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1. WSTĘP 
 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego jest elementem strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko tego dokumentu i została opracowana na podstawie stanowiska Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu. 

Prace nad Koncepcją kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego 

Obszaru Funkcjonalnego są częścią projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego, który otrzymał dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2007 – 2013 w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 

planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  

 

1. 1.Podstawy formalno – prawne opracowania prognozy. 
 

Wybrane źródła prawa wspólnotowego regulującego postępowanie OOŚ: 

 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. WE L. 197 z 21.7.2001); 

− Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. EWG L 175 z 5.7.1985);  

− Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory (Dz. U. EWG L 206 z 22.7.1992); 

− Dyrektywa 79/409/EWG Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. EWG L. 

103 z 25.4.1979);  

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L. 327 z 22.12.2000);  

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział 

społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 

zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 

85/337/EWG (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003); 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008). 

Wybrane źródła prawa polskiego: 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.); 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013 

poz. 1235); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 627); 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2012 poz. 145 ze zm.); 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21); 
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− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U.2007 nr 

75 poz. 493); 

− Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1205); 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984 ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku ( t. j. Dz. U. 2014 poz. 112); 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. 2003 nr 192, poz. 1883); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 

112, poz. 1206); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz. U. 2012 poz. 81); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. 2014 poz. 1348) . 

 

1. 2. Cel i zakres prognozy. 

 
Głównym celem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest wskazanie przewidywanego wpływu 

na środowisko, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji postulatów Koncepcji, a w szczególności 

w odniesieniu do ustawowo przyjętych form ochrony przyrody.  Prognoza dokonuje analizy przyjętych 

w Koncepcji rozwiązań o charakterze planistycznym i organizacyjnym pod względem zgodności z zasadami 

ochrony środowiska, określonymi w polskim i europejskim prawie. 

 

Zakres prognozy oddziaływania na środowisko określa art. 51 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). Zakres merytoryczny niniejszego 

opracowania został uzgodniony na podstawie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Opolu (pismo znak: WOOŚ.411.53.2014.KM) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Opolu (pismo znak: NZ.9022.1.83.2914.JG). 
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1. 3. Przyjęty model oceny Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego KKSOF. 
 

Przy sporządzaniu oceny dokumentów strategicznych pod kątem oddziaływania na środowisko zawartych w nich 

zapisów stosuje się dwa podstawowe modele oceny
1
.  

 

Model pierwszy wzorowany jest na inwestycyjnej procedurze OOŚ, która prowadzona jest dla projektów 

inwestycyjnych. W tym modelu ocenie poddawane jest indywidualnie każde przedsięwzięcie, którego ramy 

realizacji wyznacza prognozowany dokument. Model ten ma głównie zastosowanie do dokumentów określających 

ramy realizacji konkretnych przedsięwzięć, których specyfika, skala i zasięg są sprecyzowane w poddawanym 

prognozie dokumencie. 

 

Model drugi – przyjęty w niniejszej prognozie polega na eksperckiej identyfikacji celów analizowanego 

dokumentu, skutków jego realizacji i przede wszystkim ocenie, czy zagadnienia środowiskowe w dostatecznym 

stopniu zostały w nim uwzględnione. Model ten opiera się na brytyjskich doświadczeniach strategicznych ocen 

polityk – policy appraisal i sprawdza się w przypadku dokumentów określających ogólne ramy i kierunki rozwoju 

danego obszaru, w tym rozwoju obszarów funkcjonalnych, bez odniesienia do konkretnych inwestycji. 

 

W kontekście zapisów art. 46 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ) 

Koncepcja będąca przedmiotem oceny niniejszej prognozy nosi cechy opracowania ekspercko – studialnego o 

charakterze strategiczno – planistycznym, na pograniczu zawartości merytorycznej strategii rozwoju, a studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja nie stanowi w żadnej mierze aktu 

prawa miejscowego, nie podlega nawet uchwale JST. Koncepcja transkrybuje ustalenia zawarte w Strategii 

KKSOF i Programie ZIT... na płaszczyznę planowania przestrzennego, jako opracowanie wyjściowe do 

ewentualnego, dobrowolnego i nieobligatoryjnego wykorzystania podczas późniejszego sporządzania lokalnych 

dokumentów planistycznych. Zasadniczą zaletą tego typu opracowania studialnego jest próba integrowania i 

współpracy ośrodków subregionu w celu realizowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego, transferu 

wiedzy i doświadczenia pomiędzy poszczególnymi gminami. Opracowanie służy ponadto budowaniu platformy 

wymiany informacji w skali subregionu, celem sprawniejszego prowadzenia gospodarki przestrzennej, ze 

szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony przyrody i środowiska. 

 

Punktem rozpoczęcia prac nad analizą oceny przyjętych w Koncepcji założeń było uwzględnienie faktu, iż 

wszelkie wyprzedzająco opracowane dokumenty o charakterze strategicznym, na jakich opierają się postulaty 

opracowania, to jest Strategia KKSOF i Program ZIT…, zostały poddane procedurze strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. W związku z powyższymi przesłankami, przyjęty w ramach prognozy model opiera 

się na modelu oceny polityk – policy appraisal, w którym ocenia się i analizuje, czy kwestie środowiskowe zostały 

należycie ujęte w Koncepcji. Prognoza powstała z założeniem niepowielania ocen aspektów już analizowanych w 

Strategii KKSOF i Programie ZIT…, zgodnie z art. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z 

dnia 16 kwietnia 2014 roku.
2
 

                                                 
1 Jendrośka J., Bar M., 2010, Oceny oddziaływania na środowisko planów i programów. Praktyczny poradnik prawny, 

Centrum Prawa Ekologicznego 
2 Zmieniająca dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 

prywatne na środowisko 
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Podczas prac nad prognozą zwracano szczególną uwagę na zagadnienia środowiskowe nie ujęte we 

wcześniejszych dokumentach strategicznych, bądź które nie zostały poddane ocenie, a mają istotne znaczenie 

dla procesu implementacji postulatów Koncepcji do dokumentów planistycznych. 

 

W rozdziale dotyczącym wpływu przyjętych w Koncepcji założeń na środowisko, sformułowano rekomendacje, 

odnoszące się do potencjalnych zapisów z zakresu ochrony przyrody i środowiska dla przyszłych dokumentów 

planistycznych. 

 

Niniejsza prognoza została sporządzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach o charakterze 

strategicznym, opracowanych dla poszczególnych gmin wchodzących w skład subregionu, a także w oparciu 

o ustalenia dokumentów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów. 

Wykorzystano również dane zawarte w materiałach kartograficznych, stanowiących integralne części 

specjalistycznych materiałów opisowych (programy ochrony środowiska, studia, plany, opracowania 

ekofizjograficze), oraz dane z dokumentów szczebla wojewódzkiego i krajowego. 
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2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI KONCEPCJI ORAZ JEJ POWIĄZANIA Z INNYMI 
DOKUMENTAMI. 

 

2. 1. Informacje o zawartości i głównych postulatach Koncepcji. 
 

Sporządzenie Koncepcji jest jednym z elementów projektu „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju 

KKSOF”, którego celem strategicznym jest wzmocnienie zdolności KKSOF do kreowania wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. W ramach realizacji 

założeń projektu zostały opracowane dwa dokumenty o charakterze strategicznym, służące realizacji tego celu: 

strategia rozwoju oraz program zintegrowanych inwestycji terytorialnych subregionu kędzierzyńsko – 

kozielskiego. 

 

Kędzierzyńsko – Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny (KKSOF) jest to teren obejmujący swoim 

zasięgiem przestrzennym jednostki samorządu terytorialnego, położone na terenie powiatów kędzierzyńsko – 

kozielskiego i strzeleckiego: 

 

� gmina wiejska Bierawa; 

� gmina wiejska Cisek; 

� gmina miejska Kędzierzyn – Koźle; 

� gmina wiejska Pawłowiczki; 

� gmina wiejska Polska Cerekiew; 

� gmina wiejska Reńska Wieś; 

� gmina wiejska Jemielnica; 

� gmina miejsko – wiejska Leśnica; 

� gmina miejsko – wiejska Strzelce Opolskie;  

� gmina miejsko – wiejska Ujazd; 

� gmina miejsko – wiejska Zawadzkie. 

 

Projekt Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego Obszaru 

Funkcjonalnego obejmuje następujące obszary zagadnień: 

� kierunki rozwoju sieci dróg kołowych; 

� kierunki rozwoju transportu publicznego z uwzględnieniem ustaleń projektów planów transportowych; 

� kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej o znaczeniu ponadlokalnym; 

� kierunki rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze ponadlokalnym; 

� wskazanie potencjalnych obszarów pod lokalizację obiektów energetyki odnawialnej; 

� zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi z uwzględnieniem transportu rzecznego; 

� wskazanie obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowych (w tym 

turystycznych) i przemysłowych; 

� rozmieszczenie obiektów infrastruktury społecznej i sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

ponadlokalnym; 

� wskazanie ewentualnych nowych lokalizacji dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; 
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� wskazanie obszarów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego, w tym 

obszarów z postulowanym zakazem zabudowy, proponowanych do objęcia formami ochrony przyrody 

oraz wskazanymi do zadrzewień i zalesień; 

� propozycje uspójnienia dokumentów planistycznych w granicach gmin w przypadku ujawnienia istotnych 

niezgodności. 

 

Postulaty zawarte w Koncepcji wdrażane będą do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 

KKSOF. Należy zaznaczyć, że ustalenia dokumentu nie wiążą w sposób prawny wykonawców opracowań 

planistycznych. Zasadniczym celem opracowania jest przejrzyste, funkcjonalne uporządkowanie przestrzeni na 

obszarze KKSOF. 

 

Podjęcie ze wsparciem Unii Europejskiej prac nad subregionalnymi koncepcjami rozwoju przestrzennego 

w Polsce można postrzegać, jako próbę kreowania poziomu pośredniego pomiędzy gminnym a wojewódzkim, 

przy czym należy zaznaczyć, iż subregiony nie są tożsame z jednostkami administracyjnymi, lecz wyznacza się je 

na podstawie faktycznych powiązań funkcjonalnych, kształtujących się wokół ważniejszych ośrodków miejskich. 

Ten pośredni poziom cechuje się swoistą perspektywą spojrzenia na przestrzeń, inną niż poziom gminny 

i wojewódzki, odrębną metodologią i funkcją powstających na nim opracowań. Koncepcja nie stanowi planu 

użytkowania terenów, lecz koncepcję rozwoju subregionu w ujęciu przestrzennym. 

 

Koncepcja ma charakter strategiczno – planistyczny i stanowi próbę przełożenia Strategii Rozwoju KKSOF na 

język właściwy planowaniu przestrzennemu. Nie formułuje odrębnie celów i zadań rozwojowych, nie przepisuje 

ich też w pełnej objętości z dokumentów szczebla subregionalnego i wyższych, lecz analizuje pod kątem 

zagospodarowania przestrzennego kierunki rozwoju, określone w Strategii Rozwoju KKSOF, Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KKSOF oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Opolskiego. Poszczególne rozdziały opracowania obejmują zarówno elementy diagnozy, jak i wnioski dla 

gospodarki przestrzennej, wynikające z celów rozwoju, sformułowanych w wymienionych wyżej dokumentach 

strategicznych. 

 

2. 2. Ocena powiązań dokumentu z innymi dokumentami. 
 

Koncepcja stanowi integralne, syntetyczne ujęcie kierunków rozwoju przestrzennego, formułowanego na szczeblu 

krajowym, wojewódzkim i regionalnym, przełożone na uwarunkowania funkcjonalne i przyrodnicze KKSOF. Niżej 

zestawione w ujęciu tabelarycznym, ważniejsze dokumenty stanowiły punkt odniesienia dla formułowania ustaleń 

poszczególnych kierunków rozwoju i wskazań do dokumentów planistycznych.  

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. 

Jest to dokument perspektywiczny, wyznaczający cele dla Unii Europejskiej na lata 2010 – 2020. W dokumencie 

określono trzy najważniejsze dla Wspólnoty priorytety: 

� „wzrost inteligentny” – rozwój oparty na wiedzy i wdrażaniu innowacji; 

� „wzrost zrównoważony” – transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjnej 

i efektywnie wykorzystującej zasoby; 
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� „wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu”  – wspieranie i prowadzenie takiej gospodarki, która 

charakteryzuje się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewnia spójność gospodarczą, społeczną 

i terytorialną. 

Oprócz wskazania głównych priorytetów dla UE, Komisja Europejska w dokumencie określiła zasady 

monitorowania ich realizacji na poziomie całej UE przy pomocy pięciu nadrzędnych celów: osiągnięcie wskaźnika 

zatrudnienia na poziomie 75 %, poprawienie warunków prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej – 

przeznaczenie 3 % PKB UE na badania i rozwój, zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %, zwiększenie 

do 20 % udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, zmniejszenie o 20 % w stosunku do 1990 roku 

emisji gazów cieplarnianych, podniesienie poziomu wykształcenia. Postulaty Koncepcji definiują kierunki rozwoju 

polityki przestrzennej KKSOF, pozwalające na realizację wyżej wskazanych priorytetów, które ujęte są również 

w celu strategicznym: „wzmocnienie zdolności Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego Obszaru 

Funkcjonalnego do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia 

mieszkańców” projektu „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”. 
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TABELA 1: Analiza kompatybilności z wybranymi dokumentami krajowymi i regionalnymi. 

CELE DOKUMENTU POWIĄZANEGO OBSZAR SPÓJNOŚCI DOKUMENTÓW Z KIERUNKAMI  
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO KKSOF 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) 

Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski 
w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy 
zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej 
spójności 

Nie dotyczy obszaru opracowania  

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju 
kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla 
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów 

Wszystkie kierunki rozwoju przestrzennego określone w Koncepcji wskazują na potrzebę 
wykorzystania potencjału wewnętrznego KKSOF, jako ponadlokalnego, integralnego ośrodka 
funkcjonalnego. 

Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach 
przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i 
telekomunikacyjnej 

Podrozdział 9.7 Telekomunikacja i Łączność. Nasycenie usługami łączności na terenie KKSOF 
należy uznać za wystarczające z punktu widzenia potrzeb. Postępująca informatyzacja usług 
łączności (pocztowych) może doprowadzić w przyszłości do ograniczenia liczby stacjonarnych 
placówek. 

Rozdział 8. Infrastruktura transportowa i komunikacyjna 

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i 
utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów 
krajobrazowych Polski 

Rozdział 3. Ochrona przyrody i zasobów naturalnych. Ochrona istniejących zasobów 
przyrodniczych regionu i postulowane utworzenie nowych obszarów, w ramach uzupełniania 
struktur przestrzennych i funkcjonalnych korytarzy ekologicznych. 

Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia 
naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie 
struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa 

Rozdział 9. Infrastruktura techniczna 

Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

 

Podrozdział 4.3.4 Chronione cenne układy przestrzenne 

Podrozdział 5.8 Rozwój przestrzeni publicznej 

Podrozdział 4. 5 Obszary z postulowanym ograniczeniem zabudowy ze względu na walory 
kulturowe 

Podrozdział 7.1.5 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
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CELE DOKUMENTU POWIĄZANEGO OBSZAR SPÓJNOŚCI DOKUMENTÓW Z KIERUNKAMI  
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO KKSOF 

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 

� Kierunki działań systemowych 
� Ochrona zasobów naturalnych 
� Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 
� Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach 

sektorowych 
� Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 
� Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

Rozdział 3. Ochrona przyrody i zasobów naturalnych 

Podrozdział 9.5 Odnawialne źródła energii 

Podrozdział 11.1 Ograniczenia użytkowania terenu determinowane warunkami naturalnymi 

Podrozdział 8.20 Rozwiązania organizacyjne w systemie zintegrowanego transportu 
publicznego 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

7.1 Ochrona środowiska 

7.1.1 Cele zagospodarowania przestrzennego 

Głównym celem polityki przestrzennej w zakresie ochrony środowiska jest: 

Kształtowanie przyrodniczych struktur przestrzennych oraz ochrona i 
poprawa jakości środowiska, przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju 
społeczno – gospodarczego. 

Rozdział 3. Ochrona przyrody i zasobów naturalnych 

Podrozdział 3.1.11 Obszary proponowane do objęcia ochroną 

Podrozdział 11. 1 Ograniczenia użytkowania terenu determinowane warunkami naturalnymi 

Podrozdział 9.5 Odnawialne źródła energii 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 

 

1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy  

2. Aktywna społeczność regionalna  

3. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka  

4. Dynamiczne przedsiębiorstwa  

5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno – kulturalna  

6. Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług  

7. Wysoka jakość środowiska  

8. Konkurencyjna aglomeracja opolska  

9. Ośrodki miejskie biegunami wzrostu  

10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie 

 

Podrozdział 2.5 Rynek pracy 

Podrozdział 7.6 Turystyka i rekreacja 

Podrozdział 5.4 Kultura 

Podrozdział 7.4 Działalności produkcyjne  

Podrozdział 7.5 Usługi rynkowe 

Podrozdział 9.5 Odnawialne źródła energii 

Podrozdział 7.1.5 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
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CELE DOKUMENTU POWIĄZANEGO OBSZAR SPÓJNOŚCI DOKUMENTÓW Z KIERUNKAMI  
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO KKSOF 

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do roku 2020 

Cel strategiczny 1  

Tworzenie warunków dla dynamicznego wzrostu gospodarczego w oparciu o 
dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wydajny układ 
komunikacyjny  

Rozdział 8. Infrastruktura transportowa i komunikacyjna 

Rozdział 7. Gospodarka 

Rozdział 9. Infrastruktura techniczna 

 

Cel strategiczny 2 

Dywersyfikacja struktury gospodarczej Subregionu przy wykorzystaniu 
unikatowych zasobów lokalnych – dziedzictwa przyrody i kultury 

Podrozdział 7.6 Turystyka i rekreacja 

Podrozdział 4.3.4 Chronione cenne układy przestrzenne 

Rozdział 3. Ochrona przyrody i zasobów naturalnych 

Podrozdział 2.5 Rynek pracy 

Cel strategiczny 3  

Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez efektywną 
gospodarkę energetyczną, ochronę gleb, powietrza i środowiska naturalnego  

Rozdział 9. Infrastruktura techniczna, szczególnie podrozdział 9.5 Odnawialne źródła energii 

Rozdział 3. Ochrona przyrody i zasobów naturalnych 

Cel strategiczny 4  

Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego na obszarze Subregionu w 
odniesieniu do zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, zapewnienie 
zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego  

Podrozdział 5.6 Bezpieczeństwo publiczne 

Podrozdział 9.10 Ochrona przeciwpowodziowa 

Cel strategiczny 5  

Wzmacnianie kapitału społecznego i ludzkiego Subregionu na rzecz 
konkurencyjnej gospodarki na bazie uzupełniających się specjalizacji w 
ramach zintegrowanego systemu edukacyjnego   

Podrozdział 5.4 Kultura 

Podrozdział 5.3.5 Rozwój usług edukacyjnych 

Cel strategiczny 6  

Budowa zintegrowanego systemu wyspecjalizowanych usług publicznych w 
obszarach zabezpieczenia społecznego, opieki senioralnej, ochrony zdrowia  

Podrozdział 5.1 Ochrona zdrowia 

Podrozdział 5.2 Rozwój usług pomocy społecznej 

Podrozdział 5.3.1 Wychowanie przedszkolne 

Program ZIT Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2014 – 2020 

Cel nadrzędny: Rozwój społeczno – gospodarczy Subregionu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego, jako czynnik integrujący i podnoszący jakość 
życia mieszkańców. 

Wszystkie postulaty Koncepcji odnoszą się do założonych, nadrzędnych celów Programu 
ZIT… 
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CELE DOKUMENTU POWIĄZANEGO OBSZAR SPÓJNOŚCI DOKUMENTÓW Z KIERUNKAMI  
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO KKSOF 

Pozostałe cele główne;  

� Konkurencyjna gospodarka Subregionu oparta o wiedzę, jakość 
zasobów pracy oraz innowacje 

� Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla 
podnoszenia jakości życia społecznego i gospodarczego 

� Skuteczna integracja procesów rozwojowych w wymiarze 
technicznym i przestrzennym 

� Wysoka jakość świadczonych usług publicznych 

 

 

 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 

oraz  
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego 

na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 

Wybrane kierunki działań systemowych: 

� Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach 
sektorowych 

Cel średniookresowy do 2019 r.: Doprowadzenie do sytuacji, aby projekty 
dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki były, zgodnie z 
obowiązującym prawem, poddawane procedurze oceny oddziaływania na 
środowisko i wyniki tej oceny były uwzględniane w ostatecznych wersjach 
tych dokumentów 

 

� Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

Cel średniookresowy do 2019 r.: Opracowanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, biorących pod uwagę długofalowe 
potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających treść opracowań 
ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska o zasięgu regionalnym 
i lokalnym 

Projekt Koncepcji został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 

 

Koncepcja w każdym ze sformułowanych kierunków rozwoju przestrzennego wyznacza 
wytyczne i wskazania w zakresie priorytetu zachowania i rozwoju wartości przyrodniczych 
KKSOF dla przyszłych dokumentów planistycznych. 
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3. LOKALIZACJA I UWARUNKOWANIA FIZJOGRAFICZNE OBSZARU OBJĘTEGO 
POSTULATAMI KONCEPCJI. 
 

3.1. Położenie administracyjne i geograficzne. 

  

Obszar KKSOF położony jest w południowo – wschodniej części województwa opolskiego na wysokości od 163 

do 400 m n.p.m. Współrzędne geograficzne obszaru zawierają się pomiędzy 52º11’ a 52º39’ szerokości 

geograficznej północnej oraz 17º55’ a 18º37’ długości geograficznej wschodniej. Przeciętna rozciągłość 

równoleżnikowa KKSOF wynosi około 20 km, zaś południkowa około 40 km. Powierzchnia geodezyjna 

rozpatrywanego obszaru wynosi 120132 ha, to jest 1201 km², co stanowi 12,76 % łącznej powierzchni 

województwa opolskiego. 

 

TABELA 2: Powierzchnia geodezyjna poszczególnych gmin wchodzących w skład KKSOF. 

Gmina Powierzchnia w ha Powierzchnia w km² Udział (w %) w KKSOF 

Bierawa 11856 119 9,87 

Cisek 7108 71 5,92 

Kędzierzyn – Koźle  12371 124 10,30 

Pawłowiczki 15353 153 12,78 

Polska Cerekiew 6012 60 5,00 

Reńska Wieś 9813 98 8,17 

Jemielnica 11346 113 9,44 

Leśnica 9475 95 7,89 

Strzelce Opolskie 20253 203 16,86 

Ujazd 8331 83 6,93 

Zawadzkie 8214 82 6,84 

KKSOF razem 120132 1201 100,00 

Źródło: GUS, 2015. 

 

Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego (1998) KKSOF umiejscowiony jest 

w następujących jednostkach: 

� megaregion – Europa Środkowa (3); 

� prowincje – Niż Środkowoeuropejski (31) i Wyżyny Polskie (34); 

� podprowincje – Niziny Środkowopolskie (318) i Wyżyna Śląsko – Krakowska (341); 

� makroregiony – Nizina Śląska (318.5) i Wyżyna Śląska (341.1); 

� mezoregiony – Równina Opolska (318.57), Płaskowyż Głubczycki (318.58), Kotlina Raciborska (318.59) 

i Chełm (341.11). 

 

Obszar KKSOF graniczy z powiatami: 

� oleskim (woj. opolskie) – od północy; 

� lublinieckim (woj. śląskie) – od północnego – wschodu; 

� tarnogórskim (woj. śląskie) – od północnego – wschodu; 

� gliwickim (woj. śląskie) – od wschodu; 
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� raciborskim (woj. śląskie) – od południa; 

� głubczyckim (woj. opolskie) – od południowego – zachodu; 

� prudnickim (woj. opolskie) – od południowego – wschodu; 

� krapkowickim (woj. opolskie) – od wschodu; 

� opolskim (woj. opolskie) – od północnego – zachodu. 

 

Poniżej przedstawiono w ujęciu graficznym układ jednostek administracyjnych analizowanego subregionu. 

 

RYCINA 1: Podział administracyjny powiatów strzeleckiego i kędzierzyńsko – kozielskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło reprodukcji: http://www.gminy.pl/ 
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KKSOF tworzy 1 gmina miejska (Kędzierzyn – Koźle), 4 gminy miejsko – wiejskie (Leśnica, Strzelce Opolskie, 

Ujazd i Zawadzkie) oraz 6 gmin wiejskich (Bierawa, Cisek, Jemielnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska 

Wieś). Ogółem w rejonie KKSOF zlokalizowane są 144 miejscowości podstawowe
3
, w skład których wchodzi 

między innymi 5 miast i 118 sołectw. Gęstość sieci osadniczej mierzona liczbą miejscowości podstawowych na 

100 km² powierzchni wynosi 11,99. Jest to wartość niższa od wskaźnika charakteryzującego województwo 

opolskie (12,82). 

 

W skład poszczególnych gmin miejsko – wiejskich i wiejskich wchodzą następujące sołectwa (w nawiasie liczba 

sołectw): 

 

GMINA BIERAWA (12): 

Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Korzonek, Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Solarnia, Stara 

Kuźnia, Stare Koźle. 

 

GMINA CISEK (14): 

Błażejowice, Cisek, Dzielnica, Kobylice, Landzmierz, Łany, Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn, Podlesie, Przewóz, 

Roszowice, Roszowicki Las, Steblów, Sukowice. 

 

GMINA PAWŁOWICZKI (22): 

Borzysławice, Chrósty, Dobieszów, Dobrosławice, Gościęcin, Grodzisko, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, 

Jakubowice, Karchów, Kózki, Ligota Wielka, Maciowakrze, Mierzęcin, Milice, Naczęsławice, Ostrożnica, 

Pawłowiczki, Przedborowice, Radoszowy, Trawniki, Ucieszków, Urbanowice. 

 

GMINA POLSKA CEREKIEW (13): 

Ciężkowice, Dzielawy, Grzędzin, Jaborowice, Koza, Ligota Mała, Łaniec, Mierzęcin, Polska Cerekiew, Połowa, 

Witosławice, Wronin, Zakrzów. 

 

GMINA REŃSKA WIEŚ (15): 

Bytków, Dębowa, Długomiłowice, Gierałtowice, Kamionka, Komorno, Łężce, Mechnica, Naczysławki, Poborszów, 

Pociękarb, Pokrzywnica, Radziejów, Reńska Wieś, Większyce. 

 

GMINA JEMIELNICA (7): 

Barut, Centawa, Gąsiorowice, Jemielnica, Łaziska, Piotrówka, Wierchlesie. 

 

GMINA LEŚNICA (11): 

Czarnocin, Dolna, Góra Świętej Anny, Kadłubiec, Krasowa, Lichynia, Łąki Kozielskie, Poręba, Raszowa, Wysoka, 

Zalesie Śląskie. 

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE (27): 

Adamowice, Błotnica Strzelecka, Brzezina, Dziewkowice, Farska Kolonia, Grodzisko, Jędrynie, Kadłub Piec, 

Kadłub Wieś, Kalinowice, Kalinów, Ligota Dolna, Ligota Górna, Mokre Łany, Niwki, Nowa Wieś, Osiek, Płużnica 

                                                 
3 Jednostka osadnicza lub inny obszar zabudowany odróżniający się od innych miejscowości odrębną nazwą. 
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Wielka, Rozmierka, Rozmierz, Rożniątów, Sucha, Suche Łany, Szczepanek, Szymiszów Osiedle, Szymiszów 

Wieś, Warmątowice. 

 

GMINA UJAZD (9): 

Balcarzowice, Jaryszów, Klucz, Niezdrowice, Nogowczyce, Olszowa, Sieroniowice, Stary Ujazd, Zimna Wódka. 

 

GMINA ZAWADZKIE (2): 

Kielcza, Żędowice. 

 

3. 2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego. 
       

3.2.1.Klimat. 

 

Klimat KKSOF podobnie jak całej Polski jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany na przemian 

przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. Według 

W. Okołowicza i D. Martyn (1979) KKSOF położony jest na pograniczu 2 regionów klimatycznych: śląsko – 

wielkopolskiego i małopolskiego. Region śląsko – wielkopolski charakteryzuje się przewagą wpływów 

oceanicznych, amplitudy temperatur są mniejsze od przeciętnych dla kraju, wiosna i lato są wczesne, długie 

i ciepłe, zima zaś krótka i łagodna. Region małopolski, jako typ klimatu wyżynnego charakteryzuje się dłuższym 

latem i zimą, większymi opadami w części zachodniej, a także większym wpływem oceanizmu od 

kontynentalizmu na zachodzie regionu. Natomiast według A. Wosia (1999) KKSOF położony jest w regionie 

dolnośląskim południowym tuż przy granicy z regionem śląsko – krakowskim. Region dolnośląski południowy 

obejmuje południowo – wschodnią część Niziny Śląskiej, obszar płaskowyżu: Głubczyckiego i Rybnickiego oraz 

zachodniej części Wyżyny Śląskiej. Na tle pozostałych regionów klimatycznych kraju mniej liczne są tutaj dni 

z pogodą przymrozkową, szczególnie z bardzo chłodną z dużym zachmurzeniem. Jest ich tylko około 14 w roku. 

Mniej jest także dni przymrozkowych bardzo chłodnych z opadem. Do nieco mniej licznych należą także 

przypadki występowania dni z pogodami mroźnymi. Dni umiarkowanie mroźnych jest ogółem tylko 12, w tym bez 

opadu 4, a pochmurnych i jednocześnie bez opadu 3. Mniej liczne są w tym regionie także przypadki 

występowania pogody dość mroźnej. Dni dość mroźnych bez opadu jest 10, a wśród nich z dużym 

zachmurzeniem tylko 2. Liczniejsze są natomiast przypadki notowania pogody bardzo ciepłej i jednocześnie 

pochmurnej. Takich dni średnio w roku jest tutaj blisko 60.  

 

Reprezentatywne dla KKSOF, ze względu na jego położenie, będą uśrednione dane charakteryzujące 

klimatyczne regiony dolnośląski oraz śląsko – krakowski (dane lata 1951 – 1980), a w wybranych przypadkach 

bezpośrednie wartości dla stacji meteorologicznej w Opolu (dane za lata 1981 – 2010). Według pomiarów średnia 

temperatura roczna w Opolu wynosi 9,2 ºC; stycznia –0,9 ºC, a lipca 19,2 ºC. W skali roku średnia liczba dni 

przymrozkowych, to jest takich, w których temperatura powietrza może wynieść 0 ºC wynosi 80, dni mroźnych 

z ujemną temperaturą powietrza w ciągu całej doby jest 34, zaś dni ciepłych z temperaturą minimalną powyżej 

0 ºC jest 250. Izoamplitudy roczne kształtują się na poziomie około 20 ºC. 

 

 

 



Strona 19 

 

 

 

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KONCEPCJI KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO  
KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO SUBREGIONALNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko–Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 

TABELA 3: Średnie miesięczne temperatury powietrza dla Opola (ºC). 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnie –0,9 0,2 3,9 9,1 14,4 17,0 19,2 18,7 14,2 9,5 4,3 0,2 

Najwyższe 4,1 5,6 7,7 12,3 17,4 19,7 23,0 22,3 17,2 13,2 8,0 4,0 

Najniższe –9,6 –7,6 –1,0 5,7 10,1 14,4 16,3 16,2 10,8 6,1 0,5 –0,9 

Źródło: IMGW, 2015. 

 

TABELA 4: Uśredniony czas trwania termicznych pór roku oraz daty przejścia średniej dobowej temperatury 

przez określone progi termiczne dla regionu dolnośląskiego południowego (T. Niedźwiedź, D. Limanówka, 1992). 

Pora roku Charakterystyka 

termiczna 

Czas trwania – liczba dni Data przejścia 

Przedwiośnie 0 ºC < t ≤ 5 ºC 31 27 II 

Wiosna 5 ºC < t ≤ 15 ºC 63 29 III 

Lato t ≥ 15 ºC 90 2 VI 

Jesień 5 ºC < t ≤ 15 ºC 66 1 IX 

Przedzimie 0 ºC < t ≤ 5 ºC 45 6 XI 

Zima t ≤ 0 ºC 71 14 XII 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

 

Z powyższej tabeli wynika, że średniorocznie okres, kiedy średnia temperatura dobowa kształtuje się w granicach 

od 5 ºC wzwyż trwa tutaj 219 dni, w tym powyżej 15 ºC 90 dni, natomiast okres ze średnią temperaturą dobową 

poniżej 5 ºC trwa 147 dni, w tym poniżej 0 ºC 71 dni. 

Suma rocznego opadu dla Opola wynosi 603 mm, w tym półrocza chłodnego (listopad – kwiecień) 209 mm. 

Opady półrocza ciepłego (maj – październik) osiągają 394 mm. Pierwszy śnieg pojawia się około połowy 

listopada, a ostatni na przełomie marca i kwietnia. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez 45 – 55 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 5: Średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych dla Opola (mm).  

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnie 31,2 28,0 35,6 36,6 64,9 77,1 89,6 72,5 53,4 36,4 39,2 38,2 

Najwyższe 62,9 50,6 79,4 68,0 233,9 186,0 270,3 189,4 95,9 103,6 73,4 101,5 

Najniższe 7,1 1,8 11,5 2,8 18,4 9,9 0,5 21,8 12,7 3,2 10,8 9,8 

Źródło: IMGW, 2015. 



Strona 20 

 

 

 

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KONCEPCJI KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO  
KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO SUBREGIONALNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko–Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 

TABELA 6: Średnie sumy opadów atmosferycznych w poszczególnych porach roku dla Opola.  

Wyszczególnienie Wartość w mm 

Wiosna III – V 137,1 

Lato VI – VIII 239,2 

Jesień IX – XI  129,0 

Zima XII – II 97,4 

Półrocze letnie V – X  393,9 

Półrocze zimowe XI – IV 208,8 

Okres wegetacyjny IV – IX  394,1 

Rok I – XII  602,7 

Źródło: IMGW, 2015. 

 

RYCINA 2: Rozkład średnich temperatur oraz sum opadów dla Opola. 

Źródło: IMGW, 2015. 

 

TABELA 7: Uśredniona liczba dni z opadem ≥ 0,1 mm i ≥ 10 mm dla regionu dolnośląskiego południowego. 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

≥ 0,1 mm 15 14 13 12 14 13 15 13 11 12 15 15 

≥ 10 mm 0,2 0,5 0,4 1,0 2,3 2,3 2,9 2,7 1,2 0,9 0,8 0,5 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 
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TABELA 8: Uśredniona pokrywa śnieżna dla regionu dolnośląskiego południowego. 

Data pojawienia się pokrywy śnieżnej Data zaniku pokrywy śnieżnej 

średnia najwcześniej najpóźniej średnia najwcześniej najpóźniej 

28 XI 28 X  12 I 21 III 12 II  20 IV 

Rzeczywista liczba dni z pokrywą śnieżną Potencjalna liczba dni z pokrywą śnieżną 

średnia najwyższa najniższa średnia najwyższa Najniższa 

55 106 17 111 158 61 

Największa średnia miesięczna grubość pokrywy śnieżnej (cm) 

XI XII I II III IV 

15 17 30 51 12 1 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

 

Średnia liczba dni pogodnych, a więc dni w których średnia dobowa wielkość zachmurzenia ogólnego nieba była 

≤ 20 %, wynosi w roku 38,6, a liczba dni pochmurnych, a więc ze średnim dobowym zachmurzeniem ogólnym 

nieba ≥ 80 %, wynosi w roku 127,8. 

 

TABELA 9: Uśredniona liczba dni pogodnych i pochmurnych dla regionu dolnośląskiego południowego. 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Liczba dni pogodnych 1,7 2,0 3,3 3,8 3,4 3,5 3,7 4,6 5,2 4,2 1,4 1,8 

Liczba dni pochmurnych 15,3 13,3 11,8 9,7 8,6 6,9 7,8 6,6 6,9 10,0 14,8 16,1 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

 

Mgła pojawia się średnio przez około 60 dni w roku, zaś mgła całodzienna przez 3,2 dni w roku. Usłonecznienie 

wynosi w roku 1431 godzin, z czego w okresie wegetacyjnym 1070 godzin. Średnio dziennie usłonecznienie 

wynosi 3,9 godzin, najwięcej w czerwcu 6,7 godzin, a najmniej w grudniu 0,9 godzin. Dni z burzą jest przeciętnie 

około 23 w roku. Wilgotność względna powietrza wynosi rocznie średnio 78 – 79 %. 

TABELA 10: Liczba dni z mgłą całodzienną w Opolu. 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

liczba dni 0,8 0,1 – – – – – – – 0,5 1,0 0,8 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

 

TABELA 11: Sumy dzienne usłonecznienia rzeczywistego w Opolu.  

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Godziny 1,1 2,0 3,2 4,7 6,1 6,7 6,5 6,3 4,7 3,2 1,5 0,9 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 
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TABELA 12: Uśredniona wilgotność względna powietrza dla regionu dolnośląskiego południowego. 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

wilgotność (%) 83 82 78 73 73 73 75 77 79 83 86 85 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

 

Najczęstsze wiatry wieją z sektorów: północnego, zachodniego i południowego. Stanowią około 70 % częstości 

wiatru. Ich średnia prędkość wynosi 3,1 m/s. Średnia roczna liczba dni z wiatrem bardzo silnym (prędkość 

powyżej 15 m/s) wynosi 2, a z wiatrem silnym (prędkość od 10 do 15 m/s) około 25. Średnia roczna częstość 

występowania ciszy i słabego wiatru (prędkość poniżej 2 m/s) wynosi około 60 % dni w roku. 

 

TABELA 13: Uśredniona prędkość wiatru dla regionu dolnośląskiego południowego. 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

(m/s) 3,5 3,6 3,8 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,7 2,6 3,2 3,3 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

 

TABELA 14: Średnia roczna liczba dni z poszczególnymi typami pogody w regionie dolnośląskim południowym. 

 

Typy pogody 

Słoneczna Pochmurna Z dużym 

zachmurzeniem 

bez opadu z opadem bez opadu z opadem bez opadu z opadem 

 

Ciepła 

gorąca 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

bardzo ciepła 15,3 1,1 37,5 22,4 3,0 8,8 

umiarkowanie ciepła 10,9 0,4 46,3 29,5 12,3 32,9 

chłodna 0,6 0,1 9,2 7,4 6,2 14,5 

 

Przymrozkowa 

umiarkowanie chłodna 2,6 0,0 2,9 1,0 0,2 0,3 

bardzo chłodna 3,9 0,2 13,9 7,1 4,5 9,4 

umiarkowanie zimna 3,2 0,2 9,4 4,7 3,8 6,9 

bardzo zimna 0,5 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 

 

Mroźna 

umiarkowanie mroźna 0,4 0,0 2,8 2,5 0,4 5,8 

dość mroźna 2,8 0,1 5,3 2,8 1,7 4,3 

bardzo mroźna 0,3 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 

Razem 40,8 2,1 128,2 77,8 32,1 83,0 

42,9 206,0 115,1 

 

Typy pogody – temperatura powietrza: 

gorąca – temperatura średnia dobowa >25,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC 

bardzo ciepła – temperatura średnia dobowa 15,1–25,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC 

umiarkowanie ciepła – temperatura średnia dobowa 5,1–15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC 

chłodna – temperatura średnia dobowa 0,1–5,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC 
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umiarkowanie chłodna – temperatura średnia dobowa >5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC 

bardzo chłodna – temperatura średnia dobowa 0,1–5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC 

umiarkowanie zimna – temperatura średnia dobowa od 0,0 do –5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC 

bardzo zimna – temperatura średnia dobowa <–5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC 

umiarkowanie mroźna – temperatura średnia dobowa od 0,0 do –5,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC 

dość mroźna – temperatura średnia dobowa od –5,1 do –15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC 

bardzo mroźna – temperatura średnia dobowa <–15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC 

Typy pogody – zachmurzenie ogólne nieba: 

słoneczna – zachmurzenie średnie dobowe < lub = 20 % 

pochmurna – zachmurzenie średnie dobowe od 21 % do 79 % 

z dużym zachmurzeniem – zachmurzenie średnie dobowe = lub >80 % 

Typy pogody – opady atmosferyczne: 

bez opadu – dobowa suma opadu <0,1 mm 

z opadem – dobowa suma opadu = lub >0,1 mm 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

 

TABELA 15: Średnia roczna liczba dni z poszczególnymi typami pogody w regionie dolnośląskim południowym. 

Typy pogody (jw.) Słoneczna  Pochmurna  Z dużym 

zachmurzeniem 

Bez  

opadu 

Z 

opadem 

Razem 

 

Ciepła 

gorąca 0,3 0,2 0,0 0,5 0,0 0,5 

bardzo ciepła 16,4 59,9 11,8 55,8 32,3 88,1 

umiarkowanie ciepła 11,3 78,5 45,2 69,5 62,8 132,3 

chłodna 0,7 16,6 20,7 16,0 22,0 38,0 

 

Przymrozkowa 

umiarkowanie chłodna 2,6 3,9 0,5 5,7 1,3 7,0 

bardzo chłodna 4,1 21,0 13,9 22,3 16,7 39,0 

umiarkowanie zimna 3,4 14,1 10,7 16,4 11,8 28,2 

bardzo zimna 0,5 0,3 0,1 0,7 0,2 0,9 

 

Mroźna 

umiarkowanie mroźna 0,4 5,3 6,2 3,6 8,3 11,9 

dość mroźna 2,9 8,1 6,0 9,8 7,2 17,0 

bardzo mroźna 0,3 0,8 0,0 0,8 0,3 1,1 

Razem 42,9 206,0 115,1 201,1 162,9 365,0 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

 

Okres wegetacyjny w rejonie KKSOF jest jednym z dłuższych w Polsce i trwa średnio 223 dni, a okres 

gospodarczy 254 dni. Początek robót polnych przypada na połowę marca. 

 

Znaczenie uwarunkowań klimatycznych dla określania funkcjonalnego przeznaczenia poszczególnych 

obszarów 

 

Najmniej korzystne z bioklimatycznego punktu widzenia są tereny położone w dnach dolin. Tereny te odznaczają 

się podwyższoną wilgotnością powietrza i jego okresową stagnacją, co odbija się na panującym układzie 
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temperatur. Na terenach dolinnych w porównaniu do wysoczyzn przedłużony jest okres zalegania mgieł 

i przygruntowych przymrozków, zwłaszcza wiosną oraz jesienią. Nasilenie niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych ma miejsce szczególnie w przyziemnej warstwie powietrza. W okresie zimy, kiedy szczególnie 

znaczna jest emisja zanieczyszczeń z komunalnych zakładów grzewczych oraz palenisk domowych, często 

występują spływy zimnego powietrza do dna doliny Odry i pozostałych większych cieków oraz jego długotrwałe 

stagnowanie. Dochodzi wówczas do kumulacji zanieczyszczeń w atmosferze przyziemnej od kilkunastu do 

kilkudziesięciu metrów wysokości. Na terenach położonych pomiędzy wysoczyznami i dnami dolin panują warunki 

pośrednie. Pod względem bioklimatycznym jest to strefa umiarkowanie korzystna.  

 

Lokalne, większe formy morfologiczne deformują przestrzenny rozkład wiatru w dolnej warstwie atmosfery 

w stosunku do głównych kierunków napływu powietrza związanego z ogólną cyrkulacją atmosfery. Zróżnicowanie 

warunków klimatycznych subregionu wiąże się nie tylko z różnicami wysokości n.p.m., lecz także z różnicami 

własności fizycznych mas powietrza doprowadzanych na ten teren przez lokalne systemy cyrkulacyjne. Również 

zabudowa miejska na stosunkowo dużej powierzchni (Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie) prowadzi do 

modyfikacji lokalnego klimatu. Zwarte tereny zabudowane tworzą tak zwaną „wyspę ciepła” o średniej 

temperaturze rocznej o 1 – 2 ºC wyższej, niż na obszarach otaczających. Pozostałe rejony KKSOF nie podlegają 

wpływom tak zwanych miejskich „wysp ciepła”. Ma to związek ze stosunkowo niewielką powierzchnią 

zabudowaną, choć miejscami dość znacznie zagęszczoną, brakiem większych emitorów ciepła w postaci 

zakładów produkcyjnych oraz sąsiedztwem rozległych terenów leśnych i rolnych wokół większości miejscowości. 

Takie zagospodarowanie terenu stwarza możliwość szybkiego przemieszczania się różnych mas powietrza 

i zwiększa efekt przewietrzania terenu, zwłaszcza na terenach położonych wyżej n.p.m. 

 

W rejonie KKSOF można wyróżnić trzy strefy geomorfologiczne o zróżnicowanych warunkach 

mikroklimatycznych, mających wpływ na kształtowanie osadnictwa: 

 

Strefa dolinna – obejmuje dno doliny rzeki Odry oraz uchodzące do niej doliny ujściowych odcinków 

poszczególnych mniejszych cieków, a także Kanał Gliwicki wraz z doliną rzeki Kłodnicy. Występują tu najmniej 

korzystne warunki dla osadnictwa. Niższa jest temperatura powietrza, lokalnie tworzą się zastoiska mas zimnego 

powietrza spływającego z wysoczyzn. Większa jest wilgotność powietrza, częstotliwość mgieł radiacyjnych, 

adwekcyjnych i radiacyjno – adwekcyjnych oraz przymrozków. Strefa ta obejmuje najniżej położone rejony 

miejscowości zlokalizowanych wzdłuż wymienionych dolin cieków wodnych (przede wszystkim Kędzierzyn – 

Koźle, a zwłaszcza Koźle i gminy: Bierawa, Cisek, Ujazd i Reńska Wieś). W dużym uogólnieniu strefa ta dotyczy 

przede wszystkim mezoregionu Kotliny Raciborskiej. W mniejszym stopniu opisane właściwości strefy dolinnej 

wykazuje dolina rzeki Jemielnicy i jej dopływów (centralna część gminy Jemielnica i północna część gminy 

Strzelce Opolskie) oraz dolina rzeki Małej Panwi (gmina Zawadzkie).  

 

Strefa wysoczyznowa – obejmuje rejony wzniesione przynajmniej 70 m ponad poziom dna doliny Odry, a więc 

powyżej 250 m n.p.m. Jest to strefa o najkorzystniejszych warunkach termicznych i wilgotnościowych dla 

osadnictwa z wyjątkiem stoków o ekspozycji północnej. Występuje tu korzystne nasłonecznienie, nie tworzą się 

zastoiska zimnych mas powietrza, mniej jest mgieł i przymrozków. Strefa ta obejmuje najwyżej położone rejony 

gmin: Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Strzelce Opolskie i Ujazd, należące do mezoregionów Chełmu 

i Płaskowyżu Głubczyckiego. 
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Strefa przejściowa – obejmuje pozostałą część KKSOF. Są to tereny oddalone od głównych cieków wodnych 

przepływających przez tereny wylesione. Występują tu pośrednie warunki do zabudowy zależne od odległości od 

osi dolin rzecznych, od terenów leśnych, lokalnej konfiguracji rzeźby terenu, wyniesienia ponad dno dolin 

rzecznych, itp. W dużym uogólnieniu strefa ta położona jest przede wszystkim w mezoregionie Równiny 

Opolskiej. 

 

Należy nadmienić, że miejscowości położone wśród lasów oraz w bezpośrednim sąsiedztwie większych 

kompleksów leśnych (przede wszystkim gminy powiatu strzeleckiego oraz wybrane osiedla Kędzierzyna – Koźle) 

charakteryzują się specyficznym mikroklimatem. Obszary leśne charakteryzują się generalnie większą 

wilgotnością i korzystniejszymi warunkami aerosanitarnymi od otaczających je terenów otwartych. 

Słusznie zauważono w projekcie Koncepcji, że klimat danego regionu geograficznego ma również wpływ na 

decyzje, jakie podejmuje człowiek w zakresie osadnictwa czy wyboru środków transportu i komunikacji. Jest to 

szczególnie istotne w zakresie formułowania postulatów omawianego opracowania, między innymi ze względu na 

potrzebę określenia funkcjonalnego przeznaczenia poszczególnych obszarów. 

 

3.2.2. Rzeźba terenu i geologia. 

 

Położenie subregionu na terenie zróżnicowanych, nizinnych i wyżynnych jednostek podziału fizyczno – 

geograficznego wskazuje, że tutejsze środowisko przyrodnicze posiada charakter przejściowy pomiędzy strefą 

Niżu Środkowoeuropejskiego a Wyżyn Polskich. Ponadto w niedalekiej odległości od południowych krańców 

KKSOF znajdują się granice kolejnych prowincji, to jest Masywu Czeskiego (33) i Karpat (51, odrębny 

megaregion). Ta przejściowość (jedyne w kraju miejsce tak bliskiego sąsiedztwa aż 4 prowincji) odzwierciedla się 

przy charakterystyce każdego z elementów środowiska: klimatu, geologii, geomorfologii, hydrologii i hydrografii, 

pokrywy glebowej, szaty roślinnej oraz fauny. 

 

Zarówno najwyżej jak i najniżej położny rejon w obrębie KKSOF zlokalizowany jest na środkowym zachodzie 

analizowanego obszaru. Najwyżej położony punkt, stanowiący szczątkowy komin wulkaniczny Góry Świętej Anny 

(400 m n.p.m.), zlokalizowany jest na terenie wsi o tej samej nazwie przy granicy gmin Leśnica i Zdzieszowice, 

zaś najniżej usytuowany jest obszar położony w dolinie rzeki Odry (162,9 m n.p.m.), w rejonie miejscowości 

Mechnica na granicy gmin Reńska Wieś, Zdzieszowice i Walce. Odległość w linii prostej pomiędzy tymi punktami 

wynosi zaledwie 7,4 km, przy maksymalnej rozciągłości obszaru sięgającej w linii prostej około 62 km (na 

kierunku SW – NE). Poniżej zamieszczono krótką charakterystyką trzech mezoregionów
4
, w obrębie których 

zlokalizowany jest KKSOF: 

 

Kotlina Raciborska jest najdalej wysuniętą częścią Niziny śląskiej. Rozciąga się wzdłuż biegu Odry na terenie 

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz dalej na południe w kierunku Raciborza. Jest to płaska równina 

wzniesiona od 170 – 210 metrów nad poziom morza. Rozdziela ją na dwie części dolina Odry. Obszar ten jest 

bardzo słabo urozmaicony z przewagą rzeźby równinnej o różnicach wysokości z reguły nieprzekraczających 

3 m. Niewielkie urozmaicenia w rzeźbie tworzą zagłębienia w formie meandrycznych starorzeczy, wypełnione 

wodą lub podmokłe. Część wschodnia kotliny, nieco wyższa (190 – 210 m n.p.m.) to lekko falista równina 

piaszczysta, miejscami silnie zwydmiona. Część zachodnia natomiast to płaska równina piaszczysto – gliniasta 

                                                 
4 Geograficzna regionalizacja Polski J. Kondrackiego (1998) 
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(170 – 190 m n.p.m.). Dno kotliny budują osady holoceńskie, są to głównie utwory gliniaste i pyłowe, rzadziej 

ilaste i piaszczyste o zróżnicowanej miąższości, pod nimi zalegają osady okruchowe w postaci piasków i żwirów. 

 

Płaskowyż Głubczycki znajdujący się na przedpolu Gór Opawskich, stanowi obszar przejściowy między 

Sudetami a Niziną Śląską. Powierzchnia Płaskowyżu pochyla się w kierunku Odry stopniowo przechodząc 

w Kotlinę Raciborską. Płaskowyż Głubczycki jest równiną lessową o krajobrazie zbliżonym do wyżynnego, 

wznoszącą się na wysokości od 235 do 260 m n.p.m. Cechą charakterystyczną krajobrazu tego obszaru jest 

występowanie słabo nachylonych powierzchni wierzchowin oraz gęstej sieci nieckowatych suchych dolin. Jest to 

region typowo rolniczy o dużym udziale urodzajnych czarnoziemów w strukturze glebowej. Osady lessowe 

charakteryzują się niewielką miąższością, pod nim zalegają piaski i gliny. Istotnym elementem krajobrazowym 

płaskowyżu jest niewielki udział lasów, który w skali regionu osiąga około 5%. Równina Opolska – najbardziej na 

wschód wysunięta część Niziny Śląskiej. Od północnego zachodu graniczy z Równiną Oleśnicką, od 

południowego zachodu z Pradoliną Wrocławską a od północnego wschodu, wschodu i południowego wschodu 

z Wyżyną Śląsko – Krakowską. Wysokość przekracza 300 m n.p.m. we wschodniej części. Jej powierzchnia 

wynosi ok. 2 600 km². Pod względem geologicznym jej podłoże stanowi monoklina śląsko – krakowska, pokryta 

osadami plejstoceńskimi i holoceńskimi – iłami, piaskami, żwirami, glinami oraz lessami. Duże obszary pokryte są 

osadami piaszczystymi. 

 

Chełm - najdalej wysunięty na zachód mezoregion stanowiący część Wyżyny Śląskiej. Od północy graniczy 

z Równiną Opolską, od wschodu z Garbem Tarnogórskim, od południa z Kotliną Raciborską i od zachodu 

z Pradoliną Wrocławską. Jego powierzchnia wynosi ok. 320 km². Chełm jest garbem zbudowanym z wapieni 

i dolomitów środkowego triasu, miejscami przykrytych osadami czwartorzędowymi – glinami zwałowymi 

i piaskami. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Świętej Anny o wysokości 407,6 m n.p.m., która wraz 

z pobliskimi lasami i łąkami została objęta ochroną w postaci Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny 

chroniącego liczne kompleksy leśne oraz murawy kserotermiczne. 

 

3.2.3 .Wody powierzchniowe . 

 

Największym ciekiem wodnym, budującym sieć hydrograficzną subregionu kędzierzyńsko – kozielskiego jest 

Odra. Linia nurtu Odry stanowi granicę między gminami Bierawą i Cisek, a także w części określa od strony 

wschodniej zasięg terenów gminy Cisek i Reńska Wieś. W prawobrzeżnym wycinku dorzecza Odry znajduje się 

gmina Bierawa oraz przeważająca część terenów Kędzierzyna – Koźla. Gminy: Cisek, Polska Cerekiew, 

Pawłowiczki i Reńska Wieś obejmują tereny lewobrzeżnej części dorzecza Odry, z niemal całymi zlewniami: 

Dzielniczki, Potoku Cisek oraz Kanału Sułkowickiego łączącego koryto Ciska z dolnym biegiem Potoku Olsza. 

W południowej części gminy Pawłowiczki przebiega granica zlewni Psiny, część wschodnia obejmuje źródłowe 

wycinki zlewni Ciska i Olszy, natomiast pozostałe tereny znajdują się w granicach zlewni Straduni, której zasięg 

rozciąga się również na zachodnie części gminy Reńska Wieś. Wschodnia część subregionu obejmuje zlewnię 

Bierawki wraz z jej prawobrzeżnym dopływem Potokiem Łącza oraz zlewnię Kłodnicy, w granicach, której 

przebiega trasa Kanału Gliwickiego a także Kanał Kędzierzyński.W północnej części subregionu znajduje się 

zlewnia II rzędu rzeki Mała Panew. Przepływa przez Równinę Opolską, Bory Stobrawskie. Rzeka silnie 

meandrująca. Uchodzi do Odry, poniżej Opola. Główne opływy: Leśnica, Lublinianka, Libawa, Chrząstawa 

(Jemielnica).  Jemielnica ze źródłami znajdującymi sie na terenie wsi Błotnica jest głównym dopływem Małej 

Panwi na obszarze subregionu kędzierzyńsko – kozielskiego. Obszar wód zlewni Jemielnicy wynosi 575 km², a jej 
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długość ok. 50 km. Środkowy bieg Jemielnicy zasilają liczne cieki oraz rowy melioracyjne. W dolnym biegu 

Jemielnicy wpada do niej rzeka Sucha. Jest to lewostronny dopływ Jemielnicy drenujący obszar na południe od 

linii Jemielnicy. Charakter Suchej jest podobny do Jemielnicy. Jest to również rzeka typowo nizinna o powolnym 

biegu, z licznym dopływami, które stanowią rowy melioracyjne lub naturalne bezimienne cieki. Wody Jemielnicy 

wprowadzane są do Małej Panwi niemal u jej ujścia do Odry, co marginalizuje znaczenie tego cieku dla stanów 

Małej Panwi.W południowej części Powiatu największą rzeką jest Kłodnica przepływająca przez południową 

część Powiatu w pobliżu miasta Ujazd w gminie Ujazd. 

 

W poniższej tabeli zestawiono wykaz wszystkich cieków podstawowych przepływających przez teren KKSOF. 

 

TABELA 16: Ewidencja cieków podstawowych (rzeki i kanały) na terenie KKSOF (I) – według cieków. 

Nazwa cieku Gmina Kilometraż 
Długość 

w gminie (km) 
Długość ogółem w 

KKSOF (km) 

1 2 3 4 5 

Bierawka Bierawa 0+000 – 19+571 19,571 19,571 

Bziczka Zawadzkie 0+000 – 8+467 8,467 8,467 

Cisek 
Cisek 0+000 – 6+000 6,000 

18,300 
Polska Cerekiew 6+000 – 18+300 12,300 

Dzielniczka Cisek 0+000 – 14+000 14,000 14,000 

Dziergówka Bierawa 0+000 – 4+500 4,500 4,500 

Grudynka Pawłowiczki 0+000 – 11+000 11,000 11,000 

Jakubowicki Potok Pawłowiczki 3+300 – 9+300 6,000 6,000 

Jaryszowiec Ujazd 0+000 – 9+300 9,300 9,300 

Jemielnica 
Strzelce Opolskie 29+960 – 37+050 9,190 

22,090 
Jemielnica 37+050 – 49+950 12,900 

Jędrynie Strzelce Opolskie 0+000 – 8+620 8,620 8,620 

Jordan Ujazd 0+000 – 6+500 6,500 6,500 

Kanał Azotowy Bierawa 0+000 – 3+460 3,460 3,460 

Kanał Kędzierzyński Kędzierzyn – Koźle 0+000 – 6+019 6,019 6,019 

Kanał Kłodnicki Kędzierzyn – Koźle 0+000 – 3+263 3,263 3,263 

Kanał Gliwicki 
Kędzierzyn – Koźle 0+000 – 15+129 15,129 

18,402 
Ujazd 15+129 – 18+402 3,273 

Kanał Sukowicki 

Kędzierzyn – Koźle  0+000 – 1+700 1,700 
 

9,300 
Reńska Wieś 1+700 – 7+700 6,000 

Cisek 7+700 – 9+300 1,600 

Kanał Ulgi Cisek nr 1 Cisek 0+000 – 1+100 1,100 1,100 

Kanał Ulgi Cisek nr 2 Cisek 0+000 – 0+300 0,300 0,300 

Kanał Ulgi Długomiłowice 
Reńska Wieś 0+000 – 1+200 1,200 

1,400 
Cisek 1+200 – 1+400 0,200 

Kanał Ulgi Jemielnica Jemielnica 0+000 – 0+370 0,370 0,370 

Kanał Ulgi Większycka Woda Reńska Wieś 0+000 – 2+820 2,820 2,820 

Kieleczka Zawadzkie 0+000 – 6+200 6,200 6,200 

Kłodnica 
Kędzierzyn – Koźle  0+000 – 16,356 16,356 

22,331 
Ujazd 16+356 – 22+331 5,975 
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1 2 3 4 5 

Koźlanka 
Kędzierzyn – Koźle 0+000 – 2+000 2,000 

8,400 
Cisek 2+000 – 8+400 6,400 

Lenartowicki Potok 
Kędzierzyn – Koźle 0+000 – 4+370 4,370 

10,274 
Leśnica 4+370 – 10+274 5,904 

Ligocki Potok 
Reńska Wieś 0+000 – 14+790 14,790 

24,490 
Pawłowiczki 14+790 – 24+490 9,700 

Ligocki Strzelce Opolskie Ujazd 10+840 – 14+090 3,250 3,250 

Łęcka Woda Leśnica 0+000 – 12+670 12,670 12,670 

Malawa  
Reńska Wieś 0+000 – 1+600 1,600 

8,300 
Pawłowiczki 1+600 – 8+300 6,700 

Mała Panew 
Jemielnica 44+580 – 46+850 2,270 

22,170 
Zawadzkie 50+100 – 75+000 19,900 

Mechnicki Potok Reńska Wieś 2+280 – 3+580 1,300 1,300 

Miejsce 
Kędzierzyn – Koźle  0+000 – 3+000 3,000 

7,700 
Leśnica 3+000 – 7+700 4,700 

Młynówka Kadłub Strzelce Opolskie 0,000 – 1+000 1,000 1,000 

Młynówka Kielcza Zawadzkie 0+000 – 0+500 0,500 0,500 

Mostki Zawadzkie 0+000 – 6+966 6,966 6,966 

 
Odra 
  

Reńska Wieś 104+100 – 107+770 3,670 

 
32,210 

Kędzierzyn – Koźle  93+637 – 99+800 6,163 

Bierawa / Cisek  76+456 – 93+637 po 17,181 

Cisek / Kuźnia Rac. 71+260 – 76+456 po 5,196 

Odra – koryto boczne  Kędzierzyn – Koźle 0+000 – 1+374 1,374 1,374 

Olsza 
Reńska Wieś 0+000 – 6+430 6,430 

16,200 
Pawłowiczki 6+430 – 16+200 9,770 

Orłowiec Reńska Wieś 0+000 – 5+250 5,250 5,250 

Padół  Leśnica 4+370 – 11+700 7,330 7,330 

Piotrówka 
Strzelce Opolskie 0+000 – 2+600 2,600 

9,500 
Jemielnica 2+600 – 9+500 6,900 

Sławięcicki Potok Ujazd 0+000 – 1+926 1,926 1,926 

Stradunia 
Reńska Wieś 8+000 – 9+800 1,800 

5,900 
Pawłowiczki 18+970 – 23+070 4,100 

Stara Jemielnica Jemielnica 0+000 – 2+820 2,820 2,820 

Sucha Strzelce Opolskie 18+833 – 20+820 1,987 1,987 

Sucha Szymiszów Strzelce Opolskie 0+000 – 4+240 4,240 4,240 

Świbska Woda Jemielnica 0+000 – 4+100 4,100 4,100 

Trzciniec Reńska Wieś 0+000 – 4+850 4,850 4,850 

Większycka Woda 
Kędzierzyn – Koźle  0+000 – 4+535 4,535 

5,135 
Reńska Wieś 4+535 – 5+135 0,600 

Woda Rozmierecka Strzelce Opolskie 0+000 – 6+620 6,620 6,620 

Źródło: RZGW Gliwice, 2014; RZGW Wrocław 2014; WZMiUW Opole, Oddział Głubczyce, 2014; WZMiUW Opole, Oddział 

Krapkowice, 2014. 

 

Z powyższych danych wynika, że całkowita długość cieków podstawowych w subregionie wynosi 400,204 km. 
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3.2.4. Wody podziemne. 

 

KKSOF cechuje bogactwo wód podziemnych. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych stanowią podstawowe źródło 

zasilania w wodę terenów zurbanizowanych i na potrzeby przemysłu. W głównej mierze są to zbiorniki zasilane 

na drodze bezpośredniej infiltracji opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych na ich wychodniach. 

W obszarze doliny Odry i Małej Panwi zbiorniki wody podziemnej przykryte są utworami o dużej 

przepuszczalności. Powoduje to możliwość przesiąkania do warstw wodonośnych wszelkich zanieczyszczeń 

pochodzących z powierzchni gruntu. Dlatego wody podziemne na terenie całego subregionu wymagają ochrony, 

która winna mieć priorytet wśród wszystkich poczynań na rzecz ochrony środowiska. Na pierwszy plan wysuwają 

się działania zmierzające do całkowitej kanalizacji terenu KKSOF, ze szczególnym uwzględnieniem terenów 

zasilania na wychodniach skał węglanowych oraz terenów piaszczystych i piaszczysto – żwirowych dolin Odry 

i Małej Panwi.Według Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) (Kleczkowski, 1990) na 

terenie KKSOF występuje 5 głównych zbiorników wód podziemnych: 

� GZWP nr 327 „Zbiornik Lubliniec – Myszków”; 

� GZWP nr 328 „Dolina kopalna rzeki Mała Panew”; 

� GZWP nr 332 „Subniecka kędzierzyńsko – głubczycka”; 

� GZWP nr 333 „Zbiornik Opole – Zawadzkie”; 

� GZWP nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie”. 

 

TABELA 17: Podstawowa charakterystyka GZWP występujących na terenie KKSOF. 

Wyszczególnienie GZWP 327 GZWP 328 GZWP 332 GZWP 333 GZWP 335 

Stratygrafia T Q Tr , Q T T 

Powierzchnia GZWP (km²) 1729 133,5 461,1 776,4 2160,3 

Powierzchnia ochronna 
(km²) 

313 215,8 276,6 776,4 337,0 

Wiek utworów 
wodonośnych 

trias środkowy  

i dolny 

czwartorzęd trzeciorzęd  

i czwartorzęd 

trias środkowy trias dolny 

Typ zbiornika szczelinowo – 
krasowy 

porowy porowy szczelinowo – 
krasowy  

szczelinowo – 
porowy  

Średnia głębokość ujęć (m) 135 60 80 – 120  120 – 140  29 – 765   

Szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne (tys. m³/d) 

312 23,8 109,9 106,4 36,4 

Moduł zasobów 
dyspozycyjnych (l/s x km²) 

b.d. b.d. 2,76 1,59 0,19 

Formalnie 
udokumentowany 

NIE TAK TAK TAK TAK 

 

 

Gminy w zasięgu zbiornika  

i obszarów jego zasilania 

Jemielnica 

Strzelce 
Opolskie 

Zawadzkie 

Jemielnica 

Zawadzkie 

Bierawa 

Cisek 

KędzierzynKoźle 

Pawłowiczki 

Polska Cerekiew 

Reńska Wieś 

Leśnica 

Jemielnica 

Strzelce 
Opolskie 

Jemielnica 

Leśnica 

Strzelce 
Opolskie 

Ujazd 

Zawadzkie 

Stratygrafia: Q – czwartorzęd, T – trias, Tr – trzeciorzęd.  

Źródło: Kleczkowski, 1990; Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2011. 
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3.2.5.Gleby. 

 

W północnej części subregionu (Równina Opolska) dominują gleby bielicowe luźne, słabo gliniaste i gliniaste 

wytworzone z piasków. W strefie przejściowej pomiędzy Równiną Opolską a Chełmem pomiędzy nimi występują 

rędziny, słabogliniaste gleby brunatne oraz kompleksy gleb mułowo – bagiennych. W dolinach rzek zalegają 

mady piaszczyste, piaski rzeczne i gleby mułowo – bagienne. Chełm pokrywają przede wszystkim gleby bielicowe 

luźne, słabo gliniaste i gliniaste wytworzone na piaskach oraz gleby bielicowe lekkie i średnie wytworzone z glin 

zwałowych i piasków naglinionych. Pomiędzy nimi występują rędziny, gleby brunatne utworzone z utworów 

pyłowych, lessowatych i lessów. W rejonie Kędzierzyna – Koźle (Kotlina Raciborska) pokrywę glebową stanowią 

głównie gleby brunatne wyługowane i kwaśne, wykształcone z piasków gliniastych lekkich. Ponadto występują tu 

również pseudobielice wytworzone z glin lekkich i średnich. W obrębie dolin rzecznych zalegają mady lekkie, 

przechodzące w dolinie Odry w mady średnie i ciężkie, wykształcone z glin pylastych lub pyłu ilastego. Płaskowyż 

Głubczycki to przede wszystkim czarnoziemy zdegradowane wytworzone z utworów lessowatych ilastych oraz 

gleby brunatne wyługowane z glin ciężkich pylastych. W obrębie dolin rzecznych występują tu mady 

czarnoziemne wykształcone z namułów rzecznych
5
. 

 

TABELA 18: Struktura gruntów ornych według klas bonitacyjnych na terenie KKSOF. 

Gmina Klasa bonitacyjna gruntów ornych – struktura w % 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI 

Bierawa – 2,98 14,88 14,18 14,15 8,09 20,45 25,27 

Cisek 0,01 17,54 23,94 19,89 22,58 11,00 4,24 0,80 

Kędzierzyn – Koźle  – 1,22 11,12 11,84 24,94 8,41 24,17 18,29 

Pawłowiczki 1,40 32,77 46,12 15,10 3,75 0,61 0,25 – 

Polska Cerekiew 4,28 34,14 39,38 14,23 5,14 1,58 0,91 0,34 

Reńska Wieś – 3,00 17,66 25,55 32,68 13,67 7,02 0,42 

Jemielnica – – – 1,33 6,06 17,79 41,29 33,54 

Leśnica – 4,50 18,80 26,20 17,90 13,40 14,50 4,70 

Strzelce Opolskie – 0,14 2,59 9,19 21,00 24,80 28,69 13,60 

Ujazd – 13,54 26,40 12,44 10,77 12,15 17,91 6,80 

Zawadzkie – – 0,01 0,61 5,03 24,52 49,05 20,78 

KKSOF razem 0,67 13,63 22,99 15,52 15,12 11,31 13,70 7,06 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędów Gmin, 2014. 

 

 

 

 

                                                 
5 Na podstawie danych zawartych w Komentarzu do Mapy Sozologicznej w skali 1:50000, arkusze: M-34-49-A Tarnów 

Opolski (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1996), M-34-49-B Strzelce Opolskie (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 

1996), M-34-50-A Lubliniec Południe (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1996), M-34-49-C Kędzierzyn – Koźle 

(Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1996), M-34-49-D Ujazd (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1996), M-33-72-B 

Głubczyce (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1997), M-34-61-A Polska Cerekiew (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 

1996), M-34-61-B Kuźnia Raciborska (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1996). 
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TABELA 19: Struktura użytków zielonych według klas bonitacyjnych na terenie KKSOF. 

Gmina 
Klasa bonitacyjna użytków zielonych – struktura w % 

I II III IV V VI 

Bierawa 0,30 5,93 28,34 31,58 24,04 9,81 

Cisek 0,23 5,05 48,11 36,97 7,98 1,67 

Kędzierzyn – Koźle  – 1,00 14,96 48,21 27,45 8,38 

Pawłowiczki 8,22 25,92 47,30 16,31 2,25 – 

Polska Cerekiew 4,90 38,09 35,86 13,84 5,56 1,74 

Reńska Wieś – 4,13 53,34 37,41 4,11 1,01 

Jemielnica – 0,11 4,95 48,84 42,80 3,29 

Leśnica – 4,00 31,20 49,60 13,60 1,60 

Strzelce Opolskie – 0,39 19,26 53,21 24,10 3,04 

Ujazd – 2,13 36,00 44,67 15,01 2,19 

Zawadzkie – – 2,46 50,11 38,65 8,78 

KKSOF razem 0,38 4,16 26,75 43,73 21,17 3,82 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędów Gmin, 2014. 

 

Najkorzystniejszą bonitację użytków rolnych (grunty orne i użytki zielone) posiadają gminy położne w całości bądź 

częściowo na Płaskowyżu Głubczyckim (Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Cisek). Gminy te charakteryzują się 

najwyższym wskaźnikiem użytków rolnych w I i II klasie bonitacyjnej, znacznie wyższym od średniej dla KKSOF. 

Najmniej korzystną bonitację gleb posiadają gminy położone w północnej części subregionu w rejonie Lasów 

Stobrawsko – Turawskich (Jemielnica i Zawadzkie). Gminy te praktycznie nie posiadają użytków rolnych 

zaliczanych do I i II klasy bonitacyjnej oraz gruntów ornych w klasie IIIa i jednocześnie charakteryzują się 

najwyższym wskaźnikiem użytków rolnych w V i VI klasie bonitacyjnej, znacznie wyższym od średniej dla KKSOF. 

 

TABELA 20: Udział gruntów ornych według klas bonitacyjnych w ramach KKSOF. 

Gmina Klasa bonitacyjna gruntów ornych – udział w % 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI 

Bierawa – 0,74 2,20 3,11 3,18 2,43 5,08 12,18 

Cisek 0,01 11,29 9,15 11,25 13,11 8,54 2,71 1,00 

Kędzierzyn – Koźle  – 0,33 1,80 2,83 6,12 2,76 6,54 9,61 

Pawłowiczki 45,15 51,81 43,24 20,96 5,35 1,16 0,39 – 

Polska Cerekiew 54,84 21,49 14,71 7,87 2,92 1,20 0,57 0,41 

Reńska Wieś – 2,61 9,11 19,53 25,64 14,34 6,08 0,71 

Jemielnica – – – 0,42 1,96 7,69 14,72 23,23 

Leśnica – 3,47 8,59 17,73 12,43 12,45 11,11 7,00 

Strzelce Opolskie – 0,16 1,85 9,70 22,75 35,92 34,28 31,55 

Ujazd – 8,08 9,34 6,52 5,80 8,74 10,63 7,84 

Zawadzkie – – 0,01 0,09 0,73 4,77 7,87 6,47 

KKSOF razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędów Gmin, 2014. 
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TABELA 21: Udział użytków zielonych według klas bonitacyjnych w ramach KKSOF. 

Gmina Klasa bonitacyjna użytków zielonych – udział w % 

I II III IV V VI 

Bierawa 5,32 9,62 7,14 4,87 7,66 17,34 

Cisek 6,33 12,74 18,88 8,88 3,96 4,58 

Kędzierzyn – Koźle  – 1,39 3,24 6,39 7,52 12,73 

Pawłowiczki 30,64 8,71 2,47 0,52 0,15 – 

Polska Cerekiew 57,71 40,45 5,92 1,40 1,16 2,02 

Reńska Wieś – 11,80 23,70 10,17 2,31 3,15 

Jemielnica – 0,31 2,08 12,53 22,69 9,68 

Leśnica – 9,00 10,92 10,62 6,02 3,93 

Strzelce Opolskie – 1,78 13,51 22,84 21,37 14,96 

Ujazd – 4,21 11,06 8,39 5,83 4,71 

Zawadzkie – – 1,07 13,39 21,34 26,90 

KKSOF razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędów Gmin, 2014. 

 

Powyższe tabele prezentują udział użytków rolnych według klas bonitacyjnych w poszczególnych gminach w skali 

całego KKSOF, wskazując jednocześnie predyspozycje do intensywnej działalności rolniczej. Łącznie na terenie 

gmin Pawłowiczki i Polska Cerekiew znajduje się 99,9 % wszystkich gruntów ornych w subregionie zaliczanych 

do I klasy bonitacyjnej i odpowiednio 88,3 % użytków zielonych. Dla II klasy bonitacyjnej udział tych dwóch gmin 

łącznie wynosi odpowiednio 73,3 % i 49,2 %, zaś dla III (grunty orne) 59,05 %. Dość wysokimi wskaźnikami w tak 

przedstawionej klasyfikacji charakteryzują się ponadto gminy: Cisek, Reńska Wieś i Ujazd. Największy udział 

gruntów ornych będących w V i VI klasie bonitacyjnej (odpowiednio 49,0 % i 54,8 %) przyporządkowany jest 

łącznie dla gmin Jemielnica i Strzelce Opolskie, zaś użytków zielonych (odpowiednio 65,4 % i 51,5 %) łącznie w 

gminach: Jemielnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie.  

 

3.2.6. Złoża Kopalin. 

 

Działalności górnicze stanowią ważną dziedzinę w strukturze gospodarki gminy Bierawa i w mniejszym stopniu 

gminy Strzelce Opolskie. Obecnie w rejonie KKSOF zlokalizowanych jest 9 obszarów i terenów górniczych, 

z czego 4 w gminie Bierawa, 3 w gminie Strzelce Opolskie oraz po 1 w gminach: Cisek i Jemielnica. Górnictwo 

związane jest tu z wydobyciem kruszywa naturalnego (gminy: Bierawa i Cisek) oraz wapieni (gminy Jemielnica i 

Strzelce Opolskie). Do największych przedsiębiorstw górniczych należą: 

� Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. z Choruli (złoża: „Dziergowice”, „Dziergowice 2”, „Kobylice III”); 

� Górażdże Cement SA z Choruli (złoże „Strzelce Opolskie”); 

� Kopalnia Piasku Kotlarnia SA z Kotlarni (złoże „Kotlarnia Pole Północne”, największy pod względem 

zatrudnienia);  

� Cemex Polska Sp. z o.o. z Warszawy (złoże „Bierawa”); 

� Zakłady Wapiennicze Lhoist SA z Tarnowa Opolskiego (złoże „Strzelce Opolskie I”); 

� PHU Transkom z Jaryszowa (złoże „Szymiszów”);  

� Andrzej Gołąbek Kamieniarstwo z Centawy (złoże „Centawa”).  
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3.2.7. Udokumentowane złoża kopalin
6
. 

 

Na terenie KKSOF udokumentowane są 22 złoża kopalin. Jest to 5 złóż wapieni („Centawa”, „Strzelce Opolskie”, 

„Strzelce Opolskie I”, „Strzelce Opolskie II” i „Szymiszów”), 13 złóż kruszywa naturalnego („Bierawa”, „Dębowa”, 

„Dębowa 2”, „Dziergowice”, „Dziergowice 2”, „Kobylice III”, „Landzmierz”, „Lubieszów”, „Miejsce Kłodnickie”, 

„Miejsce Kłodnickie II”, „Raszowa”, „Raszowa 2” i „Rożniątów”), 2 złoża piasków podsadzkowych („Kotlarnia 

Solarnia” i „Kotlarnia Pole Północne”), 1 złoże surowców ilastych („Kobylice”) oraz 1 złoże torfów („Większyce”). 

 

WAPIENIE: 

 

Kopaliną o dużym znaczeniu gospodarczym są utwory węglanowe wapienia muszlowego (trias środkowy) 

występujące pasem wychodni w środkowo wschodniej części województwa opolskiego. Udokumentowano tu kilka 

złóż wapienia, które występują w formie pokładowej i są częściowo zawodnione. 

 

Niewielkie złoże wapieni „Centawa” o powierzchni 2,0 ha udokumentowano w kategorii C2 na terenie gminy 

Jemielnica, w rejonie miejscowości o tej samej nazwie.   

 

W złożu „Strzelce Opolskie” (Balana, 1986b), położonym na północ od Strzelec Opolskich, serię złożową 

stanowią warstwy górażdżańskie, terebratulowe i karchowickie o średniej miąższości 45,7 m. Zalegają one na 

powierzchni 233,3 ha i przykryte są nadkładem o maksymalnej grubości do 22 m. Stosunek grubości nadkładu do 

miąższości złoża (N/Z) wynosi 0,2. Kopalina może być wykorzystywana do produkcji cementu. W złożu 

udokumentowano ponadto na powierzchni 62,1 ha zasoby pozabilansowe w kategorii C1
 
i C2 w ilości 71219 tys. 

ton. Zasoby te wydzielono ze względu na duży nadkład i wysoką zawartość MgO. Zasoby w kategorii C2 

udokumentowano poniżej zasobów w kategorii C1. 

 

Wapienie warstw górażdżańskich i terebratulowych udokumentowano w złożu „Strzelce Opolskie I” (Lewicka, 

1974) położonym na północny – wschód od Strzelec Opolskich. Posiadają one średnią miąższość 26,1 m 

i zalegają pod nadkładem o średniej grubości 4 m. Powierzchnia złoża to 69,6 ha, w tym 4,5 ha znajduje się 

w filarze ochronnym dla wsi (1499 tys. ton), a 8,5 ha to powierzchnia dla której obliczono zasoby pozabilansowe 

w ilości 1958 tys. ton. Stosunek N/Z wynosi 0,27. Zasoby pozabilansowe wyznaczono w obszarze, gdzie 

stosunek N/Z jest większy od jedności. Występujące w złożu wapienie mogą być przydatne w przemyśle 

wapienniczym i cementowym. 

Udokumentowane w złożu „Strzelce Opolskie II” (Cielenkiewicz, Kotlarska, 1970), położonym na północny – 

wschód od Strzelec Opolskich, wapienie warstw górażdżańskich stanowią potencjalną bazę surowcową dla 

przemysłu wapienniczego. Powierzchnia złoża to 104,4 ha, średnia miąższość 12,25 m, a średnia grubość 

nadkładu 4,7 m, natomiast stosunek N/Z wynosi 0,4. 

Wapienie warstw górażdżańskich, terebratulowych i karchowickich udokumentowano także w położonym na 

północ od wsi Szymiszów i na wschód od wsi Szymiszów Osiedle złożu „Szymiszów” (Kotlarska, 1963) na 

                                                 
6 Na podstawie Objaśnień do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50000, arkusze: Tarnów Opolski nr 874 (Gruszecki, 2004), 

Strzelce Opolskie nr 875 (Gruszecki, 2004), Tworóg nr 876 (Gruszecki, 2004), Kędzierzyn – Koźle nr 907 (Sztromwasser, 

2004), Ujazd nr 908 (Sztromwasser, 2004), Głubczyce nr 938 (Bobiński, 2004), Polska Cerekiew nr 939 (Bobiński, 2004), 

Kuźnia Raciborska nr 940 (Sztromwasser, 2004) oraz http://baza.pgi.gov.pl/igs/zloza.asp 
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powierzchni 65,7 ha. Zalegają one pod nadkładem o grubości od 0,8 do 4,4 m i posiadają średnią miąższość 

42 m. Wapienie mogą być przydatne w przemyśle wapienniczym i hutniczym oraz przy produkcji nawozów 

węglanowych. 

Wszystkie złoża wapieni są konfliktowe w związku z występowaniem gleb chronionych i lasów na terenie złóż. 

Ponadto złoża te położone są w obrębie zbiornika wód podziemnych szczelinowo – krasowych wapienia 

muszlowego „Opole – Zawadzkie”, podlegającego najwyższej ochronie (ONO). 

 

TABELA 22: Średnie parametry jakościowe złóż wapieni triasowych na terenie KKSOF. 

Parametr Złoże: 

Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie I Strzelce Opolskie II Szymiszów 

Moduł glinowy 2,30 1,23 – 1,72 – – 

Moduł krzemionkowy 1,65 1,27 – 3,21 – – 

CaO  

 

 

% 

51,85 51,14 53,5 52,03 

CaCO3 92,29 – 95,78 – 

MgO 0,87 0,43 – 0,55 0,6 0,83 

MgCO3 –  – 1,0 – 

SiO2 33,1 3,25 1,62 3,26 

Al2O3 1,31 1,23 – 1,16 

Fe2O3 0,57 0,64 – 0,62 

Al2O3+ Fe2O3 – – 1,38 – 

Źródło: Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50000, arkusz Strzelce Opolskie nr 875 (Gruszecki, 2004). 

 

KRUSZYWA NATURALNE: 

 

Wszystkie złoża kruszywa naturalnego są zbudowane z piasków i żwirów fluwioglacjalnych. Jest to surowiec 

przydatny dla potrzeb budownictwa. 

 

Złoże piasków i żwirów „Bierawa”, położone na południe od wsi Bierawa, zostało rozpoznane w kategorii C2
 

(Jerschina, 1975). Ma ono powierzchnię 37,7 ha, miąższość od 4,2 do 9,5 m, średnio 6,9 m, średnią grubość 

nadkładu 2,8 m, a stosunek N/Z 0,35. Kopalinę charakteryzują następujące średnie parametry jakościowe: punkt 

piaskowy 42,4 %, zawartość pyłów mineralnych 1,1 %, a zawartość siarki całkowitej (w przeliczeniu na SO3) 

0,032 %. Złoże zalega pod nadkładem gleby, gliny pylastej i piaszczystej oraz piasków różnoziarnistych 

udokumentowanych, jako kopalina towarzysząca. Piaski o miąższości od 2,6 do 6,0 m charakteryzują się średnią 

zawartością ziarn o wymiarach do 2,5 mm – 87,17 % i zawartością pyłów mineralnych 3,47 %. 

 

Złoża piasków oraz piasków i żwirów „Dębowa” i „Dębowa 2”, położone na wschód od Reńskiej Wsi, na 

lewobrzeżnym tarasie nadzalewowym Odry, zostały udokumentowane w kategorii B+C1 (Włodarczyk, 1977). Ich 

powierzchnia wynosi około 50 ha. Serię złożową stanowią piaski o miąższości od 0,8 do 3,9 m, leżące pod 

nadkładem glin, iłów i piasków gliniastych o grubości od 0,8 do 4,8 m. Stosunek grubości nadkładu do miąższości 

złoża (N/Z) wynosi 0,3. Piaski charakteryzują się średnią zawartością ziarn do 2,5 mm – 89,5 %, a pyłów 

mineralnych – 2,5 %. Pod nimi zalegają piaski i żwiry osiągające miąższość od 3,8 do 10,0 m, o średniej 

zawartości ziarn do 2,5 mm – 45,1 %, a pyłów mineralnych – 1,2 %. Kopalina nadaje się do budownictwa. 
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Złoża kruszywa naturalnego „Dziergowice” i „Dziergowice 2”, udokumentowane w kategorii B+C1 (Donaj, 1974; 

Grygiel, 2001), położone są w miejscowości Dziergowice przy linii kolejowej Racibórz – Kędzierzyn–Koźle. 

Zbudowane z dwóch warstw zajmują powierzchnię 34,5 ha. Warstwę górną stanowią piaski o średniej miąższości 

8,6 m, a warstwę dolną osady piaszczysto – żwirowe o średniej miąższości 6,5 m. Średnia grubość nadkładu, 

który tworzy gleba, wynosi 0,20 m. Stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża wynosi 0,01. Zawartość 

pyłów mineralnych w piasku wynosi średnio 3,8 %, w pospółce 1,3 %, a zawartość ziaren poniżej 2 mm (punkt 

piaskowy) wynosi dla piasku 94,8 % i dla pospółki 43,0 %. Kruszywo jest wykorzystywane dla budownictwa. 

 

Położone na południe od Kobylic złoże piasków i żwirów „Kobylice III” zostało udokumentowane w kategorii C1 

z rozpoznaniem jakości w kategorii B (Król, Sobkiewicz, 1976; Grygiel, 1982). Jego powierzchnia wynosi 67,2 ha, 

średnia miąższość 7,9 m, grubość nadkładu 1,8 m, a stosunek N/Z 0,31. Ilość żwirów wzrasta ku spągowi. 

Zawartość ziarn poniżej 2 mm (punkt piaskowy) wynosi od 17,4 do 64 %, średnio 42,73 %, a zawartość pyłów 

mineralnych mieści się w granicach od 0,4 do 2,0 %. Piaski i żwiry nadają się do budownictwa. Kopalinę 

towarzyszącą stanowią występujące w nadkładzie złoża gliny przydatne do produkcji ceramiki budowlanej. 

Miąższość glin wynosi od 0,7 do 2,8 m, średnio 1,8 m. Są to gliny pylaste, zapiaszczone o średniej nasiąkliwości 

(w temperaturze 950 ºC) 12,6 % i średniej zawartości margla w ziarnach powyżej 0,5 mm – 0,62 %. 

 

Złoże piasków i żwirów „Landzmierz”, położone na północny – wschód od miejscowości Cisek, jest rozpoznane 

w kategorii C2
 
(Głogowski, 1970). Jego powierzchnia wynosi 93,0 ha, miąższość od 7,2 do 12,5 m, średnio 9,1 m, 

grubość nadkładu od 0,3 do 5,5 m, średnio 3,0 m, a stosunek N/Z 0,33. W nadkładzie znajdują się gliny 

piaszczyste i pylaste oraz piaski. Kopalinę charakteryzują następujące średnie parametry jakościowe: punkt 

piaskowy 47,7 %, średnia zawartość pyłów mineralnych 1,1 %, gęstość nasypowa w stanie luźnym 1,79 g/cm³, 

a w stanie zagęszczonym 2,16 g/cm³. Kopalina przydatna jest do produkcji mieszanek grubych i drobnych, 

żwirów jedno– i wielofrakcyjnych oraz piasków uszlachetnionych. 

 

Złoże kruszywa naturalnego „Lubieszów”, udokumentowane w kategorii C1, znajduje się na wschód od 

miejscowości Lubieszów w sąsiedztwie linii kolejowej (Pałucha, 2000). Złoże budują czwartorzędowe piaski 

i piaski ze żwirem. Jest częściowo zawodnione. Powierzchnia złoża wynosi 13,5 ha, a jego miąższość zmienia się 

w granicach 6,7 – 13,2 m, średnio 9,02 m. Nadkład ma średnią grubość 0,30 m. Punkt piaskowy 51,4 – 98,0 %, 

średnio 80,2%, a pyły mineralne 2,0 – 10,0 %, średnio 5,5 %. Kopalina może być wykorzystana, jako mieszanka 

do betonów i na potrzeby lokalne.  

 

Złoże kruszywa naturalnego „Miejsce Kłodnickie” położone jest w dolinie rzeki Kłodnicy, w pobliżu folwarku 

Kobylec, na południowy – wschód od Osiedla Miejsce Kłodnickie w Kędzierzynie – Koźlu. Udokumentowane jest 

w kategorii C1 z jakością w kategorii B (Pelc, 1976, 1983). Obszar udokumentowany dla piasków i żwirów 

(pospółki) wynosi 12,76 ha. Dodatkowo w granicach złoża udokumentowano piasek na obszarze 4,68 ha. 

Parametry geologiczno – złożowe przedstawiają się następująco: średnie grubości złoża dla piasków i żwirów 

(pospółki) 3,4 m, dla piasków 2,3 m, grubość nadkładu od 0,3 do 3,1 m, średnio 1,5 m, stosunek grubości 

nadkładu do grubości złoża (N/Z) średnio 0,2, zawartość pyłów dla piasków i żwirów (pospółki) wynosi średnio 

1,42 %, a dla piasków 8,86 %, punkt piaskowy dla piasków i żwirów (pospółki) wynosi 57,7 %, dla piasków 91,47 

%. Kopalina po uszlachetnieniu (płukanie i przesiewanie) jest wykorzystywana dla budownictwa i drogownictwa. 

Złoże jest niekonfliktowe z punktu widzenia ochrony środowiska. W ocenie nie brano pod uwagę jego położenia 
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w obszarze Wysokiej Ochrony Wód Podziemnych (OWO) (Kleczkowski, 1990), z uwagi na niewielki wpływ 

prowadzonej eksploatacji na jakość wód podziemnych. 

 

Złoże kruszywa naturalnego „Miejsce Kłodnickie II” jest położone w dolinie rzeki Kłodnicy w pobliżu złoża 

„Miejsce Kłodnickie”. Udokumentowane jest w kategorii C1 (Sobkiewicz, 2002). Kopaliną główną złoża są piaski 

i żwiry o punkcie piaskowym 72,72 %, a kopaliną towarzyszącą są piaski występujące w stropie złoża. Miąższość 

piasków wynosi od 0,6 do 3,0 m, a zasoby 145,8 tys. ton. Powierzchnia złoża wynosi 13,3 ha. Zasoby bilansowe 

kruszywa naturalnego (kopaliny głównej), poza filarem ochronnym, wynoszą 528,42 tys. ton. Średnie parametry 

geologiczno – złożowe oraz jakość kopaliny są następujące: grubość złoża 3,47 m, grubość nadkładu 1,04 m, 

stosunek N/Z 0,33, zawartość pyłów 1,29%. Kopalina może być wykorzystana dla budownictwa i drogownictwa. 

Pod względem ochrony środowiska złoże uznano za małokonfliktowe. 

 

Złoże „Raszowa”, położone pomiędzy miejscowościami Raszowa i Krasowa, udokumentowano w kategorii C1 

z rozpoznaniem jakości kopaliny w kategorii B (Grygiel, 1987). Aktualne zasoby piasku i żwiru wynoszą 845 tys. 

ton. Powierzchnia złoża wynosi 7,02 ha, a jego miąższość 2,30 – 12,90 m. Nadkład o średniej miąższości 1,40 m 

stanowi gleba i glina. Punkt piaskowy kopaliny wynosi od 64,9 do 88,9 %. 

 

Złoże „Raszowa 2” (Swoboda, 1973), położone na północ od złoża „Raszowa”, posiada kartę rejestracyjną, 

a aktualne zasoby piasku i żwiru wynoszą 13 tys. ton. Powierzchnia złoża wynosi 0,33 ha a jego miąższość 6,20 

– 9,80 m. Nadkład o miąższości 1,1 m stanowi gleba, piasek zagliniony i mułek. Punkt piaskowy kopaliny wynosi 

51,7 %, ziaren nieforemnych i płaskich jest 7,9 %, a słabych i zwietrzałych 3,3 %. 

 

Rozpoznane wstępnie złoże „Rożniątów”, położone na południe od Strzelec Opolskich” udokumentowano 

w kategorii C2. 

 

Pod względem ochrony złóż wszystkie powyżej omawiane złoża zaliczono do klasy 4, czyli do złóż powszechnie 

występujących. Wyjątkiem są złoża „Dziergowice” i „Dziergowice 2”, które zaliczone do klasy 2, czyli do złóż 

rzadkich w skali całego kraju lub skoncentrowanych w określonym regionie. Pod względem ochrony środowiska 

większość złóż zakwalifikowano do klasy B, czyli złóż konfliktowych, możliwych do eksploatacji po spełnieniu 

określonych warunków. Uwarunkowane jest to występowaniem złóż na obszarach leśnych lub gleb chronionych. 

Jedynie złoża „Lubieszów”, „Miejsce Kłodnickie”, „Miejsce Kłodnickie II” i Rożniątów zakwalifikowano do klasy A – 

niekonfliktowych. 

 

PIASKI PODSADZKOWE: 

 

Złoże piasków podsadzkowych „Kotlarnia – Solarnia”, udokumentowane w kategorii B (Stańczyk, 1984), jest 

położone w okolicach miejscowości Kotlarnia i Solarnia. Powierzchnia złoża wynosi około 2592 ha, średnia jego 

miąższość wynosi 13,00 m, a grubość nadkładu 0,00 – 0,30 m. Zawartość frakcji pylastej średnio wynosi 6,1 %, 

a frakcji gruboziarnistej 26,14 %. W złożu występują przerosty ilaste pogarszające jakość kopaliny. Kopalina 

z tego złoża może być wykorzystywana, jako materiał podsadzkowy. 

 

Złoże piasków podsadzkowych „Kotlarnia Pole Północne”, położone między Kotlarnią a Dziergowicami, zajmuje 

powierzchnię 1418,71 ha. Jest udokumentowane w kategorii B+C1 (Stańczyk, Krzempek, 1984). Miąższość złoża 
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wynosi średnio 11,93 m, nadkładu średnio 0,60 m, a stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża wynosi 

0,03. Nadkład tworzy piasek zailony. Kopaliną towarzyszącą w złożu jest piasek ze żwirem o średniej miąższości 

4,34 m, o średniej zawartości pyłów mineralnych 1,27 %, a punkt piaskowy wynosi 62,90 %. Kopalina główna 

wykorzystywana jest, jako materiał podsadzkowy, a piaski ze żwirem stanowią kruszywo naturalne dla 

budownictwa. 

 

Oba złoża piasków podsadzkowych zaliczono do klasy 2, czyli do złóż rzadkich w skali całego kraju lub 

skoncentrowanych w określonym regionie. 

 

SUROWCE ILASTE: 

 

Położone na wschód od wsi Kobylice złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Kobylice”, o powierzchni 

16,4 ha, zostało udokumentowane w formie karty rejestracyjnej (Wojtasik, 1962). Serię złożową stanowią gliny 

aluwialne o miąższości od 0,5 do 4,5 m, zalegające pod nadkładem grubości od 0,2 do 0,6 m. Posiadają one 

korzystne parametry do produkcji ceramiki czerwonej. Większość zasobów została wyeksploatowana, a pozostała 

część złoża o małej miąższości i gorszej jakości traktowana jest obecnie jako nadkład przy eksploatacji leżącego 

poniżej złoża kruszywa naturalnego „Kobylice III”. Po rozliczeniu zasobów złoże powinno być wybilansowane. 

 

TORFY: 

 

Złoże torfów leczniczych (borowiny) „Większyce” jest położone przy linii kolejowej na północ od miejscowości 

Większyce (Makowski, 1996). W kategorii C2 udokumentowano tutaj 287,9 tys. ton borowiny. Powierzchnia złoża 

wynosi 14,37 ha, miąższość od 1,00 do 4,90 m, a nadkład o miąższości 0,20 – 0,30 m stanowi gleba torfowo – 

morenowa. Zawartość wody w torfie wynosi 85,91 %, części nieorganicznych jest 3,17 %, a organicznych 

10,86 %. Pod względem ochrony złoże „Większyce” zaliczono do klasy 2, czyli do złóż rzadko występujących, 

a pod względem ochrony środowiska do klasy B, czyli do złóż konfliktowych ze względu na występowanie 

w nadkładzie gleb chronionych. 
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TABELA 23: Podstawowa charakterystyka złóż kopalin na terenie KKSOF. 

Nazwa złoża Gmina Rodzaj 
kopaliny 

Wiek kompleksu 
litologiczno – 
surowcowego 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe 
(tys. ton) 

Kategoria 
rozpoznania 

Stan 
zagospodarowania 

Zastosowanie 
kopaliny 

Klasyfikacja złóż  

Przyczyny 

konfliktowości Klasy 1 

– 4  

Klasy 

A – C  

WAPIENIE 

Centawa Jemielnica w T 155 C2 G Sw 2 B Gl 

Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie w T 173965 B , C1 , C2 G Sc 2 B Gl , L 

Strzelce Opolskie I Strzelce Opolskie w T 8364 / 17462 B , C1 G Sc, Sw 2 B Gl 

Strzelce Opolskie II Strzelce Opolskie w T 29722 A , B N Sw 2 B Gl , L 

Szymiszów Strzelce Opolskie w T 72621 A , B , C1 G Sh , Sr , Sw 2 B Gl , W 

KRUSZYWA NATURALNE 

Bierawa Bierawa pż Q 5295 C2 G Skb 4 B Gl 

Dębowa Reńska Wieś pż , p Q 9147 B + C1 Z Skb 4 B Gl 

Dębowa 2 Reńska Wieś pż , p Q 283 C1 G Skb 4 B Gl 

Dziergowice  Bierawa pż Q 4305 B + C1 G Sb 2 B L 

Dziergowice 2 Bierawa pż Q b.d. C1 G Sb 2 B L 

Kobylice III Cisek pż / g(gc) Q 10080 / 216 C1 G Skb / Scb 4 B Gl 

Landzmierz Cisek pż Q 18197 C2 N Skb 4 B Gl 

Lubieszów Bierawa p , pż Q 2298 C1 N Sb 4 A – 

Miejsce Kłodnickie Kędzierzyn–Koźle  pż , p Q 155 C1 Z Sb 4 A –  

Miejsce Kłodnickie II Kędzierzyn–Koźle  pż Q 528 C1 N Sb 4 A –  

Raszowa Leśnica pż Q 845 C1 + B Z Skb 4 B Gl 

Raszowa 2 Leśnica pż Q 13 C1 Z Skb 4 B Gl 

Rożniątów Strzelce Opolskie pż Q b.d. C2 N Sb 4 A – 
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Nazwa złoża Gmina 
Rodzaj 

kopaliny 

Wiek kompleksu 
litologiczno – 
surowcowego 

 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe 
(tys. ton) 

Kategoria 
rozpoznania 

Stan 
zagospodarowania 

Zastosowanie 
kopaliny 

Klasyfikacja złóż  

Przyczyny 

konfliktowości Klasy 1 

– 4  

Klasy 

A – C  

PIASKI PODSADZKOWE 

Kotlarnia – Solarnia  Bierawa p Q 382193 B N Sp 2 B K ; L 

Kotlarnia Pole N Bierawa p / pż Q 75628 / 23511 B + C1 G Sp / Sb 2 B L 

SUROWCE ILASTE 

Kobylice Cisek g(gc) Q 120 C1 Z Scb 4 B Gl , Z 

TORFY 

Większyce  Reńska Wieś t Q 288 C2 N L , Sr 2 B Gl 

Rodzaj kopaliny: g(gc) – gliny ceramiki budowlanej, p – piaski, pż – piaski i żwiry, t – torfy, w – wapienie. 

Wiek kompleksu: Q – czwartorzęd, T – trias. 

Stan zagospodarowania: G – zagospodarowane, N – niezagospodarowane, Z – zaniechane. 

Zastosowanie kopaliny: L–lecznicze, Sb–budowlane, Sc–cementowe, Scb–ceramika budowlana, Sh–hutnicze, Skb–kruszywo budowlane, Sp–podsadzkowe, Sr–rolnicze, Sw–wapiennicze. 

Klasyfikacja złóż: 2 – rzadkie w skali kraju lub skoncentrowane w określonym regionie, 4 – powszechne, licznie występujące, łatwo dostępne. 

Klasyfikacja złóż: A – małokonfliktowe, B – konfliktowe. 

Przyczyny konfliktowości: Gl – ochrona gleb, K – ochrona krajobrazu, L – ochrona lasów, W – ochrona wód podziemnych, Z – konflikt zagospodarowania terenu. 

Źródło: Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50000, arkusze: Tarnów Opolski nr 874 (Gruszecki, 2004), Strzelce Opolskie nr 875 (Gruszecki, 2004), Tworóg nr 876 (Gruszecki, 2004), 

Kędzierzyn – Koźle nr 907 (Sztromwasser, 2004), Ujazd nr 908 (Sztromwasser, 2004), Głubczyce nr 938 (Bobiński, 2004), Polska Cerekiew nr 939 (Bobiński, 2004), Kuźnia Raciborska nr 940 

(Sztromwasser, 2004) oraz http://baza.pgi.gov.pl/igs/zloza.asp 
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3.2.8. Perspektywy i prognozy występowania kopalin.
7
 

 

Na terenie KKSOF wyznaczono następujące obszary perspektywiczne dla występowania kopalin: 

 

WAPIENIE: 

 

W południowej części gmin Strzelce Opolskie, Jemielnica i Zawadzkie oraz w północnej części gmin Leśnica 

i Ujazd wyznaczono jeden duży obszar perspektywiczny wapieni triasowych. Obszar ten, będący częścią 

większego rejonu (tak zwanego Opolskiego Okręgu Surowców Węglanowych), wskazano na podstawie licznych 

opracowań charakteryzujących litologię i jakość osadów triasu (Kochanowska, 1991; Kotlicki, Kubicz, 1974; 

Kubicz i in., 1977; Podstolski, 1977), a także udokumentowanych złóż wapieni. Występujące tu wapienie 

charakteryzują się wysoką jakością, dużą miąższością i zaleganiem pod niewielkim nadkładem. Na wyznaczonym 

obszarze perspektywicznym wapieni grubość nadkładu, który stanowi gleba, rumosz wapienny i zaglinione piaski, 

nie przekracza 10 m, a miąższość kompleksu surowcowego wynosi od 49 do 143 m (średnio 92 m). Ewentualna 

eksploatacja będzie konfliktowa na części obszarów ze względu na występowanie gleb chronionych, lasów oraz 

ochronę krajobrazu. 

 

KRUSZYWO NATURAL.E:  

 

Na obszarze opracowania wyznaczono 5 obszarów perspektywicznych dla piasków, w tym 3 w zachodniej części 

gminy Strzelce Opolskie (Jędrynie, Kadłub, Banatki Duże). We wszystkich tych obszarach, pod nadkładem 

glebowym o grubości około 0,3 m, do głębokości 3 m nawiercono piaski różnoziarniste. Badań jakościowych 

piasków nie wykonano. Ewentualna eksploatacja będzie konfliktowa na części obszarów ze względu na 

występowanie gleb chronionych oraz lasów. 

 

Na południe od miejscowości Żędowice i Kiełcza (gmina Zawadzkie) wyznaczono obszar perspektywiczny dla 

kruszywa naturalnego, obejmujący wystąpienia w czwartorzędowych piaskach eolicznych, występujących 

w wydmach. Ewentualna eksploatacja będzie konfliktowa na całym obszarze ze względu na występowanie lasów. 

 

Perspektywicznym obszarem występowania piasków i żwirów jest Grodzisko (północno – wschodnia część gminy 

Pawłowiczki). U stóp wzgórza znajdują się trzy duże wyrobiska. Dwa z nich położone od zachodu są bardzo stare 

i zarośnięte. Natomiast wyrobisko położone najbliżej wsi jeszcze w 1996 roku było eksploatowane dorywczo na 

niewielką skalę przez Urząd Gminy Pawłowiczki. Pod 1,0 – 2,0 m nadkładem glin pylastych odsłania się tutaj 

około 17 m miąższości seria piasków z wkładkami drobnego żwiru. Ewentualna eksploatacja będzie konfliktowa 

na całym obszarze ze względu na występowanie gleb chronionych. 

 

Ochrona zasobów kopalin w zakresie zagospodarowania przestrzennego musi uwzględniać w sposób 

wykluczający lub minimalizujący potencjalne konflikty z istniejącymi formami zagospodarowania i użytkowania 

przestrzeni, a zwłaszcza obszarami ochrony przyrody (turystyka i rekreacja), gleb (rolnictwo) i lasów. Niezależnie 

                                                 
7
 Na podstawie Objaśnień do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50000, arkusze: Tarnów Opolski nr 874 (Gruszecki, 2004), 

Strzelce Opolskie nr 875 (Gruszecki, 2004), Tworóg nr 876 (Gruszecki, 2004), Kędzierzyn – Koźle nr 907 (Sztromwasser, 

2004), Ujazd nr 908 (Sztromwasser, 2004), Głubczyce nr 938 (Bobiński, 2004), Polska Cerekiew nr 939 (Bobiński, 2004), 

Kuźnia Raciborska nr 940 (Sztromwasser, 2004). 
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od przedstawionej konfliktowości obszarów perspektywicznych występowania kopalin należy je ujawnić 

w gminnych dokumentach planistycznych, z myślą o przyszłej eksploatacji na miarę potrzeb rynkowych. Po 

zakończeniu eksploatacji górniczej poszczególne wyrobiska muszą zostać zrekultywowane w kierunku zgodnym 

z udzieloną koncesją na wydobycie. W miarę możliwości zaleca się wodny kierunek rekultywacji, umożliwiający 

późniejszy rozwój funkcji sportowo – rekreacyjnych i/lub rybackich. 

 

Mimo braku perspektyw na rozpoznanie dużej ilości nowych złóż na terenie KKSOF należy zwrócić uwagę na to, 

że udokumentowana baza zasobowa kruszywa jest w stanie pokryć zapotrzebowanie lokalne na kruszywo na 

wiele lat, a ograniczenia w ich eksploatacji wynikają przede wszystkim z obecności gleb wysokich klas 

bonitacyjnych podlegających ochronie prawnej i terenów leśnych. 

 

3.2.9. Szata roślinna, zwierzęta. 

 

Obecnie nie wszystkie gminy KKSOF są w posiadaniu inwentaryzacji przyrodniczych, określających szczegółowo 

skład gatunkowy fauny i flory, w tym gatunki podlegające ochronie. Uznano, że wybiórcze przedstawienie danych 

z poszczególnych inwentaryzacji byłoby niemiarodajne i nie przedstawiałoby poglądu sytuacji dla całego 

subregionu. Dokładnie zbadane zostały przede wszystkim obszary objęte ochroną w myśl ustawy o ochronie 

przyrody, przy opisie, których podano wykaz
8
 najważniejszych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną 

gatunkową. Postuluje się docelowe opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla obszaru KKSOF, którego celem 

byłoby przedstawienie ogólnej struktury gatunkowo – siedliskowej. Należy również wskazać, że dane odnoszące 

się do składu gatunkowego dla poszczególnych obszarów chronionych są bardziej reprezentatywne z uwagi na 

sukcesywnie prowadzone badania terenowe w ramach sporządzania zapisów planów i zadań ochronnych. 

Poniżej przedstawiono regionalizację geobotaniczną KKSOF w oparciu o dane z opracowania Polskiej Akademii 

Nauk pt. „Regionalizacja geobotaniczna Polski”
9
, arkusz mapy nr D2. 

TABELA 24: Regionalizacja geobotaniczna KKSOF. 

Nazwa regionu 
geobotanicznego 

Dział  Krainy i 
podkrainy 

Okręgi  Podokręgi  Symbol 
jednostki  

B B.5 B.5.3 B.5.3.i 
B.5.3.j 

Podprowincja 
Środkowoeuropejska 
Właściwa 
 

Dział 
Brandenbursko-
Wielkopolski 

Kraina 
Dolnośląska 

Okręg Borów 
Stobrawskich, 
Turawskich i 
Niemodlińskich  

Ozimski 

B.5.3.j 
B.5.3.j 

Tarnowskoopolski 

B.5.4 B.5.4.a 
B.5.4.a 

Okręg 
Płaskowyżu 
Głubczyckiego 

Brożecki 

B.5.4.b 
B.5.4.b 

Prudnicko-
Głogówecki 

B.5.4.c 
B.5.4.c 

Dobrosławiecki 

                                                 
8 Podrozdział 3.3 
9 J.M.Matuszkiewicz, IGiPZ PAN, Warszawa 2008 
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Regionalizacja geobotaniczna to zhierarchizowany, wedle określonych reguł, podział przestrzeni geograficznej 

dokonany ze względu na zróżnicowanie szaty roślinnej. Najważniejszym materiałem źródłowym o zróżnicowaniu 

przestrzeni geograficznej dla wydzielania regionów podstawowego szczebla były mapy potencjalnej roślinności 

naturalnej w skali przeglądowej. Natomiast grupowanie regionów podstawowych w wyższe jednostki oparte było 

na rozmaitych kryteriach wynikających z charakterystyki krajobrazowej, syntaksonomicznej i biogeograficznej 

regionów
10

. 

 

3.2.10. Lasy. 

 

Lasy i grunty leśne na obszarze subregionu zajmują powierzchnię 36790,72 ha
11

 i stanowią 30,63 % powierzchni 

KKSOF. Samych lasów jest 35711,33 ha
12

 co stanowi 29,73 % powierzchni KKSOF. Zbiorowiska leśne w postaci 

zwartych powierzchniowo kompleksów występują przede wszystkim w północnej (Lasy Stobrawsko – Turawskie) 

i południowo – wschodniej (Lasy Kędzierzyńskie) części subregionu. Większe kompleksy leśne, aczkolwiek 

bardziej zdefragmentowane, występują także w centralnej części KKSOF (Park Krajobrazowy „Góra Świętej 

Anny”). Wskaźnik lesistości KKSOF (29,73 %) jest wyższy od średniej wojewódzkiej (26,56 %).  

Poniżej przedstawiono strukturę lesistości dla poszczególnych gmin subregionu: 

 

RYCINA 3: Lesistość poszczególnych gmin KKSOF w 2013 roku – rosnący podział gradacyjny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GUS, 2015.  

   

Ze względu na różną metodę prezentowania danych przez poszczególne Nadleśnictwa nie jest możliwe 

przedstawienie dokładnych obliczeń dotyczących typów siedliskowych lasu w sposób zbiorczy dla całego terenu 

KKSOF. 

                                                 
10 Strona internetowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk 
11 Łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną, według GUS 2015. 
12 Według GUS 2015. 
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TABELA 25: Struktura typów siedliskowych lasu na terenie KKSOF. 

 

Typ siedliskowy 

Struktura (w %) według poszczególnych Nadleśnictw 

Prudnik Rudy 

Raciborskie 

Kędzierzyn Rudziniec Strzelce 

Opolskie 

Zawadzkie 

Bór świeży –  0,91 – – 2,68 9,54 

Bór wilgotny – 0,13 – – – 0,50 

Bór bagienny – 0,03 – – – 0,04 

Bór mieszany świeży – 40,39 21,36 3,09 25,62 33,39 

Bór mieszany wilgotny – 22,64 16,67 1,26 16,61 34,78 

Bór mieszany bagienny – 0,26 – – – 1,00 

Las świeży 89,61 10,37 8,09 29,60 10,31 0,70 

Las wilgotny 5,97 0,57 0,62 1,79 1,70 1,60 

Las mieszany świeży – 15,88 39,39 60,83 18,18 6,33 

Las mieszany wilgotny – 6,42 8,90 1,64 8,27 10,44 

Las mieszany bagienny – 0,20 0,13 – – 0,06 

Las wyżynny świeży – – – – 15,09 – 

Las wyżynny wilgotny – – – – 0,10 – 

Las łęgowy 4,42 1,68 3,46 1,51 0,34 0,28 

Ols – 0,51 1,25 0,20 0,32 0,36 

Ols jesionowy – 0,01 0,15 0,07 0,78 0,98 

Nadleśnictwo Prudnik: południowo – zachodnie krańce KKSOF, udział 0,49 % z ogółu powierzchni leśnej Nadleśnictw. 

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie: południowe krańce KKSOF, udział 7,01 %. 

Nadleśnictwo Kędzierzyn: południowa część KKSOF, udział 28,48 %. 

Nadleśnictwo Rudziniec: środkowo – wschodnie krańce KKSOF, udział 8,87 %. 

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie: centralna i północno – zachodnia część KKSOF, udział 23,89 %. 

Nadleśnictwo Zawadzkie: środkowo północna i północno – wschodnia część KKSOF, udział 31,26 %. 

Źródło: Nadleśnictwa: Kędzierzyn, Prudnik, Rudy Raciborskie, Rudziniec, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, 2014. 

 

Siedliska borowe – dominują przede wszystkim na terenie Lasów Stobrawsko – Turawskich oraz częściowo 

w Lasach Kędzierzyńskich. Siedliska te reprezentowane są głównie przez bór mieszany świeży i bór mieszany 

wilgotny, dominują monokultury sosnowe (gatunek wprowadzony na  teren subregionu przez człowieka na 

przełomie XIX i XX stulecia, na miejsce pierwotnych lasów mieszanych). 

Siedliska lasów mieszanych świeżych, lasów świeżych i mieszanych wilgotnych – udział powierzchni 

siedlisk w skali subregionu jest ilościowo podobny do udziału siedlisk borowych. 

Lasy wyżynne – obejmują mezoregion Chełmu (Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny”). 

Łęgi – siedliska wyjątkowo cenne, ze względu na bioróżnorodność, związane z siedliskami hydrogenicznymi, 

występują w dolinach większych cieków wodnych o szczątkowo zachowanym naturalnych charakterze 

drzewostanu. 
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TABELA 26: Struktura drzewostanów według gatunków drzew panujących na terenie KKSOF. 

 

Gatunek drzewa 

Struktura (w %) według poszczególnych Nadleśnictw 

Prudnik Rudy 

Raciborskie 

Kędzierzyn Rudziniec Strzelce 

Opolskie 

Zawadzkie 

Sosna –  60,88 67,13 75,48 55,20 87,00 

Świerk – 1,51 jako pozostałe 

iglaste 

1,51 2,09 2,16 

Jodła – 0,06 – 0,43 – 

Modrzew – 5,09 1,18 3,44 1,13 0,41 

Brzoza 26,91 13,56 14,03 4,31 6,05 5,46 

Dąb 63,21 8,83 10,55 6,12 11,75 1,79 

Buk 2,54 3,43 0,77 5,11 16,06 0,55 

Jawor – 0,90 0,34 0,27 1,50 – 

Klon – 0,07 – – 0,13 – 

Grab – 0,35 0,28 0,10 1,25 – 

Jesion 4,72 1,53 0,22 0,51 1,38 – 

Wiąz – 0,05 – – 0,03 – 

Lipa – 0,75 0,20 – 0,66 – 

Akacja – 0,12 – 0,01 0,09 – 

Topola – 0,15 – 0,02 0,11 – 

Wierzba – 0,02 – 0,13 – – 

Olsza 2,62 0,09 5,08 – 2,13 – 

Olcha – 2,51 – 2,94 – 2,62 

Osika – 0,10 – – – – 

Pozostałe iglaste – – 0,10 – – – 

Pozostałe liściaste – – 0,13 – – – 

Pozostałe – – – 0,06 – – 

Źródło: Nadleśnictwa: Kędzierzyn, Prudnik, Rudy Raciborskie, Rudziniec, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, 2014. 

 

Głównym źródłem zagrożenia dla lasów są przede wszystkim gazowe i pyłowe zanieczyszczenia powietrza 

emitowane przez przemysł i transport (dwutlenek siarki, związki azotu i fluoru). Na lasy osłabione wskutek 

czynników antropogenicznych oddziałują także zagrożenia abiotyczne (np.: kształtujące bilans wodny, takie jak 

deficyt opadów czy powtarzające się długotrwale susze podczas sezonu wegetacyjnego, prowadzące do 

obniżania się poziomu wód gruntowych) i biotyczne (przede wszystkim silne wiatry i szkodniki, szczególnie owady 

liściożerne w drzewostanach iglastych oraz szkodniki wtórne sosny i świerka, a także choroby infekcyjne).  
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TABELA 27: Stopień degradacji lasów ze względu na poszczególne czynniki, w skali: słaby – średni – silny
13

. 

 

Na terenie KKSOF występuje znaczny udział gruntów niskich klas bonitacyjnych (klasa V i VI) użytkowanych, jako 

grunty rolne, w tym także grunty nienadające się do produkcji rolnej. Powierzchnia gruntów niskich klas 

bonitacyjnych na obszarze KKSOF wynosi 14485 ha. Dla nieużytków i gruntów odłogowanych, które w polityce 

                                                 
13 Na podstawie danych zawartych w Komentarzu do Mapy Sozologicznej w skali 1:50000, arkusze: M-34-49-A Tarnów 

Opolski (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1996), M-34-49-B Strzelce Opolskie (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 

1996), M-34-50-A Lubliniec Południe (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1996), M-34-49-C Kędzierzyn – Koźle 

(Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1996), M-34-49-D Ujazd (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1996), M-33-72-B 

Głubczyce (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1997), M-34-61-A Polska Cerekiew (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 

1996), M-34-61-B Kuźnia Raciborska (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1996). 

Kompleks leśny 
Czynnik 

Stopień degradacji lasów ze względu na 
czynniki biotyczne, abiotyczne, 

antropogeniczne 

biotyczny abiotyczny antropogeniczny słaby średni silny 

Kompleks leśny w rejonie 
Szymiszowa (gmina Strzelce 
Opolskie): 

+ +  +   

Kompleks leśny na północ 
od Strzelec Opolskich 

 
 

+ 
   +  

Lasy Stobrawsko – 
Turawskie 

+    +  

Park Krajobrazowy „Góra 
Świętej Anny” 

+ +  +   

Mniejsze, izolowane 
kompleksy leśne na wschód 
od Parku Krajobrazowego 
„Góra Świętej Anny” (gmina 
Ujazd) 

+ +   +  

Kompleks leśny w północnej 
części Kędzierzyna – Koźle 

+  +  +  

Lasy Kędzierzyńskie w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów zurbanizowanych 
(mieszkaniowych i 
przemysłowych) 

+  +   + 

Pozostałe rejony Lasów 
Kędzierzyńskich 

+ +   +  

Mniejsze enklawy leśne w 
rejonie Płaskowyżu 
Głubczyckiego 

+  + +   



Strona 46 

 
 
 
 
   

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KONCEPCJI KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO  
KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO SUBREGIONALNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko–Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 

przestrzennej poszczególnych gmin nie będą brane pod uwagę, także jako tereny predysponowane do rozwoju 

aktywności gospodarczych bądź funkcji osadniczych, postuluje się kierunek leśny.  

 

Szczególnie predysponowane do zalesień powinny być tereny:  

� położone w sąsiedztwie obecnych kompleksów leśnych; 

� szczególnie narażone na erozję; 

� położone w rejonie dolin rzecznych, zwłaszcza na terenach zagrożonych powodzią i podtopieniami; 

� w otoczeniu największych zakładów przemysłowych (lasy ochronne). 

 

Dolesienia powinny być przeprowadzone w oparciu o Plany Urządzenia Lasu i zgodnie z preferowanym typem 

siedliskowym, przy zastosowaniu gatunków rodzimych. 

Aby konkretnie oszacować realną skalę możliwych zalesień należy opracować dokument pn. Projekt granicy rolno 

– leśnej, skonsultować jego zapisy z właściwymi Nadleśnictwami oraz uwzględnić w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

Nowe zadrzewienia i zakrzewienia powinny być wprowadzane przede wszystkim: 

� w rejonie wielkoprzestrzennych użytków rolnych, zwłaszcza tam gdzie prowadzona jest intensywna 

gospodarka rolna (gatunki wiatrochronne); 

� wzdłuż ciągów komunikacyjnych (w bezpiecznej odległości od szlaku, funkcje izolacyjne, wybór 

gatunków odpornych na zanieczyszczenia), kształtowanie alei przydrożnych; 

� wzdłuż dolin mniejszych cieków wodnych (gatunki wilgociolubne o nieinwazyjnych systemach 

korzeniowych); 

� w postaci zieleni urządzonej na terenach przewidzianych pod funkcje osadnicze (zwłaszcza 

wielorodzinne) i produkcyjno – usługowe (dobór nieinwazyjnych gatunków rodzimych). 

 

 

3. 3. Prawne formy ochrony przyrody.  
 

Spośród form ochrony przyrody wyszczególnionych w art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 

roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 627 ze zm.) na terenie KKSOF występują: park krajobrazowy, obszary chronionego 

krajobrazu, obszary NATURA 2000, rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, użytki 

ekologiczne, pomniki przyrody oraz gatunkowa ochrona roślin i zwierząt. 

 

Położenie subregionu na tle systemu ochrony przyrody w regionie: 

 

� na terenie KKSOF obszary objęte ochroną koncentrują się przede wszystkim w trzech rejonach, 

charakteryzujących się odmiennością walorów przyrodniczych: 

- północnym (gminy: Jemielnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie) – związane z kompleksem 

Lasów Stobrawsko – Turawskich (OChK, Natura 2000, 2 rezerwaty przyrody, 4 zespoły 

przyrodniczo – krajobrazowe, 30 użytków ekologicznych); 

- centralnym (gminy: Reńska Wieś, Leśnica i Ujazd) – związane z Garbem Chełmu i przyległej do 

niego od południowego – zachodu dolinie Odry (Park Krajobrazowy, OChK, 2 Natury 2000, 5 

rezerwatów przyrody); 
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- południowym (gminy: Cisek, Pawłowiczki i Polska Cerekiew) – związane z walorami 

krajobrazowymi Płaskowyżu Głubczyckiego (OChK). 

 

TABELA 28: Struktura obszarów objętych ochroną przyrody
14

 na terenie KKSOF. 

Gmina Odsetek powierzchni gminy 

objęty formami ochrony przyrody 

Struktura (udział w %) spośród ogółu 

obszarów objętych ochroną w KKSOF 

Bierawa 0,12 0,05 

Cisek 5,54 1,44 

Kędzierzyn – Koźle  0,04 0,02 

Pawłowiczki 10,99 6,19 

Polska Cerekiew 33,75 7,44 

Reńska Wieś 5,39 1,94 

Jemielnica 66,95 27,86 

Leśnica 34,09 11,85 

Strzelce Opolskie 30,21 22,44 

Ujazd 4,20 1,28 

Zawadzkie 64,68 19,49 

KKSOF razem 22,70 100,00 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie RDOŚ Opole, 2015 i GUS, 2015. 

 

W bezpośredniej bliskości od granic KKSOF (w zakresie powiązań przyrodniczych) zlokalizowane są istotne dla 

wschodniej części województwa opolskiego oraz zachodniej części województwa śląskiego 

wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody (parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu). Są to: 

� Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” – na północnym – wschodzie; 

� Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – na południowym – 

wschodzie; 

� Obszar Chronionego Krajobrazu „Mokre – Lewice” – na południowym – zachodzie; 

� Obszar Chronionego Krajobrazu „Las Głubczycki” – na południowym – zachodzie; 

� Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – na zachodzie; 

� Stobrawski Park Krajobrazowy – na północnym – zachodzie. 

 

Obszary objęte ochroną prawną stanowią funkcjonalny system strukturalno – przestrzennych powiązań mających 

istotne znaczenie dla kształtowania bioróżnorodności w kontekście migracji gatunków, a tym samym zwiększania 

różnorodności puli genowej. Według koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska (Liro, 1998) przez 

teren KKSOF przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym (19m – Górnej Odry) oraz obszary 

węzłowe o znaczeniu krajowym (10K – Bory Stobrawskie i 14K – Góra Świętej Anny). Ponadto przepływające 

w rejonie analizowanego obszaru (poza Odrą) cieki wodne wraz ze swoimi dopływami oraz inne większe 

kompleksy leśne również uzupełniają lokalną sieć korytarzy ekologicznych.  

W zakresie ochrony korytarzy ekologicznych i bioróżnorodności należy unikać przerywania bądź przegradzania 

korytarzy przez lokalizację zabudowy inwestycji liniowych i innych obiektów inżynieryjnych.  

                                                 
14 Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwat przyrody, zespół przyrodniczo – krajobrazowy, użytek 

ekologiczny – bez dublowania powierzchni. 
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3.3.1. Park Krajobrazowy „Góra świętej Anny".
15

 

 

Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny” utworzono na mocy uchwały nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie ochrony walorów krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opol. z 1989 

roku, nr 19, poz. 231). Park obejmuje powierzchnię 5051 ha. Wokół Parku utworzono strefę ochronną (otulinę) 

o powierzchni 6374 ha. Na terenie KKSOF Park obejmuje swym zasięgiem gminy Leśnica (3229,80 ha), Strzelce 

Opolskie (357,70 ha) i Ujazd (349,70 ha). Najwyższym wzniesieniem Grzbietu Chełmu, a zarazem całej Wyżyny 

Śląskiej jest Góra Św. Anny (404 m n.p.m.).  

 

Grzbiet Chełmu z uwagi na skupienie na stosunkowo niewielkim obszarze różnorodnych zjawisk geologicznych 

jest jednym z ważniejszych punktów geoturystycznych w Polsce. Nagromadzenie cennych walorów przyrodniczo 

– geologicznych przyczyniło się do utworzenia na tym obszarze drugiego w kolejności Krajowego Geoparku 

„Góra Świętej Anny”. Status Geoparku Krajowego został nadany 1 czerwca 2010 roku. Obszar geoparku mieści 

się w całości na terenie parku krajobrazowego i zajmuje około 70 % jego powierzchni. Główną osią geoparku są 

dwa kamieniołomy: wapieni w Ligocie Dolnej i nefelinitów na Górze Świętej Anny, oddalone od siebie o około 

10 km. W zamyśle geoparki w Polsce tworzone są w celu zachowania cennych geostanowisk dzięki tworzeniu 

sieci stanowisk dokumentacyjnych oraz czynnej ochronie odsłonięć skalnych i form rzeźby terenu. W celu ich 

popularyzacji wytycza się ścieżki edukacyjne z infrastrukturą ułatwiającą zwiedzanie oraz punkty informacji 

geologicznej. Wszystkie te działania mają na celu poprawienie świadomości geologicznej i rozwój geoturystyki 

w Polsce. 

 

3.3.2. Obszary Chronionego Krajobrazu. 

 

Według art. 23 ustawy o ochronie przyrody z dnia 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”. Na terenie KKSOF zlokalizowane są trzy Obszary Chronionego Krajobrazu 

(OChK) o łącznej powierzchni 23272,70 ha: 

� „Lasy Stobrawsko – Turawskie”; 

� „Łęg Zdzieszowicki”; 

� „Wronin – Maciowakrze”. 

 

OChK Lasy Stobrawsko – Turawskie: 

 

OChK „Lasy Stobrawsko – Turawskie” objęto ochroną na mocy uchwały nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 roku (Dz. Urz. Woj. Opol. z 1989 roku, nr 19, poz. 231). Jest to 

największy obszar chronionego krajobrazu w województwie opolskim. Całkowita powierzchnia obszaru objętego 

ochroną wynosi 118367 ha. Na terenie KKSOF znajduje się tylko południowo – wschodni fragment OChK, 

obejmujący większe kompleksy leśne o łącznej powierzchni 18636 ha. Generalnie OChK „Lasy Stobrawsko – 

Turawskie" obejmuje rozległy, rozczłonkowany przez tereny rolne, sieć komunikacyjną i osadniczą, kompleks 

                                                 
15 Na podstawie http://gsa.zopk.pl/ 
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leśny. Lasy Stobrawsko – Turawskie objęto ochroną ze względu na znaczące walory przyrodnicze i krajobrazowe, 

atrakcyjność turystyczną i słabe zurbanizowanie. W granicach obszaru zawierają się w znacznej części zlewnie 

rzek Jemielnicy i Małej Panwi. Duża ilość cieków wodnych i stawów, silnie rozwinięta granica lasu, polodowcowa 

rzeźba terenu, występowanie wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt stanowi o wysokich walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu. 

 

OChK Łęg Zdzieszowicki: 

 

W północno – wschodniej części gminy Reńska Wieś znajduje się większa część OChK „Łęg Zdzieszowicki”. 

Obszar ten objęto ochroną na mocy uchwały nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 

26 maja 1988 roku (Dz. Urz. Woj. Opol. z 1989 roku, nr 19, poz. 231). Całkowita powierzchnia obszaru objętego 

ochroną wynosi 600 ha, z czego 526 ha na terenie gminy Reńska Wieś. Łęg Zdzieszowicki to unikatowa na 

Opolszczyźnie enklawa lasu łęgowego przechodzącego w grąd. Drzewostan składa się głównie z jesionów, olch 

i dorodnych dębów. Szczególnej ochronie podlegają zasoby fauny i flory, w tym stanowiska lęgowe ptaków. 

 

OChK Wronin – Maciowakrze: 

 

W południowo – wschodniej części gminy Pawłowiczki, południowej części gminy Polska Cerekiew oraz 

południowo – zachodniej części gminy Cisek znajduje się większa część OChK „Wronin – Maciowakrze”. Obszar 

ten objęto ochroną na mocy uchwały nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 

1988 roku (Dz. Urz. Woj. Opol. z 1989 roku, nr 19, poz. 231). Całkowita powierzchnia obszaru objętego ochroną 

wynosi 4307,6 ha, w tym 4110,7 ha na terenie KKSOF, z czego: 2028,9 ha na terenie gminy Polska Cerekiew, 

1687,9 ha na terenie gminy Pawłowiczki i 393,9 ha na terenie gminy Cisek. Teren OChK „Wronin – Maciowakrze” 

charakteryzuje się typowym dla południowej Opolszczyzny pagórkowatym ukształtowaniem terenu (Płaskowyż 

Głubczycki). Charakterystyczne są tutaj rozległe, suche wierzchowiny lessowe oraz silne wilgotne dna dolinne 

z licznymi mokradłami oraz oczkami wodnymi. Na terenie OChK „Wronin – Maciowakrze” stwierdzono liczne 

występowanie płazów, w tym grzebiuszki ziemnej (Pelobates fuscus). W rejonie tym ocalały resztkowe, 

pojedyncze kolonie susła moręgowanego (Citelllus citelluc). Liczna jest także fauna ptaków śpiewających 

z rzadką kląskawką (Saxicola torquata) na czele. 

 

 3.3.3.Obszary Natura 2000. 

 

W granicach obszaru opracowania zlokalizowane są niżej wymienione trzy Specjalne Obszary Ochrony siedlisk 

Natura 2000: 

 

�  „Dolina Małej Panwi” PLH 160008; 

� „Góra Świętej Anny” PLH 160002 ; 

� „Łęg Zdzieszowicki” PLH 160011. 

 

DOLINA MAŁEJ PANWI (PLH 160008): 

W rejonie KKSOF obszar ten pokrywa się z obszarem zajętym przez OChK „Lasy Stobrawsko – Turawskie” 

i obejmuje centralną oraz północno – zachodnią część gminy Zawadzkie oraz północne krańce gminy Jemielnica. 

Obszar obejmuje jedną z najbardziej naturalnych rzek nizinnych w granicach województwa opolskiego wraz 
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z przylegającą przewianą równiną morenową. Mała Panew silnie meandruje, licznie występują starorzecza 

i wyspy. W dnie doliny spotyka się niewielkie torfowiska. Na skarpach i piaszczyskach występują murawy 

i wrzosowiska. Na wysoczyźnie polodowcowej spotyka się wydmy dochodzące do 10 m wysokości. 

W zagłębieniach międzywydmowych występują bagniska z roślinnością szuwarową i niewielkie torfowiska 

wysokie (żywe), przejściowe i niskie, w tym niezwykle cenne i doskonale zachowane niskie torfowisko 

węglanowe. 

 

W granicach proponowanej ostoi dominują lasy, wśród których największą wartość przyrodniczą mają 

starodrzewia borów na wydmach i morenach. W obniżeniach terenu zlokalizowane są bory bagienne Vaccinio 

uliginosi – Pinetum i bagniska z roślinnością szuwarową. Obecne są torfowiska wysokie (żywe), przejściowe 

i niskie, w tym niezwykle cenne doskonale zachowane niskie torfowisko węglanowe. Torfowiska przedstawiają 

bardzo wysoką wartość przyrodniczą. Na niewielkich fragmentach skarp i piaszczysk rozwinęły się zbiorowiska 

muraw i wrzosowisk. Rzeka ma naturalny przebieg z licznymi starorzeczami, meandrami, wyspami. W Małej 

Panwi i jej dopływach występują zbiorowiska Ranunculetum fluitantis. Dolina przedstawia unikalne zróżnicowanie 

siedliskowe nieobecne w innych częściach województwa. W obrębie całej doliny występują 32 zespoły zagrożone 

w skali regionalnej. Lasy zajmują 69% terenu, w tym iglaste (starodrzewia borów suchych i bagiennych) 34 %, 

liściaste 9 %, mieszane 15 %. Łąki zajmują 14 %  terenu, tereny rolne 16%, a tereny zurbanizowane 1 %.  

Dla przedmiotowego obszaru został ustanowiony plan zdań ochronnych zarządzeniem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr 7/13 z dnia 

14 lutego 2013 roku. 

 

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY (PLH 160002): 

PLH 160002 „Góra Świętej Anny” obejmuje łączną powierzchnię 5084,3 ha. W rejonie KKSOF pokrywa się 

z obszarem zajętym przez Park Krajobrazowy i obejmuje gminy Leśnica (centralna część gminy), Strzelce 

Opolskie (południowo – zachodnia część gminy) i Ujazd (zachodnia część gminy). PLH 160002 to obszar 

wyniesienia Garbu Chełmu z wychodniami wapieni i dolomitów środkowego triasu, z centralnie zlokalizowanym 

nekiem bazaltowym. Garb z trzech stron otoczony jest 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. Kulminację garbu stanowi nek wulkaniczny na Górze 

Świętej Anny (404 m n.p.m.). Wśród obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych dominującymi formami 

pokrycia terenu są lasy, w większości reprezentujące trzy fitosocjologiczne odmiany buczyn oraz grądy. Mniejszy 

udział osiągają murawy kserotermiczne oraz ekstensywnie użytkowane łąki, w tym eutroficzne. Uzupełnieniem są 

wychodnie skał węglanowych oraz źródliska. Spośród form intensywniejszego zagospodarowania przestrzeni 

dominują grunty orne, tworzące z ekosystemami o dużej naturalności mozaikę krajobrazową.  

 

Na terenie ostoi występuje około 40 gatunków roślin chronionych w Polsce oraz około 40 gatunków uznawanych 

lokalnie za rzadkie. Poza tym, na terenie Góry Św. Anny można spotkać dwa gatunki roślin chronionych przez 

europejskie dyrektywy: storczyk – obuwik pospolity i należący do rodziny sandałowcowatych – leniec 

bezpodkwiatkowy. Świat zwierząt cennych dla Europy reprezentowany jest głównie przez 11 gatunków ptaków 

(np. bocian biały, kania ruda czy dzięcioł zielono siwy) i ssaki, m.in. dwa gatunki nietoperzy: mopki i nocki duże. 
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Dla przedmiotowego obszaru Zarządzeniem Nr 11/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia 13 kwietnia 2012 roku został ustanowiony plan zadań ochronnych. 

 

 

ŁĘG ZDZIESZOWICKI (PLH 160011): 

PLH 160011 „Łęg Zdzieszowicki” obejmuje łączną powierzchnię 619,9 ha. W rejonie KKSOF pokrywa się 

z obszarem zajętym przez OChK „Łęg Zdzieszowicki” i obejmuje północno – wschodnią część gminy Reńska 

Wieś. Obszar ten to 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. Jest to ważna ostoja lasów łęgowych 

i grądów połęgowych charakterystycznych dla doliny Odry. „Łęg Zdzieszowicki” to największy płat lasu łęgowego 

na południe od Opola. 

 

3.3.4.Rezerwaty przyrody. 

 

Na terenie KKSOF zlokalizowanych jest 7 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 168,89 ha. 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. Nadzór nad rezerwatami na omawianym terenie wykonuje Regionalny Konserwator 

Przyrody w Opolu. 
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Tabela 39: Wykaz rezerwatów przyrody, zlokalizowanych w granicach KKSOF
16

. 

Lp. Nazwa  Akt powołujący Rodzaj  
Typ ochrony / 
podtyp ochrony  

Typ / podtyp 
ekosystemu 

Obowiązujący plan ochrony / zadania 
ochronne Cel ochrony  

1 Biesiec 

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego 
Nr P/9/2001 z dnia 19 lipca 2001 r. w 
sprawie uznania za rezerwat przyrody 
(Dz. Urz. z 2001 r. Nr 65, poz. 496) 

leśny 
fitocenotyczny / 
zbiorowisk leśnych 

leśny i borowy / 
lasów wyżynnych 

Zarządzenie Nr 20/09 Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 
dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie 
ustanowienia zadań ochronnych dla 
rezerwatu przyrody „Biesiec”  

Celem ochrony jest zachowanie ze 
względów naukowych i dydaktycznych 
zbiorowiska lasu bukowego z rzadkimi i 
podlegającymi ochronie prawnej 
gatunkami roślin. 

2 Boże Oko 

Zarządzenie Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w 
sprawie uznania za rezerwat przyrody 

leśny 
fitocenotyczny / 
zbiorowisk leśnych 

leśny i borowy / 
lasów wyżynnych 

Zarządzenie Nr 21/09 Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 
dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie 
ustanowienia zadań ochronnych dla 
rezerwatu przyrody „Boże Oko” 

Celem ochrony jest zachowanie ze 
względów naukowych i dydaktycznych 
zbiorowisk buczyn o charakterze 
zbliżonym do naturalnego. 

2 Góra Św. 
Anny 

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i 
Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 
1971 r. w sprawie uznania za rezerwat 
przyrody 

przyrody 
nieożyw. 

geologiczny i 
glebowy / 
skał, minerałów, 
osadów, 
gleb i wydm 

Skalny / innych 
skał 

Zarządzenie Nr 19/09 Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 
dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie 
ustanowienia zadań ochronnych dla 
rezerwatu przyrody „Góra Św. Anny” 

Celem ochrony jest zachowanie ze 
względów naukowych i dydaktycznych 
rzadkich profili oraz zjawisk 
geologicznych. 

3 Grafik 

Zarządzenie Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w 
sprawie uznania za rezerwat przyrody 

leśny 
fitocenotyczny / 
zbiorowisk leśnych 

leśny i borowy, 
lasów / wyżynnych 

Zarządzenie Nr 23/09 Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 
dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie 
ustanowienia zadań ochronnych dla 
rezerwatu przyrody „Grafik” 

Celem ochrony jest zachowanie ze 
względów naukowych i dydaktycznych 
lasu bukowego o charakterze 
naturalnym z udziałem licznych drzew 
pomnikowych. 

5 
Ligota 
Dolna 

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i 
Przemysłu Drzewnego z dnia 19 
września 1959 r. w sprawie 
uznania za rezerwat przyrody 

stepowy 
fitocenotyczny / 
zbiorowisk leśnych  

łąkowy, 
pastwiskowy, 
murawowy i 
zaroślowy / muraw 
kserotermicznych 

brak 

Celem ochrony jest zachowanie ze 
względów naukowych i dydaktycznych 
roślinności kserotermicznej z rzadkimi 
gatunkami roślin jak ożanka 
pierzastosieczna Teucrium botrys, 
rozchodnik biały Sedum album i ligustr 
pospolity Ligustrum vulgare 

6 Płużnica  

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i 
Przemysłu Drzewnego z dnia 30 
kwietnia 1957 r. w sprawie  
uznania za rezerwat przyrody 

leśny 
fitocenotyczny / 
zbiorowisk leśnych 
/ leśny i borowy  

leśny i borowy / 
lasów mieszanych  

brak 

Celem ochrony jest zachowanie ze 
względów naukowych i dydaktycznych 
fragmentu lasu mieszanego o 
charakterze naturalnym. 

7 Tęczynów  
Rozporządzenie Nr P/3/2000 Wojewody 
Opolskiego z dnia 21 stycznia 2000 r. 
w sprawie uznania za rezerwat przyrody 

leśny 
fitocenotyczny / 
zbiorowisk leśnych 
/ leśny i borowy  

leśny i borowy / 
lasów mieszanych 

brak 

Celem ochrony jest zachowanie 
drzewostanu buczyny niżowej i grądu 
subkontynentalnego z rzadkimi i 
chronionymi gatunkami runa. 

                                                 
16 Dane z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody 
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Rezerwat „Biesiec”: 

Rezerwat leśny „Biesiec” znajduje się w północno – zachodniej części gminy Leśnica. Ważniejsze, chronione 

gatunki roślin: lilia złotogłów (Lilium martagon), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), pokrzyk wilcza 

jagoda (Atropa belladona), pierwiosnka lekarska (Primula veris), paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare), 

zanokcica skalna (Asplenium trichomanes), czerniec gronkowy (Actaea spicata) i storczyki: kruszczyk 

szerokolistny i rdzawoczerwony (Epipactis helleborine, E. atrorubens), buławnik mieczolistny (Cephalanthera 

longifolia), żłobik koralowy (Corallorhiza trifida). W rezerwacie znajdują się także stanowiska rzadkich grzybów: 

gwiazdosza potrójnego i frędzelkowanego (Gastrum triplex, G. fimbriatum). W sąsiedztwie „Bieśca” na opadłych 

gałęziach bzu czarnego i olszy pojawiają się w okresie przedwiosennym owocniki czarki szkarłatnej (Sarcoscypha 

coccinnea). Rezerwat znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” i obszaru Natura 

2000 „Góra Świętej Anny”. 

 

Rezerwat „Boże Oko”: 

Rezerwat leśny „Boże Oko” znajduje się w zachodniej części gminy w granicach Parku Krajobrazowego „Góra 

Świętej Anny” i obszaru Natura 2000 „Góra Świętej Anny”. 

 

Rezerwat „Góra Św. Anny”: 

Rezerwat geologiczny „Góra Świętej Anny” znajduje się w zachodniej części gminy Leśnica w granicach Parku 

Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” i obszaru Natura 2000 „Góra Świętej Anny”. 

 

Rezerwat „Grafik”: 

Rezerwat leśny „Grafik” znajduje się we wschodniej części gminy Leśnica. Ważniejsze, chronione gatunki roślin: 

bluszcz pospolity (Hedera helix), przytulia wonna (Galium odoratum), konwalia majowa (Convallaria majalis), 

kalina koralowa (Viburnum opulus) i kruszyna pospolita (Frangula alnus). Występują tu również gatunki rzadkie 

i zagrożone w skali regionu to jest: perłówka jednokwiatowa (Melica uniflora), przytulia okrągłolistna (Galium 

rotundifolium), przetacznik górski (Veronica montana) i tojeść gajowa (Lysimachia nemorum). Rezerwat znajduje 

się w granicach Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” i obszaru Natura 2000 „Góra Świętej Anny”. 

 

Rezerwat „Ligota Dolna”: 

Rezerwat stepowy „Ligota Dolna” znajduje się w południowo – zachodniej części gminy Strzelce Opolskie. 

Ważniejsze gatunki roślin: ligustr pospolity, śliwa tarnina, szakłak pospolity, głóg jednoszyjkowy, dzika róża, 

rozchodnik biały, szparag lekarski, chaber miękko włosy, goździk kartuze, dziewięćsił bezłodygowy, orlik pospolity 

i len austriacki. Na terenie rezerwatu występuje rzadki gatunek węża – gniewosz plamisty, a także żmija 

zygzakowata i jaszczurka zwinka. Z ptaków gnieździ się tu: kos, drozd śpiewak, pokląskwa, dzierzba gąsiorek, 

pokrzewka cierniówka. Teren jest penetrowany przez dziki, sarny i zające. Rezerwat znajduje się w granicach 

Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” i obszaru Natura 2000 „Góra Świętej Anny”. 

 

Rezerwat „Płużnica”: 

Rezerwat leśny „Płużnica” znajduje się w południowo – wschodniej części gminy Strzelce Opolskie. W runie 

leśnym rosną gatunki pospolite: orlica pospolita, fiołek leśny i borówka czarna. Wśród 25 stwierdzonych lęgowych 

gatunków ptaków na szczególną uwagę zasługują dzięcioł czarny oraz gołąb siniak, znajdujące tu dobre warunki 

bytowania z uwagi na znaczną liczbę drzew dziuplastych. Rezerwat znajduje się w granicach OChK „Lasy 

Stobrawsko – Turawskie”. 
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Rezerwat „Tęczynów”: 

Rezerwat leśny „Tęczynów” znajduje się w zachodniej części gminy Strzelce Opolskie. Na terenie rezerwatu 

stwierdzono występowanie 113 gatunków roślin naczyniowych, w tym kilku taksonów objętych ochroną prawną: 

buławnika wielkokwiatowego i czerwonego, gnieźnika leśnego, podkolana białego, lilię złotogłów, miodownika 

melisowatego, orlika pospolitego, przylaszczkę pospolitą, kopytnika pospolitego, konwalię majową, przytulię 

wonną, bluszcz pospolity. Najciekawszym z występujących tu ssaków jest popielica. 

 

3.3.5. Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. 

 

Na podstawie art. 43 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „zespołami przyrodniczo – 

krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich 

walory widokowe lub estetyczne” 

 

Na terenie KKSOF zlokalizowane są cztery zespoły przyrodniczo – krajobrazowe (ZPK) o łącznej powierzchni 

1528,80 ha. 

 

TABELA 30: Wykaz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych w granicach KKSOF
16

.
 
 

Nazwa zespołu Dokument powołujący Charakterystyka 

„Mostki” 

Rozporządzenie Nr 0151/P/8/2003 
Wojewody Opolskiego z dnia 8 
grudnia 2003 roku w sprawie uznania 
za zespoły przyrodniczo – 
krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Opol. z 
2003 roku, nr 109, poz. 2303) 

ZPK „Mostki” znajduje się na pograniczu gmin Jemielnica 
(wschodnia część gminy) i Zawadzkie (południowo – zachodnia 
część gminy). Powierzchnia obszaru objętego ochroną wynosi 
501,32 ha. ZPK „Mostki” utworzono ze względu na występowanie 
obszaru wzniesień morenowych porośniętych lasami. Jest to obszar 
występowania wielu gatunków chronionych roślin i zwierząt. ZPK 
znajduje się w granicach OChK „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. 
 

„Piaskowa Góra”: 

Rozporządzenia Nr 0151/P/8/2003 
Wojewody Opolskiego z dnia 8 
grudnia 2003 roku w sprawie uznania 
za zespoły przyrodniczo – 
krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Opol. z 
2003 roku, nr 109, poz. 2303) 

ZPK „Piaskowa Góra” znajduje się w centralnej części gminy 
Jemielnica. ZPK „Piaskowa Góra” utworzono ze względu na 
występowanie obszaru wzniesień morenowych porośniętych lasami. 
Jest to obszar występowania wielu gatunków chronionych roślin i 
zwierząt. ZPK znajduje się w granicach OChK „Lasy Stobrawsko – 
Turawskie”. 
 

„Pod Dębami” 

Rozporządzenie Nr 0151/P/8/2003 
Wojewody Opolskiego z dnia 8 
grudnia 2003 roku w sprawie uznania 
za zespoły przyrodniczo – 
krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Opol. z 
2003 roku, nr 109, poz. 2303). 

ZPK „Pod Dębami” znajduje się na pograniczu gmin Jemielnica 
(północna część gminy) i Zawadzkie (północno – zachodnia część 
gminy). Powierzchnia obszaru objętego ochroną wynosi 456,69 ha. 
ZPK „Pod Dębami” utworzono ze względu na występowanie 
malowniczej doliny meandrującej rzeki Mała Panew, przecinającej 
rozległy kompleks leśny. Obszar charakteryzuje się wysokimi 
walorami krajobrazowymi, bogatą szatą roślinną i miejscem 
występowania wielu rzadkich gatunków zwierząt. Na chronionym 
terenie stwierdzono, między innymi: wawrzynka wilczełyko, 
kopytnika pospolitego oraz rzadkości faunistyczne: gniewosza 
plamistego, sowę uszatą i puszczyka. ZPK znajduje się w granicach 
OChK „Lasy Stobrawsko – Turawskie” i obszaru NATURA 2000 
„Dolina Małej Panwi”. 
 

„Szczypki” 

Rozporządzenie Nr 0151/P/8/2003 
Wojewody Opolskiego z dnia 8 
grudnia 2003 roku w sprawie uznania 
za zespoły przyrodniczo – 
krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Opol. z 
2003 roku, nr 109, poz. 2303). 

ZPK „Szczypki” znajduje się w centralnej części gminy Jemielnica. 
Powierzchnia obszaru objętego ochroną wynosi 81,45 ha. ZPK 
„Szczypki” utworzono ze względu na występowanie wzniesień 
morenowych porośniętych lasami oraz bagna śródleśnego „Koło”. 
Występuje tu wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt. ZPK 
znajduje się w granicach OChK „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. 
 

 

 



Strona 55 

 
 
 
 
   

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KONCEPCJI KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO  
KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO SUBREGIONALNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko–Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 

3.3.6.Użytki ekologiczne. 
 

Na terenie KKSOF zlokalizowanych jest 35 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 147,73 ha. 

 

TABELA 31: Wykaz użytków ekologicznych występujących w granicach KKSOF. 

Gmina Nazwa użytku 
ekologicznego Charakterystyka 

Bierawa „Gacek” 
14 ha – polder zalewowy w dolinie Odry, miejsce gniazdowania 
ptactwa wodno – błotnego 

Kędzierzyn – 
Koźle  

„Kaczy Dół” 
1,15 ha – śródleśne bagno z oczkami wodnymi, miejsce lęgowe 
ptactwa wodno – błotnego 

„Oczko Za Składnicą”  
0,36 ha – śródleśne oczko wodne, miejsce wylęgu i przebywania 
ptactwa wodno – błotnego 

„Ostojnik” 
2,53 ha – eutroficzny zbiornik wodny, bagno, miejsce lęgowe ptactwa 
wodno – błotnego 

„Żabi Dół”  0,49 ha – bagno, trzcinowisko 

Reńska Wieś  „Naczysławki” 2,8 ha – śródleśna łąka, miejsce lęgowe ptactwa wodno – błotnego 

Jemielnica  

„Bagienko”  0,9 ha – łąka śródleśna 

„Błumsztajnowe”; 2,52 ha – łąka śródleśna 

„Bożyszczok” 1,1 ha – bagno śródleśne w naturalnej sukcesji 

„Chudwajda”  4,04 ha – łąka śródleśna 

„Ostoja”  0,59 ha – łąka śródleśna 

„Parza”  8,6 ha – łąka śródleśna 

„Pod Jesionem”  1,8 ha – łąka śródleśna 

„Rokitna Góra”  2,3 ha – łąka śródleśna 

„Wierzecznik”  17,33 ha – bagno 

Zawadzkie  

„Dwoinka”  4,38 ha – kompleks łąk śródleśnych z przyległymi bagnami 

„Hehelec”  4 ha – łąka śródleśna z zabagnionym, zarastającym starorzeczem 

„Jelenie Rogi”  1,72 ha – unikalne biotopy łąkowe i ekotonowe 

„Kaczmorka” 0,4 ha – łąka śródleśna 

„Koło”  15,85 ha – bagno śródleśne w naturalnej sukcesji 

„Kołodzieje”  4,28 ha – łąka śródleśna 

„Księże Stawy”  9,92 ha – bagno śródleśne w naturalnej sukcesji 

„Łąki Woltera”  3,17 ha – zespół łąk śródleśnych 

„Markownie”  5,15 ha – łąka śródleśna 

„Nad Małą Panwią”  2,91 ha – bagno będące starorzeczem Małej Panwi 

„Nasiejów” 7,06 ha – łąki śródleśne z niewielkim zbiornikiem wodnym 

„Nowe Łąki”  9,08 ha – łąki śródleśne 

„Oczko 0,7 ha – łąki śródleśne 

„Podarta”  5,25 ha – bagno śródleśne 

„Pod Dębem”  1,65 ha – łąki śródleśne 

„Przy Kole”  0,66 ha – łąka śródleśna 

„Przy Łublinieckiej”  4,32 ha – łąki śródleśne 

„Smuga”  1,84 ha – zespół łąk śródleśnych 

„Świński Łuk”  6,53 ha – łąka śródleśna będąca zarośniętym starorzeczem 

„Szachty”  4,36 ha – łąka śródleśna 
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Wyszczególnione użytki ekologiczne objęto ochroną na mocy Rozporządzenia Nr 0151/P/9/2003 Wojewody 

Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2003 roku, 

nr 109, poz. 2304). 

 

3.3.7. Pomniki przyrody. 
 

Na terenie KKSOF zlokalizowanych jest 131 pomników przyrody. 

 

              TABELA 32: Wykaz pomników przyrody według poszczególnych gmin KKSOF. 

Gmina Liczba pomników przyrody 

Bierawa 34 

Cisek – 

Kędzierzyn – Koźle  50 

Pawłowiczki 1 

Polska Cerekiew – 

Reńska Wieś 2 

Jemielnica 13 

Leśnica 3 

Strzelce Opolskie 13 

Ujazd 1 

Zawadzkie 14 

                Źródło : RDOŚ Opole, 2015. 

 

 3.3.8. Obszary proponowane do objęcia ochroną. 

 

W zakresie dotyczącym ochrony przyrody Koncepcja postuluje „promocję i zabezpieczenie unikatowych zasobów 

dziedzictwa przyrodniczego”, między innymi poprzez „identyfikację zasobów przyrodniczych wymagających 

interwencji (zabezpieczenia i ochrony)”. Fragmentacja siedlisk przejawiająca się w braku połączeń między 

poszczególnymi płatami środowiska naturalnego jest zasadniczym zagrożeniem dla bioróżnorodności. Dlatego 

szczególnie istotne jest zachowanie struktury przestrzennej krajobrazu, zwłaszcza poprzez uwzględnianie jej w 

procesie planowania przestrzennego oraz uzupełniania o nowe, zwaloryzowane pod kątem ochrony obszary. 

Przedstawiony poniżej wykaz obszarów projektowanych i postulowanych do objęcia ochroną bazuje głównie na 

wykonanych w ciągu ostatnich 20 lat inwentaryzacjach przyrodniczych wybranych gmin oraz na aktualnych 

opracowaniach ekofizjograficznych i programach ochrony środowiska, obecnie wymaga aktualizacji. 
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TABELA 33: Obszary proponowane do objęcia ochroną, część A. 

Obszar Nazwa Kierunki i cele objęcia ochroną 

Parki 
krajobrazowe  

„Góra Świętej Anny” 
Na terenie KKSOF postulowane powiększenie Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” w kierunku wschodnim objęłoby południowo – wschodnie 
krańce gminy Leśnica (na wschód od Zalesia Śląskiego) oraz centralne rejony gminy Ujazd aż do wschodniej granicy województwa opolskiego 
(część wsi Zimna Wódka, Stary Ujazd, Jaryszów oraz większości gruntów miasta Ujazd położonych na północ i północny wschód od terenów 
zabudowanych). 

„Dolina Małej Panwi” 

Jest to obszar o bardzo dużym znaczeniu dla ochrony regionalnej różnorodności biologicznej. Na obszarze projektowanego Parku stwierdzono 
występowanie kilkudziesięciu gatunków rzadkich i chronionych roślin oraz kilkuset gatunków zwierząt, w większości chronionych. Występują tu 
taksony, których ochrona ma znaczenie ponadregionalne. Na terenie KKSOF Park Krajobrazowy „Dolina Małej Panwi” objąłby północno – 
wschodnie krańce gminy Strzelce Opolskie, północną część gminy Jemielnica oraz większość gminy Zawadzkie (poza obszarami 
zainwestowanymi). 

Obszary 
chronionego 
krajobrazu  

„Bory Kędzierzyńsko – 

Kozielskie” 

 

Projektowany OChK „Bory Kędzierzyńsko – Kozielskie” stanowi zwarty kompleks borów ze zróżnicowanymi biocenozami leśnymi o funkcji 
ochronnej i turystyczno – rekreacyjnej. Utworzenie OChK umożliwiłoby powstanie spójnego systemu obszarów objętych ochroną na pograniczu 
województw opolskiego i śląskiego, składającego się z Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, OChK „Bory 
Kędzierzyńsko – Kozielskie”, Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”, Parku Krajobrazowego „Dolina Małej Panwi” oraz OChK „Lasy 
Stobrawsko – Turawskie”. Na terenie KKSOF projektowany OChK objąłby południową i wschodnią część gminy Bierawa, wschodnią część 
Kędzierzyna – Koźle oraz południowe krańce gminy Ujazd. 

„Dolina Potoku Cisek” 

„Dolina Potoku Cisek” stanowi ważny korytarz ekologiczny, łączący dolinę rzeki Odry z OChK „Wronin – Maciowakrze”. Projektowany do objęcia 
ochroną OChK „Dolina Potoku Cisek” obejmuje zbiorowiska roślinne, leśne i nieleśne. Występują tu ekosystemy łąkowe, leśno – zadrzewieniowe i 
wodne. Obszar ten w całości zlokalizowany jest na terenie gminy Polska Cerekiew i rozciąga się począwszy od granicy OChK „Wronin – 
Maciowakrze” na południu do miejscowości Zakrzów na północy. 

„Dolina Straduni” 

 

„Dolina Straduni” oraz jej większych dopływów (np.: Potok Jakubowicki), podobnie jak „Dolina Potoku Cisek”, stanowi ważny korytarz ekologiczny. 
Łączy ona dolinę rzeki Odry, a wraz z nią OChK „Łęg Zdzieszowicki” z OChK „Las Głubczycki”. Obejmuje cenne zbiorowiska roślinne i tereny 
podmokłe na wylesionym obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego. Na terenie KKSOF projektowany OChK objąłby zachodnie i północne krańce gminy 
Pawłowiczki oraz północne krańce gminy Reńska Wieś. 

Rezerwaty 
przyrody „Szymiszów” 

Proponowany do ochrony jest obszar starych wyrobisk poeksploatacyjnych ze stromymi odsłonięciami ścian, dwoma małymi zbiornikami wodnymi 
oraz zarastającym spągiem. Wyrobisko jest interesującym poligonem badawczym dla geologów oraz botaników i zoologów, którzy mogą tu 
prześledzić naturalne procesy sukcesji ekologicznej roślinności i fauny kserotermicznej. Stanowi również dużą atrakcję krajobrazową. Nieczynny 
kamieniołom znajduje się na południe od drogi krajowej nr 94 w rejonie wsi Szymiszów na terenie gminy Strzelce Opolskie. Jest to jedno z najlepiej 
zachowanych na Opolszczyźnie wystąpień części stropowych dla wapienia muszlowego warstw karchowickich. 
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„Dolina Małej Panwi” 

„Dolina Małej Panwi” na wysokości gminy Zawadzkie jest ostatnim w województwie opolskim odcinkiem naturalnej w przebiegu dużej rzeki nizinnej. 
Na całym odcinku koryto i przyległa część doliny tworzy unikatowy krajobraz z zachowanymi licznymi meandrami, podcięciami erozyjnymi, 
zabagnieniami, wypłyceniami, głębiami, bystrzami i innymi godnymi zachowania elementami. Zróżnicowanie warunków abiotycznych w dolinie 
związane z występowaniem szerokiego gradientu wilgotnościowego siedlisk (od suchych na krawędziach erozyjnych i stokach wydm, po skrajnie 
wilgotne w zabagnieniach) powoduje występowanie dużej zmienności form roślinnych i zwierzęcych. Jest, więc głównym czynnikiem występowania 
dużej bioróżnorodności florystycznej i faunistycznej. Proponuje się również włączyć w obszar ochrony rezerwatowej drugi odcinek doliny od 
Zarzecza (część wsi Kielcza) do Krupskiego Młyna (w granicach gminy), charakteryzujący się podobnymi warunkami przyrodniczymi.  

Zespoły 
przyrodniczo – 
krajobrazowe  
 
 
 
 

GMINA BIERAWA 

„Dolina Potoku Łącza” 

 

Mozaika ekosystemów leśnych, łąkowych i wodnych w Starej Kuźni. Skarpa doliny  Łączy, to mieszane biocenozy drzew liściastych z dominacją 
dębów i grabów oraz licznymi innymi gatunkami drzew. Mozaika krajobrazowa różnych typów ekosystemów wykształciła stałe miejsca ekologiczne 
dla różnych gatunków zwierząt i roślin. 

„Dolina rzeki Odry i 
Bierawki” 

Głównym celem utworzenia tej formy ochrony przyrody jest zapewnienie warunków funkcjonowania systemu ekologicznego w rejonie ujścia 
Bierawki do Odry.  

GMINA CISEK 

„Dolina Potoku 
Dzielniczka" 

Obszar głęboko wciętej w utwory lessowe doliny Potoku Dzielniczka na południe od Błażejowic. Teren o dużych walorach przyrodniczych stanowi 
mozaika ekosystemów leśnych, łąkowych i wodnych współwystępujących ze sobą na niewielkiej przestrzeni. W dolinie dominują gatunki 
wilgociolubne, w tym olsza. 

„Skarpa Doliny Odry" 
Obszar leśno – zadrzewieniowy z parkiem podworskim położony na krawędzi doliny Odry na północ od miejscowości Miejsce Odrzańskie. 
Ekosystem leśny tego terenu należy do jednych z największych na terenie gminy. Stanowi go wielogatunkowy drzewostan liściasty z domieszką 
świerka i sosny.  

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE 
„Błotniak” 

Są to najcenniejsze fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne 
towarzyszące rejonom zurbanizowanym. 

 

„Dolina Kłodnicy” 
„Gąsiorek” 
„Kobylec” 
„Park w Sławięcicach” 
„Planty” 

GMINA PAWŁOWICZKI 

„Dolina Potoku 
Jakubowickiego” 

Proponuje się objąć ochroną w postaci zespołu przyrodniczo – krajobrazowego silnie urzeźbiony, leśny fragment doliny Potoku Jakubowickiego 
położonej na południe od zabudowy wsi Milice. Ekosystemy leśne i zadrzewione tego terenu są jednymi z niewielu zachowanych w gminie. 
Stanowią je zróżnicowane drzewostany liściaste. Obszar ten charakteryzuje się dużą różnorodnością florystyczną i faunistyczną związaną z 
dolinnym położeniem. W dnach dolin dominują gatunki związane z siedliskami wilgotnymi lub okresowo wilgotnymi. Proponowany do ochrony teren 
jest jednym z najsilniej urzeźbionych na Płaskowyżu Głubczyckim. Deniwelacje terenu dochodzą tu na niewielkiej przestrzeni do 40 m. Pod 
względem geomorfologicznym stanowi go silnie wyerodowana w lessowym podłożu dolina, rozcięta dodatkowo przez głębokie wąwozy dopływów. 

„Dolina Olszy” Fragment doliny Potoku Olszy (Olszówki) położony na wschód od Pawłowiczek. Uzasadnienie objęcia ochroną jest podobne do uzasadnienia w 
przypadku „Doliny Potoku Jakubowickiego”. 

„Kózki” Zadrzewiony, początkowy fragment Potoku Grudynka, biorącego swój początek na południe od wsi Kózki. Teren jest silnie wyerodowaną w lessie 
doliną. Uzasadnienie objęcia ochroną jest podobne do uzasadnienia w przypadku „Doliny Potoku Jakubowickiego” i „Doliny Olszy”. 
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„Leśne Wąwozy” 

Pozostałości naturalnych i półnaturalnych ekosystemów leśnych na silnie urzeźbionym, lessowym terenie na wschód od wsi Radoszowy. Obszar ten 
obejmuje zróżnicowane gatunkowo drzewostany, w przeważającej części liściaste, położone na jednym z najsilniej urzeźbionych obszarów 
Płaskowyżu Głubczyckiego. Proponowany do ochrony teren posiada relatywnie wysoki potencjał siedliskowy dla występowania gatunków flory i 
fauny zróżnicowanych pod względem wymagań siedliskowych i pokarmowych. Proponowany do ochrony obszar jest najwartościowszą przyrodniczo 
częścią OChK „Wronin – Maciowakrze”.  

„Potok Ligocki” 
Zadrzewiony fragment doliny Potoku Ligockiego w jego początkowym biegu położony na wschód od drogi Borzysławice – Karchów. Uzasadnienie 
objęcia ochroną jest podobne do uzasadnienia w przypadku „Doliny Potoku Jakubowickiego”, „Doliny Olszy” i „Kózki”. 

GMINA LEŚNICA 
„Leśnickie Wąwozy” W krajobrazie gminy Leśnica występują liczne formy rzeźby krasowej, widocznej na powierzchni między innymi w postaci wąwozów. Proponowane 

do objęcia ochroną obszary charakteryzują się ich największym nagromadzeniem i licznymi miejscami widokowymi. „Wąwozy 
Czarnocińskie” 

Gmina Ujazd 

„Zandrzyny” 

Na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów miasta Ujazd ochroną prawną w formie zespołu 
przyrodniczo – krajobrazowego objęto zespół łąk zlokalizowanych w zachodniej części miasta, na północ od drogi krajowej nr 40 w kierunku 
Sławięcic. Zespół ten w planie miejscowym otrzymał nazwę „Zandrzyny”, jednak jego istnienie nie jest uregulowane prawnie zgodnie z ustawą o 
ochronie przyrody. 

Gmina Zawadzkie 

„Kanał Hutniczy” 
Proponowany do ochrony zespół obejmuje interesujący pod względem kulturowym, krajobrazowym i przyrodniczym nieczynny kanał hutniczy oraz 
łączący się z nim staw hutniczy w Zawadzkiem. Prócz walorów historycznych obszar ten obfituje w rzadkie w skali regionu, a nawet kraju gatunki 
roślin i zbiorowiska roślinne. Występują tu również chronione i rzadkie gatunki zwierząt. 
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TABELA 34: Obszary proponowane do objęcia ochroną, część B. 

Obszar Nazwa Kierunki i cele objęcia ochroną 

Użytki ekologiczne  

GMINA CISEK 

„Łąki koło Roszowic” 
Największy na terenie gminy kompleks łąk świeżych i przejściowo podmokłych położony w dolinie Potoku Dzielniczka u skarpy Doliny Odry. 
Obszar proponowany do ochrony wykazuje się dużą bioróżnorodnością florystyczną i faunistyczną. 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE 

 „Łęg” 
Utworzone już użytki ekologiczne w Kędzierzynie – Koźlu chronią tereny wilgotne i oczka wodne w granicach lasów. Celem utworzenia 
proponowanych powyżej użytków jest ochrona terenów dolinnych.  

 

 „Pogorzelec” 

 „Remiz" 

 „Stara Odra” 

GMINA JEMIELNICA 

„Babica” 

Obszar znajduje się około 1,5 km na południowy – zachód od centrum Jemielnicy. Ochroną proponuje się objąć najbardziej na północ 
wysunięty fragment wyraźnie zaznaczającego się wzniesienia ograniczonego warstwicą 240 m. Na obszarze tym znajduje się nieczynny 
kamieniołom wapienia z dobrze zachowanymi odsłonięciami warstw górażdżeckich, charakteryzujących się detrytycznością i porowatością. 
Stropową część tych warstw stanowią wapienie średnioławicowe, beżowe, naprzemianlegle ułożone ławice wapieni detrytycznych i 
krystalicznych. Stosunkowo dużą część powierzchni proponowanego użytku zajmują murawy kserotermiczne oraz zbiorowiska zaroślowe 
Stwierdzono tu także występowanie licznych chronionych i rzadkich gatunków flory. 

GMINA JEMIELNICA 

„Dolnica” 
W rejonie wsi Kadłubiec zlokalizowany jest obszar obejmujący południowe zbocze wąwozu krasowego oraz starego wyrobiska 
poeksploatacyjnego, na których stwierdzono występowanie muraw kserotermicznych. 

„Rokicie” 

Proponowany do ochrony obszar o powierzchni około 20 ha zlokalizowany jest na terenie wyrobisk poeksploatacyjnych między Krasową i 
Raszową. Ochronie ma podlegać kompleks wyrobisk poeksploatacyjnych z wyspami i otaczającymi je trzcinowiskami oraz zaroślami 
wierzbowymi. Otulinę stanowią inne zadrzewienia. Na terenie wyrobisk występują rzadkie i ginące gatunki ptactwa wodno – błotnego, jest to 
także ostoja płazów. 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE 
„Murawa kserotermiczna 
w Strzelcach Opolskich” 

Bardzo cenna pod względem geobotanicznym murawa kserotermiczna, położona na północ od Strzelec Opolskich, porośnięta jest 
chronionym zespołem z dominacją kostrzewy bruzdkowanej i strzęplicy nadobnej, w której występują rzadkie i ginące gatunki roślin. 

„Murawy koło 
Dziewkowic” 

 

Bardzo cenne pod względem geobotanicznym i faunistycznym murawy kserotermiczne położona na północny wschód od Dziewkowic, 
porośnięte chronionym zespołem z dominacją kostrzewy bruzdkowanej i strzęplicy nadobnej oraz zaroślami tarniny i głogów, w której 
występują rzadkie i ginące gatunki roślin. Murawy należą także do jednych z najciekawszych faunistycznie obiektów w gminie. 
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„Staw Lasek” 

 

Śródleśny staw hodowlany Lasek na południe od Kadłuba jest jednym z dwóch najcenniejszych obszarów wodno – błotnych na terenie gminy 
Strzelce Opolskie. Występuje tu wiele siedlisk przyrodniczych objętych ochroną oraz rzadkich i chronionych gatunków roślin. Gnieżdżą się tu 
również rzadkie na terenie gminy chronione ptaki wodno – błotne. Staw jest również jednym z najważniejszych miejsc rozrodu płazów. 

„Wzniesienie w 
Szymiszowie” 

„Wzniesienie w Szymiszowie” porośnięte bardzo cennymi pod względem geobotanicznym murawami kserotermicznymi oraz zaroślami, w 
których występują rzadkie i ginące gatunki roślin. Wzniesienie należy także do jednych z najciekawszych faunistycznie obiektów w gminie. 

GMINA ZAWADZKIE 

„Starorzecze Małej 
Panwi” 

Zlokalizowany w Kielczy obiekt jest pod względem warunków fizyczno – geograficznych ostatnim na terenie gminy dobrze zachowanym 
meandrem Małej Panwi, z czasu, kiedy płynęła ona na rozległym tarasie bałtyckim. Powstał on w najstarszym z okresów, z których 
zachowały się na terenie gminy fragmenty starych koryt rzeki – okresie zlodowacenia bałtyckiego. Stary meander został niemal całkowicie 
zasypany namułami i torfami. W krajobrazie wyróżniają się jego niewysokie krawędzie wyniesione do 2 m ponad poziom porastającej go 
roślinności. Stwierdzono tu występowanie chronionych i rzadkich gatunków roślin wodnych. Na brzegu rosną chronione krzewy. Występują tu 
również chronione gatunki zwierząt. Celem ochrony jest zachowanie unikalnych biotopów wodnych, walorów krajobrazowych oraz zasobów 
genowych chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. 

Stanowiska  
dokumentacyjne  

 
 
 

GMINA JEMIELNICA 

„Skarpa nad Jemielnicą” 

Stanowisko zlokalizowane jest około 1 km na południe od centrum Jemielnicy. Jest to niewielkie wystąpienie naturalnych wychodni skalnych 
długości około 10 metrów, średniej wysokości około 1,5 m, znajdujące się na południowej skarpie doliny rzeki Jemielnicy. W odsłonięciu tym 
widoczne są dolomity z diploporami (dolomity diploporowe) zaliczane do środkowego wapienia muszlowego (Kotlicki, 1974). Znajdują się one 
na tym obszarze nad warstwami karchowickimi. Dolne ich warstwy nazywane są warstwami jemielnickimi. W proponowanym do ochrony 
odsłonięciu widoczne są dolomity diploporowe w postaci osadów kremowo – żółtawych dolomitów pelitycznych, zlewnych lub gruzłowatych, 
nieco porowatych rzadziej kawernistych, na ogół grubo uławiconych pomiędzy wapieniami i dolomitami gruzłowatymi oraz dolomitami i 
wapieniami zlepieńcowatymi. Jest to obok starego, zasypanego kamieniołomu w Jemielnicy jedyne odsłonięcie tych warstw na tym terenie.  

„Źródło w 

Gąsiorowicach” 

Proponowane do ochrony źródło znajduje się w południowej części miejscowości Gąsiorowice. Jest to źródło krasowe o charakterze 
szczelinowym. Powierzchnia stanowiska wynosi około 20 m². Porośnięte jest zbiorowiskami wodnymi i ziołoroślowymi. Dominującymi 
powierzchniowymi utworami geologicznymi są aluwia z płytko zalegającymi skałami węglanowymi środkowego triasu i zalegającymi na 
powierzchni ich zwietrzelinami. Niecka źródliskowa ma kilkanaście pulsujących ascensyjnych źródeł. Wody wypływające w źródlisku drenują 
górny wapień muszlowy. Największe wydajności źródeł przypadają na okres wczesnowiosenny i zimowy, zaś najmniejsze na okres późno 
jesienny.  

GMINA LEŚNICA 

„Ściany skalne w amfiteatrze Góra Świętej Anny” 
„Ściany skalne w kamieniołomach przy drodze z Góry Świętej Anny do Leśnicy”  
„Wywierzyska i wysięki w Czarnocinie” 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE 

„Błotnica Strzelecka” 

 

Stanowisko obejmuje stary kamieniołom zlokalizowany przy drodze krajowej nr 94. Długość występujących odsłonięć wynosi około 30 m, a 
wysokość około 10 m. Obecnie w zróżnicowany sposób zachowane są odsłonięcia na zapleczu zakładu przeróbczego skał węglanowych. 
Występujące tu wapienie, dolomity i margle należą do triasu środowego i warstw błotnickich. Jest to jedyne dobrze zachowane wystąpienie 
stanowiących spąg wapienia muszlowego warstw błotnickich na Opolszczyźnie. Ze stanowiska opisano litologię i stratygrafię tych warstw. 
Stanowisko było wielokrotnie badane i opisywane w literaturze przedmiotu. Ma również duże znaczenie paleontologiczne, opisano tu międz 
innymi skamieliny ryby Acrodus lateralis. 
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„Bukowa Góra” 

Stanowisko obejmuje największe ostańcowe wzniesienie zbudowane ze skał węglanowych na terenie gminy Strzelce Opolskie (nie licząc 
zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” i jego otuliny). Zlokalizowane jest na południe od wsi Szymiszów 
przy drodze do Kalinowic. Porośnięte lasami wzniesienie o wysokości 30 m zbudowane jest z wapieni górażdżańskich. Nie tworzą one tu 
skałkowych wstąpień, ale występują bardzo płytko na powierzchni terenu dając rumosz. Na obszarze wzniesienia widoczne są ślady krasu 
powierzchniowego w postaci lejów krasowych. 

„Góra Ruina” 
 

Stanowisko zlokalizowane jest przy drodze wojewódzkiej nr 409, kilkaset metrów od zabudowań wsi Rożniątów. Obejmuje wzniesienie 
zbudowane z wapieni środkowego triasu. W części wierzchołkowej występują zwarte zarośla, poniżej na terenach użytkowanych rolniczo 
występuje rumosz skał węglanowych. Wysokie na około 25 m wzniesienie ma wysokie walory fizjonomiczne i może stanowić ważny element 
dydaktyczno – naukowy. 

„Mokre Łany” 
Stanowisko zlokalizowane jest w południowej części miasta Strzelce Opolskie na terenie Mokrych Łanów. W niedużej odległości od drogi 
zlokalizowane jest silnie bijące wywierzysko ze skał węglanowych środkowego triasu. Źródło charakteryzuje się zmienną wydajnością. 
Okresowo wynosi ona kilkadziesiąt litrów na sekundę.  

„Sucha” 
 

Stanowisko zlokalizowane jest we wsi Sucha. Jest to obszar występowania źródeł. Powierzchnia stanowiska wynosi około 0,2 ha. Średnica 
niecki źródliskowej wynosi około 20 m. Źródlisko potoku Sucha z licznymi źródłami charakteryzuje się zmienną wydajnością. Porośnięte jest 
zbiorowiskami wodnymi, łąkowymi i ziołoroślowymi. Niecka źródliskowa i początkowy odcinek niewielkiej dolinki zlokalizowane są na 
rozległym obszarze trzeciorzędowego zrównania z wychodniami skał węglanowych o rzeźbie współczesnej równinnej i równinnej falistej. 
Niecka źródliskowa ma kilkanaście pulsujących ascensyjnych źródeł. Wody wypływające w źródlisku drenują górny wapień muszlowy. 
Charakterystyczne są okresowe zanikania wypływów wód zdarzające się, co kilkanaście lat. Wydajność źródeł wynosi około 103 l/s, 
maksymalnie zimą wyniosła 306 l/s (Staśko, 1984).  

„Strzelce Opolskie” 

Są to fragmenty ścian skalnych największego na terenie gminy kamieniołomu skał węglanowych zlokalizowanego na północ od miasta. W 
kilku poziomach eksploatacyjnych odsłania się tu pełny profil dolnego i środkowego wapienia muszlowego. Od spągu występują tu warstwy 
gogolińskie, górażdżańskie, terebratulowe i karchowickie.  W profilach skalnych odsłania się pełny inwentarz skamieniałości zwierząt 
środkowotriasowch. Na niektórych ścianach widoczne są zjawiska tektoniczne i paleokrasowe. Do ochrony postuluje się wybrać odcinek o 
długości 100 m z kilkukilometrowego ciągu ścian skalnych. 

„Strzelce Opolskie – 
Dziewkowice” 
 

Stanowisko zlokalizowane na granicy miejscowości Strzelce Opolskie i Dziewkowice. Jest to wschodnia ściana dużego kamieniołomu 
przemysłowej eksploatacji surowców węglanowych zlokalizowana około 200 m na północ od terenów zabudowanych wsi Dziewkowice. 
Stanowisko jest reperem geologicznym znacznej części profilu wapienia muszlowego, stanowi litostratotyp. Cieszy się zainteresowaniem 
środowisk naukowych, ma bardzo duże znaczenie w rozwoju badań nad stratygrafią i litologią wapienia muszlowego. Na ścianach skalnych 
wyrobiska widoczne są również niewielkie uskoki geologiczne. Stanowiska koło Strzelec Opolskich zaliczane są do ważniejszych w Polsce 
stanowisk paleontologicznych, głównie za sprawą warstw terebratulowych, charakteryzujących się olbrzymim nagromadzeniem 
ramienionogów z grupy terebratul. 

„Szczepanek” 

Stanowisko zlokalizowane jest w miejscowości Szczepanek. Jest to niewielki kamieniołom położony w lesie około 100 m na wschód od 
terenów zabudowanych wsi. Występujące tu odsłonięcia skalne mają około 40 m długości i do 6 m wysokości, a ich powierzchnia wynosi 0,2 
ha. W niedużym kamieniołomie w Szczepanku odsłaniają się żółtoszare warstwowane wapienie warstw karchowickich. Charakterystyczna 
jest znaczna zmienność grubości ławic i warstw oraz występowanie licznych form krasowych, w tym dawnego systemu jaskiniowego 
(Dubowy, 1928; Rogala, 2005). Jest to jedyne w okolicy niezniszczone odsłonięcie skalne w licznych kiedyś kamieniołomach. W odsłonięciu 
zinwentaryzowano największą z dotychczas opisanych dla środkowego triasu Opolszczyzny jaskinię. 

„Wydma koło Banatek” 
Jest to jedna z najokazalszych na terenie gminy form wydmowych zlokalizowanych w lesie, około 2 km na wschód od Banatek Dużych. 
Złożona forma wydmowa ma wysokość około 10 m i charakteryzuje się stromymi stokami. Długość wałów wydmowych wynosi około 1 km. 
Wydma zbudowana jest z drobnoziarnistego luźnego piasku w stropie i piasków średnio– i drobnoziarnistych w części środkowej. Lokalnie 
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występują warstewki piasków grubych świadczące o znacznej sile wiatru podczas formowania się wydmy.  

„Źródła w Błotnicy 

Strzeleckiej” 

Stanowisko obejmuje obszar występowania źródeł zlokalizowany między wsiami Błotnica Strzelecka i Centawa. Jest to średnio zarośnięty 
roślinnością obszar występowania wielu źródeł skoncentrowanych w dwu poziomach hipsometrycznych. Niecka źródliskowa stanowiąca 
najważniejszy obszar źródlisk dla rzeki Jemielnica zlokalizowana jest na rozległym obszarze zrównania z wychodniami skał węglanowych o 
rzeźbie współczesnej równinnej i równinnej falistej. Dominującymi powierzchniowymi utworami geologicznymi są aluwia, z płytko 
zalegającymi skałami węglanowymi środkowego triasu i zalegającymi na powierzchni ich zwietrzelinami.  

Wydajność źródeł wynosi około 53 l/s, przy wysokim wskaźniku zmienności rocznej. 

„Źródło w Rożniątowie” 

Projektowane stanowisko dokumentacyjne zlokalizowane jest w obrębie terenów zabudowanych wsi Rożniątów, około 300 m na południe od 
drogi wojewódzkiej nr 409. Obejmuje wydajne wywierzysko drenujące osady retu (dolny trias). Źródlisko tworzy duży zbiornik wodny, 
z którego wypływa Rożniątowski Potok. Średnia wydajność źródła wynosi około 100 l/s (Staśko 1984). Na obszarze źródliskowym biją źródła 
ascensyjne, pulsujące oraz spokojne wypływy szczelinowe. Jest to jedno z najciekawszych źródeł krasowych na terenie województwa 
opolskiego. 

GMINA ZAWADZKIE 

„Zarzecze” 

Obejmuje odsłonięte na wysokość do około 7 m ściany eksploatacyjne wyrobiska piasków zlokalizowane przy śródleśnej drodze, około 500 m 
na wschód od Leśniczówki Zarzecze w Kielczy. Ściany odsłaniają w części środkowej i spągowej profil geologiczny bałtyckiego tarasu Małej 
Panwi, a w części stropowej profil zalegającej na tarasie wydmy i gleby bielicowej. Ze względu na wzorcowy charakter oraz interesujące 
krajobrazowo położenie obiekt jest szczególnie predestynowany do ochrony. 
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TABELA 35: Projektowane Pomniki przyrody na obszarze KKSOF.  

Pomnik przyrody Lokalizacja, opis 

Gmina Bierawa  

� Bierawa, aleja lipowa wzdłuż ul. Mickiewicza 

� Bierawa, zespół 5 dębów szypułkowych 

� Brzeźce, zespół 6 dębów szypułkowych 

� Kotlarnia, aleja dębowa wzdłuż drogi prowadzącej do ogródków działkowych 

� Ortowice, dąb szypułkowy 

� Stare Koźle, aleja wzdłuż ulic Kościuszki i Szkolnej 

� Stare Koźle, ciąg 13 dębów szypułkowych 

Gmina Cisek  � aleja topolowa składającą się z około 50 dorodnych topól o obwodach niejednokrotnie 
przekraczających 350 cm, położona jest przy polnej drodze z Sukowic do Ciska. 

Gminna Kędzierzyn – 
Koźle  

� głaz narzutowy z szarego granitu o obwodzie 352 cm, długości 140 cm, szerokości 100 cm 
i wysokości 115 cm, znajdujący się przed Technikum Chemicznym w Sławięcicach 

� głaz narzutowy z różowego granitu o obwodzie 500 cm, długości 200 cm, szerokości 125 cm 
i wysokości 80 cm na Osiedlu Azoty (ul. Przodowników Pracy) 

Gmina Polska 
Cerekiew 

� Ciężkowice, 150 – letnia aleja szpalerowa (lipowo – grabowa) w zabytkowym parku przy pałacu 

� Ciężkowice, buk pospolity odmiany zwisającej (o obwodzie pnia 2,16 m) rosnący na gazonie 
przed pałacem 

� Ciężkowice, kasztanowiec biały (o obwodzie pnia 2,5 m) rosnący we wschodniej części parku 
obok drogi wiodącej do ogrodów warzywnych 

� Wronin, dąb rosnący przy torach kolejowych na północ od zabudowy wsi 

� Zakrzów, dwie lipy w parku 

� świerk rosnący w kompleksie leśnym położonym na gruntach wsi Koza przy drodze na Szczyty 

Gmina Reńska Wieś  

� dąb szypułkowy, wiek 300 lat, obwód 410 cm, wysokość 26 m (Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, 
Leśnictwo Kłodnica oddział 95a) 

� dąb szypułkowy, wiek 100 lat, obwód 420 cm, wysokość 27 m, (Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, 
Obręb Zdzieszowice, oddział 95a) 

� aleja modrzewiowa, wiek 70 – 150 lat, obwód 90 – 250 cm, wysokość 28 – 30 m, (Nadleśnictwo 
Strzelce Opolskie, Obręb Zdzieszowice, oddział 95a) 

� Długomiłowice, aleja grabowa na działce nr 933 (wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej), wiek 
100 lat, obwód średnio 78 cm, wysokość 10 m 

� Długomiłowice, dąb szypułkowy na działce nr 927 (park przy Szkole Podstawowej), wiek 160 lat, 
obwód 478 cm, wysokość 23 m 

� Długomiłowice, dąb szypułkowy na działce nr 933 (park przy Szkole Podstawowej), wiek 200 lat, 
obwód 436 cm, wysokość 25 m 

� Długomiłowice, dąb szypułkowy na działce nr 927 (park przy Szkole Podstawowej), wiek 200 lat, 
obwód 468 cm, wysokość 23 m 

� Długomiłowice, dąb szypułkowy na działce nr 934, wiek 200 lat, obwód 605 cm, wysokość 23 m 

� Komorno, platan klonolistny na działce nr 27 (park podworski), wiek 140 lat, obwód 412 cm, 
wysokość 25 m 

� Komorno, platan klonolistny na działce nr 27 (park podworski), wiek 140 lat, obwód 494cm, 
wysokość 25 m 

� Większyce, platan klonolistny na działce nr 848 (park przypałacowy), wiek 150 lat, obwód 570 
cm, wysokość 24 m 

Gmina Leśnica 
 
 

� wywierzysko Potoku Cedruń w Porębie – alternatywnie jako stanowisko dokumentacyjne 

� grota w kompleksie leśnym na zachód od Wysokiej – alternatywnie jako stanowisko 
dokumentacyjne 

� leje krasowe (kilka projektowanych form w lasach koło Czarnocina, Góry Świętej Anny 
i Wysokiej) – alternatywnie jako stanowisko dokumentacyjne 

� dereń właściwy (krzew) o szerokości korony 6 m i wysokości 6 m 

� lipa drobnolistna o obwodzie 358 cm i wysokość 30 m 

� miłorząb dwuklapowy o obwodzie 190cm i wysokości 15 m 

Gmina Ujazd  

� Klucz, 14 pojedynczych drzew (buk pospolity) o obwodach od 276 do 533 cm i wysokościach od 
20 do 30 m (Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Leśnictwo Klucz, oddziały: 18c, 18d, 27a, 27b, 
27d, 33d, 33h) 

� Nogowczyce, 2 pojedyncze drzewa (buk pospolity) o obwodach 383 i 388 cm oraz wysokościach 
po 18 m (Nadleśnictwo Rudziniec, Leśnictwo Nogowczyce, oddział 132j) 

� Ujazd, topola czarna, obwód 512 cm, wysokość 25 m 

� Zimna Wódka, 2 pojedyncze drzewa (buk pospolity) o obwodach 365 i 405 cm oraz 
wysokościach 16 i 18 m (Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Leśnictwo Stary Ujazd, oddział 35f) 
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Dodatkowo postuluje się ochronę: 

� zinwentaryzowanych cennych siedlisk przyrodniczych; 

� grup śródpolnej zieleni wysokiej; 

� istniejących ciągów zadrzewionych; 

� ciągów ekosystemów wodno – łąkowych wzdłuż cieków; 

� zieleni urządzonej. 

Zieleń urządzona na terenie KKSOF reprezentowana jest przede wszystkim w formie zieleni parkowej, alei 

i szpalerów przydrożnych oraz śródpolnych, zieleni cmentarnej i przykościelnej – chronionych zapisami ustawy 

z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i muzeach oraz dodatkowo w formie zieleni przyzagrodowej. 

Ważnym dziedzictwem kulturowym są cmentarze, zarówno istniejące jak i zamknięte oraz tereny zieleni 

pocmentarnej i przykościelnej, usytuowane przeważnie w otoczeniu zabytkowych zespołów kościelnych. 
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4. STAN JAKOŚCIOWY ŚRODOWISKA.  
 

Dane dotyczące standardów jakościowych środowiska na obszarze KKSOF w głównej mierze zostały 

zaczerpnięte z opracowań specjalistycznych, wykonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Opolu. Informacje reprezentatywne dla całego subregionu uwzględniają dane dla powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego oraz Strzeleckiego. 

 

4. 1. Powietrze. 
 

Ocenę jakości powietrza wykonano na podstawie „Wytycznych do wykonania rocznej oceny jakości powietrza 

w strefach za 2013 rok zgodnie z art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego 

prawa krajowego i UE” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, opierając się o dostępne dane pomiarowe 

uzyskane w ramach obowiązującego programu monitoringu jakości powietrza oraz korzystając z wyników 

modelowania krajowego dla stężeń ozonu troposferycznego udostępnionych przez GIOŚ. Dla obszaru 

opracowania oceny tej dokonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. 

 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska
17

 wojewódzki inspektor ochrony środowiska każdego roku 

dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu, za rok poprzedni, w poszczególnych strefach województwa, 

a następnie odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref wg określonych kryteriów.  

Oceny jakości powietrza i wynikające z nich działania odnoszą się do stref, które obejmują teren całego kraju. Dla 

wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie jakości powietrza za rok 2013 obowiązuje podział kraju na 

strefy, określony w rozporządzeniu MŚ w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, zgodnie 

z którym strefę stanowią: 

� aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy; 

� miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy; 

� pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tysięcy 

mieszkańców. 

 

Obszar KKSOF, według wyżej wskazanego podziału, należy do strefy opolskiej. Lista zanieczyszczeń, które 

uwzględniono w obecnej ocenie rocznej, dokonywanej pod kątem spełniania kryteriów określonych w celu 

ochrony zdrowia, obejmuje: dwutlenek siarki SO2, dwutlenek azotu NO2, tlenek węgla CO, benzen C6H6, ozon O3, 

pył PM2,5, pył PM10, a także zawarty w pyle PM10: ołów Pb, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni i benzo(a)piren B(a)P. 

W ocenie rocznej dokonanej pod kątem spełniania kryteriów określonych w celu ochrony roślin uwzględniono: 

dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx oraz ozon O3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.). 
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 TABELA 36: Wykaz stacji pomiarowych monitoringu powietrza na obszarze KKSOF w 2013 roku.  

Lokalizacja stacji pomiarowej 
Kod krajowy stacji  Typ pomiaru Podstawowy czas 

uśredniania stężeń 
Zakres realizowanych 
pomiarów 

Kędzierzyn – Koźle, ul. Śmiałego 

OpKkozle1a 
automatyczny 1 – godz. 

SO2, NO2, C6H6, PM10, 

PM2,5, CO, O3 

Kędzierzyn – Koźle, ul. Kościuszki 

OpKkozle16pas 
pasywny 1 miesiąc SO2, NO2, C6H6 

Kędzierzyn – Koźle, ul. Skarbowa 

OpKkozle17pas 
pasywny 1 miesiąc SO2, NO2, C6H6 

Kędzierzyn – Koźle, ul. Ks. Opolskich 

OpKkozle18pas 
pasywny 1 miesiąc SO2, NO2, C6H6 

Kędzierzyn – Koźle, ul. Szkolna 

OpKkozle53pas 
pasywny 1 miesiąc SO2, NO2, C6H6 

Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 

OpStrzel44pas 
pasywny 1 miesiąc SO2, NO2 

Strzelce Opolskie, ul. Kard. 
Wyszyńskiego 

OpStrzel45pas 

pasywny 
 

1 miesiąc 
SO2, NO2 

Źródło: WIOŚ Opole 2014 

 

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń powietrza występujących na jej obszarze 

i wiąże się z określonymi wymaganiami, co do działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie 

są spełniane określone kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy). 

Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza jej zakwalifikowanie do opracowania 

programu ochrony powietrza – POP. 

 

Obszar KKSOF wraz z pozostałymi gminami województwa opolskiego (poza aglomeracją Opole) został objęty 

Programem ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze względu na przekroczenie poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, przyjętego w dniu 

25 października 2013 roku Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXIV/417/2013. Program ochrony 

powietrza jest dokumentem, który wskazuje istotne powody (źródła) występowania przekroczeń ww. 

zanieczyszczeń powietrza, a także znajduje skuteczne i możliwe do zrealizowania działania, których wdrożenie 

spowoduje obniżenie poziomów tych zanieczyszczeń, co najmniej do poziomów dopuszczalnych/docelowych, 

przy czym działania te powinny być uzasadnione finansowo i technicznie. Głównym celem sporządzenia 

i wdrożenia Programu ochrony powietrza jest przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to 

poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia 

w strefie. Realizacja zadań wynikających z Programu ochrony powietrza ma na celu zmniejszenie stężenia 

substancji zanieczyszczającej w powietrzu w danej strefie do poziomu dopuszczalnego/docelowego 

i utrzymywania go na takim poziomie.  

 

Wyniki pomiarów jakości powietrza dla strefy opolskiej za 2013 rok zestawiono w poniższej tabeli. 
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TABELA 37: Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia oraz ochrony 

roślin dla stężeń poszczególnych zanieczyszczeń. 

Klasyfikacja strefy opolskiej (PL1602) z uwzględnieniem kryteriów określonych 
w celu ochrony zdrowia dla stężeń poszczególnych zanieczyszczeń 

dwutlenek 
siarki 

dwutlenek 
azotu 

tlenek 
węgla 

benzen pył PM10 

ołów, 
arsen, 
kadm, 
nikiel 

benzo(a) 
piren 

pył PM2,5 ozon 

A A A A C A C C2 D2 

Klasyfikacja strefy opolskiej (PL1602) z uwzględnieniem kryteriów określonych  
w celu ochrony roślin  

dwutlenek siarki tlenki azotu ozon 

Symbol klasy strefy dla 
poszczególnych 
czasów uśredniania stężeń 

Symbol klasy 
wynikowej rok kalendarzowy 
pora zimowa dla SO2 
w strefie 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
NOx w strefie 

Symbol 
klasy wg 
poziomu 
docelowego 

Symbol klasy wg 
poziomu celu 
długoterminowego 

Rok kalendarzowy  Pora zimowa 

A A A A C D2 

Źródło: WIOŚ Opole 2014 

 

Ocena jakości powietrza za rok 2013, uwzględniająca kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia i ochrony 

roślin, obejmująca 12 substancji i dotycząca dwóch stref wchodzących w skład województwa opolskiego, 

wykazała: 

w klasyfikacji dla kryterium ochrony zdrowia: 

− dla pyłu zawieszonego PM10 – strefie opolskiej przyznano klasę C wymagającą wdrażania naprawczych 

programów ochrony powietrza POP, z uwagi na występowanie na terenie tych stref obszarów, na 

których odnotowano przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej z ponadnormatywną 

częstością; 

 

− dla benzo(a)pirenu – analizowanej strefie przyznano klasę C wymagającą wdrażania programów 

ochrony powietrza POP, z uwagi na występowanie na ich terenie obszarów, na których odnotowano 

przekroczenia rocznej wartości docelowej; 

 

− dla ozonu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy C, ze względu na występowanie obszarów 

przekroczeń poziomów stężeń ozonu na znacznym obszarze województwa, w związku z tym wymagane 

jest objęcie stref naprawczym programem ochrony powietrza POP; 

 

− dla pyłu PM2,5 – strefę opolską zakwalifikowano do klasy C, z uwagi na występowanie na terenie strefy 

obszarów, na których odnotowano przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej powiększonej 

o margines tolerancji, w wyniku czego konieczne jest wdrażanie naprawczego programu POP; 

 

 

− dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu – omawianą 

strefę zakwalifikowano do klasy A. 
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w klasyfikacji dla kryterium ochrony roślin: 

− dla ozonu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy C, gdyż wyniki modelowania stężeń ozonu 

wykazały występowanie obszarów przekroczeń poziomów stężeń tego zanieczyszczenia na znacznym 

obszarze strefy, w wyniku czego wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza POP; 

 

− dla dwutlenku siarki i tlenków azotu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy A.  

 

Pomimo niezadowalających wyników standardów jakości powietrza dla obszaru strefy opolskiej, w tym dla 

KKSOF, to w skali całego województwa opolskiego porównanie danych otrzymanych w roku 2013 z danymi 

z roku 2003 wskazują na  następujące pozytywne zmiany
18

: 

 

� zanieczyszczenia pyłowe – spadek emisji o 62,2%; 

� zanieczyszczenia gazowe – wzrost emisji o 20,5%, z czego: 

− dwutlenek siarki – spadek o 20,5%; 

−  tlenki azotu – spadek o 5,0%; 

−  tlenek węgla – wzrost o 76,6%. 

 

Przeprowadzone w 2013 roku pomiary pyłu PM2,5 wykazały, że najwyższe poziomy stężeń w województwie 

opolskim wystąpiły, podobnie jak w latach wcześniejszych w Kędzierzynie – Koźlu. Analogicznie, jak w przypadku 

pyłu PM10, wyraźnie zaznacza się sezonowość występowania wysokich stężeń tego zanieczyszczenia – stężenia 

uzyskane w okresie grzewczym osiągnęły 2-krotnie wyższe wartości niż w sezonie pozagrzewczym. 

 

Jedną z głównych przyczyn stosunkowo niskiej jakości powietrza w Kędzierzynie – Koźlu są ulokowane w mieście 

jedne z największych w regionie KKSOF ośrodki przemysłu (w tym duże i średnich zakłady), którego rozwojowi 

sprzyja ponadto lokalizacja miasta w sąsiedztwie autostrady A4 oraz dogodnych połączeń drogowych. Duże 

możliwości rozwoju miasta stwarza położenie na trasie międzynarodowej magistrali kolejowej wschód – zachód. 

 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle są: 

� emisja niska – źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 

z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia 

powietrza, emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe; 

 

� emisja punktowa – głównie źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni 

przemysłowych. Do głównych emitorów punktowych w regionie należą: 

− Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie – Koźlu. Przedmiotem działalności jest, 

wytwarzanie nawozów azotowych, chemikaliów będących dodatkami uszlachetniającymi lub 

surowcami w przemyśle tworzyw, farb i lakierów, paliwowym, energetyce, górnictwie i hutnictwie, 

w przemyśle chemicznym oraz innych gałęziach przemysłu; 

 

− Petrochemia Blachownia S.A. Na terenie z zakładu eksploatowane są dwie główne instalacje – 

IPPC nr I – Instalacja przerobu benzolu surowego koksowniczego, produkcji żywic, otrzymywanie 

etylobenzenu oraz stokaż gazów płynnych i IPPC nr II – Instalacja odwadniania etanolu; 

                                                 
18 Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w roku 2013, WIOŚ Opole 2014. 
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− Zakład Energetyki – Blachownia Sp. z o.o. w Kędzierzynie – Koźlu. Na terenie zakładu znajdują 

się: Instalacja spalarni odpadów niebezpiecznych, Instalacja zbiorników kwasu solnego Wydziału 

Cieplnego, Instalacja Laboratorium Wydziału Cieplnego; 

 

− PKE S.A. Elektrownia Blachownia w Kędzierzynie – Koźlu. Podstawowym przedmiotem 

działalności zakładu jest produkcja ciepła dla potrzeb sąsiadujących z Elektrownią zakładów 

oraz obiektów przemysłowych i osiedla mieszkaniowego Blachownia, a także produkcja energii 

elektrycznej dla potrzeb rożnych odbiorców zewnętrznych. Elektrownia posiada instalację 

energetycznego spalania paliw składającą się z kotłów parowych, w których prowadzony jest proces 

skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła; 

 

� imisja napływowa – jakość powietrza na danym obszarze kształtowana jest nie tylko poprzez emisję 

tam występującą, ale również duże znaczenie może mieć tzw. imisja napływowa. Ważną rolę 

w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń odgrywają czynniki meteorologiczne oraz fizycznogeograficzne. 

Jednym z większych emitorów tzw. emisji napływowej na teren subregionu są Zakłady Koksownicze 

„Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach. Do podstawowych przedmiotów działalności zakładu 

należą: wytwarzanie produktów koksowania węgla, wytwarzanie ciepła i produkcji elektrycznej, pobór 

i uzdatnianie wody, odbiór, oczyszczanie i odprowadzenie ścieków do wód, usługi materialne, 

remontowo – budowlane, transportowe i bytowo – gospodarcze oraz składowanie odpadów; 

 

� liniowe źródła emisji – źródła transportowe, emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, 

tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, 

związki ołowiu, tlenki siarki. 

 

Głównym celem sporządzenia naprawczego programu ochrony powietrza jest przywrócenie naruszonych 

standardów jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów 

cywilizacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności miast.  

 

Realizacji tego powinny służyć niezbędne działania:  

� stworzenie mechanizmów umożliwiających wdrożenie i zarządzanie POP. Kierunkiem 

wspomagającym realizację działań w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń jest wprowadzenie 

odpowiednich zapisów do kluczowych dokumentów strategicznych, w tym: 

− sporządzanych lub aktualizowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

i decyzji o warunkach zabudowy wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło na 

nowych osiedlach, z nośników nie powodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza 

(tj. podłączanie do sieci cieplnych tam, gdzie jest to możliwe, stosowanie kotłów gazowych lub 

olejowych, ogrzewania elektrycznego oraz wykorzystanie energii odnawialnej nie powodującej 

zwiększonej emisji zanieczyszczeń), zapewnienia „przewietrzania” terenów zabudowanych, 

stosowania pasów zieleni ochronnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przekroczeń; 

−  programów ochrony środowiska – kierunków działań poprawy jakości powietrza (np. ograniczenie 

emisji z indywidualnych systemów grzewczych); 
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� realizacja działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji – gminy powinny opracować 

i wdrożyć Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to strategiczny dokument, który wyznacza 

kierunki dla gmin na lata 2014 – 2020
19

, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich 

obszarach, jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, 

zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten powinien wyznaczać konkretne 

cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. Plan ma również być ściśle związany z realizacją zapisów Programów 

ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Warunkiem pozyskania przez gminy 

środków z nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 w zakresie termomodernizacji budynków, czy na 

wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej. 

 

4. 2.  Wody. 

4.2.1. Wody powierzchniowe.  

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 

w okresie 2013 – 2015 prowadzi badania jakości wód powierzchniowych na obszarze województwa opolskiego, 

które swym zasięgiem obejmuje trzy regiony wodne leżące w dorzeczu Odry: region wodny Górnej Odry, 

region wodny Środkowej Odry, region wodny Warty. Badaniami objęte są jednolite części wód 

powierzchniowych (jcw) – podstawowe jednostki gospodarowania wodami, definiowane przez ustawę z dnia 

18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) jako oddzielne i znaczące elementy wód 

powierzchniowych, takie jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny; sztuczny zbiornik wodny; struga, strumień, 

potok, rzeka, kanał, lub ich części; morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub przybrzeżne. Dla potrzeb 

gospodarowania wodami wyodrębnia się również jednolite części wód sztucznych i silnie zmienionych. 

 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika z art. 155a ust. 2 ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz 145 z późn. zm.), przy czym zgodnie z ust. 3 tego 

artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych 

i biologicznych należą do kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Głównym celem 

zadania jest dostarczenie wiedzy o stanie ekologicznym (lub potencjale ekologicznym) i stanie chemicznym rzek 

Polski, niezbędnej do gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją 

i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. 

 

Stan ekologiczny / potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wód 

powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów biologicznych oraz wspierających je 

wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód 

powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym 

klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, 

czwarta i piąta odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. Klasa pierwsza i druga tworzą wspólnie 

potencjał ekologiczny „dobry i powyżej dobrego”. O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód decydują wyniki 

klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że klasa stanu / potencjału 

ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego. 

                                                 
19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.  
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Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się na podstawie analizy 

wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tak zwanych substancji priorytetowych. Podstawą 

analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze środowiskowymi normami jakości. Przyjmuje się, że jednolita 

część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza 

dopuszczalnych stężeń maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan chemiczny 

ocenianej jednolitej części wód określa się, jako „poniżej dobrego”. 

 

Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji stanu / potencjału ekologicznego 

i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być oceniona, jako będąca w „dobrym stanie”, jeśli jednocześnie 

jej stan / potencjał ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej jako „dobry”, a stan chemiczny sklasyfikowany 

jest jako „dobry”. W pozostałych przypadkach, to jest, gdy stan chemiczny jest sklasyfikowany, jako „poniżej 

dobrego” lub stan/potencjał ekologiczny sklasyfikowano, jako „umiarkowany”, „słaby”, bądź „zły”, jednolitą część 

wód ocenia się, jako będącą w „złym stanie”. Ocenę jednolitej części wód należy obniżyć do stanu „złego” 

niezależnie od wyników stanu / potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, gdy nie są spełnione określone 

dla niej dodatkowe wymagania jakościowe, związane z występowaniem w jej obrębie obszarów chronionych lub 

ze względu na sposób jej wykorzystywania (rekreacja, ujęcia wody pitnej). 

 

 Stan jednolitej części wód można ocenić jedynie na podstawie jednego z trzech wymienionych wyżej elementów 

(nawet przy braku klasyfikacji dla pozostałych), jeśli wskazuje on na „stan zły”. Przedstawioną w poniższej tabeli 

ocenę stanu jakości wód powierzchniowych wykonano za lata 2010 – 2013, w oparciu o wytyczne oraz zalecenia 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z uwzględnieniem tak zwanego dziedziczenia oceny, czyli 

przeniesienia wyników oceny elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych oraz 

chemicznych na kolejny rok w przypadku gdy nie były one objęte monitoringiem. 
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TABELA 38: Zestawienie jednolitych części wód według zlewni trzeciego rzędu na terenie KKSOF 

kontrolowanych w okresie 2010 – 2013 wraz z ich oceną. Źródło: WIOŚ Opole 2014 
 
 

Nazwa JCWP 

 
Punkt pomiarowo – 

kontrolny20 

 
Status 
JCWP 
(część 
wód) 

 
Stan / potencjał 

ekologiczny 

 
Stan 

chemiczny 

Ocena 
spełnienia 
wymogów  

dla obszarów 
chronionych 

 
Ocena  
stanu 
JCWP 

Psina do Suchej Psiny 

włącznie 
Psina – Raków naturalna ZŁY – N ZŁY 

Bierawa od Knurówki do 

ujścia 

Bierawka – ujście do 
Odry 

silnie 
zmieniona 

SŁABY PSD N ZŁY 

Dzielniczka 
Dzielniczka – Cisek 

silnie 
zmieniona 

UMIARKOWANY – N ZŁY 

Cisek 
Cisek – Landzmierz 

silnie 
zmieniona 

UMIARKOWANY – N ZŁY 

Kłodnica od Dramy do 

ujścia 

Kłodnica – ujście do 
Odry 

silnie 
zmieniona 

ZŁY PSD N ZŁY 

Odra od wypływu 

z Polderu Buków 

do Kanału Gliwickiego 

Odra – poniżej ujścia 
Kłodnicy 

silnie 
zmieniona 

SŁABY PSD N ZŁY 

Kanał Gliwicki Kanał Gliwicki – 
Kłodnica 

sztuczna – – TAK  

Łącka Woda Łącka Woda – 
Januszkowice 

naturalna ZŁY – N ZŁY 

Stradunia od źródła do 

Potoku Jakubowickiego 

Jakubowicki Potok – 
Kazimierz 

naturalna UMIARKOWANY – N ZŁY 

Stradunia od 

Jakubowickiego Potoku 

do Odry 

Stradunia – 
Stradunia 

naturalna UMIARKOWANY – N ZŁY 

Ligocki Potok Ligocki Potok – 
Pokrzywnica 

naturalna ZŁY – N ZŁY 

Odra od Kanału 

Gliwickiego do Osobłogi 
Odra – Obrowiec 

silnie 
zmieniona 

UMIARKOWANY – TAK ZŁY 

Jemielnica od źródła 

do Suchej 

Jemielnica – 
Chrząstowice 

silnie 
zmieniona 

UMIARKOWANY PSD N ZŁY 

Kanał Hutniczy Kanał Hutniczy – 
Zawadzkie 

sztuczna ZŁY – N ZŁY 

Mała Panew od Stoły 

do Lublinicy 

Mała Panew – 
Zawadzkie 

naturalna UMIARKOWANY PSD N ZŁY 

Mała Panew od Lublinicy 

do zbiornika Turawa 

Mała Panew – 
Jedlice 

silnie 
zmieniona 

SŁABY PSD TAK ZŁY 

                                                 
20 Może być zlokalizowany poza terenem KKSOF. 
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Naturalne części wód: 
Stan ekologiczny – stan w skali: I – bardzo dobry, II – dobry, III – umiarkowany, IV – słaby, V – zły 
Stan chemiczny – stan w skali: DOBRY, PSD – poniżej stanu dobrego, PSD max – przekroczone stężenia maksymalne  
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych: TAK (spełnione wymogi), NIE (niespełnione wymogi) 
Stan jednolitej części wód: DOBRY, ZŁY 
Silnie zmienione lub sztuczne części wód: 
Potencjał ekologiczny – potencjał w skali: I – maksymalny, II – dobry (I i II – dobry i powyżej dobrego), III – umiarkowany,  
IV – słaby, V – zły 
Stan chemiczny – stan w skali: DOBRY, PSD – poniżej stanu dobrego 
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych: TAK (spełnione wymogi), NIE (niespełnione wymogi) 
Stan jednolitej części wód: DOBRY, ZŁY 
 
 
 

TABELA 39: Ocena jakości jednolitych części wód w granicach obszaru KKSOF. 

JCW STAN JAKOŚCI 

ZLEWNIA ODRA OD OLZY DO KŁODNICY 

Psina do Suchej 
Psiny włącznie 
 

Stan jednolitej części wód w analizowanym punkcie kontrolnym określono, jako zły. O ocenie zadecydował zły 
stan ekologiczny, ze względu na elementy biologiczne – makrobezkręgowce bentosowe (V klasa) oraz elementy 
fizykochemiczne – BZT5, fosforany i fosfor ogólny (poniżej stanu dobrego). Jednocześnie nie były spełnione 
wymagania dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi 
ze źródeł komunalnych ze względu na te same elementy fizykochemiczne. Wymagania dla wód przeznaczonych 
do bytowania ryb w warunkach naturalnych zostały spełnione. 

Bierawka od 
Knurówki do 
ujścia 
 

Stan jednolitej części wód w analizowanym punkcie kontrolnym oceniono, jako zły. Skontrolowane w 2013 roku 
w ramach monitoringu operacyjnego elementy chemiczne odpowiadały stanowi poniżej stanu dobrego. 
Potwierdziło to ocenę stanu wykonaną na podstawie monitoringu diagnostycznego przeprowadzonego w 2011 
roku. O ocenie zadecydował słaby potencjał ekologiczny ze względu na elementy biologiczne – 
makrobezkręgowce bentosowe (IV klasa). Ponadto poniżej potencjału dobrego kształtowały się wskaźniki 
zasolenia: przewodność, siarczany, chlorki, twardość ogólna oraz fenole. Ocena wymagań dla obszarów 
chronionych wykazała, że wody Bierawki nie spełniają wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w zakresie fitobentosu. 

 

Dzielniczka 
 

Stan jednolitej części wód w analizowanym punkcie kontrolnym oceniono, jako zły. O wyniku oceny zadecydował 
umiarkowany potencjał ekologiczny ze względu na elementy biologiczne – makrofity (III klasa). Ocena wymagań 
dla obszarów chronionych wykazała, że wody Dzielniczki spełniają wymagania dla wód przeznaczonych do 
bytowania ryb w warunkach naturalnych, jednak nie spełniają wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w zakresie makrofitów. 
 

Cisek 
 

Stan jednolitej części wód w analizowanym punkcie kontrolnym oceniono, jako zły. O wyniku oceny zadecydował 
umiarkowany potencjał ekologiczny ze względu na elementy fizykochemiczne – fosforany (poniżej potencjału 
dobrego). Ocena wymagań dla obszarów chronionych wykazała, że wody Ciska nie spełniają wymagań dla wód 
przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych ze względu na amoniak niejonowy, a także nie 
spełniają wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych w zakresie fosforanów. 
 

ZLEWNIA KŁODNICA 

Kłodnica od 
Dramy do ujścia 
 

Stan jednolitej części wód w analizowanym punkcie kontrolnym oceniono, jako zły. Skontrolowane w 2013 roku 
w ramach monitoringu operacyjnego elementy chemiczne odpowiadały stanowi poniżej stanu dobrego (z powodu 
WWA). Pogorszyło to ocenę stanu chemicznego, wykonaną na podstawie monitoringu diagnostycznego 
przeprowadzonego w 2011 roku. Nie wpłynęło to jednak na zmianę oceny ogólnego stanu, o której zdecydował 
zły potencjał ekologiczny ze względu na elementy biologiczne – makrobezkręgowce bentosowe (V klasa). 
Ponadto poniżej potencjału dobrego kształtowały się wskaźniki zasolenia: przewodność, siarczany, chlorki, 
twardość ogólna. Ocena wymagań dla obszarów chronionych wykazała, że wody Kłodnicy nie spełniają 
wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 
źródeł komunalnych w zakresie makrofitów. 

ZLEWNIA ODRA OD KŁODNICY DO MAŁEJ PANWI 

Odra od 
wypływu ze 
zbiornika Polder 
Buków do 
Kanału 
Gliwickiego 
 

Ocenę jednolitej części wód przeprowadzono na podstawie badań w ramach monitoringu diagnostycznego 
i monitoringu operacyjnego, w tym monitoringu obszarów chronionych (MOEU), wykonanych w 2011 roku 
w analizowanym punkcie kontrolnym oraz monitoringu operacyjnego (prowadzonego w zakresie 
odprowadzanych do zlewni substancji priorytetowych) wykonanego w latach 2012 i 2013. Stan jednolitej części 
wód oceniono, jako zły. O ocenie zadecydował słaby potencjał ekologiczny ze względu na elementy biologiczne 
– makrobezkręgowce bentosowe (IV klasa) oraz zły stan chemiczny wód (w zakresie WWA). Ponadto poniżej 
potencjału dobrego kształtowała się zawartość w wodach Odry chlorków. Ocena wymagań dla obszarów 
chronionych wykazała, że wody Odry na tym odcinku nie spełniają wymagań dla obszarów chronionych 
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w zakresie 
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makrofitów. 

Kanał Gliwicki 
 

Ocenę jednolitej części wód przeprowadzono na podstawie badań w ramach monitoringu operacyjnego, w tym 
monitoringu obszarów chronionych (MOEU), wykonanych w 2010 roku w analizowanym punkcie kontrolnym. 
Z powodu braku makrofitów oraz braku wyniku oznaczenia makrobezkręgowców bentosowych nie można było 
przeprowadzić oceny potencjału ekologicznego wód kanału. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych 
wskazuje na zasolenie wód Kanału Gliwickiego (poniżej potencjału dobrego: średnie wartości przewodności 
i twardości ogólnej). Ocena wymagań dla obszarów chronionych wykazała, że wody Kanału Gliwickiego spełniają 
wymagania dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi 
ze źródeł komunalnych (przy braku wskaźników biologicznych). 

 

Łącka Woda 
 

Ocenę jednolitej części wód przeprowadzono na podstawie badań w ramach monitoringu operacyjnego, w tym 
monitoringu obszarów chronionych (MOEU i MORY), wykonanych w 2010 roku w analizowanym punkcie 
kontrolnym. Stan Łąckiej Wody określono, jako zły. O ocenie zadecydował zły stan ekologiczny, ze względu na 
elementy biologiczne – makrobezkręgowce bentosowe. Jednocześnie nie były spełnione wymagania dla 
obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych ze względu na makrofity. 

 

Stradunia od 
źródła do Potoku 
Jakubowickiego 
 

Ocenę jednolitej części wód przeprowadzono na podstawie badań w ramach monitoringu operacyjnego, w tym 
monitoringu obszarów chronionych (MOEU), wykonanych w latach 2010 i 2013 w analizowanym punkcie 
kontrolnym. Jej stan określono, jako zły. O ocenie zadecydował umiarkowany stan ekologiczny, ze względu na 
elementy biologiczne – fitobentos. Jednocześnie, ze względu na fitobentos nie były spełnione wymagania dla 
obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych. 

 

Stradunia od 
Jakubowickiego 
Potoku do Odry 
 

Ocenę jednolitej części wód przeprowadzono na podstawie badań wykonanych w latach 2010 i 2013 w ramach 
monitoringu operacyjnego, w tym monitoringu obszarów chronionych (MOEU i MORY – w 2010 roku) 
w analizowanym punkcie kontrolnym. Jej stan określono, jako zły. O ocenie zadecydował umiarkowany stan 
ekologiczny, ze względu na elementy biologiczne – fitobentos i makrofity (III klasa). Te same wskaźniki 
zadecydowały o niespełnieniu wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Wymagania dla wód przeznaczonych do bytowania 
ryb w warunkach naturalnych zostały spełnione. 

 

Ligocki Potok 
 

Ocenę jednolitej części wód przeprowadzono na podstawie badań wykonanych w latach 2010 i 2013 w ramach 
monitoringu operacyjnego, w tym monitoringu obszarów chronionych (MOEU i MORY – w 2010 roku), 
w analizowanym punkcie kontrolnym. Jej stan określono, jako zły. O ocenie zadecydował zły stan ekologiczny, 
ze względu na elementy biologiczne – makrobezkręgowce bentosowe. Ponadto elementy fizykochemiczne – 
azot Kjeldahla, azot azotanowy, fosforany i fosfor ogólny oceniono poniżej stanu dobrego. Jednocześnie nie były 
spełnione wymagania dla wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych (amoniak niejonowy) 
oraz dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 
źródeł komunalnych (fitobentos, azot Kjeldahla, azot azotanowy, fosforany i fosfor ogólny). 

 

Odra od Kanału 
Gliwickiego do 
Osobłogi 
 

Ocenę jednolitej części wód przeprowadzono na podstawie badań w ramach monitoringu operacyjnego, w tym 
monitoringu obszarów chronionych (MOEU), wykonanych w 2011 roku w analizowanym punkcie kontrolnym. Jej 
stan został określony, jako zły. O ocenie zadecydował umiarkowany potencjał ekologiczny ze względu na 
elementy fizykochemiczne (chlorki) poniżej potencjału dobrego. Ocena wymagań dla obszarów chronionych 
wykazała, że wody Odry spełniają wymagania dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. 

ZLEWNIA MAŁEJ PANWI 

Jemielnica od 
źródła do Suchej 
 

Ocenę jednolitej części wód przeprowadzono na podstawie badań w ramach monitoringu operacyjnego, w tym 
monitoringu obszarów chronionych (MOEU), wykonanych w 2011 roku w analizowanym punkcie kontrolnym. 
Stan wód Jemielnicy od źródła do Suchej oceniono, jako zły. O wyniku oceny zadecydował umiarkowany 
potencjał ekologiczny ze względu na elementy biologiczne – fitobentos (III klasa). Ocena wymagań dla obszarów 
chronionych wykazała, że wody Jemielnicy nie spełniają wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w zakresie fitobentosu 
i makrofitów. 

Kanał Hutniczy 
 

Ocenę jednolitej części wód przeprowadzono na podstawie badań w ramach monitoringu operacyjnego, w tym 
monitoringu obszarów chronionych (MOEU), wykonanych w 2011 roku w analizowanym punkcie kontrolnym. 
Stan wód Kanału Hutniczego został określony, jako zły. O wyniku oceny zadecydował zły potencjał ekologiczny 
ze względu na elementy biologiczne – makrobezkręgowce bentosowe (V klasa). Ocena wymagań dla obszarów 
chronionych wykazała, że wody Kanału Hutniczego nie spełniają wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych 
na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w zakresie: BZT5, azot 
amonowy, azot Kjeldahla i fosforany. 

Mała Panew od 
Stoły do 
Lublinicy 
 

Ocenę jednolitej części wód przeprowadzono na podstawie badań w ramach monitoringu operacyjnego, w tym 
monitoringu obszarów chronionych (MOEU i MORY), wykonanych w 2011 roku w analizowanym punkcie 
kontrolnym oraz w punkcie poniżej ujścia Stoły (Krupski Młyn). Jej stan określono, jako zły. O ocenie 
zadecydował umiarkowany stan ekologiczny, ze względu na elementy biologiczne – makrofity i stan chemiczny 
poniżej stanu dobrego (przekroczone wartości stężenia kadmu w punkcie poniżej ujścia Stoły). Jednocześnie nie 
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były spełnione wymagania dla wód przeznaczonych do bytowania ryb w zakresie amoniaku niejonowego oraz 
obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych w zakresie makrofitów. 

Mała Panew od 
Lublinicy do 
zbiornika Turawa 
 

Ocenę jednolitej części wód przeprowadzono na podstawie badań w ramach monitoringu diagnostycznego 
i monitoringu operacyjnego, w tym monitoringu obszarów chronionych (MOEU), wykonanych w 2011 roku 
w analizowanym punkcie kontrolnym, a także monitoringu operacyjnego (prowadzonego w zakresie 
odprowadzanych do zlewni substancji priorytetowych) wykonanego w latach 2012 i 2013. Stan wód Małej Panwi 
od Lublinicy do zbiornika Turawa oceniono, jako zły. O ocenie zadecydował słaby potencjał ekologiczny ze 
względu na elementy biologiczne – makrobezkręgowce bentosowe (IV klasa) oraz stan chemiczny poniżej stanu 
dobrego (ze względu na kadm i WWA). Ocena wymagań dla obszarów chronionych wykazała, że wody Małej 
Panwi od Lublinicy do zbiornika Turawa spełniają wymagania dla obszarów chronionych wrażliwych na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. 

Źródło: WIOŚ Opole, 2014. 

W wodach pozostałych mniejszych cieków i rowów, szczególnie tych, które odwadniają tereny podmokłe, 

można spodziewać się podwyższonego z przyczyn naturalnych stężenia zawiesin, substancji rozpuszczonej, 

żelaza i manganu. Okresowo wody te mogą zanieczyszczać biogeny. Substancje biogenne docierające do wód 

powierzchniowych powodują wzrost ich żyzności, a przez to wpływają na przyspieszenie procesów eutrofizacji. 

Pozostałe niebadane wody powierzchniowe zanieczyszcza spływ obszarowy z łąk i pól uprawnych, zawierający 

związki biogenne (związki azotu i fosforu). Ułatwieniem dla spływu biogenów z terenów rolniczych jest gęsta sieć 

rowów melioracyjnych oraz urządzenia drenarskie na terenach wyżej położonych. Ponadto za intensywnym 

wodociągowaniem poszczególnych miejscowości nie nadąża budowa sieci kanalizacyjnej i neutralizacji szybko 

rosnącej ilości ścieków. Sprawia to, że ścieki gromadzone w szambach są niekiedy odprowadzane w sposób 

niekontrolowany do gruntu lub płynących w pobliżu małych cieków. Ze względu na małe przepływy, 

niegwarantujące korzystnego stopnia rozcieńczenia zanieczyszczeń i brak zdolności wód do samooczyszczenia 

małe cieki powinny być wykluczone z funkcji odbiorników ścieków.  

 

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej KKSOF jest warunkiem poprawy jakości wód powierzchniowych. 

Warunkiem podstawowym jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej, a tam gdzie jest to nieuzasadnione ekonomicznie, 

wybudowanie szczelnych szamb oraz zapewnienie skutecznego oczyszczania całości ścieków w oczyszczalniach 

wyposażonych w system redukcji biogenów w wodach pościekowych. Konieczne jest także takie 

zmodernizowanie systemu melioracyjnego, aby ilość wody odprowadzana ze zlewni użytkowanej rolniczo do wód 

powierzchniowych była jak najmniejsza.  

 

4.2.2. Wody podziemne. 

 

Ocena jakości wód podziemnych zawarta w publikacjach, raportach i analizach WIOŚ w Opolu z lat 2010 – 2014 

roku została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 143, poz. 896), w którym wyróżniono 

następujące klasy jakości wód podziemnych: 

� klasa I – bardzo dobra jakość wód; 

� klasa II – dobra jakość wód; 

� klasa III – zadowalająca jakość wód; 

� klasa IV – nie zadowalająca jakość wód; 

� klasa V – zła jakość wód. 
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Za wody dobrej jakości uznaje się wody w klasach od I do III, natomiast wody złej jakości to wody 

w klasach IV i V. 

TABELA 40: Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punkach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego 

badanych w latach 2010 – 2012 na terenie KKSOF. 

Nr 

otworu 

 

Miejscowość 

 

Gmina 

 

Stratygrafia  

Klasa 

jakości 

wody 

Wskaźniki w granicach stężeń: 

III klasy IV klasy V klasy 

Rok 2010 

365 Stara Kuźnia – 2  Bierawa NgM III Fe, O2   

366 Stara Kuźnia – 3  Bierawa Q IV Mn pH, TOC Fe 

1056 Stara Kuźnia – p  Bierawa Q III Mn pH  

2659 Poręba Leśnica T III NO3   

Rok 2011 

620 Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie T III NO3, Ca   

2659 Poręba Leśnica T III NO3   

Rok 2012  

365 Stara Kuźnia – 2  Bierawa NgM III O2, Fe    

366 Stara Kuźnia – 3  Bierawa Q IV O2, Mn  Fe 

1056 Stara Kuźnia – p  Bierawa Q III O2 pH  

1284 Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie T III NO3, Ca   

2659 Poręba Leśnica T III NO3   

2660 Jemielnica Jemielnica T IV  NO3  

Stratygrafia: NgM – Miocen, Q – czwartorzęd, T – trias 

Źródło: WIOŚ Opole, 2010 – 2013. 

 

Otwory nr 620 i 2659 zlokalizowane są na obszarach zabudowanych, otwory nr: 365, 366 i 1284 w lasach, otwór 

nr 1056 na użytkach zielonych, zaś otwór nr 2659 na gruntach ornych. W latach 2010 – 2012 na wszystkich 

stanowiskach, poza Starą Kuźnią – 3, wody podziemne posiadały klasę czystości „III” („zadowalająca jakość 

wód”). W 2013 roku nie przeprowadzono badań w otworach zlokalizowanych na terenie KKSOF. 

 

Stopień podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia zależy między innymi od uwarunkowań 

geologicznych, stopnia skażenia pozostałych komponentów środowiska (powietrze, wody powierzchniowe, gleby) 

oraz od zagospodarowania terenu. Do istniejących i potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych na 

terenie KKSOF zalicza się przede wszystkim: 

� nieracjonalną gospodarkę rolną; 

� fermy hodowlane; 

� składowiska odpadów, zwłaszcza ogniska dzikich składowisk; 

� komunalne oczyszczalnie ścieków; 

� brak sieciowej kanalizacji ściekowej; 

� stacje paliw; 

� bazy, składy i zakłady przemysłowe, w tym związane z górnictwem. 
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Istotne zagrożenie dla jakości wód podziemnych: 

� niewłaściwa gospodarka rolna – nadmierne stosowanie nawozów mineralnych i naturalnych, 

przekraczające bieżące potrzeby roślin i pojemność sorpcyjną gleb, może łatwo doprowadzić do 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych zasilających poziom wód podziemnych. Ponadto pochodząca 

z ferm trzody chlewnej i bydła gnojowica wywożona często na pola jest źródłem wzrostu stężenia 

azotanów w glebach oraz w płytkich poziomach wodonośnych.;  

� nieszczelne szamba wykorzystywane w miejscowościach pozbawionych kanalizacji ściekowej; 

� dzikie składowiska odpadów – nie posiadają one odpowiednich zabezpieczeń chroniących gleby i wody 

przed bezpośrednią migracją zanieczyszczeń.; 

� stacje paliw, bazy i składy maszyn, zwłaszcza te zlokalizowane w strefie zagrożenia powodziowego, są 

także potencjalnym źródłem zanieczyszczeń. Produkty ropopochodne mają zdolność migrowania do 

gruntów i wód podziemnych, powodując przy tym silne zmiany właściwości organoleptycznych wody 

o trwałym charakterze, nawet gdy występują w ilościach śladowych. Produkty ropopochodne najczęściej 

dostają się do wód w wyniku wadliwej ochrony terenów przeładunkowych, placów do tankowania, 

niestaranności obsługi, nieszczelności zbiorników i rurociągów oraz awarii pojazdów przewożących 

paliwa i oleje.  

 

Do najważniejszych zadań prowadzących do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych na terenie KKSOF 

należy, przede wszystkim uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, rozbudowa infrastruktury 

przeciwpowodziowej oraz racjonalna gospodarka rolna.  

 

4. 3. Hałas.  
 

Aktualne dane
21

 dotyczące jakości klimatu akustycznego na terenie województwa opolskiego, w tym dla miasta 

Kędzierzyn – Koźle i Strzelce Opolskie pochodzą z 2013 roku, w którym zgodnie z wytycznymi Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska i zapisami Programu Monitoringu Środowiska Województwa Opolskiego na lata 

2013 – 2015 wykonane zostały pomiary hałasu komunikacyjnego. Pomiarami nie zostały objęte pozostałe tereny 

znajdujące się w granicach KKSOF. 

 

Wyniki pomiarów hałasu drogowego przeprowadzone w 2013 roku na terenie województwa opolskiego 

porównano do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, na podstawie rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

 

Przez teren KKSOF przebiegają będące źródłami hałasu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie oraz szereg 

dróg powiatowych i gminnych, łączących Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski z innymi ośrodkami. Ocenia się, że 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego występują na terenach zabudowanych, 

położonych wzdłuż dróg. Najistotniejsze znaczenie komunikacyjne ma autostrada A4 przebiegająca przez tereny 

gmin: Leśnica (w tym przez Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny") i Ujazd. Na terenie gminy Ujazd znajdują się 

dwa węzły autostrady A4: Olszowa i Nogowczyce – jedyne w powiecie strzeleckim spośród sześciu węzłów 

znajdujących w województwie opolskim. Ciągły i płynny ruch pojazdów oraz dobry stan nawierzchni, a także stałe 

                                                 
21 Ocena stanu akustycznego środowiska na podstawie wyników pomiarów monitoringowych hałasu drogowego za rok 2013 

w województwie opolskim, WIOŚ Opole 2014. 
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natężenie ruchu pojazdów ciężkich dla pory nocnej i dziennej oraz znacznie niższe natężenie ruchu pojazdów 

osobowych w porze nocnej, występujące na autostradzie A4 powoduje, że poziom hałasu dla pory nocnej jest 

niewiele niższy od hałasu w porze dnia (ok. 4 dB). 

 

BADANIA PRZEPROWADZONE W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU  

Miasto jest położone na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych Górnego i Dolnego Śląska. Przez Kędzierzyn – 

Koźle przebiega droga krajowa nr 40 łącząca województwo opolskie oraz śląskie (granica państwa – Głuchołazy 

– Prudnik – Kędzierzyn-Koźle – Ujazd – Pyskowice). Ponadto w mieście zbiegają się drogi wojewódzkie: nr 408 

Kędzierzyn-Koźle – Gliwice; nr 410 Kędzierzyn-Koźle – Kobylice – Biadaczów – rz. Odra – Brzeźce; nr 423 Opole 

– Krapkowice – Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle; nr 426 Zawadzkie – Strzelce Opolskie – Olszowa – Zalesie Śl. 

– Kędzierzyn-Koźle. 

 

W 2013 roku w Kędzierzynie – Koźlu pomiary prowadzono w trzech punktach pomiarowych, na terenie 

o zabudowie mieszkaniowo – usługowej, zlokalizowanych na granicy pierwszej linii zabudowy mieszkaniowej, 

w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni i na wysokości 4,0 m n. p. t.  

W punktach przy ul. Gliwickiej i ul. Piastowskiej wykonano pomiary jednodobowe (metodą ciągłą), do określenia 

równoważnych poziomów hałasu dla pory dnia i nocy.  

 

Punkt przy Al. Jana Pawła II wyznaczony został do określenia wskaźników długookresowych dla pory nocy Ln 

oraz dla pory dzienno – wieczorno – nocnej LDWN. W punkcie wykonano łącznie sześć pomiarów dobowych (po 

trzy w sesji wiosenno – letniej i jesienno – zimowej, w tym jeden pomiar podczas weekendu). 

 

punkt przy ulicy Gliwickiej – droga wojewódzka nr 408  

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo – 

usługowej, oddzielony od strony drogi pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. 

Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m. Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 6 032 pojazdów / 

16 h, w tym 17 % pojazdów ciężkich, a w porze nocnej 560 pojazdów / 8h, z 17 % udziałem pojazdów ciężkich. 

Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień o 1,6 dB, natomiast w nocy poziom 

dopuszczalny został przekroczony o 4,3 dB. 

 

punkt przy ulicy Piastowskiej – droga powiatowa  

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz mieszkaniowo – 

usługowej, oddzielony od strony drogi pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. 

Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m. Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 8 368 pojazdów / 

16 h, w tym 9 % pojazdów ciężkich, a w porze nocnej 512 pojazdów / 8h, z 14 % udziałem pojazdów ciężkich.  

Pomiary nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych ani w dzień ani w nocy. 

 

punkt przy Al. Jana Pawła II – droga krajowa nr 40  

Punkt pomiarowy zlokalizowano na terenie o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz mieszkaniowo – 

usługowej, oddzielony od strony drogi chodnikiem. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. 

Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m. Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 9 084 pojazdów / 

12 h, w tym 6 % pojazdów ciężkich, w porze wieczoru – 1 784 pojazdów / 4h z 4 % udziałem pojazdów ciężkich, 

a w porze nocnej 728 pojazdów / 8h, z 13 % udziałem pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu.  
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Pomiary nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych ani w dzień ani w nocy. 

 

 

BADANIA PRZEPROWADZONE W STRZELCACH OPOLSKICH  

 

Przez Strzelce Opolskie przebiega międzynarodowa trasa 94 prowadząca od Zgorzelca przez Wrocław i Opole 

w kierunku na Bytom, Katowice, Kraków do wschodniej granicy Polski, a także droga wojewódzka nr 409 Dębina 

– Krapkowice – Strzelce Opolskie i droga nr 426 Zawadzkie – Strzelce Op. – Olszowa – Zalesie Śl. – Kędzierzyn-

Koźle.  

 

W 2013 roku pomiary prowadzono w dwóch punktach, na terenie o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego oraz mieszkaniowo – usługowym. W punktach tych wykonano pomiary jednodobowe 

(metodą ciągłą), do określenia równoważnych poziomów hałasu dla pory dnia i nocy; punkty pomiarowe 

zlokalizowano na granicy pierwszej linii zabudowy mieszkaniowej, w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni i na 

wysokości 4,0 m n. p. t. 

 

punkt przy ulicy Krakowskiej – droga krajowa nr 94  

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie, o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej, 

oddzielony od strony drogi pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami 

objęto odcinek drogi o długości 100 m. Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 8 400 pojazdów / 16 h, w tym 

31 % pojazdów ciężkich, a w porze nocnej 880 pojazdów / 8h, z 46 % udziałem pojazdów ciężkich. Pomiary 

wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień o 1,7 dB, natomiast w nocy poziom dopuszczalny 

został przekroczony o 7,4 dB.  

 

punkt przy ulicy Opolskiej – droga krajowa nr 94  

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie, o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz mieszkaniowo – 

usługowej, oddzielony od strony drogi pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. 

Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 150 m. Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 9 920pojazdów / 

16 h, w tym 13 % pojazdów ciężkich, a w porze nocnej 1 152 pojazdów / 8h, z 22 % udziałem pojazdów ciężkich.  

Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień o 1,0 dB, w nocy natomiast poziom 

dopuszczalny został przekroczony o 6,1 dB. 

 

W Koncepcji postuluje się zakaz zabudowy wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich, które z uwagi na intensywny 

ruch kołowy generują największe uciążliwości ze strony hałasu. W opracowaniu wyszczególniono postulowane 

minimalne odległości dróg publicznych od istniejących i planowanych budynków z pomieszczeniami na pobyt 

ludzi. 

 

Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

� natężenie ruchu komunikacyjnego; 

� udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu; 

� prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie); 

� typ i stan techniczny pojazdów; 

� nachylenie drogi; 
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� stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

 

Poza hałasem komunikacyjnym, do jego źródeł należy również zaliczyć przemysł. Wytypowanie zakładów 

niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz 

wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte w raportach WIOŚ. Hałas przemysłowy w Powiecie Kędzierzyńsko 

– Kozielskim i Strzeleckim stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie na terenach 

sąsiadujących z zakładami przemysłowymi. Kolejnym źródłem hałasu na terenie KKSOF jest funkcjonowanie 

kolei, polegające na eksploatacji linii kolejowych. Należy jednak podkreślić, że transport kolejowy jest 

sukcesywnie redukowany przez eksploatatora. Ze względu reorganizacji kolejnictwa liczba pociągów jest 

ograniczana z roku na rok, z tego też powodu oddziaływanie hałasu pochodzącego z transportu kolejowego 

również ulega sukcesywnemu zmniejszeniu. Innym rodzajem hałasu jest hałas o charakterze punktowym, 

pochodzący z osiedli i mieszkań. Hałas wewnątrz osiedlowy spowodowany jest przez pracę silników 

samochodowych, wywożenie śmieci, dostawy do sklepów, głośną muzykę radiową itp. Do tych hałasów dołącza 

się niejednokrotnie bardzo uciążliwy hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem 

instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od 

instalacji i urządzeń budynku może wynosić w ciągu dnia 30 – 40 dB, nocą 25 – 30 dB. 

 

4. 4. Promieniowanie elektromagnetyczne.  
 

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 30 października 2003 roku. Rozporządzenie przedstawia dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych 

w środowisku, zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych 

dla ludności. Promieniowanie elektromagnetyczne jest to emisja w postaci fali rozchodzącej się w przestrzeni 

zaburzonej wywołanej poprzez zmianę przyśpieszenia ładunków elektrycznych. Sztucznym źródłem 

promieniowania elektromagnetycznego jest instalacja, urządzenie, w których następuje przepływ prądu (sieć 

elektroenergetyczna, stacje radiowo – telewizyjne, telefonia komórkowa, urządzenia radiowo – nawigacyjne, 

radiowo – komunikacyjne, urządzenia pracujące w przemyśle)
22

. 

 

Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonuje się 

metodą pomiaru pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji wytwarzających takie promieniowanie 

i porównując otrzymane wartości wyników badań z wartościami dopuszczalnymi parametrów fizycznych pól 

elektromagnetycznych. 

 

Zakres prowadzenia monitoringowych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, obejmuje 

badania natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości, co najmniej od 

3 MHz do 3000 MHz. Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych wykonywano w dni bez opadów 

atmosferycznych, w temperaturze powyżej 0°C, przy wilgotności względniej nie większej niż 75 %. 

 

Poniżej przedstawiono rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych na terenie 

obszaru KKSOF. 

 

                                                 
22 Stan środowiska w województwie opolskim, WIOŚ Opole 2014 
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TABELA 41: Zestawienie wyników pomiarów prowadzonych w ramach monitoringu pól elektromagnetycznych w 

2013 roku na terenie województwa opolskiego z wyszczególnieniem lokalizacji punktów na terenie KKSOF. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
Wartość 
średnia 
E [V/m] 

Średnia wartość 
dla rodz. obszaru 

E [V/m] 

Miasta o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. 

Kędzierzyn – Koźle 
 

ul. Benisza < 0,3 

0,21 

ul. Grabskiego < 0,3 

ul. Krzywoustego < 0,3 

ul. Kwiatowa 0,4 

ul. Matejki < 0,3 

ul. Przodowników Pracy < 0,3 

Pozostałe miasta 

Strzelce Opolskie  ul. Krakowska < 0,3 
0,27 

Zawadzkie  ul. Paderewskiego < 0,3 

Obszary wiejskie 

Ciężkowice  < 0,3 
0,16 

Pawłowiczki < 0,3 

              Źródło : WIOŚ Opole 2014 

 

Średnie wartości natężenia PEM w 2013 roku w województwie opolskim, utrzymywały się na niskich poziomach 

lub znajdowały się poniżej progu czułości sondy pomiarowej i nie przekroczyły wartości dopuszczalnej składowej 

wynoszącej 7 V/m (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania 

tych poziomów), co oznacza dotrzymanie norm środowiskowych dla pól elektromagnetycznych. 

 

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska powinien 

prowadzić coroczne aktualizowany rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, jednak dotychczasowe pomiary 

monitoringowe realizowane w ramach PEM, nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych na wyznaczonych terenach. 

 

4. 5. Odpady.  
 

System zbierania odpadów komunalnych na terenie KKSOF jest podobny do większości takich systemów 

stosowanych w innych rejonach Polski. Polega on na zbieraniu do odpowiednich pojemników odpadów oraz ich 

dalszemu deponowaniu na składowisku. Ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych uzależnione są od 

wielu czynników lokalnych, takich jak: sytuacja gospodarcza i poziom życia mieszkańców, styl życia mieszkańców 

czy struktura zabudowy, infrastruktura komunalna i usługowa. Skład odpadów komunalnych jest zróżnicowany dla 

miast i wsi.  
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późń. zm.), obowiązująca od dnia 

23 stycznia 2013 roku, określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające 

i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi, wynikający z wytwarzania odpadów 

i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność 

takiego użytkowania. 

 

Zgodnie z uchwałą nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie 

wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego wszystkie gminy subregionu należą do 

Południowo – Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Aby wspólnymi siłami realizować 

zadania związane z gospodarką odpadami 15 gmin z powiatów kędzierzyńsko – kozielskiego, krapkowickiego, 

prudnickiego i strzeleckiego utworzyło Związek Międzygminny „Czysty Region”. Spośród gmin wchodzących do 

KKSOF należą do niego: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn – Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, 

Leśnica i Ujazd. Związek powołany został w celu realizowania następujących zadań: 

� odbioru i transportu odpadów komunalnych; 

� rekultywacji składowisk odpadów komunalnych; 

� budowy i eksploatacji regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych w Kędzierzynie – Koźlu; 

� informacji i edukacji społeczności lokalnej; 

� pozyskiwanie środków pomocowych krajowych, zagranicznych i organizacji międzynarodowych na 

finansowanie realizacji zadań Związku. 

 

Na terenie KKSOF funkcjonują dwa składowiska odpadów komunalnych (Regionalne Instalacje Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych – RIPOK): 

� Kędzierzyn – Koźle, ul. Naftowa, o powierzchni 7,72 ha; 

� Szymiszów, ul. Dworcowa (gmina Strzelce Opolskie), powierzchni 20,32 ha.   

Na składowisku w Kędzierzynie – Koźlu deponowane są odpady wytwarzane na terenie Związku 

Międzygminnego „Czysty Region”. Składowisko w Szymiszowie służy gminie Strzelce Opolskie. Odpady z gmin 

Jemielnica i Zawadzkie, nienależących (podobnie jak gmina Strzelce Opolskie) do Związku „Czysty Region”, 

deponowane są na składowisku w Dzierżysławiu (gmina Kietrz). Na terenie KKSOF nie ma składowisk odpadów 

poprzemysłowych i niebezpiecznych.  

 

Obecnie funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Południowo – 

Wschodniego Regionu Gospodarowania Odpadami, zlokalizowane na terenie składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Kędzierzynie – Koźlu to: 

 

� instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o zdolności 

przetwarzania w części mechanicznej 70 tys. Mg/rok i w części biologicznej 16 tys. Mg/rok; 

� instalacja do kompostowania odpadów zielonych selektywnie zebranych o zdolności przetwarzania 1 tys. 

Mg/rok; 

� instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania 

odpadów 200 Mg/dobę. 
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W miejscowościach Bierawa i Grabówka (gmina Bierawa), Kędzierzyn – Koźle (ul. Gliwicka), Pawłowiczki, 

Ciężkowice i Witosławice (gmina Polska Cerekiew), Jemielnica, Leśnica i Kielcza (gmina Zawadzkie) znajdują się 

nieczynne składowiska odpadów, będące po, przed lub w fazie rekultywacji. 

 

System gromadzenia odpadów komunalnych wspomagają Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK). Na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”, do czasu powstania stacjonarnych PSZOK, 

funkcjonują Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). MPSZOK organizowane są 

przez podmioty odbierające odpady komunalne, pochodzące od właścicieli nieruchomości. W wyznaczonym 

harmonogramie dla danego MPSZOK przyjmowane są bezpłatnie od mieszkańców następujące odpady (oprócz 

powstałych w wyniku działalności gospodarczej): 

� surowcowe (tak zwane „suche”); 

� szkło opakowaniowe; 

� odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady „zielone”; 

� przeterminowane leki; 

� chemikalia; 

� zużyte baterie i akumulatory; 

� zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

� meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

� zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm; 

� odpady budowlane i rozbiórkowe (do 300 kg na 1 mieszkańca / rok). 

 

Obecnie MPSZOK funkcjonują w następujących miejscach: 

� gmina Bierawa – brak; 

� gmina Cisek – Cisek i Łany; 

� gmina Kędzierzyn – Koźle – ulice: Chrobrego, Grunwaldzka i Młynarska; 

� gmina Pawłowiczki – Gościęcin, Grudynia Wielka, Naczęsławice i Pawłowiczki; 

� gmina Polska Cerekiew – Ciężkowice; 

� gmina Reńska Wieś – Reńska Wieś; 

� gmina Leśnica – Leśnica (przy Urzędzie Gminy) , Raszowa, Zalesie Śląskie; 

� gmina Ujazd – Ujazd (przy oczyszczalni ścieków). 

 

Poza Związkiem „Czysty Region” gmina Strzelce Opolskie kończy budowę stacjonarnego PSZOK przy RIPOK 

Szymiszów. Na terenie gminy Jemielnica, która współuczestniczy w budowie obiektu w Szymiszowie, nie ma 

PSZOK, zaś na terenie gminy Zawadzkie funkcjonują MPSZOK.  

 

Dane ilościowe gospodarki odpadami komunalnymi na terenie KKSOF prezentuje poniższa tabela. 
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TABELA 42: Gospodarka odpadami komunalnymi i selektywna zbiórka odpadów na terenie KKSOF w 2013 roku. 

Gospodarka odpadami 
powiat Kędzierzyńsko – 

Kozielski 
Powiat Strzelecki 

Ilość odpadów 
komunalnych 
zebranych z terenu 
powiatu 

29 007,3 Mg � 

297 kg/mieszkańca/rok 

19 569,4 Mg � 
257 kg/mieszkańca/rok 

Ilość odpadów 
zdeponowanych na 
składowisku (Mg) 

690,3 � 3 101,2� 

Ilość odpadów 
zagospodarowanych 
w sposób inny niż 
składowanie (Mg) 

28 317,0� 16 468,2� 

Ilość odpadów 
komunalnych 
zebranych w 
ramach 
selektywnej 
zbiórki (Mg) 

P 353,6 � 244,7� 

SZ 664,9 � 827,3 � 

TW 842,8 � 503,8� 

BIO 941,5 � 606,8 </> 

N 3,9  � 5,3 � 

ZSEiE 4,3� 54,3 � 

W 1039,7 � 371, 9� 

Ilość odpadów 
segregowanych 
zebranych z terenu 
powiatu 

3 850,7 Mg ���� 

39,5 kg/mieszkańca/rok 

33 458,2 Mg ���� 

33,2 kg/mieszkańca/rok 

Źródło : WIOŚ Opole 2014 
 
P – Papier i tektura, w tym opakowania 
SZ – Szkło białe i kolorowe, w tym opakowania 
TW – Tworzywa sztuczne, w tym opakowania 
Bio – Odpady biodegradowalne ( z wył. papieru i tektury) 
N – Odpady niebezpieczne 
ZSEiE – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
�������� – oznacza wzrost, spadek ilości zebranych odpadów, w stosunku do roku 2012  
</> – brak porównania  
 
 

Niepokojącym zjawiskiem jest występowanie dzikich składowisk odpadów, przy czym należy podkreślić, że na 

terenie KKSOF nie jest to zjawisko masowe. Na terenie nielegalnych wysypisk zalegają głównie odpady 

komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, placów budowy, różnorakie opakowania papierowe, 

plastikowe oraz szklane, ziemia, opony samochodowe, resztki organiczne. Działania samorządów powinny skupić 

się na skutecznej eliminacji dzikich składowisk, począwszy od rygorystycznie stosowanych kar administracyjnych, 

poprzez likwidację obiektów, a skończywszy na biologicznej rekultywacji zanieczyszczonych przez składowiska 

terenów. 
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5. DIAGNOZA OBECNYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA. 
 

Zanieczyszczenie powietrza 

Analiza standardów jakości środowiska na terenie KKSOF wskazuje na utrzymujący się od kilku lat problem 

utrzymania standardów jakości powietrza (pył PM10, benzo(a)piren). Głównym źródłem zanieczyszczenia 

powietrza w skali całego subregionu jest emisja niska. Stan ten wynika z zaspokajania znacznej części terenów 

wiejskich na energię cieplną ze źródeł indywidualnych, do których należą głównie piece opalane węglem 

kamiennym i jego pochodnymi, węglem brunatnym, drewnem oraz olejem opałowym lub gazem propan – butan, 

są to wysokoemisyjne nośniki energii. Nieliczne budynki wielorodzinne, zakłady produkcyjne, obiekty 

użyteczności publicznej i inne obiekty usługowe, a także większe gospodarstwa rolne (przetwórstwo rolno – 

spożywcze) posiadają własne kotłownie. Są to najczęściej niewielkie obiekty o mocy kilkuset kW. 

Scentralizowane systemy ciepłownicze na terenie KKSOF, służące dystrybucji ciepła do celów grzewczych oraz 

ciepłej wody użytkowej, występują tylko na obszarze największych miast subregionu, to jest Kędzierzyna – Koźle, 

Strzelec Opolskich i Zawadzkiego.  

 

Problem nabiera większej skali w kontekście wymogu ochrony obszarów szczególnie cennych przyrodniczo np. 

dolin rzecznych. W sezonie grzewczym często występuje zjawisko kumulacji zanieczyszczeń, szczególnie 

w naturalnych zagłębieniach terenu oraz wzdłuż dolin cieków wodnych, zwłaszcza w okresie cisz 

atmosferycznych. Ponadto warunki meteorologiczne okresu półrocza chłodnego (duża wilgotność, niskie 

temperatury) sprzyjają przemianom chemicznym zanieczyszczeń gazowych w atmosferze na związki bardziej 

szkodliwe np.: szybsza przemiana dwutlenku siarki w kwas siarkowy i siarczany, często obecne w postaci 

kwaśnych deszczy, mgieł i osadów. Zjawisko występowania emisji niskiej można graniczyć poprzez zwiększenie 

udziału energii z odnawialnych źródeł. Ponadto obszar subregionu został objęty obowiązkiem sporządzenia 

programu naprawczego, jakim jest Program Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej, w którym szczegółowo 

zostaną zawarte cele i metody ich osiągnięcia przy zdefiniowaniu określonych ram czasowych. 

W przypadku ośrodka miejskiego, jakim jest Kędzierzyn – Koźle, głównymi emitorami zanieczyszczeń do 

powietrza są zakłady przemysłowe. Kolejnym, znaczącym źródłem zanieczyszczeń jest emisja napływowa 

z jednych z największych w Polsce zakładów koksowniczych zlokalizowanych w Zdzieszowicach, sąsiadujących 

od zachodu z subregionem.  

 

Jakość wód 

Głównym problemem jakości wód powierzchniowych subregionu jest ich zły stan ekologiczny i chemiczny, 

pomimo, iż obszar KKSOF w całości, a także same jego tereny wiejskie, charakteryzują się nieznacznie 

korzystniejszym statystycznym wskaźnikiem dostępności sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców niż województwo 

opolskie. Gęstość sieci kanalizacyjnej na terenie KKSOF ogółem jest wyższa o blisko 50 % od średniej wartości 

charakteryzującej województwo opolskie, przy czym niższa w ujęciu obejmującym tylko tereny miejskie oraz 

znacznie wyższa dla terenów wiejskich. Istotnym problemem jest brak uzbrojenia w sieć kanalizacyjną 

miejscowości zlokalizowanych w całości, bądź częściowo na obszarach chronionych, takich, jak: Błażejowice 

(gmina Cisek); Koza, Łaniec, Mierzęcin, Wronin (gmina Polska Cerekiew); częściowo: Barut, Gąsiorowice, 

Łaziska, Piotrówka, Wierchlesie (gmina Jemielnica); Mechnica (gmina Reńska Wieś); Ligota Dolna, Ligota Górna 

(gmina Strzelce Opolskie); częściowo: Kiełcza i Żędowice (gmina Zawadzkie). Z uwagi na konieczność ochrony 

zasobów przyrody i ich walory jakościowe, uzbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej na tych terenach powinno mieć 

rangę priorytetową. 
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Zagrożenie powodziowe 

Na terenie KKSOF określono obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Dla obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią obowiązują wymagania, wynikające z art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz art. 88 ust. 1 ustawy Prawo 

Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145, z późn. zm.). Największe zagrożenie na terenie 

KKSOF stanowią wezbrania powodziowe w górnym biegu zlewni rzeki Odry. Rzeka Mała Panew oraz jej lokalne 

dopływy, odwadniające północną część KKSOF, charakteryzują się mniejszymi wezbraniami od rzek górskich, 

jednak wskutek lokalnie większych, względnych spadków terenu oraz zwartych kształtów zlewni, występowanie 

większych opadów deszczu może spowodować, że spływające wody zgromadzą się w dolinach i całą ich 

szerokością w sposób niekontrolowany spłyną poniżej. W tym rejonie zalewaniu ulec mogą zabudowania, które 

zostały wzniesione zbyt blisko koryta rzeki. 

 

Obszary podmokłe występują głównie w rejonie dolin rzecznych, gdzie głębokość do zwierciadła wody wynosi od 

1 do 2 m. Przekształcenia antropogeniczne stosunków wodnych związane są przede wszystkim z postępującą 

zabudową terenu, użytkowaniem rolniczym i prowadzeniem prac hydrotechnicznych na mniejszych ciekach. 

Przeobrażenia te objawiają się przede wszystkim: 

� znacznym pogorszeniem jakości wody związanym z obszarowym i punktowym zanieczyszczeniem; 

� postępującą zmianą morfologicznego charakteru koryt rzecznych w związku z ich zabudową; 

� zmniejszeniem zasobów i obniżeniem się ich zwierciadła w wyniku ujmowania wody dla zaspokojenia 

potrzeb związanych z intensywnym rolnictwem; 

� ograniczeniem zdolności infiltracyjnych na terenach zabudowanych. 

 

Formalnie wybrane rejony gmin: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn – Koźle i Reńska Wieś położone najbliżej koryta 

rzeki Odry należą obecnie do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Zostały one wskazane do 

opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Wspomniane mapy opracowywane są także dla rzek: 

Bierawki (w rejonie gminy Bierawa), Kłodnicy (w rejonie Kędzierzyna – Koźle i gminy Ujazd) i Małej Panwi 

(w rejonie gminy Zawadzkie). 

 

Zagrożenia obszarów chronionych 

Obecny system obszarów chronionych wymaga umocnienia w zapisach dokumentów planistycznych i stworzenia 

spójnego modelu zarządzania, realizowanego na poziomie ponadlokalnym, w celu uniknięcia konfliktów 

lokalizacyjnych na poziomie planowania przestrzennego. Na obszarze KSSOF zostały wyznaczone postulowane 

do objęcia ochroną cenne przyrodniczo tereny. Na etapie sporządzania Koncepcji nie zostały wykonane 

waloryzacje, ani inwentaryzacje przyrodnicze większości z projektowanych terenów, które informowałyby 

o faktycznym stanie jakościowym i ilościowym zasobów przyrody. 

 

Dostępne inwentaryzacje liczą przeszło 20 lat, nie będąc tym samym miarodajnym źródłem informacji. W dalszej 

części prognozy postuluje się docelowe opracowanie inwentaryzacji przyrodniczych dla projektowanych obszarów 

chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem waloryzacji przyrodniczych systemu korytarzy ekologicznych. Brak 

tych informacji stwarza utrudnienia formułowania zapisów prawa miejscowego (w tym również w zakresie planów 

ochrony poszczególnych obszarów) i ogranicza możliwości zarządzania systemem obszarów chronionych, nie 

tylko na poziomie poszczególnych gmin, ale całego KKSOF. 
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Zabytki, dobra kultury  

Podczas prac nad Koncepcją KKSOF analiza obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin KKSOF 

w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury wykazała szereg zagadnień wymagających korekty i uzupełnienia: 

� dezaktualizacja ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do aktualnych potrzeb ochrony 

i kształtowania krajobrazu kulturowego oraz zabytków, szczególnie niekompletnego ujęcia w ustaleniach 

tych dokumentów wymogów dla wszystkich obiektów i obszarów zabytkowych; 

� niezgodność z obowiązującym prawem zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskutek ustalenia 

ponadobowiązkowych nakazów odnośnie obiektów zabytkowych i obszarów objętych ochroną kulturową 

– szczególnie dotyczy to ustalania obowiązku uzgadniania czynności inwestorskich z właściwym 

terytorialnie konserwatorem zabytków; 

� braku właściwego objęcia ochroną w dokumentach planistycznych cennych układów przestrzennych 

miejscowości, w tym niespójności pomiędzy układami ujętymi w gminnej ewidencji zabytków (GEZ) 

a objętymi ustaleniami dokumentów planistycznych; 

� braku właściwego podkreślenia rangi cennych obszarów i obiektów zabytkowych poprzez spójne 

kształtowanie terenów sąsiednich, umożliwiające stworzenie kompleksowej oferty promocyjnej; 

� nierealności ustaleń dokumentów planistycznych dotyczących wymogów ochrony obiektów ujętych 

w GEZ, w szczególności zasad odnoszących się do remontów tych obiektów; 

� dopuszczenia ustaleniami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabudowy zaburzającej kompozycję 

przestrzenną miejscowości oraz ingerującej w cenne układy przestrzenne (dotyczy szczególnie układów 

przestrzennych, dla których dokumenty planistyczne nie przewidują bezpośredniej ich ochrony). 

 

W przedmiocie ochrony krajobrazu kulturowego, na terenie KKSOF wiele założeń parkowych wymaga podjęcia 

pilnych prac rewitalizacyjnych, wymagających współpracy właściwych organów administracji publicznej, a przede 

wszystkim połączenia sił gmin wchodzących w skład KKSOF. 

 

Niekorzystne zjawiska demograficzne na obszarze KKSOF są istotnym czynnikiem, który obecnie ogranicza 

możliwości rozwoju gospodarczego. Według analiz struktury demograficznej, przeprowadzonej na potrzeby 

Koncepcji w najbliższych latach należy spodziewać się dalszego spadku liczby mieszkańców KKSOF, zarówno 

z przyczyn naturalnych, jak i z przyczyn ekonomicznych (ujemne saldo migracji). Ograniczenie tego zjawiska 

stawia przed władzami KKSOF wymóg podjęcia rozwiązań o charakterze gospodarczym jak i społecznym, a 

także wspieranie działań z szeroko pojętej dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego, służących 

łagodzeniu problemów demograficznych. 
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6. ODDZIAŁYWANIE REALIZACJI KONCEPCJI NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY 
ŚRODOWISKA. 
 

Koncepcja jest opracowaniem, które nie wyznacza ram dla realizacji poszczególnych inwestycji, nosząc cechy 

dokumentu o charakterze strategicznym, zawierającym zalecenia i wskazania do przyszłych dokumentów 

planistycznych oraz uczula na niektóre zależności i potencjalne konflikty w zagospodarowaniu. Część postulatów 

Koncepcji powołuje się na obecnie funkcjonujące dokumenty strategiczne (Strategia KKSOF, Program ZIT…), 

opracowane dla KKSOF. 

 

Celem niniejszej prognozy jest m.in. odniesienie się do zasadniczej funkcji, jaką pełni  Koncepcjav– przełożenia 

zapisów dokumentów strategicznych na płaszczyznę dokumentów planistycznych. Zadaniem niniejszego 

opracowania w zakresie obszarów chronionych jest m.in. wskazanie działań, które powinny zostać ujęte, bądź w 

części uwzględnione w dokumentach planistycznych, celem ochrony obszarów cennych przyrodniczo. 

Bioróżnorodność traktuje się w ujęciu całościowym wraz ze światem roślin i zwierząt, gdyż na obecnym etapie 

ogólności założeń Koncepcji nie można odnieść się do poszczególnych gatunków, z uwagi na brak konkretnych 

wskazań lokalizacyjnych przedsięwzięć, które będą definiowane na poziomie planowania przestrzennego. 

 

6. 1. Bioróżnorodność. 
 

Bioróżnorodność KKSOF determinowana jest siecią powiązań przestrzenno – strukturalno – funkcjonalnych 

obszarów przyrodniczo cennych. W zakresie dotyczącym ochrony przyrody Koncepcja postuluje „promocję i 

zabezpieczenie unikatowych zasobów dziedzictwa przyrodniczego”, między innymi poprzez „identyfikację 

zasobów przyrodniczych wymagających interwencji (zabezpieczenia i ochrony)”. Fragmentacja siedlisk 

przejawiająca się w braku połączeń między poszczególnymi płatami środowiska naturalnego jest głównym 

zagrożeniem dla bioróżnorodności. Dlatego szczególnie istotne jest zachowanie struktury przestrzennej 

krajobrazu, zwłaszcza poprzez uwzględnianie jej w procesie planowania przestrzennego. Celem uzupełnienia 

istniejących struktur przyrodniczych Koncepcja w sposób integralny dla całego KKSOF zebrała informacje 

o proponowanych do objęcia ochroną obszarów (rozdział 3). Ich wyznaczenie w dalszym horyzoncie czasowym 

wzbogaci i uzupełni strukturę istniejącego systemu korytarzy ekologicznych i przyczyni się do większej drożności 

szlaków migracyjnych gatunków w kontekście obecnej fragmentacji siedlisk. Istotną funkcją uzupełniania systemu 

obszarów chronionych jest też umożliwienie kontynuacji różnicowania siedlisk i gatunków, między innymi poprzez 

ochronę zjawisk przyrodniczych wpływających na procesy różnicowania. W naturalnych ekosystemach siedliska 

rozmieszczone są płatowo, co wynika z naturalnej, nieciągłej zmienności gleb, podłoża skalnego, topografii, 

hydrografii i warunków klimatycznych, a także naturalnej dynamiki procesów zachodzących w różnych strukturach 

siedliskowych, kształtujących tym samym strukturę krajobrazu lokalnego. 

Różnicowanie struktur przyrodniczo – krajobrazowych powinno uwzględniać mechanizmy dyspersji 

poszczególnych gatunków, czyli zdolności mobilnych przemieszczania się (wędrowanie, latanie, pływanie 

w przypadku zwierząt, długodystansowe rozprzestrzenianie nasion – rośliny). 

 

W ramach realizacji polityki przestrzennej, zapisy PZPWO wyznaczają tak zwane „obszary realizacji polityki 

przestrzennej”, które w przedmiocie ochrony przyrody wyznaczają cztery zasadnicze obszary kształtowania 

systemu przyrodniczego i zachowania bioróżnorodności: 
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� Obszary utrzymania istniejących form ochrony przyrody; 

� Obszary niezbędne do powiększenia istniejących form ochrony przyrody; 

� Obszary wzmocnienia funkcji przyrodniczych – projektowane i proponowane obszary i formy ochrony 

przyrody; 

� Obszary powiązań przyrodniczych. 

 

Wszystkie z powyższych kategorii obszarów zostały ujęte i scharakteryzowane w Koncepcji. 

 

Koncepcja nie wyznaczają działań, których realizacja wiązała by się z fragmentacją istniejącej sieci powiązań 

korytarzy ekologicznych, uniemożliwiającą pełnienie ich podstawowych funkcji, bądź znacząco zagrażałyby 

ochronie cennych przyrodniczo obszarów. 

 

W Koncepcji zostały zawarte ustalenia służące zapewnieniu ochrony bioróżnorodności, które powinny zostać 

uwzględnione na etapie tworzenia dokumentów planistycznych, są to: 

 

� Ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym determinowane występowaniem obszarów 

chronionych. Ograniczenia w zagospodarowaniu dotyczą obszarów objętych ochroną prawną w myśl 

ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 627 ze zm.). Należy 

zauważyć, że plany zadań ochronnych posiadają jedynie obszary Natura 2000: PLH 160002 „Góra 

Świętej Anny” oraz PLH 160008 „Dolina Małej Panwi”. Wyszczególnione w tych planach zagrożenia dla 

zachowania cennych siedlisk przyrodniczych są punktem odniesienia dla formułowania odpowiednich 

zapisów w planach miejscowych, dotyczących np. zakazu zabudowy na terenach siedlisk 

przyrodniczych. Pozostałe formy ochrony przyrody, ustanowione na obszarze KKSOF – nie posiadają 

planów ochrony, o których mowa w przepisach wyżej przytoczonej ustawy, co skutkuje zbyt dużą 

ogólnością zapisów w dokumentach planistycznych, a wskazanie samych celów ochrony na tych 

obszarach nie daje należytej podstawy do wprowadzania ograniczania zabudowy i zakazów na tych 

terenach. 

 

� Ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym determinowane ochroną gruntów rolnych 

i leśnych. Dotyczą one w szczególności obszarów powiązań przyrodniczych, takich jak otwarte 

przestrzenie rolnicze, enklawy i większe kompleksy leśne, stanowiące bardzo istotny element 

strukturalny korytarzy ekologicznych. Ochronie podlegają grunty I – III klasy bonitacyjnej oraz kompleksy 

użytków rolnych klas IV – VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Postulaty Koncepcji 

wielokrotnie przytaczają wymóg ochrony najlepszych jakościowo gleb. Ponadto określa się 

hierarchizację przeznaczania nowych terenów pod rozwój zabudowy mieszkaniowej, według kolejności: 

– uzupełnianie istniejących luk w zabudowie; 

– podnoszenie wartości użytkowych istniejącej substancji mieszkaniowej poprzez wykonywanie 

remontów, modernizacji oraz rozbudowy; 

– wymiana zużytej zabudowy w obrębie dotychczasowego zainwestowania; 

– realizacja zabudowy na nowych działkach budowlanych. 

Taki kierunek planowania rozwoju zasobów mieszkaniowych pozwala na ograniczanie urbanizacji 

otwartych terenów. Generalnie kierunki rozwoju przestrzennego przyjęte w Koncepcji postulują dalszą 
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urbanizację na terenach obecnie zainwestowanych, kładąc nacisk na ograniczanie wkraczania nowej 

zabudowy na tereny otwarte. Nie dotyczy to jednak lokalizacji infrastruktury technicznej, do lokalizacji, 

której nie mają zastosowania przepisy planowania przestrzennego (np. realizacja inwestycji drogowych), 

nie mniej jednak, dla których przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko. Zachowanie 

i ochrona otwartych terenów rolniczych i leśnych wzmocni system obszarów powiązań przyrodniczych. 

 

� Ograniczenia w zagospodarowaniu determinowane ochroną wód powierzchniowych 

i podziemnych. System sieci rzecznych na obszarze KKSOF pełni funkcję głównych osi migracyjnych 

gatunków wraz z obszarami dolin rzecznych, na których ograniczanie zabudowy jest warunkiem 

sprawnego funkcjonowania tych obszarów i zachowania procesów stymulujących równowagę 

ekologiczną. W zakresie ograniczeń w zagospodarowaniu Koncepcja formułuje „Zgodnie z ustawą 

Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.) należy przestrzegać 

między innymi zakazu grodzenia nieruchomości w odległości 1,5 m od krawędzi cieków. W niniejszej 

Koncepcji cieki naturalne (przez które rozumie się rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody 

płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami) i ich najbliższe 

otoczenie mają przede wszystkim pełnić rolę faktycznych korytarzy ekologicznych oraz ciągów 

rekreacyjnych, zarówno na terenach zainwestowanych (wiejskich i miejskich) jak i otwartych”. 

Ponadto postulowane jest wdrożenie do dokumentów planistycznych: 

– dla pozostałych wód powierzchniowych, nie objętych dotychczas rygorami zabezpieczającymi 

przed zainwestowaniem, zasadne byłoby przyjąć zakaz lokalizowania obiektów budowlanych 

w pasie szerokości 50 m od linii brzegów cieków naturalnych, kanałów, jezior i innych 

zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych i obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, a także infrastruktury służącej turystyce 

i rekreacji. Należy wprowadzić także zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych 

i starorzeczy; 

– dla cieków przepływających przez obszar KKSOF, dla których dotychczas nie określono 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i nie wyznaczono ich do opracowania map 

zagrożenia i ryzyka powodziowego, nie powinno się wprowadzać nowych inwestycji, 

a w szczególności inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko. 

 

System cieków wodnych, zlokalizowanych poza obszarami chronionymi, podobnie jak tereny rolnicze i lasy, 

stanowi najważniejszy element systemu powiązań przyrodniczych obszarów chronionych.Poza wyżej 

wymienionymi, trzema obszarami ograniczeń w zagospodarowaniu, istotnymi dla zachowania funkcji oraz 

struktury przestrzennej korytarzy ekologicznych, Koncepcja proponuje wprowadzenie zakazu lokalizowania 

nowych inwestycji w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych, a w szczególności inwestycji zaliczanych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Należałoby dodać, że zakaz ten powinien 

dotyczyć również stref buforowych od obszarów objętych ochroną. 

 

W ramach kształtowania obszarów wzmocnienia funkcji przyrodniczych, opracowanie wyznacza proponowane do 

objęcia ochroną nowe tereny, których wykaz jest syntetycznym dla całego KKSOF zestawieniem danych z 

wykonanych w ciągu ostatnich 20 lat inwentaryzacji przyrodniczych wybranych gmin oraz aktualnych opracowań 

ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska. Obecnie obszary te nie są umocowane prawnie, niemniej 



Strona 92 

 
 
 
 
   

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KONCEPCJI KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO  
KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO SUBREGIONALNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko–Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 

jednak powinny być uwzględniane na poziomie dokumentów planistycznych w oparciu o przepisy prawne ustawy 

dotyczące ochrony przyrody, a także zasady ograniczenia i zakazy związane z zagospodarowaniem. Do 

największych obszarowo należą: 

 

� powiększenie Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”; 

� utworzenie Parku Krajobrazowego „Dolina Małej Panwi”; 

� utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Kędzierzyńsko – Kozielskie”; 

� utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Potoku Cisek”; 

� utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”.  

 

Mniejszymi obszarowo formami ochrony przyrody, wyznaczonymi przez Koncepcję są: 

 

� projektowany rezerwat „Szymiszów”; 

� projektowany rezerwat „Dolina Małej Panwi”; 

� 19 zespołów przyrodniczo – krajobrazowych. 

 

Poza projektowanym rezerwatem „Szymiszów” (obszar wyrobisk poeksploatacyjnych), większość obszarów 

dotyczy terenów dolin rzecznych, czyli najcenniejszych i najważniejszych pod względem funkcjonalnym korytarzy 

ekologicznych. 

 

W niniejszej prognozie postuluje się wykonanie opracowania studialnego, dotyczącego systemu korytarzy 

ekologicznych KKSOF – uwzględniając w ten sposób w większej skali znaczenie i lokalizację sieci powiązań, jako 

istotny punkt odniesienia przy kształtowaniu racjonalnej gospodarki przestrzennej. Tego typu opracowanie 

pozwoli na uniknięcie konfliktowych lokalizacji przy wyznaczaniu nowych form zagospodarowania oraz 

zachowanie ważnych dla ochrony bioróżnorodności terenów. 

 

Z uwagi na znaczenie ekologicznych funkcji dolin rzecznych subregionu, należy odnieść się do planowanych 

inwestycji z zakresu szeroko rozumianej gospodarki wodnej. 

 

W tym zakresie planowany jest rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW). Jednak by osiągnąć planowany rezultat 

podniesienia klasy żeglowności rzeki Odry z III na IV i poprawę funkcjonowania transportu wodnego konieczne 

jest przeprowadzenie szeregu inwestycji, jak przebudowa większości istniejących urządzeń hydrotechnicznych 

w postaci śluz i jazów oraz modernizacja portów rzecznych, przeładowni, stoczni i nabrzeży. Konieczna jest 

również poprawa warunków żeglugowych, która umożliwi efektywne wykorzystanie połączenia Odry 

z zachodnioeuropejskim systemem dróg wodnych. Realizacja tych zamierzeń będzie się wiązała z ingerencją 

w środowisko wodne i ryzykiem zanieczyszczenia – zwłaszcza na etapie faz realizacyjnych przedsięwzięcia. 

Skutkiem tych działań może być także zmiana warunków wodnych (zaburzenia przepływu, reżimu 

hydrologicznego), bądź okresowe wahania. 

 

Obecnie na terenie KKSOF, zgodnie z Programem budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim, 

postuluje się budowę 4 zbiorników retencyjnych o powierzchni jednostkowej większej niż 5 ha, o czym 

wspomniano już w podrozdziale dotyczącym wpływu na jakość wód. 
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Mała retencja ma za zadanie poprawę struktury bilansu wodnego w kierunku zmniejszenia zagrożeń 

powodziowych i ograniczenia skutków suszy. Ten cel może osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez modyfikację 

warunków hydrologicznych i zmianę stosunków wodnych. Ale jednocześnie celem małej retencji może być 

(zazwyczaj jest) poprawa warunków przyrodniczych, szczególnie dotyczy to obszarów wodno – błotnych. 

W każdym przypadku budowa zbiornika pociąga za sobą zmianę lub modyfikację istniejącego stanu wód 

i środowisk wodnych oraz środowisk lądowych. Sposób i stopień oddziaływania każdego zbiornika zależy od 

lokalnych uwarunkowań środowiskowych, takich jak: typ krajobrazu, ukształtowanie powierzchni, budowa 

geologiczna, stosunki wodne, walory przyrodnicze, stan czystości wód w rzece oraz od parametrów technicznych 

zbiornika i jego lokalizacji względem koryta rzeki. Przekształcenia środowiska powstają zarówno w toku prac 

budowlanych na etapie realizacji inwestycji, jak również w efekcie długofalowego oddziaływania zbiornika na 

otoczenie i dotyczą wielu aspektów środowiskowych. 

 

Do najważniejszych zagrożeń dla bioróżnorodności, jakie mogą wynikać z budowy zbiornika należą: 

 

� Zajęcie części terenów pod zalew. Zajęcie części terenów pod zalew wiąże się z degradacją 

istniejących elementów środowiska. W zależności od lokalizacji zbiorników zniszczeniu ulegają istniejące 

siedliska: wodne (rzeczno – potokowe), wodno – błotne, łąkowe, zarośli nadrzecznych, leśne i inne oraz 

związane z nimi zgrupowania organizmów, w tym gatunki rzadkie i chronione. Siedliska hydrogeniczne, 

odgrywają istotną rolę w bilansie wodnym zlewni. Wywierają one wpływ na wielkość i dynamikę 

przepływu wody w cieku, położenie wód gruntowych oraz ilość zasobów wodnych. Dewastacja 

i likwidacja terenów bagiennych, podobnie jak regulacje naturalnie meandrujących rzek, są szczególnie 

groźne dla lokalnej herpetofauny, awifauny oraz ssaków związanych z terenami wodno – błotnymi. Ich 

zagospodarowanie nie powinno naruszać istniejącego stanu przyrodniczego. Podczas budowy 

zbiorników kopanych w dolinach rzek są niszczone profile gleb, w niektórych przypadkach zniszczeniu 

mogą ulec gleby torfowe i mułowo - torfowe podlegające ochronie. Przemieszczane są znaczne ilości 

mas gruntu, czego konsekwencją są zmiany ukształtowania powierzchni terenu w miejscu ich 

deponowania. Na tak zmienione tereny łatwo wkracza roślinność synantropijna, mogąca stanowić 

zagrożenie dla gatunków rodzimych; 

 

� Bariery migracyjne Lokalizacja zbiorników bezpośrednio na ciekach wodnych pociąga za sobą 

konieczność budowy urządzeń piętrzących. Przegrodzenie koryta przez zapory i zastawki powoduje 

dezintegrację biologiczną cieków wskutek uniemożliwienia migracji większości organizmów wodnych. 

Dotyczy to w szczególności wszystkich typowo rzecznych gatunków ryb, które migrują w ciągu roku 

w obrębie dorzecza. Poprzez odcięcie dostępu do tarlisk i miejsc rozwoju narybku, odpowiednich 

żerowisk, czy też miejsc zimowania, często uniemożliwiają zamknięcie pełnego cyklu życiowego, 

zagrażając egzystencji danej populacji. Budowa zapór skutkuje rozczłonkowaniem jednolitych do tej pory 

populacji, a tym samym realną groźbą ich wyginięcia wskutek lokalnie działających czynników. Gatunki 

rzeczne wiąże się z grupą gatunków wędrownych, należą obecnie do najbardziej zagrożonych. 

Funkcjonowanie tradycyjnych przepławek nie wystarcza dla zrekompensowania efektu przegrodzenia 

rzeki. Znacznie mniejsze szkody w środowisku rzeki powodują zbiorniki boczne, pozwalające na 

zachowanie ciągłości i integralności biologicznej cieku. Lokalizację nowych zbiorników wodnych 

wszędzie tam, gdzie to możliwe, należy planować poza korytem rzecznym zapewniając zasilanie 

wodami rzeki poprzez kanały łączące zbiornik z rzeką. Przegrodzenie rzeki sprawia również, że materiał 
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wleczony po dnie gromadzi się przed stopniem wodnym czy zaporą czołową zbiornika. Przy niskich 

przepływach, na skutek rozkładu zawartych w nim substancji organicznych, może dojść do deficytów 

tlenowych, śnięć ryb i innych organizmów wodnych; 

 

� Modyfikacje przepływu i procesów zachodzących w rzekach. Zbiornik wpływa na zmianę dynamiki 

przepływu cieku poprzez spowolnienie tempa przepływu wody na odcinku bezpośrednio powyżej 

i poniżej zbiornika oraz wyrównanie przepływów w dolnym biegu cieku. Zmniejszenie przepływu 

powoduje zmianę warunków bytowania organizmów wodnych – wycofywanie się gatunków 

prądolubnych i dominację form charakterystycznych dla wód stojących. Na odcinku rzeki bezpośrednio 

powyżej zbiornika (w tzw. cofce zbiornika) dodatkowym czynnikiem zmieniającym warunki środowiskowe 

jest sedymentacja unoszonego przez wodę materiału, prowadząca do zamulania koryta. Budowa 

zbiorników prowadzi do wyrównania czasowego i przestrzennego rozkładu przepływów w rzece i tym 

samym ogranicza występujące w warunkach naturalnych wahania dobowe i roczne poziomu wody, które 

warunkują istnienie typowych dla rzek ekotonów brzegowych. Zmianie ulegają także właściwości fizyko – 

chemiczne i biologiczne wód rzeki. Zwiększona sedymentacja, wyższa temperatura wody, wynikająca 

z dużej powierzchni lustra wody, mniejsze natlenienie w następstwie zmniejszenia tempa przepływu 

i turbulencji sprzyjają rozwojowi fitoplanktonu i tzw. zakwitom wód. Odpływające ze zbiorników wody są 

żyźniejsze, a nierzadko także w znacznym stopniu odtlenione. Wszelkie zmiany warunków 

środowiskowych mogą powodować różnicowanie istniejących, chronionych siedlisk hydrogenicznych. 

 

Należy jednak zauważyć, że poprawnie zaprojektowany obiekt małej retencji może mieć korzystny wpływ na stan 

bioróżnorodności: 

 

� zbiorniki małej retencji położone na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo, mogą sprzyjać 

ochronie i zwiększaniu lokalnej bioróżnorodności. Mają one zasadnicze znaczenie dla utrzymania 

populacji płazów oraz stanowią ostoję dla rzadkich gatunków roślin związanych z eutroficznymi 

siedliskami wodnymi i wodno – błotnymi. Zbiorniki wodne o mało zmiennym poziomie wód, z dobrze 

rozwiniętą strefą roślinności przybrzeżnej sprzyjają wzbogacaniu lokalnej ornitofauny jako potencjalne 

miejsca gniazdowania i żerowania. Stanowią także ważne miejsca odpoczynku ptaków na przelotach; 

� stworzenie warunków dla rozwoju fauny bezkręgowców i kręgowców związanych ze środowiskiem 

wodnym i bagiennym; 

� wzbogacenie krajobrazu, szczególnie na obszarach ubogich w naturalne zbiorniki wodne. 

 

 

Podkreśla się, że każda inwestycja uwzględniona w programie rozwoju małej retencji również przed jej realizacją 

musi przejść pełną procedurę administracyjno – prawną. Wskazane powyżej potencjalne oddziaływania mogą 

nastąpić w wyniku realizacji zapisów prawa miejscowego, nie są natomiast bezpośrednim skutkiem realizacji 

przyjętych w Koncepcji postulatów. 

 

Rekomendacje: 

W zakresie planowania przestrzennego: 

� przestrzeganie ograniczeń w zagospodarowaniu na istniejących i planowanych obszarach objętych 

ochroną prawną; 
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� przestrzeganiu planów ochrony i planów zadań ochronnych w zakresie planowanego 

zagospodarowania; 

� uwzględnianie przebiegu tras korytarzy ekologicznych; 

� zapewnianie standardów jakości środowiska, poprzez zapisy odnoszące się do zaopatrywania 

w proekologiczne źródła energii ze źródeł odnawialnych, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej; 

� ograniczanie wprowadzania nowego zagospodarowania na otwarte tereny rolnicze; 

� wprowadzanie zakazów realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko 
23

na obszarach objętych ochroną i ich stref buforowych. 

 

Pozostałe zalecenia : 

� wykonanie kompleksowej, dla całego KKSOF inwentaryzacji przyrodniczej ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów postulowanych do objęcia ochroną i dokładnym zbadaniem stanu 

funkcjonowania środowiska na tych obszarach, a także stanu zachowania siedlisk i gatunków. W ramach 

sporządzenia inwentaryzacji wskazuje się na potrzebę wykonania waloryzacji przyrodniczo – 

krajobrazowej, pozwalającej określić rangę znaczenia poszczególnych obszarów dla zachowania 

bioróżnorodności i kształtowania struktur korytarzy ekologicznych. Opracowanie pozwoli na unikanie 

konfliktów lokalizacyjnych w procesie planowania przestrzennego i bardziej rzetelne ujęcie zapisów 

w zakresie ochrony przyrody, oraz uniknięcie kosztów docelowych inwentaryzacji na potrzeby 

konkretnych planów; 

� wykonanie opracowania studialno – koncepcyjnego, dotyczącego subregionalnego systemu korytarzy 

ekologicznych (określenie powiązań funkcjonalno – strukturalno – przestrzennych). 

 

6. 2. Wody powierzchniowe i podziemne. 
 

Głównym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych jest obecnie na terenie KKSOF brak 

systemowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach nie objętych siecią kanalizacyjną, przy 

jednoczesnym niemal pełnym zwodociągowaniu terenu KKSOF. Taki stan rzeczy skutkuje powstawaniem 

większej ilości nieodprowadzonych siecią ścieków, a lokalni mieszkańcy zmuszeni są gromadzić płynne 

nieczystości w zbiornikach zlokalizowanych na terenie własnych posesji. 

 

Wyniki badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych pokazały, że praktycznie stan jakości wód 

większości cieków wodnych na terenie KKSOF został oceniony, jako zły, co potwierdza rangę problemu. 

 

Według  Koncepcji  zdarzają się również przypadki nielegalnych wylewisk ścieków na pola uprawne oraz do 

rowów melioracyjnych. To z kolei wpływa na zwiększone zanieczyszczenie gleb oraz wód powierzchniowych 

i podziemnych, zwłaszcza na obszarach objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz 

w rejonie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Nieskanalizowane dotychczas (w całości bądź 

częściowo) miejscowości: Błażejowice (gmina Cisek) oraz Koza, Łaniec, Mierzęcin i Wronin (gmina Polska 

Cerekiew) położone są w granicach OChK „Wronin – Maciowakrze”, część wsi Mechnica (gmina Reńska Wieś) 

w rejonie OChK „Łęg Zdzieszowicki”, wsie: Czarnocin, Kadłubiec, Lichynia, Poręba, Wysoka (gmina Leśnica) oraz 

Ligota Dolna i Ligota Górna (gmina Strzelce Opolskie) w granicach Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”, 

                                                 
23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397). 
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z czego Czarnocin i Poręba w rejonie Obszaru NATURA 2000, wsie: Barut, Gąsiorowice, Łaziska, Piotrówka, 

Wierchlesie (gmina Jemielnica) oraz Kielcza i Żędowice (gmina Zawadzkie) w granicach OChK „Lasy 

Stobrawsko – Turawskie”. Spośród nieskanalizowanych miejscowości jedynie: Koza, Łaniec, Mierzęcin i Wronin 

(gmina Polska Cerekiew) oraz Lichynia i Zalesie Śląskie (gmina Leśnica) położone są poza granicami 

występowania GZWP. 

 

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej KKSOF jest warunkiem poprawy jakości wód powierzchniowych 

oraz podziemnych. 

 

Koncepcja wskazuje na planowane inwestycje związane z modernizacją i rozwojem systemu odprowadzania 

ścieków w poszczególnych gminach, wchodzących w skład KKSOF. Należy jednak zauważyć, że budowa sieci 

kanalizacyjnej na terenach wiejskich, często charakteryzujących się dość rozproszonym typem zabudowy jest 

przedsięwzięciem bardzo kosztownym, nie tylko na etapie inwestycji, ale również w trakcie późniejszego 

użytkowania. Z tego względu na obszarach gmin: Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Leśnica i Strzelce Opolskie 

rozważa się budowę oczyszczalni kontenerowych, odbierających ścieki za pomocą sieci z poszczególnych 

zlewni, utworzonych dla poszczególnych miejscowości. 

 

Dla posesji oddalonych od obszarów o skoncentrowanej zabudowie oraz dla najmniejszych miejscowości, gdzie 

realizacja sieci kanalizacyjnej nie będzie doprowadzona ze względów ekonomicznych, Koncepcja postuluje 

pozostawienie zbiorników bezodpływowych lub realizację oczyszczalni przydomowych przy korzystnych 

warunkach gruntowo – wodnych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane powinny być nadal przez spływ 

powierzchniowy do pobliskich rowów melioracyjnych i cieków wodnych oraz przez infiltrację do gruntu. Ścieki 

deszczowe z zanieczyszczeniami typu przemysłowego lub ropopochodnymi (z ciągów komunikacyjnych, placów, 

parkingów, baz transportowych, warsztatów samochodowych, stacji paliw, itp.) po oczyszczeniu powinny być 

odprowadzane do odbiornika w sposób zorganizowany poprzez zamknięte bądź otwarte systemy kanalizacyjne. 

Wody opadowe umownie czyste, bądź poddane oczyszczeniu można wykorzystać na miejscu na potrzeby 

gospodarcze (np.: w obiegach zamkniętych) i odprowadzać powierzchniowo na tereny biologicznie czynne, 

rozsączyć w gruncie, a jeżeli nie będzie to możliwe retencjonować i odprowadzać do odbiornika po przejściu fali 

opadów.  

 

Wskazane w Koncepcji rozwiązania na terenach wiejskich uznaje się za dostateczne i uzasadnione 

ekonomicznie. 

 

Zagospodarowanie większości brzegów cieków i dolin rzecznych, a także innych wód powierzchniowych podlega 

prawnym ograniczeniom wynikającym z ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrody. Dla pozostałych wód 

powierzchniowych, nieobjętych dotychczas rygorami zabezpieczającymi przed zainwestowaniem, zasadne 

według wskazań Koncepcji byłoby przyjęcie zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 

50 m od linii brzegów cieków naturalnych, kanałów, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń 

wodnych i obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, a także 

infrastruktury służącej turystyce i rekreacji. Należy wprowadzić także zakaz likwidowania naturalnych zbiorników 

wodnych i starorzeczy, co będzie również sprzyjać ochronie bioróżnorodności siedlisk i gatunków na terenie 

KKSOF. 
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Zagrożenia, wynikające z migracji zanieczyszczeń dotyczą również wód podziemnych. Jak wspomniano we 

wcześniejszych rozdziałach, na terenie KKSOF wyodrębniono, zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną 

A.S. Kleczkowskiego (1990), 5 głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). Na obszarach wysokiej ochrony 

(OWO) Koncepcja postuluje zakazać lub ograniczać budowy obiektów produkcyjnych stwarzających zagrożenia 

dla środowiska, budowy składowisk czy wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz oczyszczalni 

ścieków, lokalizacji i eksploatacji ferm hodowlanych, stosujących technologie szczególnie uciążliwe dla 

środowiska oraz innej działalności gospodarczej mogącej spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów i wód 

powierzchniowych oraz podziemnych. Na obszarach najwyższej ochrony (ONO) 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. 

 

Koncepcja postuluje również wprowadzenie  zakazów  i ograniczeń w zabudowie przy terenach wód 

powierzchniowych i podziemnych, jak np.: 

 

� zakaz grodzenia nieruchomości w odległości 1,5 m od krawędzi cieków; 

�  cieki naturalne i ich najbliższe otoczenie mają przede wszystkim pełnić rolę faktycznych korytarzy 

ekologicznych oraz ciągów rekreacyjnych, zarówno na terenach zainwestowanych (wiejskich i miejskich) 

jak i otwartych na terenie KKSOF. 

 

Planowany rozwój żeglugi śródlądowej na obszarze KKSOF będzie związany z różnej skali presjami na 

środowisko wodne.  Postulaty Koncepcji powołują się na zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego, który zakłada, że dla poprawy funkcjonowania transportu wodnego głównym 

zamierzeniem jest podniesienie klasy żeglowności rzeki Odry z III na IV. Na terenie KKSOF przystosowanie 

Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) do IV klasy drogi wodnej wymagać będzie modernizacji istniejących śluz 

i jazów, zwłaszcza śluz Kłodnica (inwestycja w trakcie realizacji) i Sławięcice na Kanale Gliwickim. Porty rzeczne 

w Kędzierzynie – Koźlu (Port Koźle i port Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”) wymagają modernizacji 

infrastruktury transportowej (drogowej i kolejowej), przeładunkowej wraz z odbudową i rozbudową bazy 

magazynowo – składowej oraz dostosowania do obsługi rozwijającej się gałęzi przewozów kontenerowych 

i multimodalnych. Zakres inwestycji, niezbędnych dla poprawy żeglugowości jest dość szeroki i na etapie 

realizacji inwestycji związany z ingerencją ze środowiskiem gruntowo – wodnym, w związku z czym na tym polu 

rozwoju przestrzennego można spodziewać się potencjalnych, negatywnych oddziaływań, związanych z migracją 

zanieczyszczeń do wód i gleb. Koncepcja nie formułuje ram dla realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

 

W zakresie ochrony przeciwpowodziowej Koncepcja postuluje niedopuszczanie do zainwestowania naturalnych 

terenów zalewowych czyli polderów (np.: Bierawa – Stare Koźle). Poldery mają za zadanie spłaszczenia 

(obniżenia stanu) przemieszczających się wód powodziowych, a także wskazują na umożliwianie zalewów 

powodziowych w rejonach gdzie nie wyrządzi to większych szkód materialnych (łąki, pola, lasy) niż na ciasne 

kanalizowanie dolin poprzez budowę wałów. Treny polderów umożliwiają również filtracyjne oczyszczanie wód. 

Postulaty opracowania wskazują na nowe podejście strategiczne, dotyczące zarządzania ryzykiem 

powodziowym, które kładzie większy nacisk na umożliwianie zalewów powodziowych w rejonach gdzie nie 
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wyrządzi to większych szkód materialnych (łąki, pola, lasy) niż ciasne kanalizowanie dolin poprzez budowę 

wałów. 

 

Ponadto należy przytoczyć, że dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują wymagania, 

wynikające z art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz art. 88 ust. 1 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2012 

roku, poz. 145, z późn. zm.). 

Kluczowym elementem poprawy bilansu hydrologicznego w okresach suszy oraz zapobieganiu zjawiskom 

powodzi i lokalnych podtopień jest także wspomniany system małej retencji. Obecnie na terenie KKSOF, zgodnie 

z Programem budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim, postuluje się budowę 4 zbiorników 

retencyjnych o powierzchni jednostkowej większej niż 5 ha („Jaryszów’, „Łąki Kozielskie”, „Jemielnica”, „Wronin). 

Realizacja budowy zbiorników niesie za sobą pewne niekorzystne zmiany jakościowe wód: 

 

� możliwa migracja zanieczyszczeń do poziomu wodonośnego w przypadku zanieczyszczonych 

powierzchniowych wód śródlądowych, prowadząca do zanieczyszczenia wód podziemnych; 

� rozwój fitoplanktonu i tzw. zakwitów wód w zbiornikach wodnych spowodowany wyższą temperaturą 

wody, wynikająca z dużej powierzchni lustra wody, mniejsze natlenienie w następstwie zmniejszenia 

tempa przepływu i turbulencji, odpływające ze zbiorników wody są żyźniejsze, a nierzadko także 

w znacznym stopniu odtlenione; 

� zwiększona sedymentacja w zbiorniku również powoduje skutki biologiczne. Gromadząca się zawiesina 

spowoduje wystąpienie intensywnych przemian biochemicznych, których wynikiem będzie pogorszenie 

jakości wód w zbiorniku. Osady zbiornikowe wraz ze związanymi z nimi cząstkami organicznymi 

powodują zamulenie biologiczne czynnej powierzchni dna, co pogarsza warunki życiowe osiadłych tam 

organizmów; 

� niekontrolowany dopływ ścieków z ośrodków wypoczynkowych, zanieczyszczenie paliwami płynnymi 

i zaśmiecanie obszaru samego zbiornika w przypadku zagospodarowania rekreacyjno – turystycznego 

zbiornika (zwiększona liczba ludzi i pojazdów mechanicznych). 

 

Na obecnym etapie, wyznaczenie kierunków rozwoju przestrzennego w Koncepcji nie przesądza o wykonaniu 

założeń programów małej retencji, nie są znane również potencjalne terminy przygotowania prac studialno – 

projektowych w tym przedmiocie, dlatego też wyżej wskazane, potencjalne niekorzystne oddziaływania na stan 

jakości wód mają charakter poglądowych, nie odnoszących się do faktycznych założeń lokalizacyjnych. 

 

Rekomendacje: 

 

Zalecenia w przedmiocie ochrony wód dla Koncepcji opierają się głównie na wskazaniu działań do dokumentów 

planistycznych, a tym samym umocowaniu prawnym aspektów ochrony środowiska wodnego na szczeblu 

poszczególnych gmin KKSOF. Do działań tych można zaliczyć: 

 

� właściwie prowadzenie polityki przestrzennej, uwzględniającej zarówno potrzeby rozwoju infrastruktury 

służącej ludziom oraz sprzyjającej zachowaniu wysokiego potencjału przyrodniczego środowiska; 

� uwzględniane działań, mających na celu ograniczenie uszczelniania zlewni np. poprzez planowanie 

rezerw terenu, które ma służyć zapewnieniu możliwości swobodnej infiltracji wód do ziemi (poldery 

zalewowe); 
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� uwzględnianie wymogów ochrony przyrody przy planowaniu budowy obiektów hydrotechnicznych, 

w szczególności ekosystemów wodnych i podmokłych. Planowanie powinno być poprzedzone analizą 

reżimu hydrologicznego zlewni, na którą będą oddziaływać tak, aby maksymalnie ograniczać negatywne 

zmiany stosunków wodnych i ekosystemów zależnych od wód powierzchniowych. Nowe inwestycje 

powinny być każdorazowo poddane indywidualnej ocenie oddziaływania na środowisko, w której należy 

wykonać ocenę zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną, również w przypadku małych projektów 

zachowanie ciągłości morfologicznej rzek (przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych); 

� zachowanie minimalnych przepływów biologicznych, najlepiej na poziomie średniej niskiej wody 

z wielolecia; 

� poprawa naturalnej retencji wodnej i gruntowo – glebowej w dolinach rzecznych, poprzez zachowanie 

i odtwarzanie zadrzewień i zakrzaczeń, podmokłości, bagien, dopuszczanie do występowania 

epizodycznych zalewów jest jednym z ważniejszych zadań dla poprawy naturalnej retencji wodnej 

i wyrównania przepływu wód; 

� osiąganie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych; 

� decyzje z zakresu budowy zbiorników małej retencji oraz ich lokalizacji powinny być podejmowane po 

wnikliwej analizie potencjalnych korzyści ekonomicznych i strat w środowisku, zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, 

� proces decyzyjny budowy zbiorników małej retencji powinien zostać poprzedzony gruntowną analizą 

uwarunkowań przyrodniczo – krajobrazowych, w przypadku jakości wód, np. wybór lokalizacji w terenie 

o małej przydatności rolniczej gleb (zmniejszona ilość ładunku substancji biogennych w dnie zbiornika). 

 

6. 3. Stan jakości powietrza. 

 

Stan jakości powietrza na terenie KKSOF stanowi istotny problem z uwagi na nieosiąganie założonych prawem 

standardów jakości. Największy udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza ma tak zwana emisja niska ze 

źródeł komunalno – bytowych: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z zakładów 

użyteczności publicznej. 

 

Rozwiązania z zakresu ograniczania emisji i poprawie stanu czystości powietrza dotyczą przede wszystkim 

przedsięwzięć rozwoju instalacji służących pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, rozwojem 

ekologicznego transportu, a także rozbudowy sieci gazowej i elektroenergetycznej. 

 

Koncepcja nie określa ram dla realizacji konkretnych przedsięwzięć oraz nie wyznacza  nowych terenów 

lokalizacji urządzeń służących pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii, powołując się na zapisy zawarte 

w PZPWO, w związku z czym w prognozie nie poddaje się ocenie oddziaływań na środowisko istniejących 

ustaleń, ujętych w powyższym dokumencie oraz w dokumentach szczebla gminnego, gdyż zostały one poddane 

procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Niniejsze opracowanie nie powiela zatem 

informacji wynikających z ocen oddziaływania, zawartych we właściwych dla danego dokumentu prognoz 

oddziaływania. Z uwagi na rangę znaczenia wdrażania efektywności energetycznej na poziomie gmin w zakresie 

ograniczania emisji zanieczyszczeń, prognoza w dalszej części niniejszego rozdziału przedstawia rekomendacje 

i zalecenia, które mogą zostać ujęte w przyszłych dokumentach planistycznych, jako punkt wyjścia do 

formułowania konkretnych rozwiązań. Ponadto należy podkreślić, iż  Koncepcja nie wyznacza nowych obszarów 
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energetyki wiatrowej, wskazując jedynie informacyjnie na ustalone w dokumentach planistycznych lokalizacje i 

szczegółowo traktuje o ich uwarunkowaniach proceduralnych, dlatego poddawanie kolejnej ocenie i analizie 

przyrodniczej aspektów lokalizacyjnych farm wiatrowych jest bezzasadne i nie związane z przedmiotem 

postulatów Koncepcji. 

 

Emisja niska, punktowe źródła zanieczyszczeń 

Jedną z ważniejszych metod ograniczania niskiej emisji jest wdrażanie działań na rzecz korzystania 

z odnawialnych źródeł energii. 

 

Koncepcja uznaje możliwość rozwoju energetyki odnawialnej w granicach KKSOF za przeciętne z uwagi na 

znaczące bariery lokalizacyjne w postaci obszarów objętych formami ochrony przyrody, sieci osadniczej, 

obszarów ryzyka powodziowego, kompleksów użytków rolnych chronionych, kompleksów leśnych czy też 

ukształtowania terenu. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym są opory społeczne, szczególnie istotne 

w kontekście lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni. Jako podstawowy aspekt rozwoju energetyki 

odnawialnej wskazują na rozwój instalacji w systemie prosumenckim. Model energetyki prosumenckiej to taki, 

w którym odbiorca energii jest jednocześnie jej producentem i konsumentem. Produkując ciepło lub energię 

elektryczną na własne potrzeby, prosument może przy tym ewentualne ich nadwyżki odstąpić innym odbiorcom
24

. 

Najważniejsze grupy prosumentów to gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne oraz małe i średnie 

przedsiębiorstwa, które lokują się głównie na obszarze wsi i terenów podmiejskich, czyli obiekty o znaczącym 

udziale w emisji niskiej na obszarze KKSOF. Zaproponowany w Koncepcji model uznaje się za słuszny 

i sprzyjający ograniczaniu emisji zanieczyszczeń w dalszym horyzoncie czasowym. Postulaty Koncepcji wskazują 

ponadto na priorytet wspierania rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz geotermalnych, których 

funkcjonowanie nie wymaga szczególnego umocowania w prawie miejscowym oraz jest najmniej konfliktowe. 

Taki kierunek rozwoju odnawialnych źródeł energii pozwala na wdrażanie i rozwój prosumenckiego modelu, 

a także na zrównoważone gospodarowanie przestrzenią, ograniczając powierzchnie niezbędne dla lokalizacji 

tego typu instalacji oraz konieczność przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

 

Na wielkość emisji punktowych do atmosfery wpływa również funkcjonowanie wymienionych we wcześniejszych 

rozdziałach zakładów przemysłowych, zlokalizowanych na terenie KKDSOF, a głównie w Kędzierzynie – Koźlu. 

Należy jednak zaznaczyć, że funkcjonowanie tych ośrodków opiera się o wydane stosowne zezwolenia na 

wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery i pozostałe, dotyczące korzystania ze środowiska oraz na bieżąco 

przeprowadzane kontrole z właściwych urzędów (np. WIOŚ). 

 

W przypadku wyznaczania nowych terenów pod lokalizację obszarów o funkcji przemysłowej, Koncepcja 

wyznacza dwie kategorie zagospodarowania: 

 

� wielkoobszarowe tereny przemysłowe – na tych terenach powinno się dążyć do umożliwienia 

lokalizacji wszystkich rodzajów przedsięwzięć, w tym również klasyfikowanych, jako mogące zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko. Koncepcja wskazuje na potrzebę poprzedzania każdorazowo 

planowanych inwestycji analizą potencjalnych presji na środowisko, w szczególności w zakresie: hałasu, 

pylenia, emisji i imisji, odorów, ryzyka awarii, wpływu na środowisko wodno – gruntowe, faunę i florę 

                                                 
24 Instytut im. E.Kwiatkowskiego „Energetyka prosumencka – możliwości i korzyści dla odbiorcy końcowego”, Warszawa 

2013. 
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oraz przede wszystkim na komfort i bezpieczeństwo osadnictwa na terenach sąsiednich. Ponadto, jako 

dobrą praktykę zaleca stopniowanie kategorii inwestycji dopuszczalnych na obszarach przemysłowych w 

zależności od odległości od jednostek osadniczych, a także wprowadzanie obowiązku lokalizacji na 

obrzeżach terenów inwestycyjnych zieleni pełniącej funkcje izolacyjne. 

 

Tego typu rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne, ujęte w Koncepcji pozwolą na ograniczanie emisji 

zanieczyszczeń na tereny zamieszkałe oraz cenne przyrodniczo, gdyż zasadą jest unikanie przeznaczania pod 

tereny przemysłowe obszarów zlokalizowanych w sąsiedztwie obszarów chronionych. Należy jednak zaznaczyć, 

że każda planowana inwestycja z zakresu funkcji przemysłowych będzie obwarowana skutkiem emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. 

 

� tereny przemysłowe o nieznacznej powierzchni, lokalizowane w ramach tkanki osadniczej lub 

w bezpośrednim jej sąsiedztwie najlepiej w postaci zakładów drobnej wytwórczości, np.: przetwórstwa 

rolno – spożywczego). Koncepcja wskazuje, że potencjalna działalność na tych terenach nie może 

powodować strat w środowisku i powinna być podporządkowana ekologiczno – ochronnej funkcji 

obszaru. 

 

Ograniczaniu emisji niskiej, zwłaszcza na terenach wiejskich będzie sprzyjać sukcesywna gazyfikacja. Koncepcja 

wskazuje na istnienie warunków technicznych w powiązaniu ze stanem gazociągów w regionie, pozwalających na 

dalszą rozbudowę sieci dystrybucyjnej dla potrzeb wszystkich zainteresowanych, którzy spełnią warunek 

opłacalności w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Na terenie KKSOF korzystne warunki do dalszej 

gazyfikacji posiadają przede wszystkim miasta Leśnica, Ujazd i Zawadzkie. Predysponowane do gazyfikacji są 

także liczne miejscowości wiejskie, leżące najbliżej przebiegających i planowanych gazociągów. Stacje 

redukcyjno – pomiarowe oraz gazociągi stanowią układy hermetycznie zamknięte i wyłączając stany awaryjne nie 

zagrażają środowisku naturalnemu. 

 

Emisja ze źródeł liniowych 

 

Kolejnym, znaczącym źródłem zanieczyszczeń jest emisja gazów pochodzących z procesów spalania paliw 

z transportu kołowego. Uciążliwość emisji spalin jest odczuwalna szczególnie na drogach o intensywnym ruchu, 

który wynika poniekąd z dominacji transportu indywidualnego nad publicznym i nabiera znaczenia zwłaszcza dla 

Kędzierzyna – Koźle i Strzelec Opolskich, które jako główne ośrodki w subregionie przyjmują dodatkowo ruch 

z okolicznych miejscowości związany z dojazdami do pracy oraz korzystaniem z miejscowej oferty usługowej. 

Układ komunikacyjny w centralnych rejonach tych miast staje się niewydolny i cechuje się wysokim stopniem 

kongestii
25

, czyli zatłoczeniem na szlakach komunikacyjnych. W Kędzierzynie – Koźlu największy ruch pojazdów 

występuje na drodze krajowej nr 40. Wąskim gardłem w ciągu tej drogi są ronda, zwłaszcza Rondo Milenijne, 

gdzie krzyżują się dodatkowo drogi wojewódzkie nr 408 i 423. Nadmierny ruch pojazdów w stosunku do 

przepustowości obserwowany jest także na drogach wojewódzkich nr 418 i 423. Drogi te obciążone są ruchem 

pojazdów zarówno tranzytowych jak i lokalnych. W Strzelcach Opolskich problem nadmiernego ruchu pojazdów 

związany jest z tranzytem oraz ruchem lokalnym na przebiegającej przez centrum miasta drodze krajowej nr 94 

(ulice: Opolska, Krakowska i Toszecka). Na terenach wiejskich KKSOF problem nadmiernego ruchu pojazdów 

                                                 
25 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kongestia. 
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dotyczy przede wszystkim dróg krajowych oraz w mniejszym stopniu dróg wojewódzkich, przebiegających przez 

poszczególne miejscowości. 

 

Postulaty Koncepcji poruszają kwestię tak zwanego transportu ekologicznego i zwracają szczególną uwagę na 

ekologię w transporcie zbiorowym (zintegrowany transport publiczny) oraz wyznaczają kierunki działań w tym 

przedmiocie. Jednym z kierunków działań jest przede wszystkim powszechne wykorzystanie transportu 

zbiorowego w dojazdach do pracy, szkoły oraz do wybranych rejonów danego obszaru, jako alternatywa dla 

korzystania z własnych środków przejazdu. Koncepcja wskazuje na możliwość osiągnięcia tego celu osią poprzez 

działania zmierzające do stałego wzrostu jakości systemu komunikacji publicznej. Ekologiczny transport zbiorowy 

to także odpowiednie wykorzystanie pojemności środków transportu (autobusów, składów kolejowych) 

w stosunku do natężenia ruchu (popytu) na danej relacji. Koncepcja słusznie informuje, iż ma to przełożenie 

między innymi na mniejsze zużycie paliwa i energii elektrycznej, a tym samym zmniejsza się emisję 

zanieczyszczeń do atmosfery. 

 

W Koncepcji zaproponowano konkretne lokalizacje parkingów „Park & Ride”. Jest to wyjątkowo funkcjonalne 

rozwiązanie, służące „przechwytywaniu" jak największego odsetka pojazdów kierujących się do centrum miasta 

i zachęcaniu kierowców do skorzystania z oferty transportu publicznego. Wdrażanie tego typu rozwiązania 

przyczyni się do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń na terenach miast, pochodzących ze spalania paliw 

indywidualnych pojazdów. Kolejnym rozwiązaniem, sprzyjającym korzystaniu z transportu publicznego jest 

lokalizowanie parkingów „Bike & Ride”. Są to rozwiązana integrujące komunikację publiczną z rowerami. Dzięki 

temu systemowi zwiększa się kilkukrotnie zasięg oddziaływania komunikacji publicznej, do której dotarcie dzięki 

rowerom jest szybsze i możliwe z większych dystansów. Parkingi „Park & Go” dotyczą przede wszystkim 

większych miast, posiadających wyraźnie określone morfologicznie, funkcjonalnie i przestrzennie centrum. Celem 

budowy parkingów w systemie „Park & Go” jest ograniczenie liczby pojazdów wjeżdżających do ścisłego centrum. 

System ten, pomimo że dotyczy mniejszego rejonu, jest zdecydowanie bardziej skomplikowany od systemu „Park 

& Ride” i wymagałby na obszarze KKSOF wykonania badań i studiów komunikacyjno – inżynieryjnych. 

 

Szczególnie istotne znacznie ma również wdrażanie idei transportu ekologicznego na obszarach chronionych, 

w tym zakresie Koncepcja sugeruje pomysł zastosowania napędu alternatywnego, np.: napędu elektrycznego, 

wodorowego, czy hybrydowego dla autobusów, które mogłyby obsługiwać linie przebiegające przez obszary 

objęte ochroną (Park Krajobrazowy „Góry Świętej Anny”, Obszary Chronionego Krajobrazu), a docelowo w całym 

rejonie KKSOF. 

 

Koncepcja uwzględnia dalszy rozwój infrastruktury drogowej, a przede wszystkim: 

 

� budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźle oraz obejścia miasta Ujazd w ciągu drogi krajowej 

nr 40; 

� budowę obwodnicy Strzelec Opolskich w ciągu drogi krajowej nr 94; 

� budowę nowych odcinków dróg krajowych w rejonie Reńskiej Wsi i Większyc; 

� kontynuację modernizacji drogi wojewódzkiej nr 426; 

� budowę obwodnic pozostałych, większych miejscowości. 
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Analizowane opracowanie nie wyznacza ram dla realizacji poszczególnych inwestycji oraz nie jest dokumentem 

mocującym prawnie plany budowy, czy modernizacji dróg, natomiast pełni funkcję informacyjną formułując 

nieobligatoryjne wskazania dla przyszłych dokumentów planistycznych. Dlatego też szczegółowa ocena 

oddziaływania realizacji inwestycji drogowych na stan jakości powietrza nie jest przedmiotem niniejszej prognozy.  

 W Koncepcji słusznie zwracono uwagę, że działania służące zwiększeniu przepustowości istniejącego układu 

drogowego muszą zostać skoordynowane z szeroką ofertą ogólnodostępnej komunikacji publicznej. 

W przeciwnym razie obserwowany obecnie problem dominacji indywidualnego transportu drogowego nad 

komunikacją publiczną jeszcze się pogłębi i spowoduje, że docelowa, nowoczesna sieć dróg będzie zachęcać do 

korzystania z prywatnych środków transportu, co pogłębi problem emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw do 

powietrza (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10, tlenek węgla, benzen, pozostałe produkty 

gazowe spalania paliw), na co również wskazują postulaty Koncepcji. 

 

Koncepcja postuluje kształtowanie, uzupełnianie zieleni urządzonej w ramach rozwoju przestrzeni publicznej. 

Wzbogacenie ekologiczne terenów miejskich poprzez zieleń urządzoną wspomaga procesy samooczyszczania 

atmosfery, redukując ilość niebezpiecznych substancji w powietrzu, poprzez ich zatrzymywanie, tworząc 

naturalną barierę dla dalszego ich rozprzestrzeniania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osiedli 

mieszkaniowych, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych. 

 

Analiza rozwiązań przyjętych w Koncepcji pozwala na stwierdzenie, że stanowią one wystarczające podstawy 

informacyjne do założeń dla sporządzenia planów efektywności energetycznej dla gmin obszaru KKSOF. 

 

Rekomendacje: 

 

Rozwój funkcjonalno – przestrzenny obszarów KKSOF zawsze będzie się wiązał z coraz większym 

zapotrzebowaniem na energię i tym samym produkcją zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Na etapie 

sporządzania Koncepcji szczególną uwagę zwrócono na proces planowania i działań o charakterze 

strategicznym. Konkretne rozwiązania techniczne i technologiczne nie są przedmiotem niniejszego opracowania. 

Szczególnie istotnym działaniem, jakie powinny podjąć we współpracy lokalne samorządy jest opracowanie Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) ma charakter strategicznego dokumentu gminy, który po przyjęciu 

uchwałą Rady Gminy będzie służył zwiększeniu możliwości pozyskiwania finansowania dla inwestycji i działań 

nieinwestycyjnych w latach 2014 – 2020 programowania środków unijnych. Stanowić on będzie również 

deklaracje odnośnie planowanej redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2). PGN mają się przyczynić do 

osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego UE w perspektywie 2020: 

� redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

� zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; 

� ograniczenia zużycia energii. 

 

W uproszczeniu PGN są instrumentem umożliwiającym ograniczanie niekorzystnych zjawisk emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. 

Korzyści płynące z kształtowania i wdrażania gospodarki niskoemisyjnej: 

� zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w gminach; 
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� zredukowanie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń; 

� zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów OZE; 

� wprowadzenie systemów zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej; 

� poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego; 

� energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych; 

� utworzenie lokalnych miejsc pracy; 

� stosowanie innowacyjnych rozwiązań na szczeblu lokalnym; 

� zrównoważona produkcja i konsumpcja. 

 

 

Poniżej zestawiono listę działań rekomendowanych dla realizacji celów ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem i ich ograniczaniu: 

 

� Świadomie realizowana spójna, lokalna polityka energetyczna zrównoważonego rozwoju przez 

gminy KKSOF; 

� wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej poprzez
26

: 

− planowanie energetyczne realizowane poprzez opracowanie oraz realizację zapisów zawartych 

w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz 

opracowanie i realizację zapisów „Planów zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa 

gazowe”; 

− zarządzanie energią w obiektach stanowiących własność gmin, mające na celu optymalizację 

zużyć sieciowych mediów energetycznych; 

− zwiększenie potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

− kształtowanie poziomu świadomości w zakresie poszanowania energii i środowiska; 

− współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie stałej poprawy obecnego oraz 

perspektywicznego bezpieczeństwa energetycznego, zaopatrzenia aktywizujących się terenów 

w media sieciowe; 

− tworzenie nowatorskich platform współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w lokalną 

gospodarkę energetyczną. 

 

� Określenie bilansu zapotrzebowania na moc i energię cieplną, który powinien opierać się na danych 

zawartych w Koncepcji: 

− kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej; 

− kierunki rozwoju zabudowy usługowej; 

− kierunki zmian w sektorze przemysłowym; 

− kierunki rozwoju terenów sportowo – rekreacyjnych. 

 

� identyfikacja możliwości współpracy międzygminnej KKSOF w oparciu o funkcjonujące połączenia 

systemów ciepłowniczych, elektroenergetycznych oraz gazowniczych; 

                                                 
26 Materiały szkoleniowe: „Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja – niska emisja. Planowanie energetyczne 

w gminie – podstawa kształtowania gospodarki niskoemisyjnej”. Bożena Herbuś - Przewodnicząca  Komisji ds. Lokalnej 

Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów. 
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� wprowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami przy założeniu wykorzystania frakcji o znaczeniu 

energetycznym; 

� poprawę sprawności w procesie wytwarzania energii; 

� ograniczenie strat w procesie przesyłu i dystrybucji energii; 

� kształtowanie zieleni urządzonej, zwłaszcza w przypadku sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej 

z terenami przeznaczonymi na funkcje przemysłowe, produkcyjne, a także zieleni o funkcjach 

izolacyjnych wokół zakładów, stref ekonomicznych. 

 

6. 4. Gleby. 
 

Ochrona gleb przejawia się przede wszystkim w zachowaniu ich potencjału produkcyjnego (gleby I – III klasy 

bonitacyjnej) poprzez jego wykorzystanie, unikaniu przeznaczania dobrych jakościowo gleb na cele nierolnicze, 

a także na przywracaniu wartości użytkowych gleb i terenom, które uległy degradacji bądź zdewastowaniu. 

 

Ochronę gleb należy rozpatrywać w dwóch głównych wymiarach: jako ochronę ich wartości produkcyjnych 

i zapewnienie standardów jakości. 

 

Najbardziej zauważalne zmiany w postaci zarzucania, bądź ograniczania gospodarki rolnej mogą nastąpić na 

terenach miejscowości wiejskich, sąsiadujących w bezpośrednim zasięgu oddziaływania większych ośrodków 

miejskich (Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie, Zawadzkie). Obecnie mieszkańcy tych terenów, związani 

niegdyś z rolnictwem mają ułatwiony dostęp do miejsc pracy w pobliskich miastach za sprawą dość dobrze 

zorganizowanej komunikacji publicznej, krótkiego czasu dojazdu, transportu prywatnego. Ograniczenia 

w użytkowaniu rolnym gruntów należy się też spodziewać w gminie Ujazd w związku z oczekiwanym rozwojem 

działalności produkcyjnych na terenie Strzeleckiego Parku Przemysłowego i specjalnej strefy ekonomicznej. 

Zaniechanie produkcji rolnej na tych obszarach będzie skutkowało w dalszym horyzoncie czasowym odłogowaniu 

gleb, utracie korzystnych dla produkcji rolniczej właściwości fizyko – chemicznych i inicjowaniu procesów sukcesji 

ekologicznej. Obszarami położonymi dalej od ośrodków miejskich są: 

 

� gmina Cisek; 

� gmina Pawłowiczki; 

� gmina Polska Cerekiew; 

� zachodnia część gminy Reńska Wieś; 

� północna część gminy Leśnica; 

� południowo– i środkowo– zachodnia część gminy Strzelce Opolskie. 

 

Koncepcja informuje, że na tych terenach panują korzystne warunki dla rozwoju intensywnego rolnictwa, którego 

kontynuacja pozwoli na zachowanie potencjału produkcyjnego gleb. Zagrożeniem dla tych obszarów jest brak 

możliwości tworzenia miejsc pracy poza sektorem rolniczym, która przejawia się stopniową depopulacją tych 

obszarów. 

 

Większe szanse, na zachowanie działalności rolniczej prezentują obszary wiejskie, zlokalizowane w strefie 

o potencjale turystyczno – rekreacyjnym. Posiadają one warunki naturalne predysponujące je do rozwoju 

agroturystyki, która jest czynnikiem aktywizującym wieś i zapewnia dodatkowe dochody rolnikom. Koncepcja 
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wskazuje, że w celu rozwoju agroturystycznych funkcji obszarów wiejskich należałoby przygotować pakiet 

programów, które wzbogacą ofertę dla turystów. 

Zjawiskiem sprzyjającym rolnictwu jest również rosnący popyt na tak zwaną „żywność ekologiczną”. Bieżący 

monitoring sytuacji panującej na rynkach rolnych, może owocować wprowadzeniem nowych upraw czy hodowli. 

Gospodarstwa specjalistyczne, zwłaszcza na gruntach o niższych klasach bonitacyjnych, mogą także opierać się 

na uprawach energetycznych, co skorelowane jest działaniem zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii 

w gospodarce. 

 

Zapewnianie odpowiedniej jakości gleb polega przede wszystkim na ograniczaniu migracji zanieczyszczeń. 

Sprzyjać temu będzie postulowana przez Koncepcję poprawa połączeń komunikacyjnych pomiędzy ośrodkami, 

popularyzacji zbiorowego transportu publicznego, ruchu rowerowego, co pozwoli na ograniczenie ilości 

zanieczyszczeń deponowanych w środowisku glebowym (opad atmosferyczny zanieczyszczeń, metale ciężkie, 

substancje ropopochodne). Postulowany przez Koncepcję  wzrost udziału energii odnawialnej również pośrednio 

przyczyni się do ograniczania zanieczyszczeń przedostających się w głąb profilu glebowego. 

 

Korzystnie na stan jakości gleb wpływają też ograniczenia wynikające z funkcjonowania obszarów chronionych, 

zwłaszcza na terenach gmin: Jemielnica, Leśnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie, na których ogranicza się 

uprawę roślin wymagających dużej chemizacji – rzepaku czy buraka cukrowego, co sprzyja zachowaniu bogatych 

walorów środowiska przyrodniczego i zachowaniu standardów jakościowych gleb. 

 

Zjawiskami sprzyjającymi zanieczyszczaniu gleb są również tereny pozbawione sieci kanalizacji sanitarnej, 

zwłaszcza w przypadku domostw gromadzących nieczystości płynne w zbiornikach bezodpływowych, gdzie 

zachodzi ryzyko migrowania zanieczyszczeń do wód gruntowych i gleb. Plany skanalizowania, bądź wyposażenia 

tych terenów w oczyszczalnie kontenerowe, które zostały założone w Koncepcji przyczynią się do ograniczenia 

oddziaływania tego źródła. Niepokojącym zjawiskiem jest występowanie dzikich składowisk odpadów, przy czym 

należy podkreślić, że na terenie KKSOF nie jest to zjawisko masowe i dotyczy głównie odpadów komunalnych, 

a przy stałym rozwoju systemu gospodarowania odpadami, proceder ten będzie sukcesywnie eliminowany na 

terenie KKSOF. 

 

Wszystkie działania inwestycyjne, które nastąpią po umocowaniu prawnym ich realizacji w planach miejscowych, 

będą skutkowały zajmowaniem przestrzeni pod nowe inwestycje. Niekorzystnie na ogólny stan ochrony gleb 

wpłyną: wszelkie niwelacje terenu, wykonywanie wykopów i nasypów, realizacja inwestycji drogowych, gdzie 

zajdzie konieczność przeznaczaniu gruntów rolnych na inne cele, niszczeniu profili glebowych lub ich 

zagęszczaniu, na skutek użytkowania ciężkiego sprzętu. Rozwiązania służące ograniczaniu spływu 

zanieczyszczeń z jezdni będą formułowane dopiero na etapie realizacji planów miejscowych, a kolejno samych 

inwestycji. Również rozwiązania organizacyjne placów budowy nie są przedmiotem niniejszej prognozy. 

 

Rekomendacje: 

 

� Ograniczanie przeznaczania na cele nierolnicze gruntów o klasach od I do III. W gminach gdzie 

dominują gleby o słabszej bonitacji (Bierawa, Jemielnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie), a także 

w gminach: Reńska Wieś, Leśnica i Ujazd, jako priorytet należy traktować ochronę przed 

zainwestowaniem użytków rolnych (grunty orne, sady, łąki, pastwiska) będących w I, II i III klasie 
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bonitacyjnej. Zakłada się ich przeznaczenie wyłącznie (poza obszarami specjalnych stref 

ekonomicznych) w kierunku działalności rolniczej (uprawy i hodowla); 

� W gminach: Cisek, Pawłowiczki i Polska Cerekiew bezwzględny priorytet działalności rolniczych 

powinien dotyczyć gleb w klasach: I, II i IIIa; 

� Wyznaczanie w planach miejscowych tras komunikacyjnych oraz pozostałych terenów zainwestowania 

z uwzględnieniem priorytetu zachowania gleb chronionych klas I – III. 

 

6. 5. Krajobraz. 
 

Krajobraz jest odzwierciedleniem zmian zachodzących w strukturze przestrzennej, którą należy rozumieć, jako 

układ i wzajemne relacje elementów przyrodniczych i antropogenicznych tworzących przestrzeń. 

 

Analiza przyjętych w Koncepcji  postulatów  i wskazań pod kątem ochrony krajobrazu ocenia, czy zapewniają 

one możliwość zrównoważonego gospodarowania krajobrazem, które według definicji zawartej 

w art. 1 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, oznacza „działanie, z perspektywy trwałego i zrównoważonego 

rozwoju, w celu zapewnienia regularnego podtrzymania krajobrazu tak, aby kierować i harmonizować jego zmiany 

wynikające z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych”. 

 

Gospodarowanie przestrzenią ma bezpośrednie przełożenie na kształtowanie obszarów funkcjonalnych, któremu 

poświęcony jest cały zakres merytoryczny omawianego opracowania. 

 

W ostatnich latach można zauważyć intensyfikację zmian krajobrazu będących wynikiem silnych przemian 

społeczno – gospodarczych zmian w rolnictwie, przemyśle, transporcie. Nasilające się procesy urbanizacyjne 

powodują coraz silniejsze przekształcenia krajobrazu, w wyniku czego zwiększa się udział krajobrazów 

zurbanizowanych kosztem krajobrazów naturalnych i seminaturalnych (np. krajobrazy dolin rzecznych).Prowadzi 

to często do degradacji historycznie ukształtowanych krajobrazów stanowiących element lokalnego dziedzictwa 

kulturowego. W uproszczeniu można zatem przyjąć, że struktura krajobrazu, wynika z jego funkcjonalnego 

przeznaczenia. Wprowadzanie nowych, dotychczas nie podejmowanych funkcji na danym terenie skutkuje 

zaburzeniem harmonii i struktury krajobrazowej, często objawiającej się wprowadzaniem lokalnych dominant 

i przekraczaniem tak zwanej pojemności krajobrazu
27

, czyli stopnia, w jakim dany typ krajobrazu jest w stanie 

przyjmować zmiany bez istotnego wpływu na swój charakter. Oznacza to, że im większa jest pojemność 

krajobrazu na danym obszarze, tym więcej można wprowadzić zmian w strukturze przestrzennej, które nie 

spowodują obniżenia dotychczasowych walorów krajobrazowych. 

 

Na obszarze KKSOF kształtowanie struktur krajobrazowych jest wypadkową realizowania polityki przestrzennej 

gmin oraz działań w zakresie zachowania obszarów objętych ochroną prawną. Proces kształtowania jest ściśle 

związany z wyróżnionymi w Koncepcji strefami funkcjonalnymi o zróżnicowanej polityce przestrzennej: 

 

� strefa obszarów rolnych Płaskowyżu Głubczyckiego; 

� strefa związana z doliną rzeki Odry; 

                                                 
27 Rozprawa doktorska, mgr inż. Piotr Krajewski „Pojemność krajobrazu w kształtowaniu struktury przestrzennej gmin 

podmiejskich na przykładzie gminy Sobótka”, Wrocław 2012. 
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� strefa o przeważającym udziale funkcji przemysłowej i gospodarczej Kędzierzyna – Koźla (strefa 

o najwyższym stopniu urbanizacji); 

� strefa rekreacyjno – wypoczynkowa Chełmu i Lasów Stobrawsko – Turawskich; 

� strefa przemysłowo – rolna europejskiego korytarza transportowego. 

 

Dotychczas najsilniejszej presji inwestycyjnej, wskutek której sukcesywnie następowała utrata, bądź zaburzenie 

walorów krajobrazowych podlegały obszary podmiejskie Kędzierzyna – Koźla i Strzelec Opolskich, w ramach 

postępującej urbanizacji (suburbanizacji), a także teren dolin rzecznych. Postulaty  Koncepcji  sugerują szereg 

rozwiązań pozwalających na ograniczanie przeznaczania nowych terenów na rozwój poszczególnych funkcji, a 

tym samym na zrównoważone gospodarowanie przestrzenią i krajobrazem, jako dwoma skorelowanymi 

funkcjonalnie i przestrzennie jednostkami, przede wszystkim w zakresie kształtowania zabudowy mieszkaniowej, 

usługowej, i przemysłowej. 

 

Postulaty Koncepcji w zakresie kształtowania zabudowy mieszkaniowej  

Jednostkami rozwojowymi na terenie KKSOF są miejscowości największe i zarazem koncentrujące już 

wykształcone funkcje usługowe. Poza Kędzierzynem – Koźle i Strzelcami Opolskimi będą to pozostałe mniejsze 

miasta (Leśnica, Ujazd i Zawadzkie) oraz wsie gminne (Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska 

Wieś i Jemielnica). Popytem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, nawet większym od wsi gminnych 

takich jak: Cisek, Pawłowiczki i Polska Cerekiew, od kilkunastu lat cieszą się także miejscowości położone 

najbliżej Kędzierzyna – Koźle i Strzelec Opolskich [np.: Brzeźce, Dziergowice, Stare Koźle, Stara Kuźnia (gmina 

Bierawa); Długomiłowice, Reńska Wieś, Większyce (gmina Reńska Wieś); Raszowa (gmina Leśnica); 

Dziewkowice, Szczepanek, Szymiszów (gmina Strzelce Opolskie); Niezdrowice (gmina Ujazd)]. 

 

Koncepcja wskazuje, że planowanie terenów mieszkaniowych powinno uwzględniać zasady przedstawione w 

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Zgodnie z nimi na obszarach miejskich podstawową 

zasadą powinno być „maksymalne wykorzystanie obszarów już zagospodarowanych (brown fields), podczas 

gdy zagospodarowanie nowych obszarów (green fields) będzie dopuszczane jedynie wtedy, gdy wyczerpią się 

zasoby obszarów możliwych do ponownego zagospodarowania, kompensowanych w ramach układów krajowych, 

międzyregionalnych i lokalnych. Zasada ta będzie służyła rozwiązywaniu problemów wynikających zarówno 

z niekontrolowanych procesów suburbanizacji, jak i z całkiem świadomego zajmowania przez miasta nowych 

terenów, zamiast wykorzystywania na cele społeczne i gospodarcze obszarów już zabudowanych”. Ponadto 

„studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin będą zawierały wiążące ustalenia nie 

tylko dla planu miejscowego, ale także dla każdej decyzji administracyjnej związanej z określaniem warunków 

i wydawaniem pozwoleń na zabudowę, w szczególności przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania 

(podziału na podstawowe strefy rozwoju i ochrony), jako dokumenty zintegrowanego rozwoju społeczno – 

gospodarczego, zawierającego uwarunkowania i kierunki rozwoju przestrzennego, planistycznie obejmujące 

swym zasięgiem większe obszary funkcjonalne. W określonych ustawowo sytuacjach studia gminne wraz 

z przepisami urbanistycznymi powiązanymi z określonymi terenami będą stanowić podstawę do wydawania 

pozwoleń na budowę”. 

 

Ustalenia Koncepcji wskazują, że już dzisiaj rozwój osadnictwa na terenie KKSOF powinien być prowadzony 

w następującej kolejności: 
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� uzupełnianie istniejących luk w zabudowie; 

� podnoszenie wartości użytkowych istniejącej substancji mieszkaniowej poprzez wykonywanie remontów, 

modernizacji oraz rozbudowy; 

� wymiana zużytej zabudowy w obrębie dotychczasowego zainwestowania; 

� realizacja zabudowy na nowych działkach budowlanych. 

 

Powyższa hierarchizacja rozwoju bazy mieszkaniowej sprzyja ochronie struktur krajobrazu i pozwala na 

ograniczanie postępowania niekorzystnych procesów suburbanizacji miast, zachowując w dotychczasowym 

użytkowaniu, otwarte przestrzenie krajobrazowe. 

W zakresie osadnictwa i budownictwa mieszkaniowego Koncepcja wyznacza następujące kierunki rozwoju: 

 

� adaptacje, uzupełnienia i modernizacje istniejącej zabudowy; 

� dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych do funkcji usług lokalnych; 

� ograniczenie możliwości wyznaczania nowych terenów zabudowy na obszarach otwartych; 

� kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego zainwestowania – tworzenie zabudowy 

zwartej (wypełnianie luk, enklaw, realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 

zainwestowanych); 

� preferowanie regionalnych cech architektonicznych w budownictwie; 

� realizacja zabudowy usługowej i gospodarczej z dostosowaniem formy architektonicznej do otaczającej 

zabudowy i krajobrazu; 

� uzupełnienie niezbędnego zakresu usług podstawowych; 

� umożliwienie lokalizacji działalności usługowych, zwłaszcza usług podstawowych, poprzez dopuszczenie 

realizacji usług w formie wbudowanej lub wolnostojącej; 

� zasada wyprzedzającego wyposażania terenów preferowanych do rozwoju funkcji mieszkaniowych 

w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. 

 

Wyżej wskazane kierunki rozwoju funkcji mieszkaniowej wychodzą naprzeciw problemowi oszczędnego 

gospodarowania przestrzenią na terenie KKSOF. Ponadto kierunki te ograniczają niekorzystne dla krajobrazu, 

agresywne przekształcanie terenów dotychczas niezainwestowanych. 

Wskazując zasady zagospodarowania dla rozwoju funkcji mieszkaniowych należy rozróżnić podstawowe 

kategorie obszarów o zróżnicowanym charakterze zainwestowania: 

 

� obszary zabudowy mieszkaniowej w dużych ośrodkach miejskich (Kędzierzyn – Koźle i Strzelce 

Opolskie); 

� obszary zabudowy mieszkaniowej w pozostałych ośrodkach miejskich (Leśnica, Ujazd, Zawadzkie); 

� obszary zabudowy mieszkaniowej w gminnych ośrodkach wiejskich; 

� obszary zabudowy mieszkaniowej w pozostałych ośrodkach wiejskich. 

 

Analiza obszarów wyznaczonych pod rozwój funkcji mieszkaniowych w dokumentach planistycznych gmin 

KKSOF, w szczególności w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wskazuje na 

znaczącą nadpodaż tych terenów w stosunku do potrzeb. Nadpodaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

dotyczy w różnym stopniu wszystkich gmin subregionu z wyłączeniem miast Kędzierzyn – Koźle i Strzelce 

Opolskie oraz gmin: Jemielnica, Reńska Wieś i Ujazd. Ujemny przyrost naturalny, zauważalna skala emigracji 
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i starzenie się społeczeństwa stanowią znaczące przesłanki do ograniczania zasięgu nowych obszarów 

przeznaczonych pod osadnictwo. 

 

Poważnym problemem w zakresie zrównoważonego gospodarowania krajobrazem i przestrzenią jest 

umocowanie przeznaczenia terenów pod osadnictwo w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

co utrudnia lub nawet uniemożliwia ich redukcję. 

 

Należy tutaj podkreślić, że negatywne zmiany w krajobrazie są w dużej części efektem zapisów planistycznych 

i wynikają głównie z niżej wyszczególnionych czynników: 

 

� wyznaczanie w studium i planach miejscowych zbyt rozległych obszarów przeznaczonych pod 

zabudowę, nieadekwatnych do faktycznego, lokalnego zapotrzebowania; 

� funkcjonowania decyzji o warunkach zabudowy, która zamiast być dopełnieniem planów miejscowych 

jest dla większości obszaru Polski podstawą kształtowania przestrzeni i krajobrazu; 

� brak wymogu analizowania wpływu planowanych zmian zagospodarowania przestrzennego na krajobraz 

na etapie prac nad dokumentami planistycznymi; 

� niska świadomość lokalnych władz i społeczeństwa o skutkach nieprzemyślanych, niezgodnych 

z aktualnym i faktycznym zapotrzebowaniem lokalizacji poszczególnych funkcji terenu; 

� tendencja traktowania krajobrazu, jako dobra publicznego i kształtowania go w granicach indywidualnych 

własności. 

 

Uwzględniając powyższe, Koncepcja wskazuje na przyjęcie obowiązującego zasięgu planowanego 

zainwestowania, jako docelowy i odstąpienie od poszerzania jego granic. W przypadku terenów 

przewidzianych do zainwestowania jedynie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, proponuje się przeprowadzenie (np.: podczas oceny aktualności dokumentów planistycznych) 

analizy chłonności terenów, którą przekłada się bezpośrednio na pojemność krajobrazu i potrzeb związanych 

z funkcją podstawową terenu. Wyniki tej analizy powinny posłużyć do korekty ustaleń studium w zakresie granicy 

planowanego zainwestowania. Taki podział zapobiegnie niekorzystnym zmianom w przestrzeni oraz na rynku 

nieruchomości, a nie będzie stanowić bariery rozwoju osadnictwa. 

 

Postulaty Koncepcji w zakresie rozwoju funkcji usług 

 

W obszarze rozwoju funkcji usług, podobnie jak w przypadku rozwoju funkcji mieszkaniowej Koncepcja proponuje 

rozwiązanie sprzyjające ochronie zasobów krajobrazu i oszczędnemu gospodarowaniu jego przestrzenią. Według 

wskazań Koncepcji, rozwój funkcji usługowych należy wiązać przede wszystkim z zagospodarowaniem 

istniejących już, a obecnie nieużytkowanych obiektów. Nieuzasadnione jest wyznaczanie nowych terenów pod 

funkcje usługowe, które mogą być umiejscawiane w obiektach istniejących, najczęściej zlokalizowanych 

korzystnie w tkance osadniczej i względem układu komunikacyjnego. 

 

W tym obszarze należy również poruszyć kwestię lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowo – 

usługowych, dla których Koncepcja nie przewiduje obecnie potrzeb rozwoju. Nie mniej jednak lokalizowanie tego 

typu obiektów będzie się odbywać w oparciu o zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 
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przypadku podjęcia decyzji umożliwiającej rozwój kolejnych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych 

postuluje się ograniczenia lokalizacyjne. 

 

Postulaty Koncepcji w zakresie rozwój funkcji przemysłowych 

 

Obszary predysponowane do rozwoju funkcji produkcyjnych zlokalizowane są przede wszystkim na terenie 

największych miast subregionu (Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie i Zawadzkie) oraz w rejonie autostrady A4 

(gminy Strzelce Opolskie i Ujazd). Na terenie pozostałych miast (Leśnica i Ujazd) oraz obszarów wiejskich funkcję 

produkcyjną należy rozwijać,jako uzupełniającą w stosunku do obecnej struktury przestrzennej i gospodarczej. 

Wynika to przede wszystkim z fizjografii terenu i powodowanych nią ograniczeń, obecności cennych przyrodniczo 

obszarów chronionych, a także uniknięcia efektu nadpodaży stref industrialnych w subregionie. Ewentualnego 

powiększenia terenów przeznaczonych pod działalności produkcyjne, a także usługowe, kosztem lokalizacji 

elektrowni wiatrowych, można perspektywicznie oczekiwać w rejonie Większyc i Reńskiej Wsi (gmina Reńska 

Wieś) pod warunkiem realizacji planowanych przedsięwzięć związanych z przebudową układu drogowego 

w rejonie dróg krajowych nr: 38, 40 i 45. Na tych terenach zmiany krajobrazu będą zauważalne. 

 

Osobnym zagadnieniem w przedmiocie ochrony krajobrazu jest ochrona krajobrazu kulturowego, jako 

integralnego czynnika, którego celem ochrony jest dziedzictwo kulturowe w ujęciu przestrzennym. Zasadniczym 

ograniczeniem ochrony krajobrazu kulturowego jest szereg zagadnień wymagających korekty i uzupełnienia 

w dokumentach planistycznych gmin, np. dezaktualizacja ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu 

do aktualnych potrzeb ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego oraz zabytków, szczególnie 

niekompletnego ujęcia w ustaleniach tych dokumentów wymogów dla wszystkich obiektów i obszarów 

zabytkowych, czy brak właściwego podkreślenia rangi cennych obszarów i obiektów zabytkowych poprzez spójne 

kształtowanie terenów sąsiednich, umożliwiające stworzenie kompleksowej oferty promocyjnej. Możliwość 

korygowania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem właściwego 

kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego ograniczona jest prawem własności i zasadami szacowania 

wartości nieruchomości, znacząco ograniczone są także możliwości ograniczania parametrów zabudowy dla tych 

terenów, w szczególności odnoszących się do wysokości i kubatury obiektów, a także intensywności zabudowy. 

Koncepcja wskazuje w tym obszarze konieczność dokonania szczegółowej i wiarygodnej analizy potrzeb oraz 

szczegółowe wytypowanie obszarów w zakresie możliwości wprowadzania ograniczenia lub zakazu zabudowy ze 

względu na potrzebę ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego. 

 

Przedmiotowe opracowanie wskazuje również na potrzebę rewitalizacji zaniedbanych założeń parkowych, w tym 

celu postuluje się współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego tworzących KKSOF w celu zapewnienia 

spójności i wzajemnego wsparcia w zakresie działań podejmowanych w celu ochrony i kształtowania krajobrazu 

kulturowego. 

 

Kolejnym, integralnym elementem krajobrazu jest przestrzeń publiczna, kształtowana przez czynniki 

urbanistyczne, architektoniczne, środowiskowe, a także kulturowe i ekonomiczne. W przestrzeni publicznej 

znaczącą funkcję pełni estetyka i ład przestrzenny. Poszczególne gminy KKSOF wykonały już szereg zadań 

związanych z poprawą wizerunku i estetyki w postaci rewitalizacji wybranych fragmentów miast i wsi. Koncepcja 

wskazuje na pozytywne zjawiska dostrzegania przez społeczności wiejskie zagadnienia przestrzeni publicznej, 
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przejawiające się poprzez dbałości o własne budynki i obejścia, co z kolei stanowi problem w pozostałych 

rejonach Polski. 

 

Zakłada się, że w najbliższym czasie proces rewitalizacji obejmie kolejne rejony miast i wybranych terenów 

wiejskich na terenie KKSOF. Dzisiejszy obraz wybranych rejonów miast (poza ścisłym centrum) i poszczególnych 

miejscowości wiejskich jest jeszcze daleki od atrakcyjnych, zadbanych ośrodków miejskich czy układów 

ruralistycznych i negatywnie wpływa na ich zewnętrzny wizerunek. Wiele obiektów nie odpowiada charakterowi 

poszczególnych miejscowości. Proponowane w Koncepcji kierunki rozwoju definiują działania służące poprawie 

wizerunku i estetyki przestrzeni publicznej, między innymi poprzez: 

 

� kontynuację rewitalizacji zieleni urządzonej (zwłaszcza parki pałacowe i dworskie, miejskie i wiejskie 

aleje, trasy spacerowe); 

� rewitalizację zabytków architektury (przede wszystkim zespoły pałacowe, nieczynne stacje kolejowe 

i inne obiekty ujęte w ewidencji zabytków, a zwłaszcza w rejestrze zabytków); 

� kontynuację uporządkowania dolin rzecznych, zwłaszcza Kłodnicy w Kędzierzynie – Koźlu, oraz innych 

cieków przepływających przez poszczególne miejscowości, jako atrakcyjnego elementu krajobrazu 

w postaci lokalnych korytarzy ekologicznych; 

� utworzenie zielonych ciągów spacerowych, wykorzystując do tego fragmenty zachowanych zabytkowych 

alei spinających poszczególne miejscowości wiejskie; 

� budowę i modernizację wygodnych i bezpiecznych chodników z wydzielonym pasem dla rowerów 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych; 

� modernizację oświetlenia ulicznego. 

 

Koncepcja wskazuje na potrzebę kształtowania przestrzeni publicznej, jako miejsca integracji lokalnej 

społeczności, która buduje poczucie tożsamości mieszkańców z regionem również poza większymi miastami. 

Postuluje się zagospodarowanie wolnych przestrzeni na obszarach miejscowości wiejskich, najlepiej w okolicach 

już funkcjonujących obiektów publicznych (domy kultury, świetlice wiejskie, boiska sportowe, zabytkowe parki, 

itp.) na miejsca spotkań lokalnej społeczności (zadaszone altany, miejsca na ognisko, ławki, oświetlenie, itp.), 

place zabaw dla dzieci i małe centra rekreacyjne dla młodzieży (skate parki, siłownie na świeżym powietrzu). 

 

Zapisy wskazują ponadto, że w procesie planowania przestrzennego szczególny nacisk należy położyć na 

zachowanie i wyznaczanie nowych obszarów koncetrujących zieleń urządzoną reprezentowaną przez: zieleń 

parkową (parki miejskie, zamkowe, pałacowe), cmentarną, przykościelną, ogrody działkowe, skwery, a także 

przez szereg alei i szpalerów przydrożnych. Część z tych form podlega ochronie konserwatorskiej, jako zabytki 

kultury, a niektóre z nich predysponowane są nawet do objęcia ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody. 

Wskazuje się na potrzebę wzbogacania przestrzeni publicznych o małe parki miejskie, np. w Leśnicy i Ujeździe. 

 

W Koncepcji słusznie zwrócono uwagę na istotną rolę zieleni urządzonej. Ważnym elementem oferty 

i zagospodarowania przestrzeni publicznej są także miejsca na organizację imprez masowych. Poszczególne 

miasta subregionu mają zabezpieczone przestrzenie umożliwiające lokalizowanie większych imprez plenerowych. 

 

Lokalny system obszarów chronionych KKSOF stabilizuje funkcje krajobrazu poprzez ograniczenia 

w zagospodarowaniu, usankcjonowane prawnie. Jednak tak samo podlega procesom planowania 



Strona 113 

 
 
 
 
   

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KONCEPCJI KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO  
KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO SUBREGIONALNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko–Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 

przestrzennego, jako głównego narzędzia kształtowania i ochrony krajobrazu. Koncepcja wyznacza szereg 

obszarów postulowanych do objęcia ochroną, co ma znaczenie nie tylko w kształtowaniu bioróżnorodności, ale 

zespalania i wzmacniania funkcji i struktury czynnika naturalnego w ogólnej kompozycji krajobrazu na obszarze 

KKSOF. 

 

Ocenia, że przyjęte kierunki rozwoju obszarów funkcjonalnych ujęte w Koncepcji respektują prymat ochrony 

i kształtowania krajobrazu, który słusznie według powyższego opracowania powinien przejawiać się w 

zrównoważonym gospodarowaniu przestrzenią, a także podjęciem szeregu działań rewitalizacyjnych w zakresie 

ochrony krajobrazu kulturowego, kształtowania przestrzeni publicznej, jak i uzupełniania systemu obszarów 

chronionych. 

 

Rekomendacje: 

 

� umocnienie roli planowania przestrzennego, jako narzędzia służącego ochronie krajobrazu; 

� aktualizacja dokumentów planistycznych pod kątem ochrony i rozwoju krajobrazu kulturowego; 

� zdefiniowanie standardów jakości krajobrazu na poziomie planowania przestrzennego; 

� waloryzacja krajobrazowa na poziomie subregionalnym; 

� współpraca jednostek samorządów terytorialnych KKSOF w tworzeniu polityki przestrzennej w zakresie 

zarządzania przestrzenią i krajobrazem; 

� wzmocnienie roli partycypacji społeczeństwa w procesach decyzyjnych. 

 

6. 6. Zasoby naturalne. 
 

Obecnie prowadzone eksploatacje ze złóż wymienionych w podrozdziale 3.2 odbywają się w oparciu o wydane 

decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koncesje, których zaniechanie będzie się wiązało 

z rekultywacją terenu poeksploatacyjnego. 

 

Eksploatacja z wyznaczonych perspektywicznych złóż będzie konfliktowa z uwagi na ochronę gleb, krajobrazu, 

czy terenów leśnych. Ochrona zasobów kopalin w zakresie zagospodarowania przestrzennego musi uwzględniać 

w sposób wykluczający lub minimalizujący potencjalne konflikty z istniejącymi formami zagospodarowania 

i użytkowania przestrzeni, a zwłaszcza obszarami ochrony przyrody (turystyka i rekreacja), gleb (rolnictwo) 

i lasów, do czego odnoszą się postulaty Koncepcji. Niezależnie od konfliktowości obszarów perspektywicznych 

występowania kopalin należy je ujmować w gminnych dokumentach planistycznych, z myślą o przyszłej 

eksploatacji na miarę potrzeb rynkowych. Po zakończeniu eksploatacji górniczej poszczególne wyrobiska muszą 

zostać zrekultywowane w kierunku zgodnym z udzieloną koncesją na wydobycie. W miarę możliwości zaleca się 

wodny kierunek rekultywacji, umożliwiający późniejszy rozwój funkcji sportowo – rekreacyjnych i/lub rybackich. 

W zakresie ograniczania zagospodarowania, omawiane opracowanie wskazuje na wyłączenie z zainwestowania 

obszary udokumentowanych, ale nie eksploatowanych złóż kopalin. 

 

Rekomendowane działania zapobiegające, ograniczające i minimalizujące potencjalne negatywne oddziaływania 

wydobycia kopalin na etapie Koncepcji mogą się odnosić jedynie do konieczności uwzględniania obszarów 

perspektywicznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin KKSOF. 
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6. 7. Zabytki, dziedzictwo kulturowe. 
 

Ochronie wartości kulturowych i zabytkowych KKSOF, poza spełnieniem wymogów prawa, sprzyja edukacja 

społeczeństwa, rozwój przestrzeni cyfrowej, a także rozwój usług turystyki. 

 

Teren KKSOF jest zróżnicowany pod względem gęstości występowania obiektów zabytkowych. Łącznie na 

terenie KKSOF zlokalizowanych jest 277 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
28

, z czego 

145 znajduje się na obszarze gmin należących do powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego, a 132 na obszarze gmin 

należących do powiatu strzeleckiego. Pod względem ilościowym najwięcej obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków znajduje się na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle (70), co stanowi ponad ¼ wszystkich zabytków 

rejestrowych na terenie KKSOF. Drugą pod tym względem gminą są Strzelce Opolskie z 50 zabytkami 

rejestrowymi (ponad 18 % zabytków rejestrowych na terenie KKSOF). Najmniej obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków znajduje się na terenie gminy Zawadzkie (6), co stanowi nieco ponad 2 % wszystkich zabytków 

rejestrowych na terenie KKSOF. 

 

Wszystkie gminy z terenu KKSOF posiadają gminne ewidencje zabytków. Łącznie na terenie KKSOF ujętych 

w gminnych ewidencjach zabytków jest 2786 obiektów
29

, z czego najwięcej posiada gmina Strzelce Opolskie 

(737), a najmniej gmina Ujazd (82). 

 

Do najważniejszych zabytków w skali subregionalnej, wpisanych do rejestru zabytków, należy zaliczyć: 

� Pomnik Historii „Góra Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy”; 

� zespół zamkowy w Kędzierzynie – Koźlu obejmujący: 

- fragment miejskich murów obronnych z basztą, ul. Kraszewskiego 5 (nr rej. 702/64 z dn. 16.01.1964); 

- budynek zamkowy, ul. Kraszewskiego (nr rej. 829/64 z dn. 21.04.1964); 

- lamus starego zamku, ul. Kraszewskiego (nr rej. 830/64 z dn. 21.04.1964); 

- przedzamcze, ul. Pamięci Sybiraków 11 (nr rej. 831/64 z dn. 21.04.1964); 

- fragment murów obronnych, ul. Kraszewskiego (nr rej. 941/64 z dn. 18.08.1964). 

� zespół fortyfikacji fryderycjańskich w Kędzierzynie – Koźlu (nr rej. 1617/66 z dn. 20.09.1966); 

� Kanał Kłodnicki w Kędzierzynie – Koźlu (nr rej. 2194/89 z dn. 30.06.1989); 

� zespół pałacowo – parkowy w Sławięcicach (park: nr rej. 832/64 z 21.04.1964, P – 25/57 z 20.12.1957); 

� zespół klasztorny cystersów w Jemielnicy obejmujący: 

- Jemielnica: plebania (nr rej. 2011/74 z 29.04.1974); 

- Jemielnica: kaplica w ogrodzie klasztornym (nr rej. 2011/74 z 29.04.1974); 

- Jemielnica: ogrodzenie z dwiema bramami (nr rej. 2011/74 z 29.04.1974); 

- Jemielnica: dom mieszkalny ze spichlerzem (nr rej. 2011/74 z 29.04.1974); 

- Jemielnica: dawny młyn (nr rej. 2011/74 z 29.04.1974); 

- Jemielnica: dwa mostki na rzece (nr rej. 2011/74 z 29.04.1974); 

- Jemielnica: kościół parafialny pocysterski pw. Wniebowzięcia Marii (nr rej. 128/54 z 20.09.1954). 

� układ przestrzenny wsi Jemielnica (nr rej. 133/57 z 12.09.1957); 

                                                 
28 Na podstawie informacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu z 2015 roku. 
29 Na podstawie gminnych ewidencji zabytków, udostępnionych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu w 2015 roku. 
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� ruina zamku w Ujeździe (nr rej. 884/64 z 15.05.1964); 

� park w Strzelcach Opolskich (nr rej. 104/84 z 6.02.1984, 22/48 z 18.01.1948). 

 

Wskazania dotyczące kształtowania krajobrazu kulturowego ujęte w Koncepcji  KKSOF, odnoszą się do zapisów 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, które są równoznaczne z celami 

określonymi w Programie opieki nad zabytkami województwa opolskiego na lata 2007 – 2010. 

W zakresie wskazań ochrony dziedzictwa kulturowego, opracowanie wymienia szereg zagadnień wymagających 

korekt i uzupełnienia w przyszłych dokumentach planistycznych. W szczególności poruszają problem 

dezaktualizacji ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do aktualnych potrzeb ochrony i kształtowania 

krajobrazu kulturowego oraz zabytków, szczególnie niekompletnego ujęcia w ustaleniach tych dokumentów 

wymogów dla wszystkich obiektów i obszarów zabytkowych, a także niedostosowania do obowiązującego w tym 

zakresie prawa. 

 

Celem wyeliminowania niezgodności danych zawartych w pozostałych dokumentach strategicznych 

i planistycznych ze stanem faktycznym, postulaty  Koncepcji  wskazują na konieczność dokonania przez gminy 

analizy potrzeb oraz szczegółowego wytypowania obszarów, na których możliwa jest interwencja planistyczna 

w zakresie ograniczenia lub zakazu zabudowy ze względu na potrzebę ochrony i kształtowania krajobrazu 

kulturowego. Ponadto Koncepcja szczegółowo wskazuje na informacje (np. zachowanie wartości 

kompozycyjnych terenu, w tym usytuowania i relacji przestrzennych układów ruralistycznych), które powinna 

zawierać analiza, przyczyniając się w ten sposób do właściwego i rzetelnego ujęcia zagadnień ochrony zabytków 

i dziedzictwa kulturowego do przyszłych dokumentów planistycznych. 

W opracowaniu wyjaśniono również przyczyny złego stanu technicznego obiektów zabytkowych wskazując na 

problemy natury ekonomicznej i własnościowej, niemożliwe do uregulowania w procesie planowania 

przestrzennego. 

 

Korzystnie należy ocenić zalecenia dotyczące wymogu gruntownej rewitalizacji zaniedbanych założeń parkowych 

na terenie KKSOF poprzez opracowanie koncepcji nowego zagospodarowania na tych terenach i podjęcia prac 

modernizacyjnych przy porozumieniu właściwych organów administracji publicznej. Koncepcja wskazuje w tym 

zakresie na potrzebę współpracy gmin partycypujących w KKSOF. 

 

Ujęcie w Koncepcji obszarów z postulowanym ograniczeniem zabudowy ze względu na walory kulturowe jest 

istotną informacją dla formułowanych zapisów przyszłych dokumentów planistycznych, które pozwolą na 

zachowanie najcenniejszych walorów. 

 

Istotne znaczenie w zakresie ochrony dóbr kultury ma edukacja lokalnych społeczności oraz dostęp do szeroko 

pojętej kultury, której celem powinno być między innymi wzmacnianie poczucia więzi i tożsamości z regionem.  

W Koncepcji przeanalizowano bazę kulturalną, której wyniki wskazują na wysoką podaż obiektów kultury 

i podejmowanych przedsięwzięć. W związku z powyższym na etapie omawianego opracowania nie zakłada się 

potrzeby rezerwy nowych terenów ani budowy obiektów służących usługom kultury, a tylko w wybranych 

przypadkach ich doposażenie i rozbudowę zgodnie z listą inwestycji przedstawioną w Programie ZIT… Tym 

samym należy przede wszystkim efektywniej wykorzystać istniejące obiekty i otaczające je rezerwy terenowe. 

 



Strona 116 

 
 
 
 
   

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KONCEPCJI KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO  
KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO SUBREGIONALNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko–Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 

Rozwój turystyki w regionie również ma znaczenie w przypadku promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego.  

Postulaty analizowanego opracowania słusznie ukierunkowują rozwój turystyki oparty na istniejącym potencjalne 

kulturowo – przyrodniczym, a w dziedzinie ochrony zabytków wskazują na potrzebę podjęcia działań 

rewitalizacyjnych oraz nakierowują wprowadzenie funkcji turystycznych w obszar ochrony zabytków. Adaptacja 

zespołów pałacowo – parkowych i zabudowań folwarcznych na hotele, zajazdy lub pensjonaty z towarzyszącymi 

im ośrodkami sportowymi np.: jeździeckimi jest działaniem służącym zachowaniu walorów zabytkowych oraz ich 

stanu technicznego. Jako przykład podobnych działań, Koncepcja podaje funkcjonujący ośrodek we wsi Olszowa 

(gmina Ujazd). Wybrane zabytkowe stacje kolejowe (np.: Kadłub, Zimna Wódka, Leśnica, Długomiłowice, Polska 

Cerekiew), które docelowo mają stać się drogami rowerowymi, można przeznaczyć w całości lub częściowo na 

obiekty noclegowo – gastronomiczne, dedykowane głównie turystyce rowerowej.  

 

Ocenia się, że Koncepcja w sposób wyczerpujący diagnozuje zagadnienia ochrony dóbr kultury i stanowi grunt do 

formułowania zapisów dokumentów planistycznych , które w dalszym horyzoncie czasowym będą sprzyjać 

podejmowaniu działań w zakresie ochrony zabytków. 

 

 

Rekomendacje: 

 

• Uwzględnienie postulatów Koncepcji w przyszłych dokumentach planistycznych, uzupełnienie 

wskazanych niedostatków wiedzy i podjęcie poruszonych w opracowaniu działań służących rewitalizacji, 

zachowaniu i ochronie zabytków na terenie KKSOF, a przede wszystkim dostosowanie zapisów 

przyszłych dokumentów do obowiązującego prawa; 

• Promowanie turystyki opartej na walorach kulturowo – zabytkowych z wykorzystaniem istniejącego 

potencjału turystycznego; 

• Promowanie, organizowanie przedsięwzięć kulturalnych skierowanych na edukację mieszkańców 

subregionu; 

• Informatyzacja obiektów turystyki w zakresie dostępu do internetu (pensjonaty, hotele, parki, tereny 

o znaczeniu kulturowo – krajobrazowym). 

 

6. 8. Jakość życia ludzi.  
 

Wpływ realizacji określonych w Koncepcji  kierunków rozwoju przestrzennego na człowieka ma szeroki, 

wielowątkowy wymiar. Należy zaznaczyć, że miarą realizacji zapisów przedmiotowego dokumentu będzie ich 

implementowanie do dokumentów planowania przestrzennego i w tym kontekście należy dokonywać oceny 

potencjalnego wpływu. 

 

W odniesieniu do zasadniczego problemu zjawiska depopulacji na obszarze KKSOF  Koncepcja formułuje szereg 

działań w zakresie kreowania rozwoju gospodarczego, a tym samym powstawania nowych miejsc pracy dla 

mieszkańców subregionu. 

 

Transformacja systemowa w Polsce wymusiła szereg zmian, które w pierwszej dekadzie po 1989 roku 

niekorzystnie odbiły się także na analizowanym obszarze. Obecnie zmodernizowane zakłady produkcyjne, a 

zwłaszcza związane z przemysłem chemicznym oraz nowoczesne gospodarstwa rolne napędzają lokalną 
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gospodarkę. Jednocześnie prężnie rozwija się sektor usług. Struktura i rozmieszczenie usług publicznych i 

rynkowych jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb. W analizowanym opracowaniu podkreśla się, że stale 

rozwijający się sektor usługowy, zmodernizowane zakłady przemysłowe, a także nowo powstałe zakłady 

usługowe i rzemieślnicze dają znaczą część miejsc pracy. W oparciu o lokalne walory naturalne i kulturowe 

szansę dalszego rozwoju ma także sektor turystyczny, który może generować nowe miejsca pracy. Wyniki analiz 

stwierdzają, że subregion nie jest zagrożony bezrobociem strukturalnym. Obecny wskaźnik bezrobocia kształtuje 

się na zbliżonym poziomie w stosunku do innych gmin województwa opolskiego. 

 

Niekorzystnym zjawiskiem jest brak dobrze płatnych ofert pracy dla ludzi młodych i wykształconych. Szansę na 

poprawę sytuacji upatruje się w znalezieniu kolejnych inwestorów strategicznych, mogących zatrudnić 

pracowników nie tylko w sektorze produkcyjnym, ale także w usługach. Zaletą subregionu jest również mała 

odległość do większych miast południowej Polski i bliskość granicy z Republiką Czeską. Ważną funkcję pełnią 

również bardzo dobre połączenia transportowe i komunikacyjne oraz korzystne warunki naturalne, sprzyjające 

rozwojowi turystyki i rekreacji. Koncepcja wyznacza kierunki rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem 

roli cennych przyrodniczo obszarów, formułując wskazania do dokumentów planistycznych. Planowanie obszarów 

funkcjonalnych jest podstawowym narzędziem kreowania rozwoju gospodarki i ograniczania zjawiska depopulacji. 

Ponadto omawiane opracowanie postuluje rozwój zintegrowanego transportu publicznego, jako niezbędnego w 

kreowaniu kierunków rozwojowych pozostałych funkcji. Wszelkie wskazania w przedmiocie umocowania w 

dokumentach planistycznych rozwoju poszczególnych obszarów funkcjonalnych (usługi, produkcja) i 

formułowanie ich kierunków stanowią silne narzędzie kreowania gospodarki, których następstwem będzie 

przyciąganie potencjalnych inwestorów i tworzenie nowych, stabilniejszych miejsc pracy. 

 

Ocenia się, że postulaty Koncepcji wychodzą naprzeciw zasadniczym problemom demograficznym i rynkowym, 

a ich realizacja wpłynie w sposób korzystny i odczuwalny przez mieszkańców KKSOF. Należy zauważyć, że 

poprawa uwarunkowań gospodarczych będzie procesem rozłożonym w czasie i wymagać będzie zintegrowanego 

podejścia oraz zaangażowania lokalnych samorządów. 

 

Kolejnymi czynnikami wpływającymi na życie mieszkańców subregionu jest jakość środowiska i przestrzeni, które 

również w sposób szeroki zostały ujęte w analizowanym opracowaniu. Sformułowane w przedmiotowym 

opracowaniu kierunki rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł pozyskiwania energii, ograniczania transportu 

indywidualnego przy jednoczesnym rozwoju zintegrowanego transportu publicznego, jak i działań w zakresie 

wzmocnienia roli planowania przestrzennego w ochronie cennych przyrodniczo obszarów niewątpliwe będą 

skutkowały poprawą jakości środowiska subregionu, którego głównym problemem jest zły stan jakości powietrza 

i wód. Na poprawę funkcjonowania i integrowania lokalnych społeczności korzystnie wpłyną wskazane w 

Koncepcji trasy rowerowe, służące mieszkańcom KKSOF dla celów komunikacyjnych, istotnych dla powiązań 

wewnątrz poszczególnych gmin oraz pomiędzy nimi, a więc o znaczeniu subregionalnym. 

 

Niezwykle istotnym obszarem działań, wpływającym na jakość życia mieszkańców subregionu jest kształtowanie 

przestrzeni publicznej, której zasadniczym celem jest stworzenie warunków dla integracji społeczności. Służyć 

temu będzie zakładany w Koncepcji proces rewitalizacji miast i wybranych terenów wiejskich. W opracowaniu 

zdefiniowano działania służące poprawie wizerunku i estetyki przestrzeni publicznej poprzez szereg 

zaproponowanych kierunków działań, które powinny być uwzględnione na etapie planowania przestrzennego. 

Przyjazna funkcjonowaniu mieszkańców przestrzeń publiczna wpłynie na proces utożsamiania się lokalnych 
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społeczności z subregionem i świadomość wspólnej odpowiedzialności za jej kształtowanie, co będzie stanowić 

zachętę do zwiększenia partycypacji mieszkańców KKSOF w procesie decyzyjnym. 

 

W zakresie ochrony przed hałasem w Koncepcji postuluje się zakaz zabudowy wzdłuż dróg krajowych i 

wojewódzkich, które z uwagi na intensywny ruch kołowy generują największe uciążliwości ze strony hałasu oraz 

wyszczególniono postulowane, minimalne odległości dróg publicznych od istniejących i planowanych budynków z 

pomieszczeniami na pobyt ludzi. 

 

W omawianym opracowaniu wyszczególniono także działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego i 

przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym. 

 

Rekomendacje:  

 

� regularny monitoring postępu prac nad realizacją postulatów Koncepcji; 

� zwiększanie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniach administracyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem kształtowania przestrzeni publicznej, ochrony środowiska; 

� wzmocnienie systemu przepływu informacji do mieszkańców odnośnie tworzenia dokumentów 

planistycznych i realizacji nowych inwestycji; 

� angażowanie lokalnych organizacji pozarządowych w procesie rewitalizacji przestrzeni publicznych, np. 

konkursy na projekty zagospodarowania terenów zieleni; 

� wzmocnienie roli ośrodków kulturalnych w procesie organizowania przestrzeni publicznej; 

� wdrażanie idei poprawy komunikacji rowerowej wewnątrz ośrodków miejskich. 

 

6. 9. Otoczenie. 
 

Ocenia się, że ponadregionalny charakter zaproponowanych w Koncepcji kierunków rozwoju przyczyni się do 

wzmocnienia współpracy pozostałych jednostek administracyjnych województwa opolskiego, w tym województw 

ościennych. Szczególnie istotne znaczenie będzie miała współpraca w zakresie angażowania pozostałych 

województw w zakresie kształtowania form ochrony przyrody i definiowania przebiegu korytarzy ekologicznych o 

znaczeniu ponadlokalnym. Ponadto realizacja szeregu inwestycji infrastrukturalnych, sformułowanych w 

późniejszych dokumentach planistycznych będzie podlegała sektorowym konsultacjom na poziomie 

wojewódzkim, wzmacniając pozycję subregionu w skali województwa. Wzmocnienie roli KKSOF, jako ośrodka 

zrównoważonej gospodarki korzystnie wpłynie na poprawę dostępności ofert inwestycyjnych dla 

zainteresowanych z pozostałych części kraju. 

 

Za korzystne zjawisko o szerszym promieniu oddziaływania należy uznać docelową poprawę jakości powietrza, 

postulowaną w Koncepcji poprzez wyznaczenie działań i kierunków rozwoju służących wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań z zakresu zintegrowanego rozwoju komunikacji publicznej. 

Ponadlokalne znaczenie ma również zakładane w zapisach poszerzanie i rozwój oferty usług turystyki, opartej na 
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istniejących walorach krajobrazowo – kulturowych ze szczególnym uwzględnieniem występowania na terenie 

KKSOF systemu obszarów chronionych. Nie przewiduje się na obecnym etapie opracowania niekorzystnych 

oddziaływań na otoczenie KKSOF. 
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7. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE. 
 

Realizacja kierunków rozwoju przestrzennego określonych w  Koncepcji, których miarą będzie ich wprowadzanie 

do dokumentów planistycznych nie daje obecnie podstaw do identyfikacji oddziaływań transgranicznych. 

Subregion Kędzierzyńsko – Kozielski zlokalizowany jest w odległości ok. 11 km od Republiki Czeskiej – 

najbliższego Państwa członkowskiego. 
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8. POTENCJALNE ZMIANY W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD 
REALIZACJI KONCEPCJI. 
 

Postulowanie w Koncepcji kierunki rozwoju przestrzennego stawiają   na wzmocnienie współpracy samorządów 

KKSOF w zakresie ochrony środowiska w kształtowaniu obszarów funkcjonalnych na poziomie ponadlokalnym. 

Wariant, polegający na nie podejmowaniu prób regionalnego współdziałania ogranicza możliwość koordynacji 

rozwoju przestrzennego, zamykając proces decyzyjny w obecnych granicach podziału administracyjnego, czyli na 

poziomie gmin. Granice terenów objętych ochroną wykraczają poza granice konkretnych jednostek 

administracyjnych i tym samym stawiają wymóg wspólnego podejmowania decyzji w zakresie tworzenia planów 

ochrony, wprowadzania ograniczeń i zakazów zabudowy, jak i powoływania nowych terenów postulowanych do 

objęcia ochroną. Takie nowatorskie podejście buduje poczucie tożsamości mieszkańców z całym subregionem, 

daje również większe możliwości działań przez organizacje pozarządowe. 

 

Ponadto Koncepcja na swoim poziomie ogólności szeroko traktuje o zagadnieniach planistycznych KKSOF i dąży 

do modelu tworzenia i realizowania polityki przestrzennej na poziomie ponadlokalnym, co sprzyja wymianie 

informacji i osiągania efektu kompromisu przy tworzeniu całych obszarów funkcjonalnych. Taka forma współpracy 

umacnia narzędzie, jakim jest planowanie przestrzenne w kreowaniu spójnej, rzetelnie wypracowanej i opartej na 

wspólnych wartościach polityki zarządzania środowiskiem. Co bardzo istotne – koordynacja współpracy gmin 

KKSOF umożliwi podjęcie prac nad tworzeniem i ochroną ponadlokalnego systemu korytarzy ekologicznych, co 

będzie miało korzystny wpływ na bioróżnorodność również poza granicami obszaru KKSOF. Kierunki i koncepcje 

rozwoju przestrzennego KKSOF zostały wyznaczone z uwzględnieniem priorytetu zachowania najcenniejszych 

walorów i zasobów środowiska, zarówno już objętych ochroną, jak i tych postulowanych do objęcia.  

 

Zaniechanie realizacji postulatów Koncepcji  skutkowałoby niedostatecznym poziomem wiedzy ekologicznej 

poszczególnych gmin KKSOF w procesie kształtowania i ochrony środowiska, a także utrzymywaniem się 

niekorzystnych tendencji ograniczania  działań na rzecz środowiska w zamkniętych granicach administracyjnych. 

Omawiane opracowanie kładzie silny nacisk na kooperację jednostek administracyjnych subregionu w zakresie 

kształtowania polityki przestrzennej, a tym samym formułowania i wdrażania celów ochrony przyrody i 

środowiska. 

 

Budowanie polityki przestrzennej w skali subregionu korzystnie wpłynie na sprawność procesów decyzyjnych 

z zakresu realizacji inwestycji infrastrukturalnych, a także na obszar zarządzania gospodarką odpadami. 

W przypadku potencjalnych zmian legislacyjnych, współpraca samorządów na poziomie ponadlokalnym umożliwi 

szybsze i sprawniejsze dostosowywanie do nowych realiów zarządzania środowiskiem i przestrzenią, obecnie 

diagnozuje się brak takiego zjawiska i zbyt silną izolację poszczególnych gmin w zakresie wspólnie 

podejmowanych działań dla środowiska, co ma odzwierciedlenie w problemach związanych z gospodarką  

odpadami, zanieczyszczeniem wód  i powietrza, zwłaszcza w zakresie emisji niskiej, która jest jednym z 

trudniejszych obecnie problemów do rozwiązania na poziomie ponadlokalnym. 

 

W Koncepcji dokonuje się  także analizy aktualności obecnych dokumentów planistycznych pod kątem zmian 

legislacyjnych i wyznaczają obszary wymagające wprowadzenia korekt, bądź wypracowania nowego modelu 

zarządzania przestrzenią w ujęciu ponadlokalnym. Model ten sprzyja zapobieganiu negatywnych następstw braku 

integracji we współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji, który często przejawia się 

w degradacji przestrzeni publicznej, krajobrazu oraz środowiska. Ponadto postulaty zawarte w opracowaniu w 
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każdym z obszarów rozwoju KKSOF podkreślają rangę planowania przestrzennego, jako wiodącego instrumentu 

ochrony i kształtowania środowiska. Wariant  polegający na zaniechaniu realizacji Koncepcji   skutkowałby 

dalszym utrzymywaniem się niewłaściwie formułowanych i nieaktualnych ze stanem rzeczywistym zapisów 

studiów  i prawa miejscowego. Ma to bezpośrednie, negatywne przełożenie na stan ochrony cennych 

przyrodniczo obszarów, które wymagają obecnie zintegrowanego podejścia władz i sformułowania nowych zasad, 

a także celów ochrony, zwłaszcza w przypadku postulowanych do objęcia ochroną nowych obszarów. 

 

Celem strategicznym projektu utworzenia KKSOF jest wzmocnienie jego zdolności do kreowania wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Uzyskanie efektów realizacji 

tego celu będzie możliwe przy spełnieniu warunku zintegrowanego podejścia terytorialnego.  

Realizacja założonych w omawianym opracowaniu kierunków rozwoju otwiera drogę wielu możliwości kreowania 

spójnej polityki i uruchomienia środków na realizację planowanych działań, zaniechanie podejmowania tej szansy 

stoi w sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
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9. WARIANTY ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W PROJKCIE. 
 

Koncepcja KKSOF jest opracowaniem, które nie wyznacza ram dla realizacji poszczególnych inwestycji, nosząc 

cechy dokumentu o charakterze strategiczno – planistycznego, zawierającym zalecenia i wskazania do 

przyszłych dokumentów planistycznych oraz uczula na niektóre zależności i potencjalne konflikty w 

zagospodarowaniu. Tym samym Koncepcja nie rozstrzyga co do aspektów lokalizacyjnych poszczególnych 

inwestycji oraz nie przesądza o ich realizacji. Dlatego też na tym etapie nie można odnieść się do wariantowania 

przyjętych założeń koncepcyjnych względem lokalizacji. 

 

Przyjęty w analizowanym opracowaniu model rozwoju poszczególnych obszarów funkcjonalnych opiera się na 

istniejących jednostkach funkcjonalno – przestrzennych subregionu i w każdym z kierunków przyjmuje, jako 

priorytet ochronę wartości przyrodniczych. W Koncepcji dokonano również analizy obowiązujących obecnie 

zapisów prawa miejscowego wskazując na obszary nadal wymagające rewitalizacji, potencjalnej zmiany sposobu 

użytkowania terenów, bądź przyjęcia innego, niż dotychczas obrany kierunek polityki przestrzennej, opartej 

przede wszystkim na zrównoważonym gospodarowaniu przestrzenią i zasobami. W związku z powyższym 

postulaty zdefiniowane w Koncepcji same w sobie stanowią wariant obecnie prowadzonej gospodarki 

przestrzennej na obszarze KKSOF, który na szerszą skalę respektuje prymat ochrony środowiska. 

 

Potencjalny wariant Koncepcji polegałby na braku odniesienia postulowanych kierunków rozwoju do dokumentów 

planistycznych, przybierając bardziej ogólną i teoretyczną formę opracowania. Jednak takie rozwiązanie stałoby 

w sprzeczności z celem formułowania kierunków rozwoju przestrzennego KKSOF, którego realizacja nastąpi 

jedynie po wdrożeniu przyjętych postulatów do dokumentów planistycznych gmin subregionu. Wobec 

powyższego, przyjęty wariant Koncepcji  uznano, jako optymalny w kontekście możliwości realizowania jego 

wskazań. 

 

Miarą ewaluacji założeń zawartych w analizowanym opracowaniu będzie wdrażanie zawartych w niej ustaleń do 

gminnych dokumentów strategicznych i planistycznych, a zwłaszcza studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Należy 

zaznaczyć, że wdrażanie Koncepcji nie jest obligatoryjne i nie obwarowane obowiązkiem prawnym. Zatem 

dobrowolność implementowania wskazanych w projekcie kierunków rozwoju przestrzennego utrudnia na 

obecnym etapie możliwość definiowania wariantów. Należy jednak zauważyć, że projekt określa wyczerpująco 

działania służące szeroko pojętej ochronie środowiska i nie nasuwa sugestii, co do zmian przyjętych kierunków 

rozwoju KKSOF. 
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10. METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ KONCEPCJI ORAZ 
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA. 
 

Monitoring jest podstawowym narzędziem umożliwiającym obserwację postępów realizacji Koncepcji. 

Bezpośrednim wyznacznikiem (skutkiem realizacji) ewaluacji przedmiotowego opracowania będzie wdrażanie 

zawartych w niej ustaleń do gminnych dokumentów strategicznych i planistycznych, a zwłaszcza studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Każda z gmin wchodzących w skład KKSOF jest zobowiązana do dokonania Oceny aktualności 

studium i planów miejscowych. Ocena pozwoli na określenie konkretnych potrzeb dotyczących zakresu 

potencjalnych zmian gminnych dokumentów planistycznych. Wójt, Burmistrz albo Prezydent Miasta przekazuje 

wspomnianą Ocenę… Radzie Gminy co najmniej raz w czasie kadencji Rady. Monitoring stopnia implementacji 

wskazań zawartych w Koncepcji do dokumentów planistycznych będzie między innymi polegał na porównaniu 

stanu bieżącego ze stanem wyjściowym. Proces monitorowania pozwoli na weryfikację funkcjonalności założeń 

analizowanego opracowania w procesie planowania przestrzennego i ewentualną korektę zapisów. 

 

W opracowaniu zakłada się  powołanie zespołu monitorującego, składającego się z przedstawicieli wszystkich 

gmin wchodzących w skład KKSOF. Zdolność zespołu monitorującego postępy realizacji Koncepcji do 

reagowania na zmiany i podejmowanie odpowiednich działań jest jednym z ważniejszych wyznaczników jej 

sukcesu. Skuteczny monitoring pozwala na wczesne dostrzeganie zagrożeń oraz wykorzystanie pojawiających 

się szans. Do każdego z działów tematycznych Koncepcji (w tym ochrony przyrody i zasobów naturalnych), 

podlegających analizie i opracowaniu założeń rozwojowych, zaproponowano zestaw pomocniczych wskaźników, 

które mogą umożliwiać porównywanie zachodzących zmian. Powołany zespół monitorujący powinien wyłonić 

specjalistę, odpowiedzialnego za koordynowanie kwestii środowiskowych projektu. 

 

Wskaźniki z zakresu ochrony przyrody i środowiska, wskazane do monitorowania: 

� udział (%) powierzchni obszarów prawnie chronionych; 

� klasy jakości wód podziemnych; 

� stan jednolitych części wód powierzchniowych; 

� lesistość (%) KKSOF; 

� udział (%) powierzchni gleb chronionych przeznaczonych na działalności rolnicze; 

� udział (%) użytków rolnych objętych zabiegami przeciwerozyjnymi z ogółu powierzchni użytków rolnych 

zagrożonych erozją. 

 

Powyższą listę przyrodniczych czynników ewaluacji Koncepcji postuluje się uzupełnić o udział utworzenia 

projektowanych obecnie obszarów chronionych na terenie KKSOF. 
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11. STRESZCZENIE. 
 

Prognoza oddziaływania na środowisko Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego została sporządzona na potrzeby procedury 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przeprowadzone w prognozie analizy opierały się na metodzie 

oceny polityk, która określa, czy kwestie dotyczące zasad ochrony środowiska zostały należycie i wyczerpująco 

ujęte w Koncepcji i umożliwiają poprawę standardów jakości środowiska. 

 

W prognozie ocenie poddane zostały rozwiązania kierunków rozwoju KKSOF, które są zbiorem wytycznych 

i zaleceń do formułowania dokumentów na poziomie planowania przestrzennego, nie identyfikowano natomiast 

oddziaływania poszczególnych inwestycji, gdyż Koncepcja nie wyznacza ram dla ich realizacji oraz nie 

rozstrzyga, co do ich lokalizacji. Wyznaczone w projekcie kierunki rozwoju oparte są na informacjach zawartych 

w obowiązujących dokumentach strategicznych i planistycznych, przyjętych już do obrotu prawnego. 

 

W analizowanym opracowaniu wyznaczono orientacyjnie korytarze przebiegu poszczególnych elementów 

infrastruktury oraz funkcji terenów sugerując potencjalne kierunki rozwoju przestrzennego i gospodarczego, 

porządkując w ten sposób przestrzeń w skali subregionu. 

  

W prognozie dokonano oceny zawartości Koncepcji i jej powiązań z innymi dokumentami. Zidentyfikowano 

również istniejące problemy ochrony środowiska na obszarze KKSOF, a także przeprowadzono charakterystykę 

istniejącego stanu środowiska ze szczególnym uwzględnieniem standardów jakości i systemu istniejącego 

systemu obszarów objętych ochroną. 

Istotnym punktem prognozy było zidentyfikowanie istniejących problemów ochrony  środowiska na analizowanym 

obszarze, do których zaliczono :  

 

• Zanieczyszczenie powietrza. Analiza standardów jakości środowiska na terenie KKSOF wskazuje na 

utrzymujący się od kilku lat problem utrzymania standardów jakości powietrza (pył PM10, 

benzo(a)piren). Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w skali całego subregionu jest emisja 

niska; 

• Jakość wód. Głównym problemem jakości wód powierzchniowych subregionu jest ich zły stan 

ekologiczny i chemiczny; 

• Zagrożenie powodziowe. Na terenie KKSOF określono obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

Największe zagrożenie na terenie KKSOF stanowią wezbrania powodziowe w górnym biegu zlewni rzeki 

Odry; 

• Zagrożenia obszarów chronionych. Obecny system obszarów chronionych wymaga umocnienia w 

zapisach dokumentów planistycznych i stworzenia spójnego modelu zarządzania, realizowanego na 

poziomie ponadlokalnym, w celu uniknięcia konfliktów lokalizacyjnych na poziomie planowania 

przestrzennego; 

• Zabytki, dobra kultury. Podczas prac nad Koncepcją KKSOF analiza obowiązujących studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin KKSOF w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury wykazała 

szereg zagadnień wymagających korekty i uzupełnienia, m.in.: dezaktualizacja danych, niezgodność 

zapisów z obowiązującym prawem, brak właściwego objęcia ochroną w dokumentach planistycznych 
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cennych układów przestrzennych miejscowości, czy braku właściwego podkreślenia rangi cennych 

obszarów i obiektów zabytkowych; 

• Niekorzystne zjawiska demograficzne na obszarze KKSOF są istotnym czynnikiem, który obecnie 

ogranicza możliwości rozwoju gospodarczego.. 

 

W dalszej części przeprowadzono analizę przyjętych w projekcie kierunków rozwoju przestrzennego na 

poszczególne elementy środowiska, jak bioróżnorodność i zasoby środowiska, zasoby dziedzictwa kulturowego, 

jakość środowiska. Przytoczono w tym zakresie konkretne rozwiązania ujęte w Koncepcji, sprzyjające 

kształtowaniu środowiska na poziomie planowania przestrzennego i zrównoważonemu gospodarowaniu 

przestrzenią. Wyznaczono również rekomendacje, jako zbiór wskazań i wytycznych, przyjmujących sprzyjający 

ochronie i kształtowaniu środowiska kierunek działań. Rekomendacje sformułowano w założeniu wdrażania 

postulatów Koncepcji do dokumentów planistycznych, jednak należy podkreślić iż mają one charakter 

sugestywny, skłaniający do dalszej dyskusji na etapie planowania przestrzennego. 

 

Odniesiono się również do zdiagnozowanych problemów ochrony środowiska, a ocena pozwoliła na 

wyodrębnienie korzystnych następstw realizacji Koncepcji : 

 

• Postulowanie wykorzystania energii odnawialnych na cele energetyczne obszaru opracowania, 

• Rozwiązania  służące ograniczaniu presji zanieczyszczeń na powietrze, 

• Propagowanie zrównoważonego transportu publicznego, 

• wskazanie na planowane inwestycje związane z modernizacją i rozwojem systemu odprowadzania 

ścieków w poszczególnych gminach, wchodzących w skład KKSO, 

• zaproponowanie nowych obszarów postulowanych do objęcia ochroną i tym samym wzmocnienie 

lokalnego systemu korytarzy ekologicznych, 

• postulowanie wprowadzenia ograniczeń i zakazów zabudowy na obszarach newralgicznych, w tym na 

obszarach objętych ochroną prawną, 

• postulowanie rozwoju gospodarczego ukierunkowanego na tworzenie nowych miejsc pracy dla 

mieszkańców KKSOF. 

Wyżej wymienione rozwiązania stanowią jedynie poszczególne przykłady działań ujętych w Koncepcji, służących 

ochronie środowiska  i przyrody, a także poprawie sytuacji demograficznej subregionu. 

 

Oceniono, że w każdym z przyjętych w analizowanym opracowaniu kierunków rozwoju uwzględniono prymat 

ochrony środowiska, a w newralgicznych obszarach (zwłaszcza cennych przyrodniczo) formułują ograniczenia 

w zagospodarowaniu i wprowadzaniu nowych funkcji, mogących generować konflikty lokalizacyjne i społeczne. 

Przyjęte rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne sprzyjają ograniczaniu potencjalnym, negatywnym 

oddziaływaniom bądź potęgują oddziaływania korzystne. 

 

W prognozie określony został również model monitorowania postępów wdrażania Koncepcji oraz zaproponowane 

zostały wskaźniki z zakresu ochrony przyrody i środowiska, wskazane do monitorowania. 

 

Postulaty ujęte w analizowanym opracowaniu ukierunkowane są na wzmocnienie współpracy samorządów 

KKSOF w zakresie ochrony środowiska w kształtowaniu obszarów funkcjonalnych na poziomie ponadlokalnym. 

Oceniono, że wariant, polegający na nie podejmowaniu prób regionalnego współdziałania ogranicza możliwość 
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koordynacji rozwoju przestrzennego, zamykając proces decyzyjny w obecnych granicach podziału 

administracyjnego, co utrudnia zintegrowane zarządzanie środowiskiem i przestrzenią na poziomie 

ponadlokalnym. Granice terenów objętych ochroną wykraczają poza granice konkretnych jednostek 

administracyjnych i tym samym stawiają wymóg wspólnego podejmowania decyzji w zakresie tworzenia planów 

ochrony, wprowadzania ograniczeń i zakazów zabudowy, jak i powoływania nowych terenów postulowanych do 

objęcia ochroną. Takie podejście buduje poczucie tożsamości mieszkańców z całym subregionem. 

 

W ostatecznej ocenie przyjmuje się, Koncepcja stanowi fundament dla wzmacniania zdolności KKSOF do 

kreowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia jego mieszkańców na dalszych 

etapach tworzenia polityki przestrzennej. 

 

Celem strategicznym projektu utworzenia KKSOF jest wzmocnienie jego zdolności do kreowania wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. 
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