych działkach;

działek siedliskowych - w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do
prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nieprzekraczania dotychczasowej linii zabudowy od
brzegu;

działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego lub w decyzjach lokalizacyjnych, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt, a także minerałów;
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone
wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych.

rezerwat przyrody „Lesisko”

5)

Rezerwat częściowy „Lesisko” położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Żyrowa. Obszar ten objęto ochroną na
mocy zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 roku (MP nr 56,
poz. 541).
W rezerwacie obowiązuje:
 nakaz zachowania siedliska w niezmienionej formie i stanie;
 ograniczenie użytkowania lasu do działań o charakterze sanitarnym.
Do preferowanych działań należy:
 objęcie ochroną głazu narzutowego i dwóch form krasowych w postaci pomników przyrody;
 zamknięcie granicy lasu poprzez ukształtowanie pasa odpowiednich krzewów.
6)

pomniki przyrody;

7)

gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych.

Zaleca się utrzymanie istniejących form ochrony a także w razie potrzeby obejmowanie ochroną nowych obszarów i
obiektów charakteryzujących się szczególnie cennymi walorami przyrodniczymi.
Wprowadzanie zainwestowania na terenach, na których stwierdzono występowanie podlegających ochronie prawnej
gatunków i siedlisk, nie powinno oddziaływać negatywnie na ich występowanie i funkcjonowanie.

3.2. Obszary proponowane do objęcia ochroną
Na terenie gminy Zdzieszowice zgodnie z postanowieniami „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zdzieszowice na
lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” proponuje się sporządzenie dokumentacji przyrodniczej i ewentualne
objęcie ochroną prawną następujących wyróżniających się obiektów przyrodniczych i terenów, nadając im statut
następujących form ochrony przyrody:
1)

Pomniki przyrody.

Proponuje się objąć ochroną w formie pomników przyrody drzewa rosnące w parkach podworskich.
Tabela 89. Gmina Zdzieszowice – proponowane pomniki przyrody.

Parametry drzewa
Lp.

Gatunek drzewa

Typ pomnika

obwód (cm)

wysokość (m)

Położenie

1

miłorząb dwuklapowy

poj. drzewo

260

20

Żyrowa

2

kasztan jadalny

poj. drzewo

7 żywych konarów

18

Żyrowa

3

buk pospolity

poj. drzewo

345

28

Żyrowa

4

buk pospolity

poj. drzewo

365

28

Żyrowa

5

klon jawor

poj. drzewo

315

20

Żyrowa

6

buk pospolity

poj. drzewo

370

30

Żyrowa

7

buk pospolity

poj. drzewo

330

30

Żyrowa

8

buk pospolity

poj. drzewo

380

30

Żyrowa
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Proponowane do ochrony formy i obiekty przyrody nieożywionej.
Tabela 90. Gmina Zdzieszowice – proponowane do ochrony formy i obiekty przyrody nieożywionej.

Lp.

Rodzaj formy chronionej

Położenie

Wiek

1

dolina krasowa z ponorem

pole dawnego PGR „Leśnik”

neogen – plejstocen

2

studnia krasowa i uwał

800 m na północ od wsi Żyrowa

neogen – plejstocen

3

głaz narzutowy

droga Oleszka – Ligota Dolna

plejstocen

4

głaz narzutowy

klomb przed szkołą w Żyrowej

plejstocen

5

głaz narzutowy

droga Żyrowa – Oleszka

plejstocen

6

głaz narzutowy

droga Żyrowa – Oleszka

plejstocen

7

głaz narzutowy

droga Żyrowa – Oleszka

plejstocen

2) Użytki ekologiczne.
Wyszczególniono następujące tereny postulowane do objęcia ochroną w postaci użytków ekologicznych:

„Źródlisko Jasiona” – położony na wschód od wsi Zakrzów. Proponuje się objąć ochroną wywierzysko oraz
początkowy odcinek źródła, a także fragment lasu – łęgu jesionowo – olszowego.

„Oleszka” – położony na wschód od wsi Oleszka. Proponuje się objąć ochroną murawę kserotermiczną na skraju
lasu, która obejmuje swym zasięgiem wyrobiska po nieczynnym kamieniołomie wapienia.

3.3. Ochrona powietrza
W celu obniżenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń do powietrza należy:







stosować ekologiczne paliwa do celów grzewczych (energia elektryczna, gaz, oleje opałowe itp.);
wprowadzić alternatywne, ekologiczne systemy wytwarzania ciepła i energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła,
kotłownie na biomasę: zrębki wierzby energetycznej itd.);
poprawić stan techniczny dróg, w celu zmniejszenia emisji spalin;
prowadzić akcję edukacyjną i informacyjną dla mieszkańców gminy o aktualnych, korzystnych dla środowiska
systemach spalania paliw;
egzekwować utrzymywanie czystości dróg przez rolników i firmy nawożące na ich nawierzchnię błoto oraz inne
zanieczyszczenia powodujące po wysuszeniu intensywne pylenie;
tworzyć naturalne bariery izolacyjne (bufory zanieczyszczeń) wzdłuż ciągów komunikacyjnych, promować i
zwiększać atrakcyjność zbiorowych i proekologicznych środków transportu.

3.4. Ochrona wód powierzchniowych
Wody powierzchniowe należy chronić przed zanieczyszczeniem w sposób kompleksowy zgodnie z najnowszymi
technologiami i obowiązującymi przepisami z wykorzystaniem istniejących obiektów infrastruktury technicznej. Aby to
osiągnąć należy:











uregulować gospodarkę ściekową tego obszaru poprzez modernizację i rozwój systemów kanalizacyjnych i
oczyszczalni ścieków;
koryta rzek i ich brzegi zachować bez zmian, zaś w przypadku koniecznej regulacji brzegów stosować materiały i
formy obudowy zharmonizowane z otoczeniem;
zachować w pełni ciągi zieleni łęgowej wzdłuż brzegów rzek;
modernizować obiekty i urządzenia zaopatrzenia w wodę;
prowadzić edukację ekologiczną w zakresie oszczędzania wody;
stosować kodeks dobrych praktyk rolniczych i planów nawozowych;
ograniczyć rolnicze użytkowanie gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych;
kontrolować postępowania z nawozami naturalnymi (gnojowica, obornik);
likwidować nielegalne zrzutów ścieków komunalnych do wód lub ziemi;
promowanie wykorzystania dostępnych zasobów czystych wód powierzchniowych do wykorzystania w procesach
nie wymagających wód podziemnych (np. hydrotransport, prace porządkowe, podlewanie zieleni).

Ponadto należy prowadzić właściwą eksploatację, modernizację, konserwację a także odbudowę systemu urządzeń
melioracji wodnych na obszarze gminy.
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3.5. Ochrona gleb
W celu ochrony przed degradacją gleb należy:









stosować kompleksową gospodarkę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych i przechowywaniem nawozów
naturalnych;
promować i stosować nowoczesne, bezpieczne dla środowiska technologie rolnicze;
użytkować gleby w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej;
ograniczać przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne;
zachować torfowiska i oczka wodne jako naturalne zbiorniki wodne;
przeciwdziałać degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód powierzchniowych;
racjonalnie stosować wapno, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin na terenach rolnych i leśnych;
występować do Starosty o nakazywanie rekultywacji terenów zdegradowanych przez jego użytkowników.

3.6. Ochrona przed hałasem
Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy powinno się odbywać poprzez:












utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna;
ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu w obszarach miejskich i wiejskich oraz wzdłuż
głównych dróg;
wyeliminowanie z użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, z których emisja hałasu nie odpowiada
przyjętym standardom;
wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego;
poprawienie organizacji ruchu ułatwiającą płynność jazdy;
poprawę stanu nawierzchni ulic;
rozbudowę ścieżek rowerowych;
budowę ekranów akustycznych;
zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni;
właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył powstających budynków w celu zminimalizowania wpływu hałasu
drogowego;
działania ograniczające hałas przemysłowy, w tym zwłaszcza przez obowiązek wprowadzania pasów zieleni
izolacyjnej;

Szczególną ochroną przed hałasem należy również objąć tereny położone wzdłuż dróg wojewódzkich. Ochrona ta
powinna polegać przede wszystkim na:



ograniczeniu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów objętych ochroną w strefie do 50m od drogi;
w przypadku istniejącej zabudowy należy zapewnić warunki dla zlokalizowania obiektów ochrony czynnej (zieleń
izolacyjna, ekrany akustyczne).

Dla wydzielonych na rysunku studium jednostek planistycznych określa się grupy terenów wyróżnione ze względu na
dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi:
1)

2)

3)

4)

tereny zabudowy mieszkaniowej: tereny oznaczone na rysunku studium symbolem MN oraz pozostałe tereny
wydzielane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod taką funkcję z innych jednostek
planistycznych;
tereny szpitali i domów opieki społecznej oraz obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży: jednolite obszary wyznaczane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod
taką funkcję z terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem: MU,UP;U;
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: tereny oznaczone na rysunku studium symbolem UT, US oraz pozostałe
tereny wydzielane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod taką funkcję z innych jednostek
planistycznych;
tereny mieszkaniowo-usługowe: tereny oznaczone na rysunku studium symbolem MU, U oraz pozostałe tereny
wydzielane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod taką funkcję z innych jednostek
planistycznych.

3.7. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Głównym zadaniem jest ograniczenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na mieszkańców gminy poprzez:



dotrzymywanie obowiązujących norm w zakresie promieniowania elektromagnetycznego jonizującego i
niejonizującego;
ograniczenie możliwości lokalizacji obiektów potencjalnie uciążliwych, np. nadajników telefonii komórkowej, poprzez
odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego;
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wykorzystywanie w projektowaniu linii nowych technologii materiałowych i rozwiązań projektowych dla
wyeliminowania w otoczeniu linii, a zwłaszcza na powierzchni ziemi natężeń pola powyżej 1kV/m;
wykluczanie w planach zagospodarowania przestrzennego możliwości zabudowy pod trasami linii przesyłowych i w
pobliżu stacji transformatorowych;
ustanawianie obszarów ograniczonego użytkowania na terenach, gdzie odpowiednie analizy wykazują znaczne
przekroczenie dopuszczalnego poziomu promieniowania.

Wzdłuż linii napowietrznych 110kV należy uwzględnić strefę ograniczonego użytkowania, obejmującą tereny
zlokalizowane bezpośrednio pod linią oraz pasy terenu o szerokości około 15m od skrajnego przewodu linii, po obu jej
stronach. Stacje transformatorowe powinny mieścić się w rezerwowanym pod nie obszarze, określonym przez zarządcę
obiektów. Natomiast wzdłuż linii 15kV oraz 1kV proponuje się pozostawienie pasów wolnych od zagospodarowania i
zadrzewienia o szerokości odpowiednio: 16m i 4m (po 8m i 2m od osi linii) wzdłuż urządzeń. Są to tak zwane strefy
techniczne, umożliwiające eksploatację sieci napowietrznych z uwzględnieniem dojazdu do stanowisk słupowych.
Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu pod liniami elektroenergetycznymi 110 kV należy projektować w oparciu o
obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie.
Strefą ochronną obejmuje się również maszty telefonii cyfrowej (GSM) oraz inne instalacje radiotelekomunikacyjne,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
Dla wydzielonych na rysunku studium jednostek planistycznych określa się grupy terenów wyróżnione ze względu na
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi:
1)

2)

tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową: tereny oznaczone na rysunku studium symbolem MN,
MNU, MW,MWU oraz pozostałe tereny wydzielane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod
taką funkcję z innych jednostek planistycznych;
miejsca dostępne dla ludności: tereny oznaczone na rysunku studium symbolem U, UP, UT, US, ZP, ZD oraz
pozostałe tereny wydzielane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod taką funkcję z innych
jednostek planistycznych, nie zaliczane do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w rozumieniu
pkt 1.

3.8. Ochrona przeciwpowodziowa
Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią obejmuje obszar pomiędzy linią brzegową a wałem przeciwpowodziowym
lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także także wyspy i
przymuliska.
Na terenach zalewowych oznaczonych na rysunku studium wprowadza się zakaz lokalizowania nowej zabudowy.
Dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią należy uwzględnić wymagania wynikające z art. 40 oraz art. 82
ust. 2 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) zakazujące
między innymi:







lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą
zanieczyścić wody;
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania;
wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych;
sadzenia drzew lub krzewów, zmiany ukształtowania terenu;
składowania materiałów oraz wykonywania innych robót i czynności, które mogłyby utrudnić ochronę przed
powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości wód.

Na terenach zalewowych, oznaczonych na rysunku zmiany studium, nową zabudowę dopuszcza się pod
warunkiem stosowania rozwiązań budowlanych uwzględniających istniejące zagrożenie okresowego zalewania
wodami powodziowymi.
Na terenach zalewania wodami Q 1% określonych dla obszaru zmiany studium, należy przy projektowaniu
przedsięwzięcia uwzględnić docelowe regulacje prawne – a mianowicie uprawomocnienie się obszaru zalewu Q
1 % jako obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, dla którego obowiązują regulacje ustawy Prawo wodne.
Inwestycje w zakresie farmy fotowoltaicznej dopuszcza się na przedmiotowym terenie wyłącznie przy
zastosowaniu zabezpieczeń likwidujących zagrożenia dla jakości wód w okresie powodzi, wykonania inwestycji
w sposób nieutrudniający ochronę przed powodzią, niezwiększający zagrożenia powodziowego lub jeżeli teren
zostanie zabezpieczony przed powodzią przez wały przeciwpowodziowe lub inne urządzenia ochrony przed
powodzią.

127

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDZIESZOWICE

3.9. Ochrona zasobów surowców mineralnych i wód podziemnych
W celu ochrony zasobów surowców mineralnych ustala się racjonalne gospodarowanie złożami.
W ramach ochrony kopalin należy:
 prowadzenie eksploatacji złóż kopalin w sposób gospodarczo uzasadniony, z maksymalnym ograniczeniem
negatywnych wpływów na środowisko;
 sukcesywne prowadzenie rekultywacji terenów poesksploatacyjnych i przywrócenie do właściwego stanu elementów
środowiska przyrodniczego już na etapie eksploatacji złoża;
 monitoring w zakresie wpływu wydobycia złóż na otoczenie;
 zabezpieczenie przed degradacją obiektów geologicznych i geomorfologicznych;
Na obszarze gminy udokumentowane są aktualnie 3 złoża kopalin. Są to dwa złoża kruszywa naturalnego: „Krępna” i „
Januszkowice – Lesiany” oraz jedno złoże glin rzecznych „Krępna II”.
Pod względem ochrony złóż wszystkie powyższe złoża zaliczono do klasy „4” – złóż powszechnie występujących, a pod
względem ochrony środowiska do klasy „B” – złóż konfliktowych, możliwych do eksploatacji po spełnieniu określonych
warunków. Uwarunkowane jest to występowaniem złóż na obszarach leśnych i gleb chronionych. Wyrobisko po złożu
„Krępna II” zostało zrekultywowane. W wyrobisku po części złoża „Januszkowice” jest obecnie zbiornik wodny z
ośrodkiem żeglarskim.
Na teren złoża „Januszkowice – Lesiany” ustanowiono koncesję nr 4/2002 wydaną przez Wojewodę Opolskiego z dnia 8
maja 2002.
Ustanowiony teren górniczy przeznacza się do prowadzenia eksploatacji włącznie z dopuszczeniem zakładu
przeróbczego.
Dla terenu złóż obowiązują następujące warunki zgodnie z koncesją:
 Wydobywanie kopalin może się odbywać wyłącznie w granicach wyznaczonego obszaru górniczego.
 Szkodliwe wpływy robót górniczych nie mogą przekraczać wyznaczonych granic terenu górniczego.
 Ruch zakładu górniczego może się rozpocząć po zatwierdzeniu planu ruchu.
Obowiązuje ochrona Głównych Zbiorników Wód Podziemnych zlokalizowanych na terenie gminy:
 GZWP nr 332: Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka z rynną czwartorzędową Kędzierzyn - Koźle – Rudy;
 GZWP nr 333: Opole – Zawadzkie;
 GZWP nr 335: Krapkowice – Strzelce Opolskie.
Ochrona wód na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę powinna być realizowana na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, w tym w decyzjach o ustanowieniu stref ochronnych ujęć wody.
Ustala się obowiązek zabezpieczenia i ochrony istniejących i projektowanych ujęć wody (studni głębinowych) na
terenach rolnych i leśnych na całym obszarze miasta i gminy.

4.

OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Na obszarze miasta i gminy Zdzieszowice ochronie kulturowej na podstawie przepisów odrębnych podlegają:




obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego;
obiekty objęte ochroną konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
stanowiska archeologiczne wpisane do spisu zabytków województwa opolskiego.

Zestawienie obiektów w rejestrze zabytków, stanowisk archeologicznych, obiektów o walorach zabytkowych objętych
ochroną konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz obiektów małej architektury
przedstawiono w rozdziale 4 niniejszego studium.
Rejestr zabytków oraz wykaz obiektów objętych ochroną konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom. Wpisywanie i skreślanie z rejestru zabytków
poszczególnych obiektów uznaje się za zgodne z ustaleniami studium.
Ustala się ochronę konserwatorską:

obszarów w granicach stref ochrony konserwatorskiej wyznaczonych na rysunku studium;

obiektów zabytkowych ujętych w rejestrze i ewidencji (wykazie) zabytków nieruchomych.
Wprowadza się zróżnicowane pod względem przedmiotu ochrony i reżimów ochrony, strefy ochrony konserwatorskiej.
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Strefa „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej:
Wyznacza się strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej w następujących miejscowościach:


Jasiona - strefa obejmuje:

zespół kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny;

Mogiły Powstańców Śląskich;



Rozwadza - strefa obejmuje pałac z parkiem pałacowym;



Zdzieszowice - strefa obejmuje:

Mogiła zbiorowa Powstańców Śląskich;

park pałacowy;



Żyrowa - strefa obejmuje:

zespół kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja;

pałac z parkiem pałacowym;

folwark;

kuźnia.

W granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące ustalenia:


obowiązuje pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną współcześnie działalnością
inwestycyjną, gospodarczą i usługową,



nakazuje się zachowanie historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowania dróg, ulic, placów, linii
zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych i kompozycji zieleni,



nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali,
bryły, podziałów architektonicznych oraz nawiązanie formami współczesnymi do lokalnej tradycji
architektonicznej,



ustala się obowiązek konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego, szczególnie:
posadzek, ścian (zabudowa, zieleń) i elewacji oraz dążenie w miarę możliwości do usunięcia elementów
uznanych za zniekształcające założenie historyczne i odtworzenie elementów zniszczonych w oparciu o
szczegółowe warunki określane każdorazowo przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,



dopuszcza się usunięcie lub przebudowę obiektów dysharmonizujących przestrzeń zabytkową,



ustala się wymóg konsultowania i uzyskania uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wszelkich
zmian i podziałów nieruchomości oraz przebudowy, rozbudowy i remontów wszystkich obiektów będących w
strefie, a także uzgadniania wszelkich zamierzeń inwestycyjnych na tym obszarze,



ustala się wymóg uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podjęcie wszelkich prac
ziemnych, które uwarunkowane są przeprowadzeniem badań archeologicznych wyprzedzających lub
towarzyszących.

Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej:
Ochroną konserwatorską objęte zostały zespoły i obiekty ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Są to
zespoły i obiekty o istotnych lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych.
Wyznacza się strefę „B” ochrony konserwatorskiej w następujących miejscowościach:
 Dalnie – przysiółek;
 Januszkowie;
 Jasiona;
 Krępna;
 Oleszka;
 Rozwadza;
 Żyrowa;
 Zdzieszowice.
W granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące ustalenia:


ustala się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim układu
dróg, sposobu zagospodarowania działek siedliskowych;



ustala się obowiązek restauracji i modernizacji technicznej
z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów;



wszelka działalność inwestycyjna powinna być prowadzona z uwzględnieniem istniejących już związków
przestrzennych i planistycznych;

obiektów

o

wartościach

kulturowych
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nakazuje się poddanie szczególnym rygorom (dotyczących gabarytów i sposobu kształtowania bryły) nowej
zabudowy - maksymalnie do 3 kondygnacji w tym poddasze użytkowe, przy założeniu nawiązania wysokością
budynków do budynków sąsiadujących i wpisanie się przez to w sylwetę miejscowości, z dachami o stromych
połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze
opracowania planu (z wykluczeniem materiałów dachówkopodobnych);



ustala się wymóg uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych w
zakresie:

budowy nowych obiektów kubaturowych;

remontów, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany funkcji obiektów figurujących w wykazie zabytków
architektury i budownictwa;

zmian historycznie ukształtowanych wnętrz urbanistycznych i ruralistycznych;

zmian rodzaju nawierzchni dróg oraz korekt lub zmian w ich przebiegu;

prowadzenia wszelkich prac ziemnych;



nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy w zakresie gabarytów i sposobu kształtowania bryły do miejscowej
tradycji architektonicznej;



zaleca się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków sąsiadujących.

Strefę „B” ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wyznacza się dla miejscowości Żyrowa, aby uchronić od
zniszczenia zabytkowe elementy historycznego układu przestrzennego i charakterystycznej zabudowy, posiadającej
walory kulturowe. W strefie ustala się:
Wszelka działalność realizacyjna wymaga uzgodnień ze Służbą Ochrony Zabytków.
W strefie przede wszystkim należy dążyć do zachowania historycznej formy budynków istniejących i zachowania
pierwotnego układu przestrzennego ulic i placów. Priorytetem powinno być odtworzenie zdegradowanego i
przekształconego układu przestrzennego i zabudowy. Zabudowa uzupełniająca powinna być kształtowana na
podstawie materiałów ikonograficznych lub nawiązywać do historycznej zabudowy istniejącej.
Należy uwypuklić konieczność stosowania tradycyjnych technik i materiałów budowlanych przy remontach
obiektów zabytkowych, zachowania jednolitej formy bryły i elewacji budynków (np. wymóg stosowania
ujednoliconego typu stolarki okiennej i witryn dla danego obiektu, czy wymóg sporządzania projektów kolorystyk
elewacji), zachowania dekoracji elewacji, jak również wyposażenia zabytku (stolarka drzwiowa, okienna, witryny
sklepowe, piece, stropy itp.)
Zabrania się stosowania okładzin z PCV na elewacjach, ocieplania na zewnątrz budynków o konstrukcji
drewnianej oraz budynków murowanych o bogatym wystroju architektonicznym.
Zabrania się prowadzenia przewodów wentylacyjno – spalinowych po elewacjach budynków zabytkowych.
Zaleca się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem
współczesnej funkcji do zabytkowej wartości obiektu.
Zachowanie charakteru harmonijnej zabudowy i układów przestrzennych poprzez dostosowanie nowych
obiektów w zakresie sytuacji, skali, i form architektonicznych i kolorystyki do form tradycyjnie wykształconych o
pozytywnych wartościach architektonicznych,
Nowa zabudowa winna być zharmonizowana z historyczną kompozycją przestrzenno – architektoniczną w
zakresie lokalizacji, rozplanowani, skali, bryły, materiału oraz nawiązywać do lokalnej, historycznej tradycji
architektonicznej.
Strefa „K” – ochrony krajobrazu kulturowego:
Wyznacza się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego wokół cmentarzy w następujących miejscowościach:
 Januszkowice;
 Jasiona;
 Krępna;
 Żyrowa.
W granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:


ustala się restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym ich
odtworzeniem,



ustala się ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem;



dopuszcza się likwidowanie elementów dysharmonizujących,



ustala się by realizacja nowej zabudowy następowała w oparciu o zasadę, że architektura współczesna,
komponowana ma być w nawiązaniu do otaczającego ją krajobrazu i architektury regionalnej.
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Strefa „OW” – ochrony archeologicznej:
Wyznacza się strefę „OW” ochrony archeologicznej wokół wszystkich stanowisk archeologicznych na terenie gminy.
W granicach strefy „OW” ochrony archeologicznej obowiązują następujące ustalenia:

wszelkie prace ziemne powinny być poprzedzone badaniami archeologicznymi;

przy prowadzeniu prac ziemnych należy zabezpieczyć nadzór archeologiczny.

5.

KIERUNKI
ROZWOJU
SYSTEMÓW
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

KOMUNIKACJI

5.1. Infrastruktura komunikacyjna
Układ komunikacyjny miasta i gminy Zdzieszowice tworzą:
a)

drogi krajowe:

Parametry dla autostrady A4 - parametry klasy A z ekranami akustycznymi na odcinkach występowania zabudowy
mieszkaniowej. Nie przewiduje się konieczności lokalizacji nowych elementów ochrony akustycznej. Jednak ze względu
na stały wzrost natężenia ruchu drogowego zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów rekreacyjno –
sportowych w odległości 200 m od linii rozgraniczających autostrady A4.
b)

drogi wojewódzkie:

Docelowe parametry drogi wojewódzkiej nr 423 - parametry klasy głównej G1/2. Poza terenem zabudowanym ustala się
linie zabudowy w odległości min. 20 m. Na terenach już zabudowanych linia zabudowy w odległości min. 10 m.
Ustala się budowę obejść drogowych w ciągu drogi nr 423 miejscowości Krępna i Rozwadza, Zdzieszowice oraz
Januszkowice.
Sieci infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogą wojewódzką nr 423 lub potrzebami ruchu
drogowego należy wykonywać poza pasem drogowym drogi istniejącej lub docelowej. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach możliwa jest lokalizacja tych sieci w pasie drogowym, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia od zarządcy
drogi.
Dla projektowej trasy obwodnicy na przebiegu drogi wojewódzkiej w zmianie studium (teren w obrębie
Rozwadza – Krępna) oznaczonego symbolem KD(G), dopuszcza się, w przypadku opracowywania planu
obejmującego jedynie fragment projektowanej obwodnicy, ustalenie przeznaczenia terenu, jako rolniczego z
zakazem zabudowy o szerokości nie mniejszej niż 80 m, umożliwiający ustalenie w przyszłości trasy przebiegu
tej drogi.
c)

drogi powiatowe:

Drogi powiatowe pełnią rolę dróg obsługujących obszar całej gminy Zdzieszowice oraz przyległych gmin w ramach
powiatu. Wśród zamierzeń inwestycyjnych do 2012 roku wymienia się:


przebudowę drogi nr 1808 O ul. Chrobrego w Zdzieszowicach..

Ponadto przewiduje się budowę drogowej przeprawy mostowej na rzece Odrze (w miejscu istniejącej przeprawy
promowej) w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O, łączącej drogę wojewódzką nr 423 i drogę krajową nr 45.
Docelowe parametry dróg powiatowych - parametry klasy Z1/2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się parametry
klasy lokalnej L1/2. Postuluje się modernizację wszystkim dróg powiatowych do do wskazanych powyżej parametrów.
Elementem hamującym swobodny ruch samochodowy w Zdzieszowicach jest przejazd kolejowy w ciągu drogi
powiatowej nr 1408 O na linii kolejowej nr 136. Proponuje się przeprowadzenie przejścia drogowego przez tory kolejowe,
w formie tunelu lub wiaduktu, łączące ulicę Kolejową z ulicą Boczną w ciągu dróg gminnych). Ulicę Boczną należy
połączyć z drogą wojewódzką nr 423. Należy dostosować parametry wskazanych ulic do parametrów drogi zbiorczej
Z1/2.
d)

drogi gminne

Drogi gminne obsługujące istniejące i planowane tereny zainwestowane powinny spełniać parametry dróg dojazdowych
a w sytuacji zwiększonego ruchu parametry dróg lokalnych L1/2 z wyjątkiem ulic Kolejowej i Bocznej.
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Zamierzenia inwestycyjne:

ulica Pokoju w Zdzieszowicach, nr 106078 O – przebudowa drogi na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Chopina –
2010 r.

ulica Waryńskiego w Rozwadzy, nr 106021 O – przebudowa drogi na odcinku od ul. Myśliwca w
Zdzieszowicach do ul. Parkowej w Rozwadzy – 2011 r
e)

pozostałe drogi wewnętrzne, transportu rolnego oraz drogi leśne;

f)

linia kolejowa

Magistralna linia kolejowa państwowego znaczenia nr 136 (Opole Groszowice – Kędzierzyn – Koźle) przewidziana jest
po 2013 r. do modernizacji z dostosowaniem układu torów i urządzeń kolejowych do kursowania pociągów pasażerskich
z prędkością 160 km/h, a towarowych 120 km/h. Ze względu na uciążliwość punktu problemowego którym jest przejazd
kolejowy w Zdzieszowicach, proponuje się wyznaczenie w sąsiedztwie dworca kolejowego, przejścia drogowego pod
torami (tunel) lub alternatywnie przejścia nad torami (wiadukt).
Teren magistralnej lini kolejowej stanowi teren zamknięty – w studium nie ustala się jego przeznaczenia oraz warunków
rozwoju.
g)

szlak wodny

Przebudowa śluzy Januszkowice (dużej i małej) do parametrów: szerokość między głowami – 12 m, długość (dla śluzy
małej) – 135 m.
Przebudowa śluzy Krępa (dużej i małej) do parametrów: szerokość między głowami – 12 m, długość (dla śluzy małej) –
135 m.

5.2. Infrastruktura techniczna
Na całym obszarze gminy Zdzieszowice dopuszcza się lokalizowanie nieprzewidzianych w studium urządzeń i obiektów
infrastruktury technicznej, w tym sieci dystrybucyjnych i przesyłowych.
Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:






należy dążyć do sytuacji, w której wszystkie nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej, poza przyłączami do
poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod ziemią (linie elektroenergetyczne niskiego i średniego
napięcia oraz telefoniczne wyłącznie kablowe) oraz maja przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic, lub
innych przestrzeniach publicznych, w uzgodnieniu z zarządcami dróg;
w sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie sieci
poza układem ulic pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów odrębnych obowiązujących przy projektowaniu
sieci;
wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć
telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków
technicznych od właściwych administratorów sieci.

5.2.1. Zaopatrzenie w wodę
Siecią objęte są wszystkie miejscowości w gminie. Główne kierunki modernizacji sieci wodociągowej ustala się zgodnie z
wieloletnim planem modernizacji, a jej rozwój oparty będzie na realizacji nowych odcinków sieci wodociągowej
zaopatrującej tereny planowanego zainwestowania.
Ustala się w studium teren w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice: „teren przewidziany
pod rozbudowę ujęć głębinowych” – wyznacza się strefę jako strategiczny obszar do rozwoju ujęć wody w gminie
Zdzieszowice, dopuszcza się na nim lokalizowanie nowych ujęć wód głębinowy oraz urządzeń i sieci do ich obsługi.
Zakazuje się na terenie:
 wprowadzanie nieczyszczonych ścieków do ziemi i wód powierzchniowych,
 przechowywania i składowania materiałów promieniotwórczych,
 lokalizowania zakładów przemysłowych i magazynów produktów ropopochodnych,
 lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych lub przemysłowych,
 lokalizowania cmentarzy,
Na terenie oraz w sąsiedztwie Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach istnieje strefa
ochronna ujęć wody podziemnej trzeciorzędu, która obejmuje:
1) teren ochrony bezpośredniej :
 ujęcia wody komunalnej przy ul. Wschodniej t.j.w granicach ogrodzenia,
 ujęcia wody przemysłowej t.j. : studni nr 2P, 2Bbis,3Bbis, 4Bbis, 6Bbis, 7B, 8B,9B, 10B, w granicach
ogrodzenia
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2)

teren ochrony pośredniej zewnętrznej dla ujęcia komunalnego t.j. : studni nr 1a, 2b, 3Pbis, 1A, 3Pbis2, zgodnie
z rysunkiem.

Na terenie stref ochronnych obowiązują następujące zakazy, ograniczenia i obowiązki :
1) na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy :
 ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych stale przy urządzeniach
służących do poboru wody,
 zabraniać użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia,
 teren ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi o ujęciu wody i zakazie wstępu osób
nieupoważnionych,
2) na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej zabrania się :
 wprowadzanie nieczyszczonych ścieków do ziemi i wód powierzchniowych,
 wprowadzania do otworów odpadów płynnych lub stałych,
 przechowywania i składowania materiałów promieniotwórczych,
 lokalizowania innych zakładów przemysłowych i magazynów produktów ropopochodnych,
 lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych lub przemysłowych,
 lokalizowania cmentarzy,
 lokalizowania nowych ujęć wody nie związanych z ujęciem wody Z.K. Zdzieszowice,

5.2.2. Odprowadzanie ścieków
System kanalizacji sanitarnej w gminie Zdzieszowice oparty jest na Zakładowej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków, do
której docelowo mają być odprowadzane ścieki bytowe, komunalne i przemysłowe z terenu całej gminy. Właścicielem
oczyszczalni są ArcelorMittal Poland SA (dawne Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.) Główne kierunki
rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej obejmują budowę sieci i urządzeń w miejscowościach: Januszkowice, Jasiona,
Krępna, Rozwadza, Oleszka oraz budowę nowych odcinków w miejscowościach Zdzieszowice i Żyrowa do obsługi
terenów planowanego zainwestowania.
W miejscowościach: Jasiona, Januszkowice i Oleszka wyznacza się tereny pod projektowane lokalne oczyszczalnie
ścieków.
Ustala się ogólne zasady odprowadzania i oczyszczenia ścieków bytowych i komunalnych:










zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych,
docelową realizację sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków na terenach przewidywanych
do zbiorowego rozwiązania gospodarki ściekowej,
do czasu podłączenia w system kanalizacji dopuszcza się gromadzenie ścieków w odpowiednich zbiornikach
zlokalizowanych na terenie własnych posesji,
na pozostałych terenach, w tym terenach zlokalizowanych poza zwartymi układami miejscowości, ustala się lokalne
lub indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej, w tym lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków dla
poszczególnych budynków lub zespołów budynków,
dla nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej ustala się budowę szczelnych bezodpływowych
zbiorników lub oczyszczalni przydomowych,
dopuszcza się prowadzenie kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu z właścicielami
nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej
modernizacji,
rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejącej i planowanej zabudowy z zachowaniem
normatywnych odległości od innych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację zbiorczych kolektorów
kanalizacyjnych w odległości 5m od budynku.

Ustala się ogólne zasady odprowadzania wód deszczowych:



odprowadzanie wód opadowych z terenu do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, prowadzonej w
liniach rozgraniczających dróg,
dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do cieków wód powierzchniowych, lokalną siecią kanalizacyjną, na
warunkach określonych przez zarządcę cieku.

5.2.3. Zaopatrzenie w gaz
Postuluje się rozbudowę sieci gazowej poprzez:
 budowę gazociągów we wsi Jasiona;
 rozbudowę sieci gazowej w pozostałych miejscowościach do obsługi terenów planowanego zainwestowania. Jako
alternatywę dopuszcza się użycie gazu bezprzewodowego.
Zamierzenia inwestycyjne na terenie gminy Zdzieszowice:
 modernizacja gazociągu Zdzieszowice – Wrocław na parametry DN 500 PN 8,4 MPa,
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modernizacja SRP I Żyrowa (w trakcje realizacji),
bieżące w miarę potrzeb modernizacje: istniejących gazociągów i obiektów gazowych systemu przesyłowego.

W zakresie terenów zmiany studium – odcinki inwestycji:
 Budowa gazociągu strategicznego DN1000 PN 8,4 MPa relacji Zdzieszowice – Wrcław wraz z
infrastrukturą niezbęną do jej obsługi na terenie województwa śląskiego, opolskiego i
dolnośląskiego

5.2.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną
W planach rozwojowych krajowej sieci przesyłowej nie przewiduje się na terenie gminy Zdzieszowice budowy nowych
obiektów elektroenergetycznych o napięciu 220 kV lub wyższym.
W najbliższych latach na terenie gminy Zdzieszowice planuje się:
 modernizację linii 110 kV relacji Hajduki – Zdzieszowice, Blachownia - Ceglana;
 modernizację linii 110 kV relacji Zdzieszowice – Krapkowice, Groszowice - Zdzieszowice;
 modernizację linii 110 kV relacji Górażdże – Zdzieszowice,
 budowę węzła sieciowego 15/0,4 kV w Żędowicach Żyrowej oraz w Januszkowicach ,
 przebudowę lini 15 kV relacji Jasiona – Żyrowa ,
Ponadto w obrębie stacji Zdzieszowice oraz Koksownia Zdzieszowice planowana jest lokalizacja źródła wytwórczego o
nazwie „Elektrownia Zdzieszowice” o mocy przyłączeniowej ok. 150 MW. Planuje się przyłączenie ww. źródła do Stacji
Kędzierzyn, bądź do stacji Kędzierzyn oraz GPZ Zdzieszowice.
Na terenie gminy funkcjonują również elektrownie wodne w Januszkowicach i Krępnej.
Postuluje się rozwój linii średniego napięcia (SN 15 kV), głównie jako sieci kablowe. Dopuszcza się poza obszarami
zabudowanymi sieci napowietrzne.
Postuluje się powiększenie liczby stacji transformatorowych 15/0,4 kV, głównie na terenach planowanego
zainwestowania.
Dopuszcza się na terenie realizacje elektrowni wykorzystujących ekologiczne źródła energii w tym elektrownie wiatrowe.
Ze względu na charakter terenu lokalizacja urządzeń elektrowni wiatrowych wymaga uwzględnienia walorów
krajobrazowych w tym ochrony Parku Krajobrazowego Góry Św. Anny.

5.2.5. Zaopatrzenie w energię cieplną
Docelowo należy zlikwidować indywidualne formy ogrzewania w mieście Zdzieszowice i objąć centralnym system
ciepłowniczym całe miasto.
Natomiast na obszarach wiejskich ze względu na brak sieciowych systemów centralnego ogrzewania dopuszcza się
indywidualne formy ogrzewania lub lokalne kotłownie. W najbliższym okresie nie przewiduje się realizacji centralnych
urządzeń ciepłowniczych, umożliwiających dostawę ciepła dla odbiorców indywidualnych we wsiach gminy
Zdzieszowice.
Postuluje się stosowanie ekologicznych paliw do celów grzewczych (energia elektryczna, gaz przewodowy i
bezprzewodowy, oleje opałowe).

5.2.6. Alternatywne źródła energii
Na terenie obrębu Krępna wyznacza się obszar na którym dopuszcza się lokalizowanie urządzeń elektrowni wiatrowych.
Wokół projektowanej elektrowni wiatrowej wyznacza się strefę 500 m na obszarze której obowiązuje zakaz zabudowy.
Na terenie wskazanym pod rozwój alternatywnych wiatrowych źródeł energii zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy
mieszkaniowej.
W studium wyznacza się rezerwę pod energetykę wiatrową, a szczegółowa lokalizacja powinna nastąpić na etapie mpzp
bądź realizacji inwestycji, poprzedzonym przeprowadzeniem analiz (analiza przyrodniczo-środowiskowa: Inwentaryzacja
ornitologiczna, Inwentaryzacja przyrodnicza, Ocena oddziaływania hałasowego, Ocena oddziaływania na krajobraz),
wymienionych w Stanowisku Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu z dnia 1 października 2008 r. w sprawie
ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie województwa opolskiego.
Wyznaczenie optymalnej lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy nie przesądza o realizacji inwestycji, a także nie
zwalnia potencjalnego inwestora z odpowiednich obowiązków prawnych (przede wszystkim wynikających z działu V
Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
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ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.). Przed
uzyskaniem pozwolenia na budowę obowiązuje inwestora szczegółowa procedura środowiskowa, która umożliwia nie
dopuszczenie do realizacji przedsięwzięcia znacząco oddziałującego na środowisko, w tym na cele i przedmiot ochrony
obszarów Natura 2000. Przed ostatecznym podjęciem decyzji zaleca się przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji
przyrodniczej dla właściwego oszacowania ryzyka. Na potrzeby lokalizacji farm wiatrowych konieczna będzie budowa
linii napowietrznych, bądź kablowych średniego lub wysokiego napięcia (w zależności od mocy turbiny wiatrowych),
służących wprowadzeniu wytworzonej mocy do sieci.
W mieście Zdzieszowice, na projektowanym terenie aktywności gospodarczej dopuszcza się elektrownie gazowe,
biogazowe i olejowe.

Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej
100 kW - farma fotowoltaiczna na terenie obrębów Krępna – Rozwadza oraz na terenach zabudowy produkcyjnej
i usługowej w miejscowościach Januszkowice i Rozwadza oznaczonych symbolami 1Ef, 2G/Ef, 2U/P/Ef.
Lokalizacja paneli fotowoltaicznych na ww terenach musi spełniać uwarunkowania wynikające z decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Wyznacza się, określoną na rysunku studium, strefę ochronną urządzeń wytwarzających energię ze źródeł
odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW, w której muszą się zawrzeć ograniczenia w zabudowie,
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz znaczące oddziaływania na środowisko, a w szczególności
przekroczenia normatywnych parametrów jakości środowiska w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń
oraz promieniowania elektromagnetycznego wynikające z funkcjonowania urządzeń.

W granicach strefy ochronnej urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej
100 kW ustala się zakaz lokalizowania zabudowy przeznczonej na stały pobyt ludzi.

5.2.7. Telekomunikacja
W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się rozbudowę istniejących sieci i budowę nowych, w
zależności od zapotrzebowania, na warunkach określonych przez administratora sieci.

5.2.8. Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami prowadzona powinna być zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami przyjętym Uchwałą Nr
L/380/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010 roku:.
 zapobieganie powstaniu odpadów,
 ograniczenie wytwarzanych odpadów,
 właściwa izolacja odpadów od środowiska,
 wprowadzenie systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych,
 wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej gminy,
 inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk”,
 wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami.

5.2.9. Melioracje
Wprowadza się wymóg prawidłowego funkcjonowania systemów melioracyjnych poprzez ich właściwą eksploatację i
konserwację. Odpowiedzialność za właściwe utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych spoczywa na
zainteresowanych właścicielach gruntów.
Stan urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Zdzieszowice jest niezadowalający. Większość
urządzeń melioracyjnych wymaga odbudowy lub modernizacji.

5.2.10. Urządzenia wodne
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Na terenie gminy Zdzieszowice zlokalizowane są następujące urządzenia wodne:
 stopień wodny Januszkowice na rzece Odrze;
 stopień wodny Krępna na rzece Odrze;
 elektrownia Januszkowice i elektrownia Krępna.
Planuje się modernizację:
 istniejących jazów sektorowych na jazy klapowe;
 istniejących małych śluz żeglugowych na śluzy średnie o długości użytkowej 135 m i szerokości w głowach 12
m.
Ponadto w granicach administrowanych przez RZGW gruntów mogą być prowadzone drobne korekty linii brzegowej
rzeki Odry w razie zaistnienia takiej potrzeby.

5.2.11. Cmentarze
Z pięciu funkcjonujących cmentarzy na terenie gminy Zdzieszowice (Januszkowice, Jasiona, Krępna, Zdzieszowice i
Żyrowa) rozważa się rozbudowę tylko cmentarza w Zdzieszowicach. Pozostałe cmentarze funkcjonować będą do
pełnego ich zapełnienia i nie przewiduje się ich rozbudowy.
Na terenie gminy nie ma grzebowiska dla zwierząt i nie planuje się jego lokalizacji.

6.

OBSZARY ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
O ZNACZENIU LOKALNYM

Do planowanych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy
Zdzieszowice na lata 2009 – 2013 zalicza się:
 Remont stadionu miejskiego;
 Remont małego budynku szkoły na mieszkania komunalne (6 mieszkań);
 Budowa Hali Targowej;
 Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach;
 Budowa boisk przyszkolnych przy Gimnazjum;
 Budowa obwodnicy centrum Zdzieszowic;
 Remont boiska sportowego wraz z budową budynku szatni z zapleczem socjalnym w Rozwadzy;
 Budowa boiska w Parku Zabaw i Wypoczynku w Zdzieszowicach;
 Wykonanie kompleksu boisk sportowych przy PSP nr 2;
 Budowa Domu Seniora przy ul. Fabrycznej;
 Zagospodarowanie terenu przystani promowej wraz z budową amfiteatru letniego;
 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż prawego brzegu rzeki Odry wraz z miejscami do wypoczynku;
 Przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ulicy Waryńskiego;
 Uzbrojenie terenu przy ul. Waryńskiego pod budownictwo niskie – 17 ha;
 Budowa budynku socjalnego wraz z szatnia na terenie stadionu miejskiego w Zdzieszowicach;
 Remont boiska sportowego w Krępnej;
 Remont boiska sportowego przy ul. Myśliwca w Zdzieszowicach.
Wyznacza się w Januszkowicach projektowany ciąg rekreacyjno – sportowy realizowany jako tereny kultury fizycznej i
turystyki w tym tereny rekreacyjne i urządzeń sportowych, oznaczony na rysunku studium określającym kierunki
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice, służący realizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

7.

OBSZARY ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
O ZNACZENIU PONADLOKALNYM

Pomimo ujętych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego zadań samorządowych i
rządowych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych Wojewoda Opolski, zgodnie z art. 23 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wskazał zadań rządowych służących realizacji celu publicznego.
Wskazać jednak należy zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, mające bezpośrednie przełożenie
na sposób zagospodarowania gminy Zdzieszowice.
Poniżej przedstawiony jest wykaz zadań samorządowych i rządowych służących realizacji ponadlokalnych celów
publicznych ujętych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, odnoszący się do terenu
gminy Zdzieszowice:
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8.

dostosowanie drogi wojewódzkiej nr 423 do parametrów technicznych klasy G, wraz z budową obwodnic
miejscowości: Krępna, Rozwadza, Zdzieszowice, Januszkowice,
postulowana budowa mostów: w gminie Zdzieszowice w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O relacji Zdzieszowice
– Walce (w miejscu obecnej przeprawy promowej), łączącej drogę wojewódzką nr 423 i krajową nr 45;
podniesienie klasy żeglowności rzeki Odry z III na IV (m.in.: przebudowa jazów sektorowych na jazy klapowe na
stopniu wodnym Januszkowice; remont istniejących śluz pociągowych z awanportami na stopniu wodnym
Januszkowice; przebudowa śluz małych na „duże” (o wym. 125 x 12 x 3 m) stopniu wodnym: Januszkowice;
ewentualna przebudowa istniejących linii 220 kV na linie 400 kV, względnie na linie wielonapięciowe i
wielotorowe, w relacjach: Kędzierzyn – Groszowice,
przebudowa linii napowietrznej jednotorowej linii 110 kV relacji: Hajduki-Zdzieszowice, odczep Koźle –
Zdzieszowice wraz z przelotowym wprowadzeniem do GPZ Ścinawa,
modernizacja dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji: Zdzieszowice – Krapkowice, Krapkowice –
Groszowice, Zdzieszowice – Groszowice,
dostosowanie linii 110 kV relacji: Groszowice – Górażdże – Zdzieszowice, Groszowice– Zdzieszowice do
zwiększonego obciążenia,
modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław na parametry DN 500 PN 8,4MPa,
modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Blachownia, odgałęzienie do SRP Strzelce
Opolskie,
przebudowa SRP: Żyrowa, Rozwadza, realizacja „Programu dla Odry 2006”, oraz zadań ujętych w „Programie
poprawy stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych w miastach i miejscowościach położonych nad rzeką Odrą
i rzeką Nysą Kłodzką na terenie woj. opolskiego – dot. lat 2009/2025”;
W zakresie terenów zmiany studium – odcinki inwestycji:
o Budowa gazociągu strategicznego DN1000 PN 8,4 MPa relacji Zdzieszowice – Wrcław wraz z
infrastrukturą niezbęną do jej obsługi na terenie województwa śląskiego, opolskiego i
dolnośląskiego

OBSZARY DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE
MIEJSCOWYCH
PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

W granicach gminy występują obszary, na których wymóg sporządzania planów miejscowych wynika z występowania
terenów górniczych, na podstawie art. 53 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Nie występują obszary, które należy objąć planem miejscowym ze względu na przewidywaną realizację programów
wojewódzkich lub programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
Na terenie gminy i miasta Zdzieszowice w studium nie ustala się obszarów wymagających scaleń i podziału
nieruchomości, nie ustala się zatem terenów do obowiązkowego opracowania planów z tym związanych.
Nie ustala się innych terenów do obowiązkowego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9.

OBSZARY DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszarami, dla których gmina i miasto Zdzieszowice zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego są:


tereny, na których niniejsze studium przewiduje odmienne zagospodarowanie niż w dotychczasowych planach
zagospodarowania przestrzennego, w szczególności tereny pod nowe zainwestowanie, wymagające zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.,



tereny lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej
100kW - farmy fotowoltaiczne wraz ze strefami ochronnymi.

Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotycząca definicji obszaru, o którym mowa w art.
14 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustala się, że obszarem, w rozumieniu art. 14 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
10 maja 2003 r. Nr 80 poz. 717), jest:
 teren wyznaczony w studium liniami rozgraniczającymi,
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część terenu, wyznaczonego w studium liniami rozgraniczającymi która nie została dotychczas objęta miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego, jeśli tworzy jeden zwarty obszar,
cała jednostka terenowa wyznaczona liniami rozgraniczającymi w obowiązującym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,
dowolna enklawa istniejącej lub planowanej ulicy lub drogi,
dowolna enklawa terenów kolejowych położona poza terenami zamkniętymi,
teren wyznaczony przez granice naturalne istniejące drogi (wydzielone w ewidencji gruntów) i cieki wodne, lecz nie
mniejszy niż 1 ha.

10. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
10.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna
Gmina nie posiada dużych zasobów wartościowych areałów rolnych. Udział gleb dobrych, będących w II i III klasie
bonitacyjnej wynosi zaledwie 16,94 %. Gleby średnie IV klasy bonitacyjnej to 29,33 % ogółu, zaś gleby słabe i bardzo
słabe V i VI klasy bonitacyjnej stanowią aż 53,73 %. Natomiast udział użytków zielonych (łąki i pastwiska) będących w II i
III klasie bonitacyjnej wynosi 22,85 %, w IV klasie – 59,89 %, zaś najsłabsze V i VI klasy to 17,26 % ogółu.
Gleby chronione koncentrują się przede wszystkim w dolinie Odry. Tworzą one tu rozległe kompleksy, ciągnące się
wzdłuż rzeki. Większe obszary gleb chronionych występują również w granicach Parku Krajobrazowego Góry Świętej
Anny w sąsiedztwie gminy Leśnica. Tereny obejmujące gleby chronione objęte zakazem zabudowy powinny być
wykorzystane w miarę możliwości dla rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem wdrażania zasad rolnictwa ekologicznego i
dostosowanie produkcji rolniczej do warunków przyrodniczych obszaru i zasad jego ochrony. Powinna rozwijać się także
hodowla zwierząt dostosowana do uwarunkowań. Ponadto powinno dążyć się do zwiększania areałów gospodarstw
indywidualnych. Alternatywnym rozwiązaniem dla produkcji rolniczej jest prowadzenie gospodarstw agroturystycznych.
Sprzyjają temu walory turystyczne na terenie gminy.
W związku z powyższym podstawowe kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej powinny
polegać na:
a)

ograniczaniu przeznaczania na cele nierolnicze gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych;

b)

ochronie i powiększaniu zasobów leśnych;

c)

wspieraniu rozwoju produkcji rolniczej;

d)

wspieraniu rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;

e)

modernizacji istniejących i tworzeniu nowych ośrodków i zakładów obsługi gospodarki rolnej;

f)

wprowadzania nowych i pielęgnacji istniejących zadrzewień śródpolnych i przydrożnych,

g)

podnoszeniu standardu systemu infrastruktury technicznej, w tym melioracji i urządzeń wodnych.

10.2. Zalesienia
Ze względu na nieznaczne zalesienie gminy i stosunkowo duży udział gruntów słabych bonitacyjne należy część
użytków rolnych przeznaczyć pod zalesienie. Zalesienia należy lokalizować na gruntach o niskiej bonitacji. Program
zalesień może nastąpić poprzez weryfikację granicy rolno - leśnej. Program ten wymaga opracowania. Przeznaczając
grunty rolne pod zalesienie nie należy zapomnieć o zachowaniu unikalnych walorów krajobrazu, który tworzą między
innymi użytki zielone. Enklawy łąk wśród lasów wzbogacają ten krajobraz.
Proponowane tereny pod zalesienia to areały zlokalizowane w sołectwach Krępna, Rozwadza, Żyrowa oraz mieście
Zdzieszowice – przy granicy z Rozwadzą i Żyrową oraz w sąsiedztwie Zakładów Koksowniczych Sp. z o.o. Jednakże
dopuszcza się zalesienie innych niż wskazane w Studium tereny mając jednak na uwadze zalesianie gruntów słabych
klas.

10.3. Ochrona lasów
Tereny leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym i krajobrazowym. Skupia się w nich
większość chronionych i rzadkich gatunków roślin, występujących na terenie gminy.
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Powiększenie potencjału leśnego nastąpi w wyniku wyrównania i obniżenia granicy rolno – leśnej oraz zalesienia
użytków rolnych o małej wartości rolniczej. Polany śródleśne znajdujące się wśród kompleksów leśnych należy
zachować. Wskazana jest również przebudowa składu gatunkowego lasów w celu zmniejszenia udziału świerka w
istniejącym drzewostanie.
Ponadto należy uwzględnić:
 zakaz lokalizacji zabudowy z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących gospodarce leśnej;
 zakaz przegonu i wypasu bydła i owiec na powierzchniach leśnych;
 usuwanie na bieżąco złomów i wywrotów oraz drzew obumierających i zasiedlonych przez szkodniki;
 korowanie drewna iglastego pozostawionego w lesie oraz pni po ściętych drzewach;
 wykładanie pułapek na kornika;
 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej;
Wzdłuż pieszych szlaków turystycznych prowadzących przez tereny leśne należy wprowadzić dodatkowe elementy
zagospodarowania, w formie: miejsc wypoczynku, punktów widokowych, schronów przeciwdeszczowych.

11. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I
OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH
Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią obejmuje obszar pomiędzy linią brzegową a wałem przeciwpowodziowym
lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i
przymuliska.
Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią należy uwzględnić wymagania z art. 40 oraz art. 83 ustawy z dnia
18.07.2001 r Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) na podstawie których zakazuje
się między innymi:
 lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą
zanieczyścić wody;
 prowadzenia odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, w tym w szczególności ich składowania;
 wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych nie związanych z gospodarką
wodną i przeciwpowodziową;
 sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności
stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów obwałowań
lub odsypisk;
 zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót i czynności, które
mogłyby utrudnić ochronne przed powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości wód.
Studium wyznacza dodatkowo teren zalewowe zgodnie z rysunkiem, na którym ustala się zakaz lokalizowania na
terenach rolnych inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tereny
przeznaczone pod zainwestowanie w granicach terenów zalewoych wymagają właściwych zabezpieczeń i rozwiązań
technologicznych.

Zgodnie mapami zagrożenia powodziowego (wersja nieoficjalna) teren zmiany studium, (obszar w obrębie
Rozwadza) znajduje się w zasięgu zalewu Q 1% i Q 0,2% od rzeki Odry. Docelowo zasięg zalewu Q 1 % stanowić
będzie obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym obowiązywać będą zakazy określone w art. 40
ust.3 i art. 88l ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.). Na
terenach zalewania wodami Q 1% określonych dla obszaru zmiany studium, należy przy projektowaniu
przedsięwzięcia uwzględnić docelowe regulacje prawne – a mianowicie uprawomocnienie się obszaru zalewu Q
1 % jako obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.
Na obszarze gminy nie zidentyfikowano zagrożeń związanych z osuwaniem się mas ziemnych.
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12. OBIEKTY I OBSZARY DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU
KOPALINY FILAR OCHRONNY
Na terenie miasta i gminy Zdzieszowice nie ma obiektów i obszarów dla których wyznaczono lub wyznacza się w złożu
kopalin filar ochronny.

13. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH
Na terenie miasta i gminy Zdzieszowice nie są zlokalizowane pomniki zagłady i ich strefy ochronne w rozumieniu ustawy
z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późniejszymi
zmianami).

14. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB
REKULTYWACJI
Następujące obszary wymagają przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji:


obiekty mieszkalne w parku we wsi Żyrowa – przekształcić w zabudowę usługową;



tereny zabudowy mieszkaniowej z sąsiadującym kompleksem garaży i zabudowy po przemysłowej w – miasto
Zdzieszowice, pomiędzy linia kolejową nr 136 a drogą powiatową 1444 O - przekształcić całkowicie w teren obsługi
komunikacji samochodowej, z możliwością adaptacji zabudowy istniejącej lub jej wyburzenia;



obiekt pałacowy w bardzo złym stanie technicznym w miejscowości Rozwadza – przekształcić w obiekt mieszkalnousługowy.

15. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH
Do terenów zamkniętych znajdujących się na terenie gminy i miasta Zdzieszowice zalicza się działki ewidencyjne, przez
które przebiegają linie kolejowe, uznane za tereny zamknięte decyzją nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września
2005 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z
dnia 14 października 2005 r. ze zm.):
 nr 109 w obrębie geodezyjnym Januszkowice, o powierzchni 1,5979 ha;
 nr 170/4 w obrębie geodezyjnym Januszkowice, o powierzchni 1,6139 ha;
 nr 251 w obrębie geodezyjnym Jasiona, o powierzchni 0,3734 ha;
 nr 202 w obrębie geodezyjnym Krępa, o powierzchni 2,8273 ha;
 nr 845 w obrębie geodezyjnym Krępa, o powierzchni 0,9200 ha;
 nr 473 w obrębie geodezyjnym Rozwadza, o powierzchni 3,5220 ha;
 nr 821 w obrębie geodezyjnym Rozwadza, o powierzchni 2,5600 ha;
 nr 342/2 w obrębie geodezyjnym Zdzieszowice, o powierzchni 13,3907 ha.
Dla terenów tych nie wyznacza się stref ochronnych.
Granice terenów zamkniętych określono na rysunku studium.

16. WYTYCZNE DO MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać następujące wytyczne
niniejszego studium:






określone dla poszczególnych jednostek planistycznych funkcje terenów, w ramach dopuszczonych funkcji
podstawowych i uzupełniających terenu, ulegają uściśleniu na etapie planu miejscowego z uwzględnieniem
lokalnych uwarunkowań przestrzennych, fizjograficznych, przyrodniczych, ekonomicznych, komunikacyjnych oraz
infrastrukturalnych;
za zgodne z ustaleniami studium uznaje się zagospodarowanie w całości funkcją uzupełniającą terenów
wydzielonych z jednostki planistycznej;
dopuszcza się, uznając za zgodne z ustaleniami studium, utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia, sposobu
zagospodarowania i zabudowy także na terenach, na których studium przewiduje inną funkcję;
dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów z zachowaniem i kontynuacją funkcji pod warunkiem zgodności z
przepisami odrębnymi;
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linie rozgraniczające poszczególne jednostki planistyczne podlegają uściśleniu w planach miejscowych, przy
uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań, zwłaszcza szczegółów terenowych, granic ewidencyjnych nieruchomości
oraz korekt niezbędnych do właściwego zagospodarowania terenu, szczególnie gdy korekta granic jest niezbędna
dla właściwej obsługi komunikacyjnej lub wyposażenia w infrastrukturę techniczną;
wielkość wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej oraz wskaźnika powierzchni zabudowanej może być
regulowana w planach miejscowych w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb kształtowania ładu
przestrzennego, pod warunkiem nie przekraczania wartości granicznych wskazanych dla poszczególnych jednostek
planistycznych;
dopuszcza się ustalanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego minimalnej powierzchni działki
budowlanej na której można realizować zabudowę dla działek istniejących, nie spełniających wymogów określonych
dla poszczególnych jednostek planistycznych;
określone na rysunku studium strefy dopuszczalnej lokalizacji zabudowy kubaturowej na terenach o dominującej
funkcji terenów sportu i usług turystyki podlegają uściśleniu w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb
kształtowania ładu przestrzennego, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia obsługi komunikacyjnej i
infrastrukturalnej zabudowy;
przepisy odrębne przyjęte po wejściu w życie studium, a odnoszące się do ustaleń studium, należy traktować jako
nadrzędne w stosunku do niniejszego studium.

PODSUMOWANIE
Celem opracowania było sporządzenie dokumentu zawierającego uaktualnione dane na temat uwarunkowań i kierunków
rozwoju poszczególnych funkcji miasta i gminy Zdzieszowice. W studium uwzględniono wszystkie elementy
zagospodarowania przestrzennego obszaru, opracowane w następujących działach: rolnictwo, leśnictwo, przemysł,
turystyka i rekreacja, mieszkalnictwo, usługi, infrastruktura techniczna i komunikacja. Zwrócono uwagę także na
zagadnienia dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz ustalono generalne zasady przebudowy
układu przestrzenno – funkcjonalnego.
Podstawowe problemy, które poruszono to:
 stworzenie możliwości terenowych dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, mieszkaniowo-usługowego o
zróżnicowanej intensywności zabudowy w mieście Zdzieszowice;
 stworzenie możliwości terenowych dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, mieszkaniowo-usługowego i
zagrodowego w wiejskich jednostkach osadniczych gminy;
 określenie warunków rozwoju miasta Zdzieszowice jako gminnego ośrodka usługowego;
 określenie warunków rozwoju poszczególnych wsi w gminie;
 zapewnienie warunków do rozwoju budownictwa usługowego we wszystkich miejscowościach gminy;
 ograniczenie uciążliwości przemysłu przez jego modernizację, restrukturyzację, wprowadzenie stref buforowych;
 wykorzystanie w miarę możliwości dla rozwoju rolnictwa kompleksów glebowych o wysokiej wartości rolniczej
(wdrażanie zasad rolnictwa ekologicznego i dostosowanie produkcji rolniczej do warunków przyrodniczych obszaru i
zasad jego ochrony);
 określenie chronionych elementów środowiska przyrodniczego;
 uściślenie wymogów ochrony środowiska dla poszczególnych obszarów chronionych;
 określenie kierunków działań zmierzających do poprawy jakości środowiska we wszystkich jego elementach;
 podporządkowanie rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego obszaru wymogom ochrony środowiska
przyrodniczego;
 rewaloryzacja cennych zespołów urbanistycznych i parków podworskich;
 modernizacja układu komunikacyjnego;
 uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej;
 rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi;
 rozbudowa infrastruktury technicznej.

Celem zmiany studium zgodnie z regulacjami art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) wyznaczenie w studium obszarów,
na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Inwestycje stanowią farmy fotowoltaiczne na terenach zmiany studium
oznaczonych symbolami 1Ef, 2AG/Ef i 2 U/P/Ef.
Jednocześnie w związku z związku z uwarunkowaniami terenów w obrębie Żyrowa i Januszkowice niezbędne
było uzupełnienie terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej o równorzędne tereny usług.
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SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM
Z zakresu rozwoju funkcjonalnego:
1)

Dla funkcji rolniczej: rozwój funkcji, jako jednej z podstawowych.

2)

Dla gospodarki leśnej: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w oparciu o ustalenia planów urządzenia lasów
oraz stworzenie możliwości powiększania terenów leśnych w wyniku zalesienia.

3)

Dla funkcji przemysłowej: rozwój terenów przemysłowych w oparciu o tereny produkcyjne oraz bezpośrednie
sąsiedztwo ważnych szlaków komunikacyjnych, racjonalne gospodarowanie złożami surowców.

4)

Dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej: rozwój funkcji poprzez promowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz
adaptowanie obiektów zabytkowych na cele turystyczne, tworzenie szlaków turystycznych.

5)

Dla funkcji mieszkaniowej: zachowanie rezerw terenowych pod rozwój tej funkcji we wszystkich jednostkach
osadniczych, podwyższenie jakości mieszkań komunalnych, uzupełnienie istniejącej zabudowy.
Dla funkcji usługowej: zachowanie rezerw pod budownictwo usługowe, rozwój lokalnych ośrodków usługowych z
nastawieniem na obsługę mieszkańców.

6)

Z zakresu ochrony środowiska i jego zasobów:
1)
2)
3)

Ochroną obejmuje się ustanowione na terenie gminy formy ochrony przyrody.
Proponuje się stosowanie zabiegów minimalizujących negatywny wpływ na powietrze atmosferyczne, wody
powierzchniowe, gleby oraz oddziaływanie hałasu, promieniowania elektromagnetycznego
Prowadzenie działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ochrony zasobów surowców mineralnych i wód
podziemnych

Z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1)

2)
3)

Ochroną obejmuje się: obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego,
stanowiska archeologiczne, obiekty objęte ochroną konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
Ochrona szczególnie cennych kulturowo obszarów w strefach ochrony konserwatorskiej.
Wyznacza się następujące strefy:





Strefa „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej;
Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej;
Strefa „K” – ochrony krajobrazu kulturowego;
Strefa „OW” – ochrony archeologicznej.

Z zakresu infrastruktury:
1)

Infrastruktura komunikacyjna:




2)

Poprawa stanu technicznego dróg poprzez ich modernizację.
Szczegółowe rozwiązania komunikacyjne oraz modernizacje dróg.
Zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych.

Infrastruktura techniczna:







Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej.
Prowadzenie gospodarki odpadami w oparciu o założenia planu gospodarki odpadami.
Inwestycje związane z modernizacją stacji i linii energetycznych na terenie gminy.
Rozwój sieci telefonicznej.
Preferowanie ekologicznych źródeł energii cieplnej.
Stworzenie warunków do rozwoju zaopatrzenia w energię z niekonwencjonalnych źródeł.

Z zakresu kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
1)
2)

Rolnictwo jako uzupełniająca funkcja gminy.
Dopuszcza się zwiększenie lesistości gminy poprzez zalesienie gruntów najniższych klas bonitacyjnych oraz
nieużytków.

Z zakresu podstawowego przeznaczenia terenów:
1)

AG, P, U/P – tereny przemysłowe i poprzemysłowe i aktywności gospodarczej
Podstawowe ustalenia dla terenów:
 dopuszcza się tereny usług komercyjnych, zieleń urządzoną i nieurządzoną;
 dopuszczalna maksymalna intensywność zabudowy 1,5.

2)

R – tereny rolnicze
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Podstawowe ustalenia dla terenów rolnych:
 ustala się zakaz lokalizacji zabudowy nie związanej z produkcją rolną i obsługą rolnictwa oraz
urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej;
 dopuszcza się zalesianie gruntów rolnych.
3)

ZL – tereny zieleni leśnej
Podstawowe ustalenia dla terenów zieleni leśnej:
 ustala się zakaz lokalizacji zabudowy nie związanej z produkcją rolną i obsługą leśnictwa;
 dopuszcza się wprowadzenie funkcji związanych z rekreacją i wypoczynkiem.

4)

U – tereny usług
Podstawowe ustalenia dla terenów usług:
 ustala się lokalizację komercyjnych i publicznych o charakterze usług nieuciążliwych;
 dopuszcza się wprowadzenie funkcji związanych z rekreacją i wypoczynkiem.

5)

UKS – tereny usług sakralnych
Podstawowe ustalenia dla terenów usług sakralnych:
 dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych i publicznych o charakterze usług nieuciążliwych.

6)

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podstawowe ustalenia dla terenów mieszkaniowych:
 zabudowa jedno i wielorodzinna do 4 mieszkań o maksymalnej średniej intensywności zabudowy 0,8;
 dopuszcza się usługi typu wbudowanego lub na działkach mieszkaniowych.

7)

MR – tereny zabudowy zagrodowej
Podstawowe ustalenia dla terenów mieszkaniowych:
 zabudowa siedliskowa o maksymalnej intensywności zabudowy 0,8;
 dopuszcza się usługi typu wbudowanego lub na działkach mieszkaniowych.

8)

MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Podstawowe ustalenia dla terenów mieszkaniowych:
 zabudowa wielorodzinna o maksymalnej średniej intensywności zabudowy: 1,2;
 dopuszcza się lokalizacje usług na wydzielonych działkach, zabudowę jednorodzinną w obiektach
istniejących.

9)

MU – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszkaniowo-usługowej
Podstawowe ustalenia dla terenów mieszkaniowych:
 zabudowa o maksymalnej średniej intensywności zabudowy: 1,5;
 dopuszcza się lokalizacje usług na wydzielonych działkach, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i
wielorodzinną.

10) US – tereny rekreacyjno-sportowe
Podstawowe ustalenia dla terenów :
 dopuszcza się lokalizację zabudowy o niskiej intensywności służącej wyłącznie obsłudze terenów
rekreacyjno-sportowy.
Dla terenów w granicach zmiany studium ustalono następujące przeznaczenie:
1Ef - Tereny projektowanej elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł
odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna;
2U/P/Ef - Tereny projektowanych usług komercyjnych, zabudowy produkcyjnej oraz lokalizowania urządzeń
wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna z
dopuszczeniem usług publicznych oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, lokalami
mieszkaniowymi dla właścicieli lub zarządców obiektów. Tereny o niskiej lub średniej intensywności zabudowy;
2AG/Ef - Tereny aktywności gospodarczej (przemysłowe, produkcyjne, usługowe, składy, magazyny, bazy,
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym stacje paliw oraz lokalizowania urządzeń wytwarzających
energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna. Dopuszcza się
elektrownie gazowe, biogazowe i olejowe. Tereny o wysokiej intensywności zabudowy. Tereny zabudowy
projektowanej;
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2RM/U - Tereny zabudowy zagrodowej, oraz usług komercyjnych i publicznych z dopuszczeniem uzupełniającej
zabudowy mieszkaniowej, rzemiosła oraz drobnej wytwórczości. Tereny o niskiej intensywności zabudowy. W
zabudowie istniejącej i projektowanej;
3MN/U - Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, o charakterze zabudowy jednorodzinnej lub
małych domów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej do 6 mieszkań w budynku oraz tereny usług
(komercyjnych i publicznych) z dopuszczeniem nieuciążliwych funkcji produkcyjnych - rzemieślniczych. Tereny
w zabudowie nowo projektowanej o niskiej intensywności zabudowy;
3RU - Tereny obsługi produkcji rolnej, w zabudowie istniejącej. Dopuszczalne funkcje uzupełniające zabudowa
zagrodowa, infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zabudowa produkcyjno – usługowa;
1ZI - Tereny zieleni izolacyjnej, z dopuszczeniem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
Dla obszarów - lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej
100 kW - farma fotowoltaiczna wyznaczono strefę ochroną. Dla strefy ochronnej ustalono iż, przekroczenia
normatywnych parametrów jakości środowiska w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz
promieniowania elektromagnetycznego wynikające z funkcjonowania urządzeń nie mogą wykraczać poza teren
ustalonej strefy ochronnej.
Ponadto w związku z występowaniem na obszarze zmiany studium obszaru zagrożonego zalewaniem wodami
powodziowymi Q 1 % wprowadzono ograniczenia dla farmy fotowoltaicznej dopuszczonej na ww terenach,
ustalając dla inwestycji obowiązek zastosowaniu zabezpieczeń likwidujących zagrożenia dla jakości wód w
okresie powodzi, wykonania inwestycji w sposób nieutrudniający ochronę przed powodzią, niezwiększający
zagrożenia powodziowego lub zabezpieczenie obszaru przed powodzią przez wały przeciwpowodziowe lub
inne urządzenia ochrony przed powodzią.

WNIOSKI OKREŚLAJĄCE WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIA
KIERUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY ZDZIESZOWICE
Położenie gminy w regionie jest korzystne. Miejscowość ma charakter przemysłowy dlatego bardzo ważnym elementem
jest tu zbudowanie sieci dróg pozwalającej na szybki transport. Duże znaczenie dla rozwoju ma przebieg przez ten teren
sieci dróg lądowych. Są to przede wszystkim trasy:
 nr A4: (autostrada): Jędrzychowice (Olszyna A18) – Legnica – Wrocław – Opole – Katowice – Kraków, dalej
Tarnów – Rzeszów – Korczowa;


nr 423: Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – Kędzierzyn Koźle.

Występujący na terenie gminy umiarkowany klimat sprzyja osadnictwu, rozwojowi aktywności gospodarczych i rolnictwu.
Obszar doliny Odry jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym. W celu ochrony wartościowych
przyrodniczo obszarów gminy Zdzieszowice utworzono prawne formy ochrony przyrody. Na terenie gminy występują 2
obszary NATURA 2000 („Łęg Zdzieszowicki”, „Góra Świętej Anny”), park krajobrazowy „Góra Świętej Anny”, obszar
chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”, rezerwat przyrody „Lesisko”. Występują tutaj także 2 pomniki przyrody oraz
rzadko spotykane chronione gatunki flory i fauny. Środowisko przyrodnicze terenów zainwestowanych jest w znacznym
stopniu przekształcone w procesie ich historycznego rozwoju. Niekorzystnym jego skutkiem jest ponadnormatywne
zanieczyszczenie głównych cieków wodnych, przy czym należy zaznaczyć, że stan ich czystości ulega z roku na rok
zdecydowanej poprawie. Miejscowe rzeki są dodatkowo źródłem cyklicznie powtarzających się gwałtownych zagrożeń
powodziowych i w związku z tym oczekuje się zdecydowanych inwestycji w infrastrukturę przeciwpowodziową.
Problemem dla środowiska są także funkcjonujące zakłady przemysłowe oraz uciążliwy, tranzytowy ruch pojazdów w
centralnych rejonach miasta, który może się nasilać wraz z oczekiwanym wzrostem natężenia ruchu. Poprawę tego
stanu upatruje się w planowanych inwestycjach w infrastrukturę drogową. Jako jeden z priorytetów należy rozważyć
budowę obejścia drogowego dla miasta Zdzieszowice. Występowanie wielkopowierzchniowych obszarów cennych
przyrodniczo oraz zagrożeń hydrologicznych skutkuje ograniczeniami w rozwoju przestrzennym gminy. Dotyczy to
przede wszystkim dalszego rozwoju bazy ekonomicznej gminy, w świetle ograniczeń wynikających z przepisów
szczególnych dotyczących ochrony przyrody i środowiska. Wartościowe zasoby środowiska kulturowego są obecnie
częściowo zdegradowane. Rewaloryzacji wymagają najcenniejsze obiekty zabytkowe. Ogółem na terenie gminy
ewidencja zabytków obejmuje 70 obiektów, z czego 12 obiektów znajduje się w rejestrze zabytków województwa
opolskiego. W celu prowadzenia skutecznej ochrony wartości kulturowych wyznaczono także strefy ochrony
konserwatorskiej.
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Na obszarze 57,4 km² zamieszkuje około 17,1 tysięcy mieszkańców, co daje średnią gęstość zaludnienia na poziomie
298 osób/km². Jest to typowy wskaźnik dla gmin miejsko – wiejskich z dominującym ośrodkiem miejskim. Gminę
Zdzieszowice zamieszkuje jeszcze stosunkowo młoda demograficznie społeczność. Ponad 20 % zameldowanych
mieszkańców nie ukończyło 20 roku życia. Jednakże od blisko 10 lat postępują niekorzystne procesy demograficzne.
Przyrost naturalny jest dodatni i obecnie wynosi 1,9 ‰. Z bilansu migracji wynika jednak, że więcej osób opuszcza gminę
niż do niej napływa (–5,0 ‰). Współczynnik obciążenia demograficznego, to jest stosunek ludności w wieku
nieprodukcyjnym do liczebności wieku produkcyjnego wynosi 0,44.
Pod względem struktury gospodarczej gmina Zdzieszowice zaliczana jest do przemysłowo – usługowych, a samo miasto
Zdzieszowice należy do głównych ośrodków przemysłowych województwa opolskiego. O pozycji tej zdecydował rozwój
przemysłu koksochemicznego i działające od 1932 roku ArcelorMittal Poland SA (dawne Zakłady Koksownicze
„Zdzieszowice” Sp. z o.o.), które determinują charakter gospodarczy miasta i gminy Zdzieszowice. Funkcje produkcyjne
mają znaczny udział w strukturze miejskiej i gminnej gospodarki. Gospodarka rolna pełni pierwszoplanową rolę na
terenach wiejskich. Transformacja systemowa w Polsce wymusiła szereg zmian, które w pierwszej dekadzie po 1989
roku niekorzystnie odbiły się także na gminie. Ograniczenie, a także zaniechanie produkcji przez ówczesne zakłady
produkcyjne spowodowały wzrost bezrobocia. Wskutek powyższego realne dochody części mieszkańców gminy obniżyły
się w stosunku do lat 70 – tych i 80 – tych XX wieku. Szansą na poprawę bytu pracowników oraz kooperantów upadłych
przedsiębiorstw są inwestycje zewnętrzne oraz system wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jednocześnie
prężnie rozwija się sektor usług. Sprywatyzowano handel oraz większość innych branż usługowych. Struktura i
rozmieszczenie usług publicznych i nierynkowych jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb. To właśnie stale
rozwijający się sektor usługowy, a także zmodernizowane zakłady produkcyjne i nowo powstałe zakłady rzemieślnicze
dają znaczą część miejsc pracy. Pozostała grupa pracujących znajduje zatrudnienie poza granicami gminy, zwłaszcza w
zakładach przemysłowych zlokalizowanych na terenie pobliskich miast. Powyższe decyduje, że gmina nie jest zagrożona
bezrobociem strukturalnym. Obecny wskaźnik bezrobocia kształtuje się na zbliżonym poziomie w stosunku do innych
gmin województwa opolskiego i od kilku lat systematycznie spada. Niekorzystnym, nasilającym się zjawiskiem jest
emigracja zarobkowa zagranicę, zwłaszcza przez najmłodszą grupę osób w wieku produkcyjnym. Standard życia jest
zróżnicowany i nie można go jednoznacznie określić. Średni dochód na 1 mieszkańca kształtował się w 2009 roku na
poziomie 3000 – 3500 złotych brutto i był na wyższym poziomie w porównaniu z innymi samorządami powiatu i
województwa. Dla inwestujących przedsiębiorców gmina oferuje ulgi podatkowe, obecne i planowane rezerwy terenowe
dla wprowadzenia nowych obiektów produkcyjnych i usługowych. Ponadto gmina posiada nadwyżki energii elektrycznej,
cieplnej oraz wody i wolne moce przerobowe oczyszczalni ścieków, co stwarza dobre warunki dla wprowadzenia nowych
inwestycji.
Standard zamieszkania w gminie jest zróżnicowany. Na terenach wiejskich nowoczesna zabudowa jednorodzinna i
zagrodowa sąsiaduje z zabudową sprzed 1945 roku, która nierzadko charakteryzuje się brakiem wyposażenia w
podstawowe elementy sanitarne. Znaczne dysproporcje występują także w poszczególnych częściach miasta, co
dotyczy zwłaszcza obszaru centrum. Gmina dysponuje znacznymi rezerwami terenowymi dla wprowadzenia nowej
zabudowy mieszkaniowej, jednak nie przekłada się to jeszcze na zwiększenie ruchu budowlanego. W związku z
powyższym oczekuje się dalszego rozwoju infrastruktury technicznej, a szczególnie modernizacji szlaków
komunikacyjnych, sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacyjnej. Pożądane jest wykorzystanie
niezagospodarowanych, wolnych od zabudowy przestrzeni w obrębie poszczególnych rejonów miasta i jednostek
wiejskich. Zespoły wielkoblokowej zabudowy wielorodzinnej z ubogim programem usług towarzyszących i urządzonych
zespołów zieleni wymagają gruntownej modernizacji i uzupełnienia obiektami usługowymi oraz rekreacyjnymi w trwałej
zabudowie o wysokich walorach estetyczno – użytkowych. Wskazane jest uporządkowanie terenów zielonych na
obszarach wiejskich, przede wszystkim zdegradowanych, zabytkowych założeń parkowych. Obszary te wymagają
opracowania programów rewitalizacyjnych, na podstawie których można przeprowadzić szereg niezbędnych inwestycji
współfinansowanych przez fundusze pochodzące z Unii Europejskiej.
Należy nadmienić, że gmina posiada szereg opracowanych dokumentów o randze planistycznej i strategicznej (między
innymi: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plan rozwoju lokalnego, lokalny program rewitalizacji,
wieloletni plan inwestycyjny, program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami), ujmujących szczegółowy
program rozwoju miasta w perspektywie najbliższych kilkunastu lat w kontekście: gospodarki przestrzennej, ochrony
wartości kulturowych, infrastruktury społecznej i technicznej oraz aktywności gospodarczych.
Zasoby środowiska naturalnego są podstawą do rozwoju w zakresie funkcji turystycznej, gospodarki leśnej i
przemysłowej. Czynnikiem hamującym rozwój w tych kierunkach mogą być jednak wysokie wymagania z zakresu
ochrony środowiska, dotyczące występujących tu obszarów chronionych, ponieważ korzystanie z tych zasobów nie
powinno powodować strat w środowisku i pogarszać jego stanu czystości.
Duże tereny chronione, oraz specjalne ograniczenia dotyczące nieprzekraczalnych norm zanieczyszczeń na nich,
pozwalają zachować wysoką jakości środowiska naturalnego, co sprzyja rozwojowi wszystkich powyższych funkcji
gminy. Dlatego ochronę środowiska przyrodniczego i dbałość o stałą poprawę jego stanu czystości należy zaliczyć do
zadań priorytetowych.
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Szans na wzmocnienie potencjału ekonomicznego, nie tylko przemysłu, należy upatrywać w rozwoju rzemiosła, małych
rodzinnych przedsiębiorstwach, poprzez rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej oraz tworzenie bazy
umożliwiającej przyjęcie zakładów zaawansowanej technologii. Na obszarach stanowiących obecne, a także potencjalne
strefy rozwoju aktywności, gospodarka przestrzenna powinna uwzględnić priorytet infrastruktury technicznej oraz
społecznej, sprzyjającej tworzeniu usług podstawowych i towarzyszących.
Dążeniem nadrzędnym przy wyznaczaniu zasad rozwoju gospodarczego gminy jest ciągła poprawa jakości życia
społeczności lokalnej.
Z uwagi na występowanie części terenu w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny oraz
bezpośrednie oddziaływanie obszarów zmiany na obszary ochrony krajobrazowej ograniczono wyskość
budynków na terenie zmiany, w tym obiekty budowalne nie mogą przekroczyć 30m wysokości.
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