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1. WSTĘP – cel i zakres opracowania. 
 

1. 1. Cele projektu „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju KKSOF”. 

 

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. Projekt 

zgłoszony przez gminę Kędzierzyn – Koźle znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenionych projektów 

spośród 78 złożonych w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na działania wspierające 

jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. 

 

Poprzez Kędzierzyńsko – Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny (KKSOF) należy rozumieć teren 

obejmujący swoim zasięgiem następujące 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. 

 

Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie zdolności KKSOF do kreowania wzrostu gospodarczego i 

tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Cele szczegółowe służące realizacji celu 

głównego to: 

� wzmocnienie funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między Kędzierzynem – 

Koźlem a jego otoczeniem; 

� wypracowanie spójnego modelu planowania przestrzennego angażującego podmioty wewnątrz obszaru 

funkcjonalnego; 

� przygotowanie dokumentacji dla projektów, które mają być finansowane ze środków funduszy 

strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020; 

� dążenie do racjonalnego nasycenia całego obszaru różnorodnymi funkcjami miejskimi oraz usługami 

wyższego rzędu; 

� wspieranie działań służących rozwiązaniu problemów demograficznych występujących na obszarze 

funkcjonalnym; 

� przygotowanie miejskiego obszaru funkcyjnego do wdrażania założeń wynikających z KPZK 2030 

dotyczących planowania na obszarach funkcjonalnych i wytycznych UE w zakresie polityki spójności; 
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� wzmocnienie współpracy gmin miejskich i wiejskich, koniecznej dla realizacji wspólnych działań na 

obszarze funkcjonalnym; 

� wsparcie społeczności w kreowaniu rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego; 

� integracja wspólnych działań publicznych poprzez zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa 

służącego przygotowaniu programu działań ZIT. 

 

Zakres tematyczny przewidzianych do realizacji zadań wewnątrz obszaru dotyczy następujących zagadnień: 

� uspójnienie planowania przestrzennego na styku jednostek administracyjnych; 

� energooszczędne struktury przestrzenne (zwarte miasto, efektywne systemy sieci infrastruktury 

technicznej i gospodarki komunalnej); 

� rewitalizacja zdegradowanej tkanki miejskiej; 

� spójny system inwestycyjny, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej i komunalnej; 

� zintegrowane systemu transportu publicznego; 

� zintegrowane zarządzanie zasobami przyrodniczymi i wodnymi; 

� polityka mieszkaniowa; 

� zatrudnienie i rynek pracy; 

� kształtowanie przestrzeni publicznych; 

� działania powiązane z celami tematycznymi funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020, wynikające z 

przeprowadzonych badań, diagnoz i analiz. 

 

1. 2. Zakres opracowania Koncepcji. 

 

Zgodnie z umową na opracowanie Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego zakres zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentu, który 

zawierać będzie merytoryczne opracowanie następujących elementów: 

� 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; 

� rozmieszczenie obiektów infrastruktury społecznej i sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

ponadlokalnym; 

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

turystycznych) i przemysłowych; 

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

� kierunki rozwoju sieci dróg kołowych; 

� 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 ewentualnych nowych lokalizacji dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; 

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

niezgodności. 
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1. 3. Koncepcja a system planowania przestrzennego w Polsce. 

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 

199) określa szczegółowo hierarchię dokumentów planistycznych, tworzących system planowania 

przestrzennego w Polsce. Choć w nazwie każdego z nich występuje pojęcie „zagospodarowanie przestrzenne”, 

nietrudno zauważyć, porównując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z koncepcją przestrzennego 

zagospodarowania kraju czy nawet planem zagospodarowania przestrzennego województwa, jak dalece 

odmienne podejście do przestrzeni znajduje w nich wyraz, jak różnią się przeznaczeniem, sposobem 

oddziaływania i skutkami prawnymi zawartych w nich zapisów, nie mówiąc o formie opracowania czy skali części 

graficznej planu. 

 

Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego subregionalnego obszaru funkcjonalnego nie należy do ustawowo 

uregulowanego systemu planowania przestrzennego. Podjęcie prac planistycznych na poziomie subregionów 

zalecane jest przez Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, jednak opracowania powstające 

na tym szczeblu należą do fakultatywnych. Pomiędzy obligatoryjnym dokumentem gminnym, jakim jest studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa, nie ma pośredniej płaszczyzny planowania przestrzennego, która mogłaby poniekąd równoważyć 

bardzo silną pod względem politycznym, prawnym i finansowym pozycję gmin w systemie samorządu 

terytorialnego w naszym kraju, znajdującą wyraz również we władztwie planistycznym. Taka płaszczyzna, w 

postaci dobrowolnych związków planistycznych, tworzonych przez samorządy gminne i powiatowe, obejmujące 

obszar odpowiadający średnio kilku powiatom, ukształtowała się w Niemczech, uchodzących zasadnie za 

przykład przestrzeni dobrze zaplanowanej, traktowanej z wielką dbałością jako cenne dobro, a zarazem 

charakteryzujących się, podobnie jak Polska, stosunkowo silną pozycją gmin w hierarchii władz samorządowych. 

Związki te opracowują tak zwane plany regionalne na bazie map w skali 1:100000 lub 1:150000.  

 

Podjęcie ze wsparciem Unii Europejskiej prac nad subregionalnymi koncepcjami rozwoju przestrzennego w 

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

przy czym za cenne novum należy uznać fakt, 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 

subregionalna nie jest więc prostą sumą dokumentów gminnych i nie rodzi samoistnie żadnych skutków prawnych 

porównywalnych z planami gminnymi, ani w stosunku do obywateli ani w stosunku do innych planów. Nie 

stanowi w żadnej mierze planu użytkowania terenów, lecz koncepcję rozwoju subregionu w ujęciu 

przestrzennym. 

  

Merytoryczna zawartość niniejszej Koncepcji odpowiada zakresowi zamówienia, który nie jest zdeterminowany 

przez ustawę, lecz został określony w warunkach przetargu przez Zamawiającego. Zakres ten nie obejmuje 

wszystkich treści, które znaleźć można w planach wojewódzkich i w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego; inne też dziedziny, niż w tych obligatoryjnych dokumentach, skupiają na 

sobie największe zainteresowanie, wyrażające się między innymi objętością poszczególnych rozdziałów. Ze 

zrozumiałych względów do tych dziedzin, które zresztą z natury rzeczy domagają się spojrzenia planistycznego 

przekraczającego granice pojedynczych gmin, należą usługi o znaczeniu ponadlokalnym, infrastruktura 

techniczna, komunikacja, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii. Szczegółowość potraktowania tych 
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dziedzin uzasadniona jest więc ich ważnością dla subregionalnego poziomu zagospodarowania przestrzennego, 

a nie tylko potrzebą formalnego spełnienia wymogów Zamawiającego. 

 

Stosownie do tychże wymogów niniejsza Koncepcja ma charakter strategiczno – planistyczny. Stanowi poniekąd 

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. Zawiera ponadto stosunkowo dużo autorskich, 

konkretnych i uzupełniających propozycji, nierzadko wykraczających nawet poza szeroko pojętą gospodarkę 

przestrzenną, co jest wyrazem także jej strategicznego charakteru. W związku z tym tekst składa się z 

całościowych bloków tematycznych, bez wyodrębnienia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, które w innych opracowaniach planistycznych wyraża się często oddzieleniem opisu stanu 

istniejącego od określenia kierunków przyszłych jego zmian. Poszczególne rozdziały (bloki tematyczne) Koncepcji 

obejmują zarówno elementy diagnozy, jak i wnioski dla gospodarki przestrzennej, wynikające z celów rozwoju, 

sformułowanych w wymienionych wyżej dokumentach strategicznych. 

 

Graficzna część niniejszej Koncepcji, w skali określonej w warunkach przetargu (1:50000), pod względem stopnia 

szczegółowości sytuuje się pomiędzy gminnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, a planem wojewódzkim. Podkreślić należy, że operuje się tu w znacznej mierze symbolem – 

wiele obiektów, istotnych dla treści opracowania, nie może być w tej skali wiernie przedstawionych w sposób 

powierzchniowy (np.: pojedyncze budynki, szerokość cieków wodnych, szczegółowy przebieg dróg, itp.). Te 

oczywiste uwagi mają na celu przypomnienie, że Koncepcja nie zawiera żadnych treści specyficznych dla 

poszczególnych działek gruntowych, i że jej cel daleki jest od tych, jakie ustawodawca wyznaczył opracowaniom 

gminnym. Tym niemniej Koncepcja przedstawia obszerny materiał faktograficzny, który zarówno w postaci 

tekstowej, jak i graficznej, stanowi swoistą, selektywną w doborze materiału, lecz bogatą w wartościowe 

informacje monografię subregionu. 
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KKSOF. 
 

2. 1. Położenie geograficzne i administracyjne. 

 

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. 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). 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 1: 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). 
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Według J. Kondrackiego południowo – zachodnie krańce KKSOF położone są w mezoregionie Płaskowyżu 

Głubczyckiego, część południowa w mezoregionie Kotliny Raciborskiej, a część północna w mezoregionie Niziny 

Opolskiej. Dwa ostatnie mezoregiony rozdziela, wciśnięty pomiędzy nie wyraźnym klinem, mezoregion Chełmu, 

który obejmuje tym samym centralną część KKSOF. Granica pomiędzy mezoregionami Chełmu a Kotliny 

Raciborskiej i Niziny Opolskiej jest jednocześnie granicą pomiędzy makroregionami Niziny Śląskiej i Wyżyny 

Śląskiej, podprowincjami Nizin Środkowopolskich i Wyżyny Śląsko – Krakowskiej i w końcu pomiędzy prowincjami 

Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Polskich. Reasumując należy podkreślić, że położenie 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. 

 

Odległość z największego miasta KKSOF – Kędzierzyna–Koźle – do Opola (stolica województwa) wynosi 50 km, 

Ponadto do: 

� Katowic – 65 km; 

� Wrocławia – 130 km; 

� Krakowa – 140 km; 

� Poznania – 300 km; 

� Warszawy – 310 km; 

� Gdańska – 520 km. 

Odległość z Kędzierzyna–Koźle do najbliższych, większych drogowych przejść granicznych wynosi: 

� Czechy (Pietrowice) – 50 km; 

� Słowacja (Zwardoń) – 130 km; 

� Niemcy (Jędrzychowice) – 280 km; 

� Ukraina (Korczowa) – 410 km; 

� Białoruś (Terespol) – 500 km; 

� Rosja (Bezledy) – 560 km; 

� Litwa (Budzisko) – 620 km. 

 

Gminy tworzące KKSOF wchodzą w skład województwa opolskiego. Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 

01 stycznia 1999 roku, gminy: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn–Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś 

wchodzą w skład powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego, zaś gminy: Jemielnica, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd 

i Zawadzkie wchodzą w skład powiatu strzeleckiego. Tak wyznaczony obszar 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; 

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

 

 

 

 

Źródło reprodukcji: http://www.gminy.pl/ 
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RYCINA 2: Położenie KKSOF na tle województwa opolskiego. 

Źródło reprodukcji: Delimitacja granic Kędzierzyńsko – Kozielskiego Obszaru Funkcjonalnego, EU–CONSULT sp. z o.o., 2013.  
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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 podstawowe1, 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 

                                                 
1 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. 

 

2. 2. Struktura użytkowania gruntów. 

 

TABELA 2: Struktura użytkowania gruntów w 2005 roku (w %). 

 

Jednostka 

administracyjna 

Użytki rolne Lasy 

i grunty 

leśne 

Pozostałe 

grunty 

i nieużytki 

Razem w tym 

grunty orne sady łąki pastwiska 

Bierawa 21,43 83,56 0,39 11,74 4,31 62,19 16,38 

Cisek 88,71 85,98 0,22 11,32 2,48 1,02 10,27 

Kędzierzyn – Koźle  23,44 87,04 0,69 10,06 2,21 46,09 30,47 

Pawłowiczki 87,81 93,27 1,48 3,53 1,72 5,46 6,73 

Polska Cerekiew 87,02 90,25 0,32 7,73 1,70 5,13 7,85 

Reńska Wieś 80,18 89,29 0,15 8,89 1,67 9,67 10,15 

Jemielnica 35,02 74,15 0,23 22,57 3,05 60,75 4,23 

Leśnica 74,76 86,67 0,81 8,61 3,92 15,81 9,43 

Strzelce Opolskie 58,98 83,99 0,32 10,37 5,33 30,76 10,26 

Ujazd 67,75 84,28 0,21 7,85 7,65 23,73 8,52 

Zawadzkie 28,06 52,60 0,22 35,92 11,27 62,39 9,55 

KKSOF razem 57,65 85,85 0,57 9,96 3,62 30,79 11,56 

Województwo Opolskie 62,08 86,88 0,30 10,35 2,47 27,08 10,84 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 

 

Struktura użytkowania gruntów jest dość zróżnicowana, jednakże można tu zaobserwować naturalne 

prawidłowości. Stosunkowo najwięcej terenów określanych jako „pozostałe”, do których należą między innymi: 

obszary zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe (w tym górnicze), place, ulice, skwery, parki, tereny 

wodne, nieużytki, itp.), występuje na obszarze gminy miejskiej (Kędzierzyn – Koźle) i miejsko – wiejskiej z 

dominującym udziałem miasta (Strzelce Opolskie) bądź na terenie gmin z rozwiniętą siecią osadniczą (Cisek, 

Reńska Wieś) lub na terenie gminy ze znacznym udziałem terenów górniczych (Bierawa), zaś najmniej na 

obszarze typowych gmin wiejskich (Jemielnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew). Najwięcej terenów leśnych 

występuje na obszarze gmin położonych w rejonie Lasów Stobrawsko – Turawskich (Zawadzkie, Jemielnica, 

Strzelce Opolskie) lub innych większych kompleksów leśnych, w tym przypadku Borów Kędzierzyńsko – 

Kozielskich (Bierawa, Kędzierzyn – Koźle), zaś najmniej na obszarach wylesionego Płaskowyżu Głubczyckiego 

(Pawłowiczki, Polska Cerekiew). Natomiast najwięcej użytków rolnych występuje analogicznie na obszarze gmin 

typowo wiejskich i/lub pozbawionych większych kompleksów leśnych (Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, 
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Reńska Wieś), zaś najmniej na obszarze gmin miejskich i/lub ze znacznym udziałem lasów (Bierawa, Kędzierzyn 

– Koźle, Zawadzkie). Należy nadmienić, że struktura użytkowania gruntów w całym subregionie jest bardzo 

zbliżona do struktury charakteryzującej województwo opolskie. Natomiast Kędzierzyn – Koźle charakteryzuje się 

najbardziej zrównoważoną strukturą użytkowania gruntów co w ujęciu sumarycznym jest odzwierciedleniem jego 

zróżnicowanego zagospodarowania, począwszy od terenów rolniczych (Rogi, część Cisowej i Sławięcic), poprzez 

tereny zwartej zabudowy miejskiej i przemysłowej (Koźle, Pogorzelec, Śródmieście, Osiedle Piastów, Azoty, 

Blachownia) po tereny leśne. 

 

Reasumując użytki rolne stanowiły 57,65 % ogólnej powierzchni KKSOF, lasy i grunty leśne 30,79 %, a pozostałe 

grunty i nieużytki 11,56 %. Natomiast struktura użytków rolnych kształtowała się w następujący sposób:  

� grunty orne – 85,85 %; 

� sady – 0,57 %; 

� łąki – 9,96 %; 

� pastwiska – 3,62 %. 

 

RYCINA 3: Struktura użytkowania gruntów na terenie KKSOF w 2005 roku. 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 
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RYCINA 4: Struktura użytkowania gruntów w 2005 roku. 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 
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2. 3. Uwarunkowania klimatyczne. 

 

2.3.1. Charakterystyka regionów klimatycznych i wybranych elementów meteorologicznych. 

 

Według poglądów wyrażanych we współczesnym piśmiennictwie klimatologicznym pod pojęciem klimatu rozumie 

się regularne następstwo zmian atmosferycznych występujących w danej miejscowości lub regionie 

geograficznym. Wspomniane następstwo jest rezultatem działania zespołowego wszystkich elementów 

meteorologicznych oraz procesów fizycznych uwarunkowanych charakterem powierzchni Ziemi i jej pokryciem. 

Suma tych wpływów decyduje o charakterystycznych w danym regionie lub miejscowości typach pogody i ich 

układzie w czasie (…). Klimat był i jest elementem środowiska przyrodniczego jakim jest Ziemia (...). Człowiek 

żyje na dnie powłoki atmosferycznej otaczającej powierzchnię kuli ziemskiej. Odczuwał i nadal odczuwa 

przemożne uzależnienie od otaczających warunków atmosferycznych, a tym samym od pogody i klimatu. 

Najwyżej zorganizowane cywilizacje z reguły rozwinęły się w strefach, które można uznać pod względem 

warunków klimatycznych za uprzywilejowane, a więc głównie w strefach ciepłych, przeważnie półsuchych, nad 

dużymi rzekami (…). W miarę rozwoju wiedzy o środowisku przyrodniczym, poznawaniu prawidłowości i reguł w 

odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska, nastąpiła zmiana w stopniu uzależnienia człowieka od 

otaczających go warunków klimatycznych (…). Rozwój nauki i techniki niewątpliwie zmienił, osłabił nieco, tak 

silną niegdyś zależność człowieka od stanów pogody i klimatu. Nadal jednak od stanów środowiska 

atmosferycznego, a ściślej od stanów pogody są uzależnione rezultaty osiągane np.: w rolnictwie (Woś, 1999). 

Można więc założyć, że klimat danego regionu geograficznego ma również wpływ na decyzje jakie podejmuje 

człowiek w zakresie osadnictwa czy wyboru środków transportu i komunikacji. Jest to ważne dla niniejszej 

Koncepcji między innymi ze względu na potrzebę określenia funkcjonalnego przeznaczenia poszczególnych 

obszarów czy charakteru zintegrowanego systemu transportowego, a także komunikacji rowerowej, które na 

etapie przygotowania zakresu Koncepcji otrzymały a priori znaczną rangę. 

 

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 płaskowyży 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.  
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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, 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. 

  

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. 
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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. 

 

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 5: Rozkład średnich temperatur oraz sum opadów dla Opola. 

 

Źródło: IMGW, 2015. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

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 (j.w.) 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. 
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2.3.2. Lokalne warunki klimatyczne. 

 

Największy wpływ na kształtowanie warunków klimatycznych mają takie elementy jak średnie temperatury, ilość i 

rozkład opadów atmosferycznych, nasłonecznienie, główne kierunki wiatrów, itd. Lokalne warunki klimatyczne 

uzależnione są również od całokształtu warunków fizjograficznych, głównie od rzeźby terenu i warunków 

wodnych. Z bioklimatycznego punktu widzenia najkorzystniejsze są tereny wysoczyzn, poza głębokimi dolinami 

rzek i potoków oraz tereny należące do obniżeń śródgórskich. Jest to teren położony poza strefą inwersji 

termiczno – wilgotnościowej. Lokalne zróżnicowanie pomiędzy wysoczyznami a dnami dolin zaznacza się na ogół 

w godzinach nocnych i wczesnoporannych, przy bezchmurnej i bezwietrznej pogodzie. Różnica wilgotności może 

wówczas osiągnąć 5 – 10 %, a temperatury 0,5 – 1,0 °C. Należy podkreślić, że podczas inwersji wilgotność 

spada, a temperatura rośnie wraz z wysokością n.p.m. Nierzadko różnica temperatury między dnem doliny Odry, 

a np.: Górą Świętej Anny może wynosić nawet 5 °C.  

 

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 

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 tego rejonu 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. 

 

Na podstawie powyższych informacji oraz danych zawartych w poprzednim podrozdziale w rejonie KKSOF 

można wyróżnić trzy strefy o zróżnicowanych warunkach mikroklimatycznych, mających wpływ na osadnictwo: 
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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 mezoregionów Chełmu i 

Płaskowyżu Głubczyckiego. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 27 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

2. 4. Demografia. 

 

Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką są jej liczebność i rozmieszczenie. Ogółem na 

koniec 2013 roku KKSOF zamieszkiwały 161874 osoby, z czego 78431 mężczyzn oraz 83433 kobiety. Ludność 

KKSOF stanowi 16,12 % ogółu populacji województwa opolskiego i jest to współczynnik dość zbieżny z udziałem 

powierzchni jaką obejmuje KKSOF w ramach województwa (12,76 %). Gęstość zaludnienia dla analizowanego 

obszaru wyniosła 135 osób/km² (województwo – 107), zaś współczynnik feminizacji wyniósł 106 (województwo 

107).  

 

Na liczbę ludności decydujący wpływ mają dwa czynniki: ruch naturalny oraz ruch wędrówkowy ludności. Te z 

kolei zdeterminowane są przez strukturę ludności według wieku i płci. Struktura ludności według wieku 

odzwierciedla proces starzenia się ludności, definiowany najogólniej jako zmiany stanu i struktury według wieku 

ludności, polegające na wzroście udziału osób starszych w jej ogólnej liczbie. Za granicę starości przyjmuje się 

umownie wiek 60 lat. Obecnie ludność KKSOF, podobnie jak województwa opolskiego i całej Polski starzeje się. 

Niemniej od kilkunastu lat rośnie, także w ujęciu relatywnym, zbiorowość mieszkańców zdolnych do pracy. Wpływ 

na to ma wejście w wiek dorosły osób z wyżu demograficznego, urodzonych w latach 80–tych, a także na 

początku lat 90–tych XX wieku. Jednocześnie zmniejsza się tak zwane „obciążenie” ludności jej nieprodukcyjną 

częścią. Odnotowując jednak zmiany struktury mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym oraz rosnącą 

liczebność roczników poprodukcyjnych, w ciągu najbliższych kilkunastu lat można przewidywać dalszy, znaczny 

wzrost „obciążenia” demograficznego poprzez populację osób „poprodukcyjnych”. Natomiast na przyrost 

naturalny ludności składają się zmiany w jej liczbie powodowane przez urodzenia i zgony. Charakteryzujące go 

wartości określają nie tylko strukturę populacji według płci i wieku, ale także liczbę zawartych małżeństw, osób w 

wieku rozrodczym oraz zgonów. Migracje zaś są drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem wpływającym 

bezpośrednio na liczbę ludności oraz jej rozmieszczenie. 

 

Podstawowe współczynniki charakteryzujące uwarunkowania demograficzne na terenie KKSOF w 2013 roku 

przedstawia poniższa tabela. 
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TABELA 16: Podstawowe współczynniki demograficzne w 2013 roku. 

 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek Kędzierzyn 

– Koźle  

Pawłowiczki Polska 

Cerekiew 

Reńska 

Wieś 

Jemielnica Leśnica Strzelce 

Opolskie 

Ujazd Zawadzkie KKSOF 

razem 

Województwo 

Opolskie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liczba ludności 7809 5830 63194 7835 4265 8248 7147 8018 31304 6346 11878 161874 1004416 

Udział (w %) w KKSOF 4,82 3,60 39,04 4,84 2,63 5,10 4,42 4,95 19,34 3,92 7,34 100,00  

Współczynnik feminizacji2 108 109 108 103 109 106 103 108 105 105 105 106 107 

Gęstość zaludnienia 66 82 510 51 71 84 63 84 154 76 145 135 107 

Struktura wieku ludności (w %) 

0 – 4 lata  4,24 4,15 4,20 4,28 3,59 4,04 4,67 4,27 4,56 5,47 3,67 4,28 4,44 

5 – 9 lat 4,19 3,89 4,37 3,97 3,54 4,17 3,90 4,27 4,41 4,92 3,38 4,22 4,40 

10 – 19 lat 9,08 10,17 9,07 10,72 9,54 10,52 9,88 10,61 9,72 10,89 9,00 9,58 9,75 

20 – 29 lat 15,66 15,92 13,89 15,04 16,18 14,92 16,05 15,02 15,05 16,45 15,65 14,82 14,74 

30 – 39 lat 13,89 13,62 15,28 14,93 13,08 14,45 15,74 14,37 15,46 15,41 15,67 15,08 15,70 

40 – 49 lat 14,30 15,80 14,19 14,46 14,84 15,66 15,38 15,79 14,10 14,53 15,47 14,58 13,71 

50 – 59 lat 16,60 14,85 14,84 15,30 16,30 15,64 15,18 15,30 14,80 13,88 15,55 15,07 15,14 

60 – 69 lat 9,39 7,86 12,63 9,30 9,94 7,88 7,77 8,78 11,03 7,45 9,29 10,67 11,21 

70 lat i więcej 12,65 13,74 11,54 12,00 12,99 12,71 11,43 11,60 10,85 11,00 12,32 11,69 10,90 

Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (w %) 

Wiek przedprodukcyjny 15,6 16,1 15,6 16,5 14,6 16,3 16,1 16,6 16,4 18,7 14,1 15,9 16,3 

Wiek produkcyjny 65,2 64,8 63,4 65,0 65,5 65,5 67,4 65,7 65,0 65,1 66,7 64,7 64,8 

Wiek poprodukcyjny 19,2 19,1 21,0 18,5 19,9 18,2 16,5 17,7 18,6 16,2 19,2 19,4 18,9 

Obciążenie ekonomiczne3 53,5 54,4 57,8 54,0 52,8 52,7 48,3 52,4 53,8 53,8 49,8 54,6 54,5 

                                                 
2 Liczba kobiet na 100 mężczyzn. 
3 Współczynnik obciążenia ekonomicznego (demograficznego) – ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ruch naturalny i migracje (na 1000 ludności) 

Małżeństwa 4,9 6,1 4,8 4,3 4,4 5,1 5,3 4,1 5,2 5,7 4,9 5,0 4,7 

Urodzenia żywe 7,0 7,8 7,7 6,2 7,0 8,5 8,5 9,8 9,2 12,7 8,1 8,3 8,2 

Zgony  11,0 12,4 9,8 11,0 13,8 8,6 9,2 11,6 10,8 8,6 10,0 10,3 10,2 

Przyrost naturalny -4,0 -4,6 -2,1 -4,8 -6,8 -0,1 -0,7 -1,8 -1,6 4,1 -1,9 -2,0 -2,0 

Saldo migracji4 4,1 -6,3 -5,0 -8,9 -8,2 3,2 -6,7 -3,4 -6,0 1,3 -9,3 -4,7 -3,3 

Przyrost rzeczywisty 0,1 -10,9 -7,1 -13,7 -15,0 3,1 -7,4 -5,2 -7,6 5,4 -11,2 -6,7 -5,3 

Źródło: GUS, 2015. 

 

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę na następujące uwarunkowania: 

� populacja Kędzierzyna – Koźle, a więc największego miasta KKSOF, stanowi 39,04 % ogółu; 

� ludność miejska stanowi 57,89 % ogółu populacji KKSOF; 

� gęstość zaludnienia w poszczególnych gminach jest charakterystyczna dla ich struktury funkcjonalno – przestrzennej; 

� wartość współczynnika feminizacji na terenie gminy Cisek i Polska Cerekiew znajduje się w wąskiej grupie najwyższych wartości w skali całego województwa; 

� rejon opracowania zamieszkuje jeszcze stosunkowo młoda społeczność. 18,09 % mieszkańców nie ukończyło jeszcze 20 roku życia, zaś 32,91 % mieszkańców nie 

ukończyło jeszcze 30 roku życia. Odsetek osób w wieku ponad 70 lat wynosi 11,69 %; 

� struktura mieszkańców KKSOF według wieku jest bardzo zbliżona do wartości charakteryzujących populację województwa opolskiego. W stosunku do niego 

prezentuje się jednak mniej korzystnie zarówno w najmłodszych (0 – 19) jak i w najstarszych (70 i więcej) kategoriach wiekowych; 

� gminy: Ujazd, Leśnica, Pawłowiczki, Reńska Wieś i Strzelce Opolskie charakteryzują się korzystniejszymi uwarunkowaniami demograficznymi (odsetek mieszkańców 

do 19 roku życia) w porównaniu do średniej wojewódzkiej. Gdy dodamy do tego jeszcze gminy Jemielnica i Cisek to mamy pełny wykaz gmin gdzie odsetek 

mieszkańców do 19 roku życia jest wyższy od średniej dla KKSOF; 

� gminy: Ujazd, Jemielnica, Leśnica i Strzelce Opolskie charakteryzują się korzystniejszymi uwarunkowaniami demograficznymi (odsetek mieszkańców powyżej 65 roku 

życia) w porównaniu do średniej wojewódzkiej. Odsetek mieszkańców powyżej 65 życia jest niższy od średniej dla KKSOF jeszcze ponadto w gminach Pawłowiczki i 

Reńska Wieś; 

                                                 
4 Migracje wewnętrzne i zagraniczne. 
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� zdecydowanie najmłodsze demograficznie społeczeństwo zamieszkuje gminę Ujazd (21,27 % 

mieszkańców nie ukończyło jeszcze 20 roku życia), zaś najstarsze Kędzierzyn – Koźle (17,01 % 

mieszkańców ukończyło już więcej niż 65 lat);  

� analizując populację w wieku nieprodukcyjnym należy zwrócić uwagę, że na obszarze wszystkich gmin, 

poza gminą Ujazd, grupa osób w wieku poprodukcyjnym jest już liczniejsza od społeczności w wieku 

przedprodukcyjnym; 

� na terenie gmin: Ujazd, Leśnica, Pawłowiczki i Strzelce Opolskie odsetek mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym jest wyższy czyli korzystniejszy od średniej dla województwa, ale sumarycznie cały 

KKSOF ma ten współczynnik niższy; 

� tylko na terenie Kędzierzyna – Koźle odsetek mieszkańców w wielu produkcyjnym jest niższy od średniej 

dla województwa, jednakże wysoki udział populacji wieku produkcyjnego w pozostałych gminach 

subregionu powoduje, że sumaryczny współczynnik dla KKOF jest zbliżony do wartości 

charakteryzującej województwo opolskie;  

� odsetek mieszkańców KKSOF w wieku poprodukcyjnym jest wyższy od średniej dla województwa, 

przede wszystkim ze względu na jego wysoką wartość w Kędzierzynie – Koźlu. Na terenie gmin: Ujazd, 

Jemielnica, Leśnica, Reńska Wieś, Pawłowiczki i Strzelce Opolskie odsetek ten jest niższy od średniej 

wojewódzkiej; 

� sumaryczna wartość współczynnika obciążenia ekonomicznego (demograficznego) dla KKSOF jest 

zbliżona do średniej w województwie opolskim i tylko w Kędzierzynie – Koźlu jest od niej wyższa. 

Współczynnik obciążenia ekonomicznego (demograficznego) obliczony dla Kędzierzyna – Koźle jest 

jednym z najwyższych wśród wszystkich miast opolskich o populacji powyżej 20 tysięcy; 

� wartość współczynnika przyrostu naturalnego jest taka sama na terenie KKSOF jak i całego 

województwa opolskiego.  

� przyrost naturalny osiąga wartości ujemne na całym terenie KKSOF poza gminą Ujazd. Najniższy 

przyrost naturalny notuje się w gminach: Polska Cerekiew, Pawłowiczki, Cisek i Bierawa. Współczynnik 

ujemny, ale blisko wartości 0, występuje w gminie Reńska Wieś i w skali subregionu można go uznać 

także za korzystny; 

� saldo migracji w skali całego KKSOF jest znacznie niższe od średniej dla województwa opolskiego. 

Niemal we wszystkich gminach, wykazujących ujemne saldo migracji, jest ono niższe od średniej w 

KKSOF; 

� saldo migracji osiąga wartości dodatnie tylko na terenie gmin Bierawa, Reńska Wieś i Ujazd, a więc 

położonych najbliżej Kędzierzyna – Koźle. W przypadku jednostek zlokalizowanych blisko większych 

miast, odpływ mieszkańców jest niższy i dodatkowo równoważony przez napływ osadników, 

wybierających podmiejskie wsie jako miejsce zamieszkania. Dodatnie saldo migracji równoważny więc 

spadek liczby ludności z przyczyn naturalnych w gminach Bierawa i Reńska Wieś (rejony atrakcyjne dla 

osadników z pobliskiego Kędzierzyna – Koźle) i powoduje, że odnotowuje się tu ostatecznie dodatni 

przyrost rzeczywisty; 

� ujemne saldo migracji w pozostałych gminach tylko pogłębia ogólny spadek liczby ludności. Ujemny 

przyrost rzeczywisty na poziomie wyższym od –10 ‰ występuje w gminach: Polska Cerekiew, 

Pawłowiczki, Zawadzkie i Cisek. 
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RYCINA 6: Ruch naturalny w 2013 roku. 

 

Źródło: GUS, 2015. 
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Należy wziąć pod uwagę, że przytoczone dane dotyczą tylko 2013 roku. W przypadku gmin o niskiej populacji 

(np.: Polska Cerekiew, Cisek czy Ujazd) nawet jednostkowe przypadki mogą wpłynąć na końcowy obraz 

poszczególnych wskaźników statystycznych (demograficznych). Jednakże analizując dane z lat wcześniejszych 

(przedstawione między innymi w dokumentach strategicznych przygotowanych na potrzeby KKSOF) można 

założyć, że jest to obraz stałych tendencji określanych jako zjawisko depopulacji. Termin ten oznacza zazwyczaj 

drastyczne zmniejszenie populacji ludzi na jakimś obszarze. W przypadku KKSOF czy w ogóle regionu 

opolskiego spowodowana jest ona ujemnym przyrostem naturalnym i migracjami. Należy nadmienić, że 

przytoczone powyżej oficjalne dane statystycznie nie oddają realnej wielkości obecnego ruchu migracyjnego. 

Dotyczą one tylko zmian miejsca stałego pobytu i nie obejmują czasowych migracji na tle zarobkowym, zwłaszcza 

związanych z wyjazdem za granicę. Powyższe dane sugerują, że w najbliższych latach należy spodziewać się 

dalszego spadku liczby mieszkańców KKSOF, zarówno z przyczyn naturalnych (niższy wskaźnik urodzeń od 

wskaźnika zgonów = ujemny przyrost naturalny) jak i z przyczyn ekonomicznych (ujemne saldo migracji). Szansą 

na ograniczenie tej niekorzystnej tendencji jest między innymi wszechstronna promocja walorów poszczególnych 

gmin w celu przyciągnięcia nowych osadników, najlepiej w wieku rozrodczym oraz równolegle – dalszy rozwój 

ekonomiczny. Zjawisko depopulacji w województwie opolskim jest przedmiotem troski władz zarówno na szczeblu 

rządowym jak i samorządowym. Wdrażany jest szereg rozwiązań o charakterze gospodarczym jak i społecznym, 

mających na celu ograniczenie tego niekorzystnego dla regionu zjawiska. Celem niniejszej Koncepcji będzie 

także wspieranie działań, w tym przypadku z szeroko pojętej dziedziny planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, służących łagodzeniu problemów demograficznych. 

 

2. 5. Rynek pracy. 

 

Pod względem struktury gospodarczej KKSOF zaliczany jest do przemysłowo – rolniczych, a większe miasta 

subregionu z Kędzierzynem – Koźle na czele są ośrodkami przemysłowo – usługowymi, pełniącymi jednocześnie 

rolę gminnych i powiatowych (Kędzierzyn – Koźle i Strzelce Opolskie) ośrodków administracyjnych. Gospodarka 

rolna i częściowo leśna nadal pełni podstawową rolę na terenach wiejskich. Funkcję uzupełniającą stanowią tam 

nieliczne zakłady produkcyjne oraz podstawowe usługi. Transformacja systemowa w Polsce wymusiła szereg 

zmian, które w pierwszej dekadzie po 1989 roku niekorzystnie odbiły się także na analizowanym obszarze. 

Ograniczenie, a także zaniechanie produkcji przez ówczesne zakłady produkcyjne w miastach, a także likwidacja 

Państwowych Gospodarstw Rolnych na terenach wiejskich, spowodowały wzrost bezrobocia. Wskutek 

powyższego realne dochody części mieszkańców obniżyły się w stosunku do okresu sprzed 1989 roku. Szansą 

na poprawę bytu pracowników oraz kooperantów upadłych przedsiębiorstw były restrukturyzacje i inwestycje 

zewnętrzne. Obecnie zmodernizowane zakłady produkcyjne, a zwłaszcza te największe związane z przemysłem 

chemicznym oraz nowoczesne gospodarstwa rolne stają się głównym kołem zamachowych lokalnej gospodarki. 

Jednocześnie prężnie rozwija się sektor usług. Sprywatyzowano handel oraz inne branże usługowe. Struktura i 

rozmieszczenie usług publicznych i rynkowych jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb. To właśnie stale 

rozwijający się sektor usługowy, zmodernizowane zakłady przemysłowe, a także nowo powstałe zakłady 

usługowe i rzemieślnicze dają znaczą część miejsc pracy. Rozwijają się także, na razie nieliczne, gospodarstwa 

rybackie i ekologiczne, które stanowią alternatywę dla tradycyjnego rolnictwa. W oparciu o lokalne walory 

naturalne i kulturowe szansę dalszego rozwoju ma także sektor turystyczny, który może generować nowe miejsca 

pracy. Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tworzy się instrumenty wsparcia finansowane przez 

Europejski Fundusz Społeczny, zaś na poprawę bytu rolników wpływa także system dopłat w ramach polityki 

rolnej Unii Europejskiej. Reasumując można stwierdzić, że subregion nie jest zagrożony bezrobociem 

strukturalnym. Obecny wskaźnik bezrobocia kształtuje się na zbliżonym poziomie w stosunku do innych gmin 
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województwa opolskiego. Niekorzystnym, nasilającym się zjawiskiem jest masowa migracja zarobkowa do 

większych miast kraju (a więc poza granice województwa), a także emigracja zagranicę, zwłaszcza przez 

najmłodszą grupę osób w wieku produkcyjnym. Standard życia jest zróżnicowany i nie można go jednoznacznie 

określić. Średni dochód na 1 mieszkańca kształtował się w 2013 roku na poziomie około 4000 złotych brutto i był 

wyższy niż w innych częściach województwa.  

 

2.5.1. Podmioty gospodarki narodowej. 

 

Ogółem na koniec 2013 roku w KKSOF zarejestrowano 13600 podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 

REGON. Podmioty zarejestrowane w KKSOF stanowią 13,59 % ogółu podmiotów zarejestrowanych w 

województwie opolskim i jest to współczynnik dość zbieżny z udziałem populacji (16,12 %) i powierzchni (12,76 

%) jaką obejmuje KKSOF w ramach województwa. Ponad połowa podmiotów (51,08 %) zarejestrowana jest w 

Kędzierzynie – Koźlu, natomiast 70,94 % łącznie we wszystkich miastach subregionu. 

 

TABELA 17: Podmioty gospodarki narodowej5 zarejestrowane w REGON na terenie KKSOF według sekcji PKD w 

2013 roku. 

 

Gmina Ilość podmiotów Udział (w %) w KKSOF 

Bierawa 500 3,68 

Cisek 328 2,41 

Kędzierzyn – Koźle  6947 51,08 

Pawłowiczki 437 3,21 

Polska Cerekiew 205 1,51 

Reńska Wieś 608 4,47 

Jemielnica 386 2,84 

Leśnica 517 3,80 

Strzelce Opolskie 2664 19,59 

Ujazd 346 2,54 

Zawadzkie 662 4,87 

KKSOF razem 13600 100,00 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 

 

Na terenie KKSOF własnością publiczną (państwową i samorządową) było 616, natomiast prywatną 12984 

przedsiębiorstw, to jest 95,47 % ogółu. Najwyższy odsetek zakładów publicznych w ogólnej strukturze 

przedsiębiorstw na terenie danej gminy odnotowano w Zawadzkiem (9,82 %), zaś najniższy w Jemielnicy (2,59 

%). Poza Jemielnicą jeszcze w 4 gminach subregionu (Cisek, Bierawa, Reńska Wieś, Strzelce Opolskie) udział 

podmiotów publicznych był niższy od średniej wojewódzkiej. Spośród wszystkich firm prywatnych w rejonie 

KKSOF 9588 to zakłady należące do osób fizycznych, co stanowiło 73,84 % ogółu podmiotów sektora 

prywatnego. Najwyższy odsetek firm należących do osób fizycznych w ogólnej strukturze przedsiębiorstw 

prywatnych na terenie danej gminy odnotowano w Jemielnicy (86,44 %), zaś najniższy w Kędzierzynie – Koźlu 

                                                 
5 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
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(69,69 %). I tylko w Kędzierzynie – Koźlu oraz w Strzelcach Opolskich odsetek ten był niższy od średniej 

wojewódzkiej. 

 

TABELA 18: Podmioty gospodarki narodowej6 zarejestrowane w REGON według form własności w 2013 roku. 

 

 

Jednostka 

administracyjna 

 

Sektor publiczny 

 

Sektor prywatny 

ogółem w tym zakłady osób 

fizycznych 

ilość udział (%)7 ilość udział (%)8 ilość udział (%)9 

Bierawa 18 3,60 482 96,40 386 80,08 

Cisek 11 3,35 317 96,65 256 80,76 

Kędzierzyn – Koźle  298 4,29 6649 95,71 4634 69,69 

Pawłowiczki 23 5,26 414 94,74 324 78,26 

Polska Cerekiew 14 6,83 191 93,17 152 79,58 

Reńska Wieś 24 3,95 584 96,05 481 82,36 

Jemielnica 10 2,59 376 97,41 325 86,44 

Leśnica 27 5,22 490 94,78 382 77,96 

Strzelce Opolskie 111 4,17 2553 95,83 1917 75,09 

Ujazd 15 4,34 331 95,66 268 80,97 

Zawadzkie 65 9,82 597 90,18 463 77,55 

KKSOF razem 616 4,53 12984 95,47 9588 73,84 

Województwo Opolskie 4203 4,20 95835 95,80 72458 75,61 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 

 

Zjawiskiem dość charakterystycznym dla gmin wiejskich jest niższy wskaźnik zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w stosunku do liczby ludności w porównaniu z jednostkami miejskimi i miejsko – wiejskimi. Dzieje 

się tak również w większości przypadków na terenie KKSOF. Wyjątkiem jest gmina Reńska Wieś, jednakże ze 

względu na jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Kędzierzyna – Koźle rejestruje się tu wiele podmiotów 

gospodarczych, prowadzących działalność w pobliskim mieście. Generalnie na terenie KKSOF, z wyjątkiem 

miasta Kędzierzyn – Koźle, współczynniki dotyczące nasycenia podmiotami gospodarczymi na określoną liczbę 

ludności są zdecydowanie niższe od średniej wojewódzkiej, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
7 Z ogółu podmiotów w gminie. 
8 Z ogółu podmiotów w gminie. 
9 Z ogółu podmiotów prywatnych w gminie. 
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TABELA 19: Podmioty gospodarki narodowej10 zarejestrowane w REGON na 1000 ludności w 2013 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Liczba podmiotów gospodarczych: Zakłady osób fizycznych: 

na 1000 ludności 

ogółem 

na 1000 ludności w 

wieku produkcyjnym 

na 1000 ludności 

ogółem 

na 1000 ludności w 

wieku produkcyjnym 

Bierawa 64,0 98,3 49,4 75,9 

Cisek 56,3 86,8 43,9 67,8 

Kędzierzyn – Koźle  109,9 173,5 73,3 115,7 

Pawłowiczki 55,6 85,7 41,3 63,7 

Polska Cerekiew 48,3 73,8 35,6 54,4 

Reńska Wieś 73,7 112,6 58,3 89,0 

Jemielnica 54,0 80,1 45,5 67,4 

Leśnica 64,5 98,3 47,6 72,6 

Strzelce Opolskie 85,1 130,9 61,2 94,2 

Ujazd 54,5 83,8 42,2 64,9 

Zawadzkie 55,7 83,5 39,0 58,4 

KKSOF razem 84,0 129,9 59,2 91,6 

Województwo Opolskie 99,6 153,9 72,1 111,4 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 

 

Udział sekcji: „B” (górnictwo i wydobywanie), „C” (przetwórstwo przemysłowe), „D” (wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, itd.), „E” (dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami), „M” (działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna), „N” (działalność w zakresie usług administrowania), „O” (administracja 

publiczna i obrona narodowa), „P” (edukacja), „R” (działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją) oraz „S i 

T” (pozostała działalność usługowa, itd.) na terenie KKSOF jest zbliżony do przeciętnych uwarunkowań 

charakteryzujących województwo opolskie. Wyższy odsetek w strukturze poszczególnych sekcji w stosunku do 

całego województwa dotyczy sekcji: „G” (handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów), „H” (transport i 

gospodarka magazynowa), „I” (zakwaterowanie i gastronomia) oraz „Q” (opieka zdrowotna i pomoc społeczna). 

Zaś niższy odsetek dotyczy sekcji: „A” (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), „F” (budownictwo), „J” 

(informacja i komunikacja), „K” (działalność finansowa i ubezpieczeniowa) oraz „L” (działalność związana z 

obsługą rynku nieruchomości). Należy nadmienić, że wyszczególnione powyżej różnice nie są znaczne i na 

etapie analizy struktury przedsiębiorstw według sekcji PKD nie można zarysować jakiejś wyraźnej specjalizacji 

branżowej na terenie KKSOF w stosunku do średniej wojewódzkiej. Uwarunkowania te prezentują poniższe 

tabele. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 



Strona 36 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 20: Podmioty gospodarki narodowej11 zarejestrowane w REGON według sekcji PKD w 2013 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Sekcje wg PKD – liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S i T U 

Bierawa 33 1 40 1 2 66 126 41 19 3 10 6 40 13 11 11 21 17 39 – 

Cisek 28 – 43 – 1 57 67 27 12 3 5 7 16 7 10 8 11 7 19 – 

Kędzierzyn–Koźle  50 2 600 14 23 777 1865 359 237 131 222 754 612 150 23 245 350 130 403 – 

Pawłowiczki 45 – 33 – 1 63 101 25 19 4 13 18 18 8 15 21 7 15 31 – 

Polska Cerekiew 12 – 18 – – 27 56 6 9 3 8 7 7 6 6 7 8 7 18 – 

Reńska Wieś 34 – 66 – 2 103 151 40 24 5 11 11 26 20 10 29 26 13 37 – 

Jemielnica 21 1 42 1 3 86 83 20 10 4 11 1 14 9 7 8 15 10 40 – 

Leśnica 29 1 39 1 1 64 123 31 25 3 10 16 36 16 10 24 31 13 44 – 

Strzelce Opolskie 69 5 216 2 5 355 749 133 92 47 91 139 198 62 26 93 153 53 176 – 

Ujazd 23 – 36 – 1 68 87 29 8 3 5 16 6 11 7 8 14 8 16 – 

Zawadzkie 40 1 55 3 1 59 157 49 19 7 25 58 44 18 5 28 36 14 43 – 

KKSOF razem 384 11 1188 22 40 1725 3565 760 474 213 411 1033 1017 320 130 482 672 287 866 – 

Województwo Opolskie 3668 65 8783 129 303 13417 25131 4960 2950 1882 3287 8157 7968 2485 887 3448 4387 1918 6211 2 

% w skali województwa
12

 10,47 16,92 13,53 17,05 13,20 12,86 14,19 15,32 16,07 11,32 12,50 12,66 12,76 12,88 14,66 13,98 15,32 14,96 13,94 0,00 

A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B – górnictwo i wydobywanie, C – przetwórstwo przemysłowe, D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, itd., E – dostawa wody, 

gospodarowanie ściekami i odpadami, itd., F – budownictwo, G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, H – transport i gospodarka magazynowa, I – zakwaterowanie i gastronomia,  

J – informacja i komunikacja, K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,  

N – działalność w zakresie usług administrowania, O – administracja publiczna i obrona narodowa, P – edukacja, Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R – działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją, S i T – pozostała działalność usługowa, itd., U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 

Źródło: GUS, 2015. 

                                                 
11 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
12 Udział podmiotów z danej sekcji zarejestrowanych w KKSOF względem wszystkich podmiotów z tej sekcji w skali całego województwa opolskiego. 
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TABELA 21: Struktura podmiotów gospodarki narodowej13 zarejestrowanych w REGON według sekcji PKD w 2013 roku – według poszczególnych jednostek administracyjnych. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Sekcje wg PKD – struktura podmiotów wpisanych do rejestru REGON (w %) 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S i T U 

Bierawa 6,60 0,20 8,00 0,20 0,40 13,20 25,20 8,20 3,80 0,60 2,00 1,20 8,00 2,60 2,20 2,20 4,20 3,40 7,80 – 

Cisek 8,54 – 13,11 – 0,30 17,38 20,43 8,23 3,66 0,91 1,52 2,13 4,88 2,13 3,05 2,44 3,35 2,13 5,79 – 

Kędzierzyn–Koźle  0,72 0,03 8,64 0,20 0,33 11,18 26,85 5,17 3,41 1,89 3,20 10,85 8,81 2,16 0,33 3,53 5,04 1,87 5,80 – 

Pawłowiczki 10,30 – 7,55 – 0,23 14,42 23,11 5,72 4,35 0,92 2,97 4,12 4,12 1,83 3,43 4,81 1,60 3,43 7,09 – 

Polska Cerekiew 5,85 – 8,78 – – 13,17 27,32 2,93 4,39 1,46 3,90 3,41 3,41 2,93 2,93 3,41 3,90 3,41 8,78 – 

Reńska Wieś 5,59 – 10,86 – 0,33 16,94 24,84 6,58 3,95 0,82 1,81 1,81 4,28 3,29 1,64 4,77 4,28 2,14 6,09 – 

Jemielnica 5,44 0,26 10,88 0,26 0,78 22,28 21,50 5,18 2,59 1,04 2,85 0,26 3,63 2,33 1,81 2,07 3,89 2,59 10,36 – 

Leśnica 5,61 0,19 7,54 0,19 0,19 12,38 23,79 6,00 4,84 0,58 1,93 3,09 6,96 3,09 1,93 4,64 6,00 2,51 8,51 – 

Strzelce Opolskie 2,59 0,19 8,11 0,08 0,19 13,33 28,12 4,99 3,45 1,76 3,42 5,22 7,43 2,33 0,98 3,49 5,74 1,99 6,61 – 

Ujazd 6,65 – 10,40 – 0,29 19,65 25,14 8,38 2,31 0,87 1,45 4,62 1,73 3,18 2,02 2,31 4,05 2,31 4,62 – 

Zawadzkie 6,04 0,15 8,31 0,45 0,15 8,91 23,72 7,40 2,87 1,06 3,78 8,76 6,65 2,72 0,76 4,23 5,44 2,11 6,50 – 

KKSOF razem 2,82 0,08 8,74 0,16 0,29 12,68 26,21 5,59 3,49 1,57 3,02 7,60 7,48 2,35 0,96 3,54 4,94 2,11 6,37 – 

Województwo Opolskie 3,67 0,06 8,78 0,13 0,30 13,41 25,12 4,96 2,95 1,88 3,29 8,15 7,96 2,48 0,89 3,45 4,39 1,92 6,21 0,001 

A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B – górnictwo i wydobywanie, C – przetwórstwo przemysłowe, D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, itd., E – dostawa wody, 

gospodarowanie ściekami i odpadami, itd., F – budownictwo, G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, H – transport i gospodarka magazynowa, I – zakwaterowanie i gastronomia,  

J – informacja i komunikacja, K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,  

N – działalność w zakresie usług administrowania, O – administracja publiczna i obrona narodowa, P – edukacja, Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R – działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją, S i T – pozostała działalność usługowa, itd., U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 

 

 

                                                 
13 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
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TABELA 22: Struktura podmiotów gospodarki narodowej14 zarejestrowanych w REGON według sekcji PKD w 2013 roku – udział danej sekcji w poszczególnych gminach 

względem wszystkich podmiotów z tej sekcji w skali całego KKSOF. 

 

Gmina Sekcje wg PKD – struktura podmiotów wpisanych do rejestru REGON (w %) 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S i T U 

Bierawa 8,59 9,09 3,37 4,55 5,00 3,83 3,53 5,39 4,01 1,41 2,43 0,58 3,93 4,06 8,46 2,28 3,13 5,92 4,50 – 

Cisek 7,29 – 3,62 – 2,50 3,30 1,88 3,55 2,53 1,41 1,22 0,68 1,57 2,19 7,69 1,66 1,64 2,44 2,19 – 

Kędzierzyn–Koźle  13,02 18,18 50,51 63,64 57,50 45,04 52,31 47,24 50,00 61,50 54,01 72,99 60,18 46,88 17,69 50,83 52,08 45,30 46,54 – 

Pawłowiczki 11,72 – 2,78 – 2,50 3,65 2,83 3,29 4,01 1,88 3,16 1,74 1,77 2,50 11,54 4,36 1,04 5,23 3,58 – 

Polska Cerekiew 3,13 – 1,52 – – 1,57 1,57 0,79 1,90 1,41 1,95 0,68 0,69 1,88 4,62 1,45 1,19 2,44 2,08 – 

Reńska Wieś 8,85 – 5,56 – 5,00 5,97 4,24 5,26 5,06 2,35 2,68 1,06 2,56 6,25 7,69 6,02 3,87 4,53 4,27 – 

Jemielnica 5,47 9,09 3,54 4,55 7,50 4,99 2,33 2,63 2,11 1,88 2,68 0,10 1,38 2,81 5,38 1,66 2,23 3,48 4,62 – 

Leśnica 7,55 9,09 3,28 4,55 2,50 3,71 3,45 4,08 5,27 1,41 2,43 1,55 3,54 5,00 7,69 4,98 4,61 4,53 5,08 – 

Strzelce Opolskie 17,97 45,45 18,18 9,09 12,50 20,58 21,01 17,50 19,41 22,07 22,14 13,46 19,47 19,38 20,00 19,29 22,77 18,47 20,32 – 

Ujazd 5,99 – 3,03 – 2,50 3,94 2,44 3,82 1,69 1,41 1,22 1,55 0,59 3,44 5,38 1,66 2,08 2,79 1,85 – 

Zawadzkie 10,42 9,09 4,63 13,64 2,50 3,42 4,40 6,45 4,01 3,29 6,08 5,61 4,33 5,63 3,85 5,81 5,36 4,88 4,97 – 

KKSOF razem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 – 

A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B – górnictwo i wydobywanie, C – przetwórstwo przemysłowe, D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, itd., E – dostawa wody, 

gospodarowanie ściekami i odpadami, itd., F – budownictwo, G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, H – transport i gospodarka magazynowa, I – zakwaterowanie i gastronomia,  

J – informacja i komunikacja, K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,  

N – działalność w zakresie usług administrowania, O – administracja publiczna i obrona narodowa, P – edukacja, Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R – działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją, S i T – pozostała działalność usługowa, itd., U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 
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Spośród wszystkich sekcji według PKD najwięcej firm na terenie KKSOF (3565) prowadzi działalność handlową i 

naprawczą. 1725 podmiotów zajmuje się budownictwem, 1188 działalnością przemysłową (przetwórstwem 

przemysłowym), a 760 transportem i gospodarką magazynową. Tylko te cztery grupy stanowią łącznie ponad 

połowę (53,22 %) wszystkich zarejestrowanych firm. Znaczący udział w powyższej statystyce stanowią 1033 

podmioty z sekcji „L” (działalność związana z obsługą rynku nieruchomości) oraz 1017 podmiotów z sekcji „M” 

(działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) co oznacza 15,07 % ogółu wszystkich firm. Podmioty z sekcji 

usług nierynkowych (edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, administracja, itp.) reprezentuje 1571 firm, co 

stanowi 11,55 % ogółu przedsiębiorstw w subregionie.  

 

RYCINA 7: Struktura podmiotów gospodarki narodowej15 zarejestrowanych w REGON na terenie KKSOF według 

wybranych sekcji PKD w 2013 roku. 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 

 

Spośród kluczowych dla lokalnej gospodarki sekcji najwyższy odsetek firm związanych z rolnictwem i leśnictwem 

w ogólnej strukturze przedsiębiorstw na terenie danej gminy odnotowano w Pawłowiczkach (10,30 %), zaś 

najniższy w Kędzierzynie – Koźlu (0,72 %); przemysłowych – najwyższy w Cisku (13,11 %), zaś najniższy w 

Leśnicy (7,54 %); budowlanych – najwyższy w Jemielnicy (22,28 %), zaś najniższy w Zawadzkiem (8,91 %); 

transportowych – najwyższy w Ujeździe (8,38 %), zaś najniższy w Polskiej Cerekwi (2,93 %); handlowych – 

najwyższy w Strzelcach Opolskich (28,12 %), zaś najniższy w Cisku (20,43 %); hotelarskich i gastronomicznych – 

najwyższy w Leśnicy (4,84 %), zaś najniższy w Ujeździe (2,31 %). 

 

 

 

 

                                                 
15 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
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2.5.2. Zatrudnienie. 

 

Ogółem na koniec 2013 roku w KKSOF liczba pracujących16 wyniosła 31842 osoby. Wartość ta stanowi 15,61 % 

ogółu pracujących w województwie opolskim i jest to współczynnik dość zbieżny z udziałem podmiotów 

gospodarczych (13,59 %) i populacji (16,12 %) jaki posiada KKSOF w ramach województwa. Ponad połowę z 

ogółu pracujących (50,97 %) odnotowano w Kędzierzynie – Koźlu, natomiast we wszystkich miastach subregionu 

udział ten wynosi 79,22 %. Spośród ogółu pracujących w KKSOF 53,33 % stanowią mężczyźni, a 46,67 % 

kobiety. Rozkład pracujących według płci jest więc nieznacznie mniej równoważny niż w skali całego 

województwa. Najwyższy odsetek pracujących mężczyzn zanotowano w gminie Bierawa (70,59 %), zaś najniższy 

w gminie Ujazd (43,76 %). Liczba pracujących na 1000 ludności ogółem wynosi blisko 197 (w województwie 203). 

Najwyższą wartość współczynnik ten osiąga w Kędzierzynie – Koźlu (256,8), zaś najniższą w gminie Reńska 

Wieś (70,9). Natomiast liczba pracujących na 1000 ludności w wielu produkcyjnym wynosi 304 (w województwie 

314). Najwyższą wartość współczynnik ten osiąga w Kędzierzynie – Koźlu (405,2), zaś najniższą w gminie 

Jemielnica (105,4). 

 

Na terenie KKSOF 40,7 % pracujących odnotowano w sekcjach „C” i „F”, a więc w przemyśle i budownictwie (w 

województwie 39,5 %). 24,1 % pracujących odnotowano w sekcjach: „G”, „H”, „I”, „J”, „K” oraz „L”, a więc w 

kluczowych sekcjach związanych z usługami rynkowymi (handel, transport, zakwaterowania i gastronomia, 

informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia). W województwie wskaźnik ten wyniósł 21,9 %. Natomiast 

w pozostałych sekcjach, wśród których są przede wszystkim usługi nierynkowe (administracja, bezpieczeństwo 

publiczne, służba zdrowia, opieka społeczna, kultura, sport, itd.), a także rolnictwo i leśnictwo, odnotowano 35,2 

% pracujących (w województwie 38,6 %). Statystyki dotyczące pracujących według poszczególnych 

(zgrupowanych) sekcji PKD nie odzwierciedlają faktycznej struktury zatrudnienia na terenie poszczególnych gmin, 

całego KKSOF i województwa. Odnoszą się bowiem do liczby pracujących zgodnie z przedstawioną definicją i 

odzwierciedlają strukturę zatrudnienia w większych podmiotach gospodarczych (od 10 pracujących wzwyż). 

Jednakże na podstawie zaprezentowanych danych obserwujemy pewną prawidłowość. Odsetek pracujących w 

przemyśle i budownictwie jest w rejonie KKSOF najwyższy (40,7 %) ze względu na to, że znaczną ilość 

zatrudnienia generują przede wszystkim duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Stosunkowo wysoki odsetek (35,2 

%) pracujących w usługach nierynkowych to efekt tego, że zlokalizowanych jest tu wiele podmiotów publicznych o 

liczbie pracujących przekraczającej każdorazowo 9 osób. Natomiast najniższy odsetek (24,1 %) dotyczy 

pracujących w usługach rynkowych i jest konsekwencją tego, że sekcje te reprezentują przede wszystkim 

niewielkie zakłady osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym także samozatrudnieni, co 

potwierdza analizę wcześniejszych wskaźników statystycznych (struktura według PKD). Każda z gmin KKSOF 

charakteryzuje się oczywiście pewną specyfiką i dla przykładu w gminie Pawłowiczki udział usług nierynkowych i 

rolnictwa w liczbie pracujących sięga aż 70,5 %, przemysłu i budownictwa tylko 19,7 %, a usług rynkowych – 9,8 

%. Odzwierciedla to lokalne uwarunkowania, w których rynek pracy największych podmiotów opiera się przede 

wszystkim o zakłady publiczne i duży podmiot związany z rolnictwem. Generalnie najwyższy odsetek pracujących 

w przemyśle i budownictwie odnotowano w gminie Zawadzkie (57,3 %), zaś najniższy w gminie Pawłowiczki (19,7 

%). Najwyższy odsetek pracujących w usługach rynkowych odnotowano w gminie Ujazd (37,9 %), zaś najniższy 

w gminie Pawłowiczki (9,8 %). Natomiast najwyższy odsetek pracujących w usługach nierynkowych oraz 

                                                 
16 Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób 

oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, bez fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków 

zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, zawodowego oraz 

duchownych. 
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rolnictwie i leśnictwie odnotowano w gminie Pawłowiczki (70,5 %), zaś najniższy w gminie Bierawa (19,1 %). 

Strukturę branżową rynku pracy prezentują poniższe ryciny oraz tabele. 

 

RYCINA 8: Struktura pracujących na terenie KKSOF według wybranych sekcji PKD w 2012 roku. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 

 

Osobnej analizie poddano strukturę podmiotów gospodarki narodowej według liczby pracujących. W 2013 roku na 

terenie KKSOF tylko w 13 przedsiębiorstwach (0,10 % ogółu) liczba pracujących wyniosła więcej niż 250 osób. 

Firmy te zlokalizowane były tylko na terenie 4 gmin: Bierawa (1), Kędzierzyn – Koźle (7), Strzelce Opolskie (4) i 

Zawadzkie (1). W 112 przedsiębiorstwach (0,82 % ogółu) liczba pracujących wyniosła od 50 do 249 osób. 

Najwięcej firm w tej kategorii posiadały gminy: Kędzierzyn – Koźle (65), Strzelce Opolskie (24) i Zawadzkie (10). 

Tylko na terenie gminy Jemielnica nie odnotowano firmy zatrudniającej 50 i więcej osób. 515 przedsiębiorstw 

(3,79 % ogółu) posiadało liczbę pracujących od 10 do 49 osób, natomiast 12960 przedsiębiorstw (95,29 % ogółu) 

charakteryzowała liczba pracujących mniejsza niż 10. Przedstawiona struktura jest bardzo zbliżona do średniej 

wojewódzkiej. Najwyższy odsetek firm o liczbie pracujących 250 i więcej w ogólnej strukturze przedsiębiorstw na 

terenie danej gminy w porównaniu do pozostałych gmin odnotowano w Bierawie (0,20 %); o liczbie pracujących 

od 50 do 249 – najwyższy w Zawadzkiem (1,51 %), zaś najniższy (poza Jemielnicą) w Reńskiej Wsi (0,16 %); o 

liczbie pracujących od 10 do 49 – najwyższy w Cisku (6,10 %), zaś najniższy w Kędzierzynie – Koźlu (3,06 %); o 

liczbie pracujących 9 i mniej – najwyższy w Kędzierzynie – Koźlu (95,90 %), zaś najniższy w Bierawie (93,40 %). 

Warto podkreślić, że w skali całego KKSOF tylko w samym Kędzierzynie – Koźlu zlokalizowanych jest 53,85 % 

podmiotów o liczbie pracujących 250 i więcej, 58,04 % podmiotów o liczbie pracujących od 50 do 249, 41,36 % 

podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 i 51,40 % podmiotów o liczbie pracujących 9 i mniej. Udział 

wszystkich miast subregionu łącznie wynosi odpowiednio: 250 i więcej pracujących – 92,31 % wszystkich 

podmiotów, od 50 do 249 pracujących – 90,18 %, od 10 do 49 pracujących – 63,50 %, 9 i mniej pracujących – 

71,05 %. 

 

40,7%
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35,2%
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TABELA 23: Pracujący17 w 2013 roku. 

 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek Kędzierzyn 

– Koźle  

Pawłowiczki Polska 

Cerekiew 

Reńska 

Wieś 

Jemielnica Leśnica Strzelce 

Opolskie 

Ujazd Zawadzkie KKSOF 

razem 

Województwo 

Opolskie 

Liczba pracujących 

ogółem 

1452 521 16229 739 402 585 508 737 7390 793 2486 31842 204014 

Udział (w %) w KKSOF 4,56 1,64 50,97 2,32 1,26 1,84 1,60 2,31 23,21 2,49 7,81 100,00  

Na 1000 ludności ogółem 185,9 89,4 256,8 94,3 94,3 70,9 71,1 91,9 236,1 125,0 209,3 196,7 203,1 

Na 1000 ludności w 

wieku produkcyjnym  

285,4 137,9 405,2 145,3 144,0 108,3 105,4 140,1 363,2 192,1 313,5 304,2 313,8 

Struktura pracujących według płci (w %) 

Mężczyźni 70,59 48,75 53,00 54,67 56,97 45,30 53,94 48,44 49,68 43,76 62,55 53,33 51,55 

Kobiety 29,41 51,25 47,00 45,33 43,03 54,70 46,06 51,56 50,32 56,24 37,45 46,67 48,45 

Struktura pracujących według wybranych sekcji PKD (w %) – dane za 2012 rok 

Sekcje: C i F 43,3 28,8 42,0 19,7 49,5 39,8 41,9 31,9 36,4 24,3 57,3 40,7 39,5 

Sekcje: G, H, I, J, K, L 37,6 27,1 25,5 9,8 12,9 17,9 15,3 21,8 21,3 37,9 20,0 24,1 21,9 

Pozostałe sekcje 19,1 44,1 32,5 70,5 37,6 42,3 42,8 46,3 42,3 37,8 22,7 35,2 38,6 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, 

bez fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, zawodowego oraz duchownych. 
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RYCINA 9: Struktura pracujących według wybranych sekcji PKD w 2012 roku. 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 
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TABELA 24: Podmioty gospodarki narodowej18 zarejestrowane w REGON według liczby pracujących19 w 2013 roku. 

 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek Kędzierzyn 

– Koźle  

Pawłowiczki Polska 

Cerekiew 

Reńska 

Wieś 

Jemielnica Leśnica Strzelce 

Opolskie 

Ujazd Zawadzkie KKSOF 

razem 

Województwo 

Opolskie 

Ilość podmiotów gospodarki narodowej będących w rejestrze REGON według liczby pracujących 

9 i mniej pracujących 467 307 6662 419 193 582 365 489 2530 327 619 12960 95868 

10 – 49 pracujących 28 20 213 17 11 25 21 24 106 18 32 515 3400 

50 – 249 pracujących 4 1 65 1 1 1 – 4 24 1 10 112 683 

250 i więcej pracujących 1 –  7 – – – – – 4 – 1 13 87 

Struktura podmiotów gospodarki narodowej będących w rejestrze REGON według liczby pracujących (w %) – według poszczególnych jednostek administracyjnych 

9 i mniej pracujących 93,40 93,60 95,90 95,88 94,14 95,73 94,56 94,59 94,97 94,51 93,51 95,29 95,83 

10 – 49 pracujących 5,60 6,10 3,06 3,89 5,37 4,11 5,44 4,64 3,98 5,20 4,83 3,79 3,40 

50 – 249 pracujących 0,80 0,30 0,94 0,23 0,49 0,16 – 0,77 0,90 0,29 1,51 0,82 0,68 

250 i więcej pracujących 0,20 – 0,10 – – – – – 0,15 – 0,15 0,10 0,09 

Struktura podmiotów gospodarki narodowej będących w rejestrze REGON według liczby pracujących (w %) – udział danej grupy w skali całego KKSOF 

9 i mniej pracujących 3,60 2,37 51,40 3,23 1,49 4,49 2,82 3,77 19,52 2,52 4,78 100  

10 – 49 pracujących 5,44 3,88 41,36 3,30 2,14 4,85 4,08 4,66 20,58 3,50 6,21 100  

50 – 249 pracujących 3,57 0,89 58,04 0,89 0,89 0,89 – 3,57 21,43 0,89 8,93 100  

250 i więcej pracujących 7,69 – 53,85 – – – – – 30,77 – 7,69 100  

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 

 

 

 

 

                                                 
18 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
19 Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, 

bez fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, zawodowego oraz duchownych. 
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2.5.3. Bezrobocie. 

 

Jednym z ważniejszych kryteriów oceny warunków bytu mieszkańców jest możliwość uzyskania zatrudnienia. 

Zjawiskiem, które nieustannie wywiera istotny wpływ na poziom życia ludności jest bezrobocie. 31 grudnia 2014 

roku Powiatowe Urzędy Pracy w Kędzierzynie – Koźlu i Strzelcach Opolskich zarejestrowały 5818 bezrobotnych z 

terenu KKSOF. Oznacza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym 5,56 % zarejestrowano jako bezrobotne. 

Współczynnik obliczany w stosunku do 100 osób czynnych zawodowo jest wyższy co prezentuje poniższa tabela.  

 

TABELA 25: Stopa bezrobocia na koniec 2014 roku. 

 

Jednostka administracyjna Stopa bezrobocia w % 

Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski 12,4 

Powiat Strzelecki 8,5 

Województwo Opolskie 11,9 

Polska 11,5 

Źródło: PUP Kędzierzyn – Koźle i PUP Strzelce Opolskie, 2015. 

 

Bezrobotni z terenu KKSOF stanowili 13,73 % z ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w województwie i jest to 

współczynnik niższy od udziału KKSOF w populacji województwa (16,12 %). Na terenie KKSOF blisko połowę 

(48,78 %) z ogółu zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w Kędzierzynie – Koźlu. Jest to wskaźnik wyższy 

od udziału osób w wieku produkcyjnym jaki posiada Kędzierzyn – Koźle w ramach KKSOF (38,26 %). Podobną 

relację odnotowano jeszcze tylko dla gmin Polska Cerekiew oraz Pawłowiczki, a więc dwóch kolejnych jednostek 

o najwyższym bezrobociu w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym.  

 

TABELA 26: Bezrobocie na koniec 2014 roku (I). 

 

Jednostka 

administracyjna 

Liczba bezrobotnych  

Udział (w %) w KKSOF ogółem na 100 osób  

w wieku produkcyjnym 

Bierawa 279 5,48 4,80 

Cisek 179 4,74 3,08 

Kędzierzyn – Koźle  2838 7,09 48,78 

Pawłowiczki 323 6,35 5,55 

Polska Cerekiew 187 6,70 3,21 

Reńska Wieś 293 5,42 5,04 

Jemielnica 175 3,63 3,01 

Leśnica 162 3,08 2,78 

Strzelce Opolskie 939 4,61 16,14 

Ujazd 150 3,63 2,58 

Zawadzkie 293 3,69 5,04 

KKSOF razem 5818 5,56 100,00 

Województwo Opolskie 42361 6,52  

Źródło: Obliczenia własne na podstawie PUP Kędzierzyn – Koźle i PUP Strzelce Opolskie, 2015. 
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Należy nadmienić, że poza Kędzierzynem – Koźlem i gminą Polska Cerekiew żadna z gmin subregionu nie ma 

wskaźnika bezrobocia obliczanego na 100 osób w wieku produkcyjnym wyższego od średniej w województwie. 

Spośród 5818 bezrobotnych 3130 to kobiety, co stanowi 53,80 %. W każdej z gmin subregionu udział kobiet z 

ogółu bezrobotnych przekracza 50 %. Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet występuje na terenie gmin: 

Bierawa, Leśnica i Ujazd. Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku wynosi 5229 osób, a więc 89,86 %. Wśród 

ogółu bezrobotnych bez prawa do zasiłku kobiety stanowią 53,69 %. Najwyższy odsetek bezrobotnych bez prawa 

do zasiłku (powyżej 90 %) występuje na terenie gmin: Bierawa, Kędzierzyn – Koźle, Pawłowiczki, Polska 

Cerekiew, Leśnica i Zawadzkie. 

 

TABELA 27: Bezrobocie na koniec 2014 roku (II). 

 

Gmina Udział kobiet  

z ogółu bezrobotnych (%) 

Udział bezrobotnych  

bez prawa do zasiłku (%) 

Bierawa 58,42 92,11 

Cisek 55,31 88,83 

Kędzierzyn – Koźle  53,14 90,66 

Pawłowiczki 54,80 91,33 

Polska Cerekiew 53,48 93,05 

Reńska Wieś 57,00 86,69 

Jemielnica 55,43 88,00 

Leśnica 58,64 91,36 

Strzelce Opolskie 50,16 86,90 

Ujazd 58,67 88,67 

Zawadzkie 56,31 90,78 

KKSOF razem 53,80 89,88 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie PUP Kędzierzyn – Koźle i PUP Strzelce Opolskie, 2015. 

 

Obserwowana mniej więcej od 2004 roku, a więc po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, koniunktura 

gospodarcza (wyhamowana nieco ze względu na obecną sytuację gospodarczą) spowodowała dość znaczny 

spadek bezrobocia w Polsce, w tym również na terenie KKSOF. Jednakże charakteryzuje ją przede wszystkim 

wzrost popytu na pracę w przemyśle i budownictwie, czyli dotyczy zwłaszcza robotników wykwalifikowanych i w 

tej kwestii obserwowana jest nawet nadwyżka popytu miejsc pracy nad podażą siły roboczej. Niepokojącym 

zjawiskiem jest brak dobrze płatnych ofert pracy dla ludzi młodych i wykształconych, zwłaszcza w usługach. 

Omawianą problematykę potęguje wchodzące w wiek produkcyjny i zawodowy pokolenie urodzone na przełomie 

lat 80–tych i 90–tych XX wieku. Stworzenie kilkuset czy kilku tysięcy miejsc pracy, opartych tylko o środki własne 

poszczególnych samorządów (np.: roboty publiczne) jest praktycznie niemożliwe. Szansę na poprawę sytuacji 

upatruje się w znalezieniu kolejnych inwestorów strategicznych, mogących zatrudnić pracowników nie tylko w 

sektorze produkcyjnym, ale także w usługach. Poszczególne gminy posiadają tereny i warunki infrastrukturalne 

do przyjęcia inwestorów. Ważnym atutem jest również mała odległość do większych miast południowej Polski i 

bliskość granicy z Republiką Czeską. Nie bez znaczenia są również bardzo dobre połączenia transportowe i 

komunikacyjne oraz korzystne warunki naturalne, sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji. 
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2. 6. Struktura funkcjonalno – przestrzenna. 

 

2.6.1. Sieć osadnicza. 

 

W strukturze hierarchiczno – funkcjonalnej sieci osadniczej województwa opolskiego Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Opolskiego
20 (PZPWO) określa się pięć poziomów ośrodków, przyjmując jako 

podstawowe kryterium funkcję obsługi. Na terenie KKSOF będą to: 

� ośrodek subregionalny (II poziom obsługi); 

� ośrodek powiatowy (III poziom obsługi); 

� ośrodki lokalne miejskie (IV poziom obsługi); 

� wsie gminne (V poziom obsługi). 

 

Według PZPWO oddziaływanie kilku miast województwa opolskiego (ośrodków subregionalnych) wykracza 

poza granice jednego powiatu. Strefy wpływów i związków funkcjonalnych otoczenia z tymi ośrodkami sytuuje 

takie miasta w hierarchii układu osadniczego pomiędzy ośrodkiem wojewódzkim a grupą miast powiatowych. W 

systemie obsługi mieszkańców stanowią one jednostki wspomagające ośrodek wojewódzki w zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców subregionu. Na terenie KSOF ukształtowanym ośrodkiem subregionalnym jest miasto 

Kędzierzyn – Koźle. 

 

Według PZPWO ośrodki powiatowe są to wykształcone ośrodki (miasta) posiadające strefy wpływów na zespoły 

co najmniej kilku gmin. Miasta te zapewniają mieszkańcom powiatów obsługę w niezbędnym wymiarze usług 

ponadlokalnych i lokalnych w zakresie: edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, kultury, administracji, 

bezpieczeństwa publicznego, wymiaru sprawiedliwości, sportu i handlu. Poza Kędzierzynem – Koźlem, pełniącym 

rolę ośrodka subregionalnego, na terenie KKSOF ośrodkiem powiatowym jest miasto Strzelce Opolskie. 

 

Według PZPWO lokalne ośrodki miejskie realizują ważną funkcję uzupełniającą w stosunku do ośrodków 

powiatowych – koncentrują instytucje i obiekty zapewniające usługi podstawowe w zakresie szkolnictwa 

podstawowego i gimnazjalnego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, kultury, sportu i handlu. Zasięg ich 

oddziaływania ogranicza się zwykle do granic gminy, na terenie której zlokalizowany jest ośrodek miejski. Na 

terenie KKSOF są to miasta: Leśnica, Ujazd i Zawadzkie. 

 

Według PZPWO wsie gminne pełnią funkcję ośrodków gminnych, przeznaczonych do obsługi elementarnych 

potrzeb mieszkańców gmin w zakresie codziennych zakupów, naprawy sprzętu codziennego użytku, edukacji na 

poziomie podstawowym i gimnazjalnym, podstawowej opieki zdrowotnej, opieki społecznej, zaspokajania potrzeb 

religijnych, kulturalnych najniższego poziomu (świetlice, kluby, biblioteki), administracyjnych, sportowych, czy 

finansowych (realizacja opłat administracyjnych lub podatkowych). Na terenie KKSOF są to miejscowości: 

Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś i Jemielnica. 

 

Należy nadmienić, że typologa obszarów funkcjonalnych przedstawiona w Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030
21 (KPZK 2030) wyróżnia 2 podstawowe kategorie obszarów funkcjonalnych w 

odniesieniu do sieci osadniczej: miejskie obszary funkcjonalne i wiejskie obszary funkcjonalne. 

 

                                                 
20 Uchwała nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 roku. 
21 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 grudnia 2011 roku. 
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Według KPZP 2030 wśród miejskich obszarów funkcjonalnych wyróżnia się ośrodki: wojewódzkie, regionalne, 

subregionalne i lokalne. Na terenie KKSOF funkcję ośrodka subregionalnego, do których zasadniczo zalicza się 

miasta pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców, pełni Kędzierzyn – Koźle. W skład tej grupy wchodzą miasta 

pełniące ważną rolę jako ośrodki koncentrujące funkcje gospodarcze i społeczne oraz będące miejscem 

dostarczania, w uzupełnieniu oferty miast wojewódzkich i regionalnych, usług publicznych istotnych z 

perspektywy ich mieszkańców, a również mieszkańców otaczających je obszarów wiejskich. Do ośrodków 

lokalnych zalicza się miasta o zdolnościach rozwojowych zasadniczo mające poniżej 50 tys. mieszkańców. Na 

terenie KKSOF będą to: Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie. Szczególną rolę wśród nich pełnią 

niektóre miasta powiatowe, w tym Strzelce Opolskie. Według KPZP 2030 ośrodki lokalne mają szczególne 

znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, głównie jako centra tworzenia funkcji pozarolniczych oraz jako 

inkubatory przedsięwzięć aktywizujących te tereny. Oferują one także usługi publiczne podstawowe i średniego 

rzędu. W ten sposób ośrodki lokalne pełnią rolę uzupełniającą w stosunku do ośrodków subregionalnych. 

 

W ramach KPZK 2030 wyróżniono 2 typy wiejskich obszarów funkcjonalnych: położone w sąsiedztwie dużego 

miasta (uczestniczące w procesach rozwojowych) oraz wymagające wsparcia procesów rozwoju społecznego i 

ekonomicznego. 

 

Według KPZP 2030 obszary wiejskie uczestniczące w procesach rozwojowych kraju znajdują się w procesie 

postępującej integracji funkcjonalnej z najważniejszymi ośrodkami miejskimi. Charakteryzują się one: 

� położeniem w strefie silnego oddziaływania głównych ośrodków miejskich lub ośrodka w sąsiedztwie 

głównych ośrodków miejskich; 

� specjalizacją wynikającą z bliskości miast lub/i miejscami pracy w innych niż rolnictwo sektorach 

gospodarki (przemysł, budownictwo, turystyka, rekreacja – drugie domy mieszkańców miast, leśnictwo, 

uzupełniająca administracja oraz inne służby publiczne); 

� dostępem do zatrudnienia w ośrodkach miejskich (migracje wahadłowe); 

� zazwyczaj dobrym i średnim dostępem do podstawowych usług publicznych; 

� względnie dobrą dostępnością komunikacyjną do usług wyższego rzędu zlokalizowanych w ośrodkach 

miejskich; 

� stosunkowo dobrym potencjałem rolniczym wykorzystywanym rynkowo i miejscami pracy w obsłudze 

rolnictwa (zmierzającego do zwiększenia towarowości i wydajności). 

Na terenie KKSOF będą to przede wszystkim wsie gminne (Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, 

Reńska Wieś i Jemielnica) oraz miejscowości: Brzeźce, Dziergowice, Stara Kuźnia i Stare Koźle (gmina 

Bierawa), Kobylice (gmina Cisek), Długomiłowice i Większyce (gmina Reńska Wieś), Góra Świętej Anny i 

Raszowa (gmina Leśnica), Dziewkowice, Szczepanek, Szymiszów, Szymiszów Osiedle (gmina Strzelce 

Opolskie), Niezdrowice i Olszowa (gmina Ujazd), Żędowice (gmina Zawadzkie). Łatwy dostęp do miejsc pracy 

poza rolnictwem, relatywnie dobry poziom kapitału ludzkiego i dostęp do usług publicznych zlokalizowanych na 

tych obszarach lub w pobliskich miastach redukują poziom bezrobocia i zapewniają mieszkańcom tych terenów 

dochody na dobrym poziomie. 

 

Według KPZP 2030 obszary wiejskie wymagające wsparcia procesów rozwojowych w znikomym stopniu 

uczestniczą we współczesnych procesach rozwojowych kraju. Oferują niedochodowe miejsca pracy, głównie w 

rolnictwie i w sektorze publicznym (podstawowe usługi w zakresie administracji, edukacji, zdrowia, itp.) oraz 

uzupełniająco w innych sferach gospodarki, dodatkowo narażone są na wahania sezonowe (turystyka) i 

zagrożone likwidacją w warunkach dekoniunktury. Duża część mieszkańców jest nieaktywna zawodowo ze 
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względu na zaburzoną strukturę demograficzną (emigracja zarobkowa), wynikającą również z braku 

alternatywnych źródeł dochodów (ukryte bezrobocie strukturalne na wsi). Na terenie KKSOF są to nie 

wymienione uprzednio miejscowości wiejskie. Istotną barierą rozwoju części obszarów wiejskich pozostaje 

niska dostępność podstawowych usług publicznych, zdekapitalizowanie tkanki osadniczej (na wybranych 

obszarach) i zagrożenie walorów przyrodniczych w procesie gwałtownego poszukiwania alternatywnych dróg 

rozwoju oraz słaba jakość infrastruktury. 

 

W dążeniu do harmonijnego rozwoju systemów osadniczych PZPWO przyjmuje następujące zasady 

gospodarowania przestrzenią, które zgodnie z niniejszą Koncepcją adoptowane będą na terenie KKSOF: 

� wspieranie rozwoju wielofunkcyjnego ośrodków osadniczych; 

� zapewnienie wysokiego poziomu ładu przestrzennego rozumianego jako dążenie do harmonii, 

uporządkowania, proporcjonalności i równoważenia środowiska przyrodniczego i kulturowego z 

potrzebami urbanizacji; 

� podniesienie efektywności wykorzystania istniejącego zainwestowania; 

� poprawa sprawności funkcjonowania struktur zurbanizowanych poprzez rozwój infrastruktury technicznej 

i społecznej. 

 

2.6.2. Strefy funkcjonalno – przestrzenne. 

 

Na terenie KKSOF, na potrzeby niniejszej Koncepcji, można wyróżnić 5 stref funkcjonalnych o zróżnicowanej 

polityce przestrzennej: 

� strefa obszarów rolnych Płaskowyżu Głubczyckiego; 

� strefa związana z doliną rzeki Odry; 

� strefa o przeważającym udziale funkcji przemysłowej i gospodarczej Kędzierzyna – Koźla; 

� strefa rekreacyjno – wypoczynkowa Chełmu i Lasów Stobrawsko – Turawskich; 

� strefa przemysłowo – rolna europejskiego korytarza transportowego. 

 

Strefa obszarów rolnych Płaskowyżu Głubczyckiego przeznaczona jest do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa 

rolno – spożywczego z uwzględnieniem priorytetu intensyfikacji produkcji rolnej i ochrony rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej. Zajmuje południowo – zachodnią część KKSOF, charakteryzującą się najwyższą jakością rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej. Należą do niej gminy Pawłowiczki i Polska Cerekiew oraz zachodnia część gmin Cisek i 

Reńska Wieś. Główne kierunki polityki przestrzennej to: 

� dalsza restrukturyzacja rolnictwa w kierunku tworzenia silnych gospodarstw rolnych; 

� tworzenie w większych ośrodkach wiejskich zespołów obsługi gospodarki rolnej i przetwórstwa rolno – 

spożywczego; 

� podnoszenie standardu infrastruktury technicznej, przede wszystkim dróg gospodarczych dla obsługi 

produkcji rolnej i sieci kanalizacyjnej; 

� koncentracja zabudowy ze względu na ochronę gruntów rolnych; 

� ochrona krajobrazu kulturowego; 

� wzbogacenie jednostek osadniczych o zespoły zieleni publicznej; 

� tworzenie uzupełniających systemów zieleni (zadrzewień) dla terenów rolnych (wiatrochronnej, przy 

ciekach wodnych na terenach zagrożonych erozją); 

� uwzględnienie ograniczeń wynikających z ochrony przyrody i środowiska (przede wszystkim na terenie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wronin – Maciowakrze” oraz w zlewni Straduni i potoku Cisek). 
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Strefa związana z doliną rzeki Odry przeznaczona jest do wielofunkcyjnego rozwoju z zachowaniem walorów 

środowiska przyrodniczego. Obejmuje obszary przylegające do rzeki Odry. Jest to strefa gęsto zaludniona, w 

większości zagrożona zalewem powodziowym oraz o bogatych zasobach surowców naturalnych (kruszywo 

naturalne). Przewidziane są tu działania zmniejszające zagrożenie powodziowe, rozwój żeglugi śródlądowej, 

sportów wodnych i rekreacji. Konieczne jest zachowanie i wzmocnienie funkcji ochronnych korytarza 

ekologicznego rzeki Odry. Ze strefą związany jest częściowo obszar ośrodka subregionalnego – miasta 

Kędzierzyn–Koźle. Przebieg tras komunikacyjnych (drogowych i kolejowych) powinien uwzględniać zagrożenia 

powodziowe i w związku z tym należy rozwijać połączenia na prawym i lewym brzegu rzeki, umożliwiające 

obsługę terenów przyległych w przypadku wystąpienia zagrożeń. W zasięgu strefy znajduje się zachodnia i 

południowa część gminy Bierawa, wschodnia część gmin Cisek i Reńska Wieś oraz zachodnia część 

Kędzierzyna – Koźle. Główne kierunki polityki przestrzennej to: 

� ograniczanie zabudowy na obszarach objętych zalewami powodziowymi; 

� budowa i rozbudowa urządzeń służących zwiększeniu bezpieczeństwa powodziowego (poldery, 

zabudowa hydrotechniczna); 

� modernizacja szlaku żeglugowego Odrzańskiej Drogi Wodnej i rozbudowa zaplecza żeglugowego; 

� zachowanie i wzmocnienie funkcji ochronnych korytarza rzeki Odry; 

� rozwój energetyki wodnej jako taniego źródła energii; 

� wykorzystanie cennych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki i 

rekreacji; 

� budowa brakujących przepraw mostowych na Odrze; 

� podnoszenie standardu infrastruktury technicznej, przede wszystkim sieci kanalizacyjnej; 

� ekonomicznie i ekologicznie uzasadniona eksploatacja surowców naturalnych; 

� rekultywacja obszarów po eksploatacji kruszyw naturalnych, służąca zwiększeniu bezpieczeństwa 

powodziowego (zbiornik „Kotlarnia”). 

 

Strefa o przeważającym udziale funkcji przemysłowej i gospodarczej Kędzierzyna – Koźle przeznaczona 

jest do rozwoju funkcji produkcyjnych i usługowych z uwzględnieniem ochrony walorów środowiska (lasy 

ochronne i obszary przewidziane do objęcia ochroną). Wyłączywszy obszary leśne jest to teren o wysokim 

stopniu urbanizacji. Walorem strefy jest duży potencjał gospodarczy zakładów przemysłu chemicznego i ich 

wysoka pozycja na krajowym i europejskim rynku tej branży oraz rola ośrodka subregionalnego w strukturze 

osadniczej województwa. Do głównych problemów należy zaliczyć konieczność dalszych, intensywnych działań 

zmierzających do przywrócenia równowagi w środowisku. Główne kierunki polityki przestrzennej to: 

� rozwój nowoczesnych, innowacyjnych technologii przemysłowych; 

� utworzenie centrów logistycznych (terminali multimodalnych); 

� poprawa jakości funkcjonowania usług publicznych; 

� stworzenie warunków do dalszego rozwoju usług rynkowych; 

� rewitalizacja zdegradowanych osiedli miejskich; 

� harmonizowanie zabytkowych układów urbanistycznych w powiązaniu z rozwojem osadnictwa i 

komunikacji; 

� rozbudowa i modernizacja systemu transportu i komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej; 

� rekultywacja w kierunku leśnym terenów zdegradowanych; 

� ograniczenie niskiej emisji; 

� ochrona przestrzeni otwartych (niezurbanizowanych) i oszczędne ich wykorzystanie; 

� kształtowanie powiązań ekologicznych. 
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Strefa rekreacyjno – wypoczynkowa Chełmu i Lasów Stobrawsko – Turawskich o dominujących funkcjach 

ochrony walorów środowiska, przeznaczona jest do rozwoju funkcji ochronnych i turystyczno – rekreacyjnych. 

Obejmuje centralną (Chełm) i północną bogato zalesioną (Lasy Stobrawsko – Turawskie) część KKSOF. 

Charakteryzuje się niskim wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wyłączywszy Chełm) oraz 

występowaniem obszarów o najwyższych walorach przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych objętych 

ochrona prawną (Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny”, Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – 

Turawskie”) lub przewidzianych do objęcia ochroną, a także atrakcyjnością pod względem turystycznym. Należą 

do niej gminy Jemielnica i Zawadzkie, większa część gminy Leśnica, centralna część gminy Ujazd oraz północna 

część gminy Strzelce Opolskie. Główne kierunki polityki przestrzennej to: 

� zwiększenie potencjału i poprawa bazy dla turystyki i rekreacji; 

� rozwój agroturystyki w połączeniu z gospodarstwami ekologicznymi; 

� utrzymanie i rozwój funkcji produkcyjno – usługowych w miastach Leśnica i Zawadzkie; 

� eksponowanie zabytkowych obiektów oraz układów urbanistycznych i ruralistycznych; 

� adaptowanie zespołów zabytkowych dla pełnienia funkcji turystycznych i rekreacyjnych; 

� ochrona krajobrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem architektury regionalnej; 

� ochrona bioróżnorodności, walorów przyrodniczych i krajobrazowych;  

� restrukturyzacja gospodarki rolnej i leśnej pod kątem ograniczeń wynikających z położenia w parku 

krajobrazowym i obszarze chronionego krajobrazu; 

� uzupełnienie sieci komunikacyjnej dla zwiększenia dostępności turystycznej; 

� podnoszenie standardu sieci usług; 

� ograniczenie niskiej emisji; 

� podnoszenie standardu infrastruktury technicznej, przede wszystkim sieci kanalizacyjnej. 

 

Strefa przemysłowo – rolna europejskiego korytarza transportowego przeznaczona jest do rozwoju rolnictwa 

i przemysłu z uwzględnieniem priorytetu działalności produkcyjnych i usługowych lokalizowanych w Strzelcach 

Opolskich oraz wzdłuż autostrady A4 i dróg krajowych nr 88 i 94. Walorem strefy, poza lokalizacją wzdłuż III–go 

paneuropejskiego korytarza transportowego, są Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz bogate zasoby surowców 

naturalnych (wapienie). Położona jest pomiędzy 2 częściami strefy rekreacyjno – wypoczynkowej: Chełmu (na 

południu) i Lasów Stobrawsko – Turawskich (na północy). Należą do niej południowa i centralna część gminy 

Strzelce Opolskie oraz północna część gmin Leśnica i Ujazd. Główne kierunki polityki przestrzennej to: 

� uzbrojenie terenów inwestycyjnych; 

� promocja terenów inwestycyjnych; 

� rozbudowa i modernizacja dróg krajowych nr 88 i 94; 

� rozwijanie bazy przetwórstwa rolno – spożywczego; 

� tworzenie w większych ośrodkach wiejskich zespołów obsługi gospodarki rolnej; 

� koncentracja zabudowy ze względu na ochronę gruntów rolnych najwyższych klas bonitacyjnych; 

� poprawa jakości funkcjonowania usług publicznych; 

� stworzenie warunków do dalszego rozwoju usług rynkowych; 

� poprawa połączeń komunikacyjnych z północną i południową częścią KKSOF; 

� ograniczenie niskiej emisji; 

� rekultywacja obszarów po eksploatacji wapieni; 

� podnoszenie standardu infrastruktury technicznej, przede wszystkim dróg gospodarczych dla obsługi 

produkcji rolnej i przemysłowej oraz sieci kanalizacyjnej. 
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RYCINA 10: Strefy funkcjonalno – przestrzenne na terenie KKSOF. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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3. OCHRONA PRZYRODY I ZASOBÓW NATURALNYCH. 
 

3. 1. Ochrona przyrody. 

 

Do podstawowych form ochrony przyrody w Polsce należy tworzenie rezerwatów przyrody, parków narodowych, 

parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Coraz większe znaczenie mają także użytki 

ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Formami ochrony 

indywidualnej są: gatunkowa ochrona roślin, zwierząt i grzybów oraz pomniki przyrody w rodzaju: pojedynczych 

drzew, alei, głazów narzutowych, skałek itp., które są akcentami wydatnie wpływającymi na urozmaicenie 

krajobrazu. 

 

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, zwierząt. 

 

3.1.1. Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny”
22

. 

 

Według art. 16 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „Park Krajobrazowy obejmuje obszar 

chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu 

zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Grunty rolne, leśne i inne 

nieruchomości znajdujące się w granicach Parku pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. 

 

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). Oznacza to, że całkowita powierzchnia Parku na terenie KKSOF wynosi 

3937,20 ha. Park obejmuje zachodni kraniec Wyżyny Śląskiej zwany Garbem Chełmu. Ciągnie się on z 

północnego – zachodu na południowy – wschód na odcinku około 20 km i średniej szerokości 5 km. Najwyższym 

wzniesieniem Grzbietu Chełmu, a zarazem całej Wyżyny Śląskiej jest Góra Świętej Anny (404 m n.p.m.). Garb 

Chełmu wyróżnia się swoją wyniosłością i zróżnicowaną rzeźbą terenu na tle rozległej płaskiej Niziny Śląskiej. Ku 

dolinie Odry (Kotlina Raciborska) grzbiet opada stromo, natomiast łagodnie przechodzi w Równię Opolską. 

Składa się z wielu wzniesień, często bezimiennych. Najbardziej na północny zachód wysunięta jest Ligocka Góra 

Kamienna (326 m n.p.m.), na wschód od niej leży Biesiec (350 m n.p.m.), Wysocki Las (385 m n.p.m.), Góra 

Świętej Anny (404 m n.p.m.), Stoki (308 m n.p.m.) i Bukowy Bór (308 m n.p.m.). Obszar Parku wyróżnia się 

cennymi wartościami historycznymi i kulturowymi oraz wysokimi walorami krajobrazowo – przyrodniczymi.  

 

Najstarszymi rozpoznanymi utworami są piaskowce i zlepieńce zawierające odciski roślin z okresu karbonu. Trzonem Garbu 

Chełma są jednak utwory triasowe, czyli wapienie i dolomity. Współczesny krajobraz Grzbietu Chełmskiego ukształtował się pod 

wpływem lądolodu skandynawskiego, który nasuwał się tu dwukrotnie. Wynikiem tych zlodowaceń są pozostałości w postaci 

margli lodowcowych, glin i piasków oraz różnej wielkości okruchów skalnych (głazy narzutowe). Zlodowacenie bałtyckie 

                                                 
22 Na podstawie http://gsa.zopk.pl/ 
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przyczyniło się zaś do powstania lessów i wydm. Na południowo – wschodnim stoku Chełmu zalega płat lessów o miąższości 

do 8 m. Z lessów tych wytworzyły się na partiach wyżej położonych gleby bielicoziemne, natomiast na obszarach położonych 

niżej gleby brunatnoziemne. Góra Świętej Anny była na Śląsku najdalej wysuniętym na wschód wulkanem. Park Krajobrazowy 

„Góra Świętej Anny” to jedno z niewielu miejsc na mapie Polski, gdzie na stosunkowo niewielkim obszarze można zobaczyć 

jedne z najładniejszych i dobrze zachowanych profili środkowego wapienia muszlowego z liczną dobrze zachowaną fauną. 

Oprócz dominujących skał środkowo – triasowych, występują tu również podścielające je osady piaskowców i zlepieńców 

karbońskich, które zachowały się w miejscowości Żyrowa oraz dużo młodsze wulkanity z samego wierzchołka Góry Świętej 

Anny. Trwające niegdyś procesy geologiczne były bardzo złożone, dzięki czemu w skałach, możemy obserwować przejawy 

metamorfizmu kontaktowego, deformacje, uskoki, zapadliska, formy krasowe. Znaczne wyniesienie Garbu Chełmskiego 

przyczyniło się do jego odrębności klimatycznej polegającej na obniżeniu średniej i maksymalnej temperatury rocznej, średniej 

temperatury najcieplejszego miesiąca oraz wyższych opadach w porównaniu do pozostałego terenu województwa opolskiego. 

Specyficzne warunki glebowe oraz odrębność klimatyczna miały decydujący wpływ na kształtowanie się szaty roślinnej. Lasy 

zajmują 21 % ogólnej powierzchni parku. Są one niejednolite i silnie porozcinane polami uprawnymi. Pod względem 

fitosocjologicznym są jednak nadal urozmaicone i bardzo interesujące. Spotyka się tu drzewostany iglaste, bukowe oraz 

mieszane. Gatunkami dominującymi są: buk zwyczajny (Fagus silvatica) – 28 %, świerk pospolity (Picea excelsa) – 25 %, 

sosna pospolita (Pinus sylvestris) – 19 % i brzoza brodawkowata (Betula pendula) – 11 %. W domieszce występuje: olsza 

(Alnus spp.), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), klon jawor (Acer pseudoplatanus), grab pospolity (Carpinus betulus), lipa 

(Tilia spp.) i klon zwyczajny (Acer platanoides). W lasach Parku występuje łącznie 279 gatunków roślin, co stanowi 1/3 

wszystkich gatunków zanotowanych przez florystów na jego obszarze. Najbardziej cenne przyrodniczo obszary leśne i 

geologiczne objęto ochronną rezerwatową.  

 

Według Szotkowskiego flora parku liczy 832 gatunki roślin naczyniowych reprezentowanych przez 88 rodzin i 408 rodzajów. 

Większość z nich, bo 594, to gatunki rodzime, 232 antropofity i 6 mieszańce. Najwięcej gatunków rodzimych rośnie w lasach 

(219) i na łąkach(157). Zanotowano tu występowanie aż 35 gatunków chronionych, w tym 12 chronionych częściowo i 26 

gatunków górskich. Na terenie parku występują następujące zespoły roślinne:  

� zespoły leśne: 

- łęg jesionowo – olszowy (Circaeo – Alnetum); 

- grąd subkontynentalny (Tilio – Carpinetum); 

- żyzna buczyna sudecka (Dentario enneaphyllidis – Fagetum); 

- kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae – Fagetum); 

- żyzna buczyna niżowa (Galio odorati – Fagetum); 

� zespoły zaroślowe: 

- zarośla ligustru pospolitego i śliwy tarniny (Ligustro – Prunetum); 

-  zespół bzu hebdu (Sambuctum ebuli); 

- zespół podagrycznika pospolitego i lepiężnika różowego (Aegopodio – Petasitetum hybridi); 

- zespół kanianki pospolitej i kieliszka zaroślowego (Cuscuto – convolvuletum sepium); 

- zespół wyki leśnej i zaroślowej (Vicietum silvatico – dumetorum); 

� zespoły łąkowe: 

- łąka trzęślicowa (Molinietum medioeropaeum); 

- zespół kostrzewy bruzdkowanej i strzęplicy sinej (Koelerio – Festucetum sulcatae); 

- zbiorowisk czosnku skalnego i rozchodnika białego (Allium montanum – Sedum album); 

- zespół miłka wiosennego i kłosownicy pierzastej (Adonido – Brachypodietum pinnati); 

� zespoły wodne: 

- zespół rzęsy drobnej i pływacza zwyczajnego (Lemno – Uticularietum vulgaris). 
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Grzbiet Chełmu to obszar z bogatym światem bezkręgowców. Annogórskie murawy i buczyny są doskonałym siedliskiem dla 

pająków (Aranei). Można tu spotkać takie rzadkie pająki jak: Mecopisthes silus, Tapiocyba affinis, Asthonargus paganus, 

Prosoptheca corniculaus, Lepthyphantes nodifer. Najpiękniejszymi przedstawicielami owadów są motyle występujące w dużym 

skupieniu na Ligockiej Górze Kamiennej. W rezerwacie florystycznym i nie tylko można spotkać motyle chronione: pazia 

królowej (Papilio machon), rzadziej pazia żeglarza (Papilio podainus) i mieniaki: Apatura iris i Apatura ilia. Gromada mięczaków 

reprezentowana jest tu licznie przez ślimaki (Gastropoda). Do najbardziej znanych i najliczniej występujących należy ślimak 

winniczek (Helix pomatia). Żyją tu zwłaszcza ślimaki z rodzin: świdrzykowatych (Clausiliidae), krążałkowatych (Endodontidae), 

szklarkowatych (Zonitidae) i ślinikowatych (Arionidae). Mała ilość cieków powierzchniowych oraz otwartych zbiorników wodnych 

spowodowała, że ryby (Pisces) i płazy (Amphibia) reprezentowane są przez nieliczne i dość pospolite gatunki. Najliczniej 

występują tu żaby trawne (Rana temporaria) i ropuchy szare (Bufo bufo). Rzadziej spotykane są żaby moczarowe (Rana 

arvalis), ropuchy zielone (Bufo viridis), ropuchy paskówki (Bufo calamita), rzekotki drzewne (Hyla arborea) i grzebiuszki ziemne 

(Pelobatus fuscus). Tylko w zbiornikach wodnych czasami spotkać można żaby wodne (Rana esculenta) i traszki zwyczajne 

(Tritulus vulgaris). Gady (Reptilia) najliczniej reprezentują jaszczurki (Sauria). Na całym obszarze parku można spotkać 

jaszczurki zwinki (Lacerta agilis) i żyworodne (Lacerta vivipara), nieco rzadziej padalce (Anguis fragilis). Do najefektowniejszych 

gadów zamieszkujących park należą węże: zaskroniec (Natrix natrix), gniewosz plamisty (Coronella austriaca) i żmija 

zygzakowata (Vipera berus). Awifauna parku reprezentowana jest przez 50 gatunków ptaków lęgowych, głównie pospolicie 

występujących. Na szczególne wyróżnienie zasługuje grupa ptaków drapieżnych: myszołów zwyczajny (Buteo buteo), jastrząb 

(Accipiter gentilis), krogulec (Accipiter nisus), pustułka (Falco trinnunculus), kobuz (Falco subbuteo) oraz sowy: płomykówka 

(Tyto alba) i puszczyk (Strix aluco). Z rzadszych ptaków występują dzięcioły: czarny (Dryocopus martinus) i zielonosiwy (Picus 

canus). Na terenie Parku swoje miejsca rozrodu i hibernacji mają nietoperze: nocek duży (Myotis myotis), nocek wąsatek 

(Myotis mystacinus), gacek brunatny (Plecotus auritus), mopek Barbastella (Barbastella barbastella), mroczek pozłocisty 

(Eptesicus nilssoni), mroczek późny (Eptesicus serotinus), borowiec wielki (Nyctalus noctula) i karlik malutki (Pipistrellus 

pipistrellus). Las zamieszkiwany jest przez roślinożerne sarny (Capreolus capreolus) i jelenie (Cervus elephus), wszystkożerne 

dziki (Sus scrofa), lisy (Vulpes vulpes), borsuki (Meles meles), kuny leśne (Martes martes), popielice (Glis glis) i drapieżne 

łasice (Mustella nivalis). Pola i łąki zamieszkują: myszy polne (Apodemus agrarius), nornik (Microtus arvalis), darniówki 

(Pitymus subterraneus), tchórze (Mustella putorius) i krety (Talpa europaea). W parkach i lasach można spotkać wiewiórki 

(Sciurus vulgaris) i orzesznice (Muscardinus avellanarius). Intensyfikacja upraw rolnych przyczyniła się do prawdopodobnego 

wyginięcia gryzonia z rodziny wiewiórkowatych – susła moręgowanego (Spermophillus citellus). 

 

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. Obszary takie umożliwiają przeprowadzenie zajęć w terenie oraz propagowanie aktywnych form 

nauczania o Ziemi. 
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3.1.2. 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 3 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). 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, z czego: 7596 

ha na terenie gminy Jemielnica (północna i południowo – wschodnia część gminy), 5727 ha na terenie gminy 

Strzelce Opolskie (północna i południowo – wschodnia część gminy) i 5313 ha na terenie gminy Zawadzkie 

(większa część całego obszaru gminy). Generalnie OChK „Lasy Stobrawsko – Turawskie" obejmuje rozległy, 

rozczłonkowany przez tereny rolne, sieć komunikacyjną i osadniczą kompleks leśny. Jest to największy obszar 

chronionego krajobrazu w województwie opolskim. 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. Bardzo dobrze rozwinięta jest warstwa krzewów: czeremchy, jarząba oraz kruszyny. Ważnym i 

charakterystycznym elementem obszaru jest, jedno z dwóch w województwie opolskim, stanowisko skrzypu 

olbrzymiego. Łęg Zdzieszowicki położony jest na starorzeczach rzeki Odry, wzdłuż której ciągną się niskie tarasy 

holoceńskie zbudowane z glin, mułów, żwirów i piasków rzecznych (mady rzeczne). Szczególnej ochronie 

podlegają zasoby fauny i flory, w tym stanowiska lęgowe ptaków. 
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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). Wysokości względne dochodzą tutaj do 40 m. Występują tu liczne wąwozy, jary i parowy wraz z 

płatami resztek lasów. OChK leży w górnej części zlewni Potoku Cisek. Charakterystyczne są tutaj rozległe, 

suche wierzchowiny lessowe oraz silne wilgotne dna dolinne z licznymi mokradłami oraz oczkami wodnymi. W 

bardzo gęstej sieci dolinek denudacyjnych spływ wód jest okresowy w porach obfitych opadów i topnienia 

pokrywy śnieżnej. 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. 

 

3.1.3. NATURA 2000. 

 

Według art. 25 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: 

1) obszary specjalnej ochrony ptaków; 2) specjalne obszary ochrony siedlisk; 3) obszary mające znaczenie dla 

Wspólnoty. Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych formami 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1 – 4 i 6 – 9”. Formy te to: parki narodowe, rezerwaty 

przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, 

użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. 

 

Sieć Natura 2000 to sposób na wypełnienie zobowiązań Unii Europejskiej, nałożonych przez Konwencję z Rio. 

Podstawę prawną sieci Natura 2000 stanowią dwa akty prawne: tak zwana Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 

79/409/EWG z 02 kwietnia 1979 roku o ochronie dzikich ptaków) i Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 

92/43/EWG z 21 maja 1992 roku o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Przewidują one 

stworzenie systemu obszarów, połączonych korytarzami ekologicznymi, tworzących razem spójną funkcjonalnie 

sieć ekologiczną. Jej zadaniem będzie utrzymanie różnorodności biologicznej przez ochronę najcenniejszych, 

najrzadszych elementów przyrody, ale też najbardziej typowych, wciąż jeszcze powszechnych układów 

przyrodniczych, charakterystycznych dla regionów biogeograficznych. Tworzenie takiej sieci jest obowiązkiem 

każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne mają charakter tak zwanego „twardego prawa”, a więc 

muszą być przestrzegane pod groźbą sankcji finansowych. 

 

Przed 01 maja 2004 roku rząd Polski przekazał do Komisji Europejskiej listę obszarów NATURA 2000, które jeśli 

zostaną zaakceptowane przez Komisję, zostaną objęte ochroną. Dodatkowo tereny spełniające kryteria jako 

obszar NATURA 2000 zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej przez organizacje pozarządowe na tak zwanej 

„Shadow List”. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej dla wszystkich tych obszarów należy stosować 

postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia lub planu na obszar NATURA 2000 

zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 627 ze zm.). 
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Do dnia 12 grudnia 2008 roku Komisja Europejska zatwierdziła 364 obszary specjalnej ochrony siedlisk NATURA 

2000 położone w Polsce, mające znaczenie dla Wspólnoty, wobec których można stosować pełną procedurę z 

art. 5 Dyrektywy Siedliskowej, a dodatkowo do końca 2008 roku rząd Polski wyznaczył w drodze rozporządzenia 

141 obszarów specjalnej ochrony ptaków. W dniu 29 października 2009 roku Minister Środowiska przesłał do 

Komisji Europejskiej listę 454 nowych obszarów i 77 powiększeń obszarów już istniejących. W rezultacie 

siedliskowa część sieci wzrosła do 823 obszarów, pokrywając około 11 % powierzchni lądowej Polski. Wobec 

uzupełnienia sieci Natura 2000 wycofana została w 2009 roku skarga z Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 

Europejskich dotycząca niekompletności sieci Natura 2000 w Polsce. W dniach 24–25 marca 2010 roku w 

Warszawie odbyło się Bilateralne Seminarium Biogeograficzne weryfikujące kompletność sieci specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk w Polsce, podczas którego okazało się, że nadal nie wszystkie gatunki i siedliska są 

wystarczająco chronione i wskazano konieczność uzupełnień, których skala jest już jednak niewielka w 

porównaniu do początkowych braków. W oparciu o postanowienia licznych seminariów w latach 2010 – 2012 

zostało przeprowadzone opiniowanie projektowanych nowych obszarów Natura 2000 i zmian zasięgu 

istniejących. Wynikiem tej procedury opiniowania była wysłana do KE w październiku 2012 roku lista 

uzupełniająca sieć obszarów Natura 2000 w Polsce. Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 

powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi: 845 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (obszary 

"siedliskowe" – przyszłe specjalne obszary ochrony siedlisk) oraz 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków. 

Wśród nich są 3 obszary położone na terenie KKSOF: 

� „Dolina Małej Panwi” (kod PLH 160008 – SOO Specjalny Obszar Ochrony); 

� „Góra Świętej Anny” (kod PLH 160002 – SOO Specjalny Obszar Ochrony); 

� „Łęg Zdzieszowicki” (kod PLH 160011 – SOO Specjalny Obszar Ochrony). 

 

DOLINA MAŁEJ PANWI (PLH 160008): 

 

PLH 160008 „Dolina Małej Panwi” obejmuje łączną powierzchnię 1106,27 ha. W rejonie KKSOF pokrywa się z 

obszarem zajętym przez OChK „Lasy Stobrawsko – Turawskie” i obejmuje centralną oraz północno – zachodnią 

część gminy Zawadzkie oraz północne krańce gminy Jemielnica. „Dolina Małej Panwi” charakteryzuje się 

zróżnicowaną morfologią tworzoną przez plejstoceńskie terasy oraz zdenudowane, peryglacjalne równiny 

lodowcowe i wodnolodowcowe z licznie występującymi wydmami. Osady polodowcowe, eoliczne i rzeczne, płytko 

podścielone są nieprzepuszczalnymi iłami górnotriasowymi. Obejmuje koryto rzeki o naturalnym silnie 

meandrującym przebiegu, dno doliny i przyległe tereny wysoczyzny. Mała Panew jest jedną z najbardziej 

naturalnych rzek nizinnych regionu, jedyną tego rodzaju ostoją sieci Natura 2000 w granicach województwa 

opolskiego. Rzeka ma naturalny przebieg z licznymi starorzeczami, meandrami i wyspami. Ostoja obejmuje także 

przyległe do doliny kompleksy pól wydmowych z wydmami dochodzącymi do 10 m. W zagłębieniach 

międzywydmowych oraz w samej dolinie rzecznej zlokalizowane są niewielkie torfowiska. W granicach 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.. 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. 
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Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

� 3150, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne z zbiorowiskami Nympheion, Potamion; 

� 3260, nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis); 

� 6410, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion); 

� 6510, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris); 

� 7110, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe); 

� 7230, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk; 

� 9170, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio–Carpinetum, Tilio–Carpinetum); 

� 91D0, bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi–Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi–Pinetum, 

Pino); 

� 91E0, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, 

Alnenion). 

 

Klasa siedliska przyrodniczego (pokrycie w %): 

� lasy mieszane – 43,96 %; 

� lasy iglaste – 30,12 %; 

� łąki wilgotne i łąki świeże – 9,99 %; 

� lasy liściaste – 8,79 %; 

� pozostałe tereny – 0,27 %. 

 

Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG: 

� jelonek rogacz Lacanus cervus; 

� pachnica dębowa Osmoderma eremita; 

� minóg strumieniowy Lampetra planeri; 

� piskorz Misgurnus fossilis; 

� różanka pospolita Rhodeus sericeus amarus; 

� kumak nizinny Bombina bombina; 

� traszka grzebieniasta Triturus cristatus; 

� żółw błotny Emys orbicularis; 

� zimorodek zwyczajny Alcedo atthis; 

� bocian biały Ciconia ciconia; 

� bocian czarny Ciconia nigra; 

� dzięcioł średni Dendrocopos medius; 

� dzięcioł czarny Dryocopus martius; 

� dzięcioł zielonosiwy Picus canus;  

� muchołówka białoszyja Ficedula albicollis; 

� muchołówka mała Ficedula parva; 

� żuraw zwyczajny Grus grus; 

� gąsiorek Lanius collurio; 

� lerka Lullula arborea; 

� cietrzew zwyczajny Tetrao tetrix tetrix; 

� bóbr europejski Castor fiber; 

� wydra Lutra lutra; 

� nocek duży Myotis myotis. 
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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. Od południa opadający stromo zdenudowanym uskokiem tektonicznym, od północy łagodnie 

zanurzający się pod utworami polodowcowymi. Garb jest najdalej na zachód wysuniętą częścią 

środkowotriasowego progu strukturalnego (kuesty). Z trzech stron otoczony terenami nizinnymi stanowi wyraźną 

kulminację w krajobrazie. Rzeźba Chełmu należy do form krawędziowych, ukształtowanych w trzeciorzędzie i 

zmodyfikowanych przez morfologię czwartorzędową, a zwłaszcza dwukrotne nasunięcie się i regresję lodowca 

oraz procesy eolicznej akumulacji lessów i ich erozji. Garb jest rozczłonkowany na szereg wyniesień 

oddzielonych suchymi dolinkami i obszarami zrównań. W wierzchołkowej jego części, w obrębie wychodni skał 

węglanowych rzeźba krasowa, z lejami, misami i studniami krasowymi, wywierzyskami, wychodniami skalnymi, 

niewielkimi wnękami i grotami. Kulminację garbu stanowi nek wulkaniczny na Górze Świętej Anny (404 m n.p.m.). 

Wśród obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych dominującymi formami pokrycia terenu są lasy, w 

większości reprezentujące 3 fitosocjologiczne odmiany buczyn 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. 

 

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

� 6110, skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso–Sedion); 

� 6210, murawy kserotermiczne (Festuco–Brometea) i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis 

Festucion pallentis; 

� 6430, ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium); 

� 6510, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris); 

� 8210, wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis; 

� 8310, jaskinie nieudostępnione do zwiedzania; 

� 9110, kwaśne buczyny (Luzulo–Fagetum); 

� 9130, żyzne buczyny (Dentario glandulosae–Fagenion, Galio odorati–Fagenion); 

� 9150, ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero–Fagenion); 

� 9170, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio–Carpinetum, Tilio–Carpinetum); 

� 9180, jaworzyny i lasy klonowo – lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis–Acerion 

pseudoplatani); 

� 91E0, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, 

Alnenion). 

 

Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG: 

� bocian biały Ciconia ciconia; 

� kania ruda Milvus milvus; 

� kraska zwyczajna Coracias garrulus; 

� dzięcioł zielonosiwy Picus canus;  

� dzięcioł czarny Dryocopus martius; 
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� dzięcioł średni Dendrocopos medius; 

� lerka Lullula arborea; 

� muchołówka białoszyja Ficedula albicollis; 

� muchołówka mała Ficedula parva; 

� gąsiorek Lanius collurio; 

� ortolan Emberiza hortulana; 

� mopek Barbastella barbastellus; 

� nocek duży Myotis myotis. 

 

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. 

 

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

� 3150, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne z zbiorowiskami Nympheion, Potamion; 

� 3270, zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.; 

� 6430, ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium); 

� 6510, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris); 

� 91F0, łęgowe lasy dębowo – wiązowo – jesionowe (Ficario–Ulmetum). 

 

Klasa siedliska przyrodniczego (pokrycie w %): 

� lasy liściaste – 75,39 %; 

� wody śródlądowe – 14,38 %; 

� łąki wilgotne i łąki świeże – 1,53 %; 

� pozostałe tereny – 0,05 %. 

 

Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG: 

� pachnica dębowa Osmoderma eremita; 

� kozioróg dębosz Cerambyx cerdo; 

� jelonek rogacz Lucanus cervus; 

� kumak nizinny Bombina bombina; 

� traszka grzebieniasta Triturus cristatus; 

� wydra Lutra lutra; 

� nocek duży Myotis myotis. 
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3.1.4. Rezerwaty przyrody. 

 

Zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie przyrody 16 kwietnia 2004 roku „rezerwat przyrody obejmuje obszary 

zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także 

siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające 

się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”. Tworzenie 

rezerwatów ścisłych jest jedną z podstawowych metod ochrony przyrody w ramach tak zwanej strategii 

zachowawczej, czyli konserwatorskiej. Celem tej strategii jest utrzymanie w stanie możliwie niezmienionym 

obiektów o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych lub kulturowych, przy wykluczeniu jakiejkolwiek 

ingerencji człowieka. Częściowe rezerwaty przyrody są domeną kierunku biocenotycznego w ochronie przyrody. 

Ich tworzenie uzasadnione jest względami naukowymi, dydaktycznymi i gospodarczymi. Dopuszcza się tutaj 

stosowanie określonych, w tak zwanych planach ochrony, zabiegów hodowlano – pielęgnacyjnych dla osiągnięcia 

celu ochrony. 

 

Na terenie KKSOF zlokalizowanych jest 7 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 168,89 ha: 

 

Rezerwat „Biesiec”: 

 

Rezerwat leśny „Biesiec” znajduje się w północno – zachodniej części gminy Leśnica. Obszar ten objęto ochroną 

na mocy Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr P/9/2001 z dnia 19 lipca 2001 roku w sprawie uznania za 

rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2001 roku, nr 65, poz. 496). Powierzchnia obszaru objętego ochroną 

wynosi 24,46 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowiska lasu 

bukowego z rzadkimi i podlegającymi ochronie prawnej gatunkami roślin. Rezerwat położony jest na wzniesieniu 

z wychodniami wapienia. W pobliżu Bieśca (350 m n.p.m.), po drugiej stronie drogi leśnej, znajduje się 

wzniesienie Wysocka Góra (385 m n.p.m.). Teren rezerwatowy porasta 110 – 130–letni jednolity drzewostan 

bukowy, który tworzy zbiorowisko żyznej buczyny sudeckiej, charakteryzujące się bujnym i wielogatunkowym 

runem. Rośnie tu wiele chronionych i rzadkich gatunków 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 Ujazd. Obszar ten objęto ochroną na mocy 

Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 roku w sprawie 

uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1997 roku, nr 54, poz. 515). Powierzchnia obszaru objętego ochroną 

wynosi 68,94 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk buczyn o 

charakterze zbliżonym do naturalnego. Krajobraz rezerwatu to przede wszystkim suche doliny o szerokich dnach i 

głębokie parowy o stromych zboczach oraz leje krasowe. Dominuje tu buk w wieku 135 – 155 lat. W domieszce 
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występuje modrzew (Larix), świerk (Picea), grab (Carpinus), brzoza (Betula) i sosna (Pinus). W buczynie 

wyróżniono las wyżynny w dwóch wariantach: świeży na glebach nieoglejonych i świeży na glebach oglejonych. 

Rezerwat znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” i obszaru Natura 2000 „Góra 

Świętej Anny”. 

 

Rezerwat „Góra Świętej Anny”: 

 

Rezerwat geologiczny „Góra Świętej Anny” znajduje się w zachodniej części gminy Leśnica. Obszar ten objęto 

ochroną na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1971 roku w sprawie 

uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1972 roku, nr 5, poz. 33). Powierzchnia obszaru objętego ochroną wynosi 

2,69 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych rzadkich profili oraz zjawisk 

geologicznych. Rezerwat utworzono w części dawnego wyrobiska po eksploatacji nefelinitu i wapienia na Górze 

Świętej Anny. Na niewielkiej powierzchni występuje ciekawa i skomplikowana budowa geologiczna z cenną 

roślinnością. Przedmiotem ochrony jest tutaj strefa kontaktu skał pochodzenia wulkanicznego ze skałami 

osadowymi okresu triasu i kredy. Zjawiska wulkaniczne związane są z trzeciorzędowymi ruchami tektonicznymi 

jakie zachodziły w Sudetach. Rezerwat znajduje się 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. Obszar ten objęto ochroną na mocy 

Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 roku w sprawie 

uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1997 roku, nr 51, poz. 486). Powierzchnia obszaru objętego ochroną 

wynosi 27,43 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu bukowego o 

charakterze naturalnym z udziałem licznych drzew pomnikowych. W rezerwacie dominuje 130–letni buk rosnący 

na grubej warstwie lessu podatnego na erozję wodną. Drzewostan bukowy jest jednopiętrowy, jedynie na 

niewielkich powierzchniach występują podrosty buka (Fagus), jawora (Acer pseudoplatanus), graba (Carpinus 

betulus) i jarzębiny (Sorbus aucuparia). Na jego terenie wyróżniono jeden typ siedliskowy – las wyżynny silnie 

świeży o glebach oglejonych. W rezerwacie wyróżniono dwa zbiorowiska leśne: kwaśną buczynę niżową 

(zbiorowisko chronione w Polsce) i żyzną buczynę kwaśną. Z gatunków chronionych wymienić należy: bluszcz 

pospolity (Hedera helix), przytulię wonną (Galium odoratum), konwalię majową (Convallaria majalis), kalinę 

koralową (Viburnum opulus) i kruszynę pospolitą (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. Obszar 

ten objęto ochroną na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 

roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1959 roku, nr 81, poz. 428). Powierzchnia obszaru objętego 

ochroną wynosi 8,2970 ha. 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). Ligocka Góra Kamienna (326 m n.p.m.) jest to 
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odosobnione, wysunięte najdalej na północ wzgórze w Parku Krajobrazowym „Góra Świętej Anny”. Wierzchowina 

wzgórza posiada kształt owalny o wymiarach 350 m x 750 m. Trzon Kamiennej Góry Ligockiej budują wapienie 

środkowego triasu, głównie odporne na erozję warstwy gogolińskie i terebratulowe. Na krawędzi wzniesienia 

widoczne są wychodnie tych wapieni. Rezerwat „Ligota Dolna” jest dziś unikalnym obiektem florystycznym i 

faunistycznym. Jego dodatkowym walorem jest urozmaicona rzeźba terenu ze skalistymi urwiskami i 

wychodniami wapieni. Cenne murawy kserotermiczne to zbiorowiska roślin zasiedlające żyzne gleby zasobne z 

węglan wapnia. Wykształcają się na szczególnych siedliskach, gdzie panują wyjątkowe warunki mikroklimatyczne 

(okresowo wysokie temperatury gleby i przypowierzchniowej warstwy powietrza). Występują tu trzy zbiorowiska 

roślinne: murawa naskalna, niska i luźna murawa kserotermiczna i murawa kserotermiczna uboga, a także zespół 

zarośli krzewiastych z ligustrem pospolitym, śliwą tarniną, szakłakiem pospolitym, głogiem jednoszyjkowym i 

dziką różą. Szczególnie cenne są: rozchodnik biały, szparag lekarski, chaber miękkowłosy i goździk kartuzek. Z 

roślin chronionych występują także dziewięćsił bezłodygowy, orlik pospolity i len austriacki. Z mnogością roślin 

kwiatowych związane jest z występowaniem motyli. Naliczono ich tu prawie 600 gatunków. Spotkać można pazia 

królowej. Masowo pojawiają się: zmrocznik wilczomlecz, zmrocznik pazik, zawisak tawulec, kraśnik sparcetek, 

modraszek korydon. 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. Obszar ten 

objęto ochroną na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1957 roku w 

sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1957 roku, nr 41, poz. 268). Powierzchnia obszaru objętego 

ochroną wynosi 3,17 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu 

lasu mieszanego o charakterze naturalnym na południowo – wschodnim krańcu Lasów Stobrawsko – Turawskich. 

Obecnie wiadomo, że na tym terenie roślinnością potencjalną są lasy bukowe. Stąd też występujące tu 

pojedyncze drzewa iglaste zostały prawdopodobnie nasadzone przez człowieka. Należy więc uznać, że 

drzewostan rezerwatu z uwagi na domieszkę sosny i świerka jest pochodzenia półnaturalnego. W warstwie górnej 

dominuje buk. Spośród gatunków drzew liściastych występuje tu ponadto dąb szypułkowy, grab pospolity i brzoza 

brodawkowata. 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”. 

 

Rezerwat „Tęczynów”: 

 

Rezerwat leśny „Tęczynów” znajduje się w zachodniej części gminy Strzelce Opolskie. Obszar ten objęto ochroną 

na mocy Rozporządzenia Nr P/3/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 21 stycznia 2000 roku w sprawie uznania za 

rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2000 roku, nr 6, poz. 25). Powierzchnia obszaru objętego ochroną 

wynosi 33,90 ha. Celem ochrony jest zachowanie drzewostanu buczyny niżowej i grądu subkontynentalnego z 

rzadkimi i chronionymi gatunkami runa. Wyróżniono tutaj trzy zespoły leśne, zajmujące podobny powierzchniowo 

areał: grąd subkontynentalny, kwaśną buczynę niżową i żyzną buczynę niżową. Na terenie rezerwatu 

stwierdzono występowanie 113 gatunków roślin naczyniowych, w tym kilku taksonów objętych ochroną prawną: 
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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. 

 

3.1.5. 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 4 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe (ZPK) o łącznej powierzchni 1528,80 

ha: 

 

ZPK „Mostki”: 

 

ZPK „Mostki” znajduje się na pograniczu gmin Jemielnica (wschodnia część gminy) i Zawadzkie (południowo – 

zachodnia część gminy). Obszar ten objęto ochroną na mocy 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). 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”. 

 

ZPK „Piaskowa Góra”: 

 

ZPK „Piaskowa Góra” znajduje się w centralnej części gminy Jemielnica. Obszar ten objęto ochroną na mocy 

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). Powierzchnia obszaru 

objętego ochroną wynosi 99,88 ha. 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”. 

 

ZPK „Pod Dębami”: 

 

ZPK „Pod Dębami” znajduje się na pograniczu gmin Jemielnica (północna część gminy) i Zawadzkie (północno – 

zachodnia część gminy). Obszar ten objęto ochroną na mocy 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). 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 on 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”. 
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ZPK „Szczypki”: 

 

ZPK „Szczypki” znajduje się w centralnej części gminy Jemielnica. Obszar ten objęto ochroną na mocy 

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). 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 wielu gatunków chronionych 

roślin i zwierząt. ZPK znajduje się w granicach OChK „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. 

 

3.1.6. Użytki ekologiczne. 

 

Na podstawie art. 42 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „użytkami ekologicznymi są 

zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności 

biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, 

torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska 

przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz 

miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”.  

 

Na terenie KKSOF zlokalizowanych jest 35 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 147,73 ha: 

 

GMINA BIERAWA: 

� „Gacek” (powierzchnia 14 ha) – polder zalewowy w dolinie Odry, miejsce gniazdowania ptactwa wodno – 

błotnego. 

 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE (4,53 ha): 

� „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. 

 

GMINA REŃSKA WIEŚ: 

� „Naczysławki” (2,8 ha) – śródleśna łąka, miejsce lęgowe ptactwa wodno – błotnego. 

 

GMINA JEMIELNICA (39,20 ha): 

� „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; 
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� „Wierzecznik” (17,33 ha) – bagno. 

 

GMINA ZAWADZKIE (87,20 ha): 

� „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. 

 

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). 

 

3.1.7. Pomniki przyrody. 

 

Według art. 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „pomnikami przyrody są pojedyncze 

twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 

historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 

tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 

skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. Pomniki przyrody są ważnym elementem składowym krajobrazu, 

podnoszą jego piękno, posiadają wysokie walory dydaktyczne i edukacyjne. 

 

Na terenie KKSOF zlokalizowanych jest 131 pomników przyrody. 

 

 

 

 

 

 



Strona 68 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 28: Pomniki 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. 

 

3.1.8. Ochrona gatunkowa fauny i flory. 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „ochrona gatunkowa ma na celu 

zapewnienie przetrwania i właściwego stanu dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, 

gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz 

objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i 

genetycznej”. 

 

Niniejsza Koncepcja nie jest miejscem na przedstawienie wykazu wszystkich gatunków roślin i zwierząt objętych 

ochroną prawną na terenie KKSOF. Byłoby to zresztą utrudnione ze względu na fakt, że nie wszystkie gminy 

subregionu posiadają opracowaną inwentaryzację przyrodniczą. Dokładnie zbadane zostały przede wszystkim 

obszary objęte ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody, przy opisie których podano wykaz najważniejszych 

gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową. 

 

3.1.9. Położenie subregionu na tle systemu ochrony przyrody w regionie. 

 

Analizując dane zawarte w poprzednich podrozdziałach należy zwrócić uwagę na następujące uwarunkowania: 

� na terenie KKSOF obszary objęte ochroną koncentrują się przede wszystkim w 3 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); 

- południowym (gminy: Cisek, Pawłowiczki i Polska Cerekiew) – związane z walorami 

krajobrazowymi Płaskowyżu Głubczyckiego (OChK). 
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� na terenie KKSOF znajduje się:  

- 6,29 % ogólnej powierzchni Parków Krajobrazowych województwa opolskiego; 

- 12,12 % ogólnej powierzchni Obszarów Chronionego Krajobrazu województwa opolskiego; 

- 18,15 % ogólnej powierzchni rezerwatów przyrody województwa opolskiego; 

- 46,01 % ogólnej powierzchni zespołów przyrodniczo – krajobrazowych województwa 

opolskiego; 

- 20,82 % ogólnej powierzchni użytków ekologicznych województwa opolskiego; 

� 22,70 % z ogółu terenu KKSOF objęte jest formami ochrony przyrody; 

� spośród wszystkich gmin wchodzących w skład KKSOF obszary objęte ochroną w myśl ustawy o 

ochronie przyrody najwyższy odsetek powierzchni obejmują w gminach Jemielnica (67 %) i Zawadzkie 

(65 %); 

� spośród wszystkich gmin wchodzących w skład KKSOF obszary objęte ochroną w myśl ustawy o 

ochronie przyrody najniższy odsetek powierzchni obejmują w gminach Kędzierzyn – Koźle i Bierawa 

(poniżej 1 %); 

� ponad ¼ z ogółu obszarów objętych formami ochrony przyrody na terenie KKSOF znajduje się w gminie 

Jemielnica, blisko ¼ w gminie Strzelce Opolskie, zaś zaledwie 0,02 % i 0,05 % odpowiednio w gminach 

Kędzierzyn – Koźle i Bierawa. Aż 70 % takich obszarów znajduje się tylko na terenie 3 gmin: Jemielnica, 

Strzelce Opolskie i Zawadzkie. 

 

TABELA 29: Struktura obszarów objętych ochroną przyrody23 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. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwat przyrody, zespół przyrodniczo – krajobrazowy, użytek 

ekologiczny – bez dublowania powierzchni. 
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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. 

 

3.1.10. Powiązania przyrodnicze – elementy systemu ECONET–PL i CORINE/NATURA 2000. 

 

Rozwój gospodarczy w XX wieku przyczynił się do gwałtownego wzrostu ilości zanieczyszczeń emitowanych do 

środowiska i jego całkowitej lub częściowej degradacji. Presja człowieka na przyrodę doprowadziła do zaniku 

wielu gatunków flory i fauny, postępującej synatropizacji oraz fragmentacji naturalnych ekosystemów. W celu 

zjednoczenia wysiłków na rzecz zachowania i ochrony środowiska przyrodniczego ustanowiono szereg 

porozumień i konwencji międzynarodowych, których sygnatariuszem jest również Polska. Jedną z ważniejszych 

inicjatyw krajów Wspólnoty Europejskiej, przyczyniającą się do integracji współpracy w dziedzinie ochrony 

przyrody jest koncepcja utworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej (EECONET).  

 

Sieć EECONET mają stanowić obszary powiązane przestrzennie i funkcjonalnie oraz objęte różnymi, wzajemnie 

się uzupełniającymi formami ochrony przyrody. Dla ochrony środowiska oraz poprawy jego funkcjonowania 

biologicznego i zwiększenia bioróżnorodności powstała krajowa sieć ekologiczna ECONET – PL, która jest 

częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET, utworzonej w celu zintegrowania istniejących obszarów 

chronionych w poszczególnych krajach europejskich oraz potencjalnych obszarów przewidzianych do ochrony w 

jeden spójny system, zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi kryteriami i standardami (koncepcja Europejskiej 

Sieci Ekologicznej została przyjęta przez Radę Europy w 1992 roku). Zasadniczymi elementami sieci są: 

� obszary węzłowe, w których wyróżniono biocentra i strefy buforowe; 

� korytarze ekologiczne. 

 

Obszary węzłowe odznaczają się dużą różnorodnością gatunkową oraz różnorodnością form krajobrazowych i 

siedliskowych. Stanowią ostoję gatunków rodzimych i wędrownych, zwłaszcza rzadkich i zagrożonych 

wyginięciem. Wyróżnione w obszarach węzłowych biocentra obejmują obszary nagromadzenia najcenniejszych 

walorów przyrodniczych. Otoczone są strefami buforowymi, które mają wyróżniające się walory, jednak niższej 

rangi niż walory biocentrów. Natomiast korytarze ekologiczne to struktury przestrzenne, które umożliwiają 

rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi oraz terenami przylegającymi do nich. 

 

Według koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska (Liro, 1998) przez teren KKSOF przebiega 

korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym (19m – Górnej Odry) oraz obszary węzłowe o znaczeniu 

krajowym (10K – Bory Stobrawskie i 14K – Góra Świętej Anny). Dodatkowo można stwierdzić, że przepływające 

w rejonie analizowanego obszaru (poza Odrą) cieki wodne wraz ze swoimi dopływami oraz inne większe 

kompleksy leśne pełnią rolę lokalnych korytarzy ekologicznych. Tym samym obszary te są bezpośrednio i 

pośrednio powiązane z następującymi obszarami węzłowymi oraz korytarzami ekologicznymi zlokalizowanymi w 

południowej i zachodniej części województwa opolskiego oraz zachodniej części województwa śląskiego: 
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Międzynarodowe obszary węzłowe: 

� 17M – Doliny Środkowej Odry. 

 

Krajowy obszar węzłowy: 

� 28K – Gór Opawskich. 

 

Krajowe korytarze ekologiczne: 

� 51k – Małej Panwi. 

 

W związku z powyższym należy unikać przerywania bądź przegradzania korytarzy przez lokalizację zabudowy 

inwestycji liniowych i innych obiektów inżynieryjnych. Na terenach, gdzie korytarze ekologiczne uległy przerwaniu, 

należy dążyć do poprawy tej sytuacji przez lokalizację zieleni towarzyszącej i uzupełniającej. 

 

Według systemu CORINE/NATURA 2000 (Dyduch – Falniowska i inni, 1999) na terenie KKSOF znajdują się 

fragmenty ostoi przyrody o znaczeniu europejskim. 

 

TABELA 30: Wykaz ostoi przyrody o znaczeniu europejskim według systemu CORINE/NATURA 2000. 

 

Nazwa ostoi Powierzchnia w ha Typ Motyw wyboru 

Dolina Małej Panwi 3909 L , W Pt 

Dolina Odry między Koźlem a Krapkowicami 4297 L , R , W Kr , Pt 

Lasy między Kędzierzynem–Koźlem a Rybnikiem 30000 L Fn 

Lasy Lublinieckie 57768 L , T , W Sd , Fn 

Lasy Turawskie 12976 L , W , M Pt , Ss 

Typ: L – lasy, M – murawy, R – tereny rolnicze, T – tereny podmokłe, W – wody śródlądowe.  

Motyw wyboru: Fn – fauna, Kr – krajobraz, Pt – ptaki, Sd – siedliska, Ss – ssaki. 

Źródło: Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50000, arkusze: Tarnów Opolski nr 874 (Kochanowska, 2004), 

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

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

(Gawlikowska, 2004), Kuźnia Raciborska nr 940 (Sztromwasser, 2004). 

 

3.1.11. Obszary proponowane do objęcia ochroną. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego kierunki polityki przestrzennej w 

zakresie ochrony przyrody powinny być realizowane poprzez zachowanie i ochronę różnorodności biologicznej, 

pomnażanie dziedzictwa i walorów przyrodniczo – krajobrazowych, w tym przez ochronę projektowanych i 

proponowanych do objęcia ochroną obszarów przyrodniczych i krajobrazowych. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… w zakresie dotyczącym ochrony przyrody postulują „promocję i 

zabezpieczenie unikatowych zasobów dziedzictwa przyrodniczego”, między innymi poprzez „identyfikację 

zasobów przyrodniczych wymagających interwencji (zabezpieczenia i ochrony)”.  
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Struktura przestrzenna krajobrazu jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wartość przyrodniczą 

danego obszaru. Najważniejszymi elementami krajobrazu, które powinny podlegać ochronie są: lasy, większe 

zadrzewienia nieleśne, zadrzewienia śródpolne, pasy zieleni wzdłuż dróg i cieków wodnych, naturalne łąki w 

dolinach rzecznych, a także koryta rzek. Lasy, większe zadrzewienia lub zwarte, ekstensywnie użytkowane łąki 

spowalniają szybkość odpływu składników mineralnych oraz warunkują prawidłowe krążenie wody, pierwiastków i 

energii w środowisku. Zadrzewienia śródpolne ograniczają erozję wietrzną gleb, parowanie wody z gleb, 

szczególnie w okresie letnim oraz są miejscem bytowania gatunków zwierząt żywiących się wieloma szkodnikami 

upraw. Pasy zieleni przydrożnej zapobiegają tworzeniu się zasp śnieżnych na drogach. Szczególnie liczne 

dodatkowe korzyści występują w przypadku zachowania mało przekształconych rzek i ich dolin. Ochrona 

niezajętych przez przemysł, budownictwo, infrastrukturę techniczną i użytkowanie rolnicze dolin rzecznych bez 

obwałowań lub z wałami odsuniętymi daleko od rzeki, zapewnia nie tylko prawidłowe funkcjonowanie środowiska, 

ale także sprzyja lepszemu zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu miejscowości położonych w dolinach 

rzecznych, ochronie wód rzek przed zanieczyszczeniami obszarowymi pochodzenia rolniczego i 

samooczyszczaniu się tych wód. Takie doliny rzeczne pełnią rolę korytarzy ekologicznych zapewniających 

prawidłowe funkcjonowanie zespołów roślinnych i zwierzęcych. Na terenie KKSOF istnieją bariery i korytarze 

ekologiczne. Mają tu one miejscami ograniczone znaczenie ponieważ na wielu odcinkach dolin rzecznych wycięto 

lasy i zadrzewienia. Fragmentacja czyli brak połączeń między poszczególnymi płatami środowiska naturalnego 

jest uważana obecnie za jedno z największych zagrożeń dla przyrody. Struktura przestrzenna krajobrazu musi 

być odpowiednio uwzględniana w procesie planowania przestrzennego. Zachowaniu najistotniejszych obszarów o 

cennych walorach krajobrazowych służy tworzenie form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ustawy o 

ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. 

 

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. Z punktu widzenia zachowania i ochrony 

różnorodności biologicznej, a zwłaszcza utrzymania i odtwarzania połączeń między poszczególnymi płatami 

środowiska naturalnego, nie tylko w skali subregionalnej, ale także regionalnej i ponadregionalnej, za 

najważniejsze uznać należy utworzenie następujących wielkoobszarowych form ochrony przyrody: 

� powiększenie Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”; 

� utworzenie Parku Krajobrazowego „Dolina Małej Pawni”; 

� utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Kędzierzyńsko – Kozielskie”; 

� utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Potoku Cisek”; 

� utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”. 

Uzupełnieniem powyższego powinno być utworzenie proponowanych poniżej rezerwatów przyrody i zespołów 

przyrodniczo – krajobrazowych, jako istotnych elementów wiążących sieć obszarów chronionych w skali 

subregionu. Natomiast utworzenie użytków ekologicznych, a zwłaszcza stanowisk dokumentacyjnych i pomników 

przyrody będzie miało przede wszystkim znaczenie lokalne. 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku utworzenie rezerwatu przyrody jest celem 

publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Utworzenie lub 

powiększenie rezerwatu przyrody obejmujące obszary, które stanowią nieruchomości niebędące własnością 

Skarbu Państwa, następuje za zgodą właściciela, a w razie braku jego zgody – w trybie wywłaszczenia 

określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Uznanie za rezerwat 

przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony 
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środowiska. Utworzenie parku krajobrazowego oraz obszaru chronionego krajobrazu lub ich powiększenie 

następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska 

dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo – krajobrazowego następuje w drodze 

uchwały rady gminy. 

 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

 

Powiększenie Parku Krajobrazowego „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). 

 

Park Krajobrazowy „Dolina Małej Panwi”.  

 

Projektowany Park Krajobrazowy „Dolina Małej Panwi” zlokalizowany jest w dolinie rzeki Małej Panwi oraz na 

przyległych równinach wodnolodowcowych z licznymi polami wydm. Obejmuje następujące krajobrazy: 

� holoceńskie terasy rzeczne z korytem rzeki Małej Panwi i starorzeczami. Dominującym typem 

użytkowania jest tu bardzo ekstensywne użytkowanie leśne oraz miejscami rolnicze na trwałych 

użytkach zielonych. W tym typie krajobrazu koncentruje się najwięcej walorów florystycznych i 

faunistycznych parku; 

� plejstoceńskie terasy nadzalewowe. Przeważają tu bory sosnowe, a większe walory przyrodnicze 

występują na licznych obszarach zabagnionych obniżeń; 

� równiny wodnolodowcowe charakteryzujące się podobnymi walorami przyrodniczymi co terasy 

plejstoceńskie; 

� pola wydmowe, które są jednymi z najcenniejszych w granicach województwa opolskiego ze względu na 

liczbę i rozmiary wydm oraz występujące obniżenia deflacyjne z ekosystemami podmokłymi.  

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. Jest to obszar o bardzo dużym znaczeniu dla ochrony regionalnej różnorodności 

biologicznej. Dominującym typem zbiorowisk są zbiorowiska leśne, głównie bory sosnowe. Występują tu także 

liczne, chronione siedliska przyrodnicze, między innymi: bory bagienne, starorzecza, torfowiska węglanowe, łęgi i 

olsy. 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). 
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OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

 

OCHK „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. 

 

OCHK „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 bliskie stanowi naturalnemu. 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. 

 

OCHK „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 

 

Rezerwat „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. Długość występujących tu odsłonięć skalnych wynosi około 400 m, wysokość do około 10 m, 

powierzchnia geostanowiska to około 4 ha. Odsłonięcia skalne w części zachodniej, południowej i wschodniej, a 

częściowo również w części północnej są dobrze zachowane. Występują tu wapienie, wapienie zlepieńcowate i 

margliste. Jest to jedno z najlepiej zachowanych na Opolszczyźnie wystąpień części stropowych dla wapienia 

muszlowego warstw karchowickich. Dobrze zachowane profile skalne wapieni, wapieni marglistych i 

zlepieńcowatych są warstwowane w zróżnicowanej grubości ławicach. Na odsłonięciach skalnych widoczne 
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liczne ślady krasu podziemnego oraz powierzchniowego, w szczególności w postaci mikroform rzeźby krasowej – 

ospy krasowej. Występują tu chronione siedliska przyrodnicze oraz liczne chronione i rzadkie gatunki fauny i flory. 

Proponowany rezerwat powinien należeć do grupy geologiczno – florystyczno – faunistycznych. 

 

Rezerwat „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. Charakterystyczną cechą doliny jest wyraźnie zaznaczona krawędź 

erozyjna na granicy z wyższymi tarasami i równinami polodowcowymi oraz zespoły dennych tarasów 

holoceńskich z torfowiskami, zabagnieniami. 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. 

Dla nadania temu odcinkowi doliny właściwej rangi w formach ochrony przyrody, podkreślającej unikatowy 

charakter obszaru w skali regionu, proponuje się objąć go ochroną w postaci rezerwatu krajobrazowego. 

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: 

 

� ZPK „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. 

 

� ZPK „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: 

 

� ZPK „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. 
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� ZPK „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: 

 

� ZPK „Błotniak”;  

� ZPK „Dolina Kłodnicy”; 

� ZPK „Gąsiorek”; 

� ZPK „Kobylec”; 

� ZPK „Park w Sławięcicach”; 

� ZPK „Planty”. 

 

Są to najcenniejsze fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich 

walory widokowe lub estetyczne towarzyszące rejonom zurbanizowanym. 

 

GMINA PAWŁOWICZKI: 

 

� ZPK „Dolina Potoku Jakubowickiego”. 

Towarzysząco lub alternatywnie do proponowanego OCHK „Dolina Straduni” 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. Na wyżej położonych skarpach występują 

gatunki siedlisk żyznych, natomiast powyżej nich, zwłaszcza na południowych, nasłonecznionych stokach, 

optimum występowania mają gatunki ciepłolubne. 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. 

 

� ZPK „Dolina Olszy”. 

Fragment doliny Potoku Olszy (Olszówki) położony na wschód od Pawłowiczek. Uzasadnienie objęcia ochroną 

jest podobne do uzasadnienia w przypadku „Doliny Potoku Jakubowickiego”. 

 

� ZPK „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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� ZPK „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. Spośród czynników abiotycznych na 

uwagę zasługuje bardzo interesująca rzeźba terenu wyrażająca się dużymi deniwelacjami (do 60 m), spadkami i 

licznymi formami geomorfologicznymi w postaci lessowych wąwozów. Proponowany do ochrony obszar jest 

najwartościowszą przyrodniczo częścią OCHK „Wronin – Maciowakrze”.  

 

� ZPK „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: 

 

� ZPK „Leśnickie Wąwozy”; 

� ZPK „Wąwozy Czarnocińskie”. 

 

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. 

 

GMINA UJAZD: 

 

� ZPK „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: 

 

� ZPK „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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UŻYTKI EKOLOGICZNE 

 

GMINA CISEK: 

 

� Użytek ekologiczny „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: 

 

� Użytek ekologiczny „Łęg”; 

� Użytek ekologiczny „Pogorzelec”; 

� Użytek ekologiczny „Remiz"; 

� Użytek ekologiczny „Stara Odra”. 

 

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.  

 

GMINA JEMIELNICA: 

 

� Użytek ekologiczny „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 górażdeckich, charakteryzujących 

się detrytycznością i porowatością. Stropową część tych warstw stanowią wapienie średnioławicowe, beżowe, naprzemianlegle 

ułożone ławice wapieni detrytycznych i krystalicznych. Młodszą partię wapienia muszlowego stanowią warstwy terebratulowe – 

margle cienkoławicowe i wapienie z terebratulami oraz wapienie krynoidowe, charakteryzujące się dużym nagromadzeniem 

fauny, głównie ramienionogów. Wystąpienie rozciąga się na długości około 20 m, przy średniej wysokości około 2 m. 

Stosunkowo dużą część powierzchni proponowanego użytku zajmują murawy kserotermiczne oraz zbiorowiska zaroślowe 

Stwierdzono tu także występowanie licznych chronionych i rzadkich gatunków flory. 

 

GMINA LEŚNICA: 

 

� Użytek ekologiczny „Dolnica”. 

W rejonie wsi Kadłubiec zlokalizowany jest obszar obejmujący południowe zbocze wąwozu krasowego oraz starego wyrobiska 

poeksploatacyjnego, na których stwierdzono występowanie muraw kserotermicznych. 

 

� Użytek ekologiczny „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. 

 



Strona 79 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE: 

 

� Użytek ekologiczny „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. 

 

� Użytek ekologiczny „Murawy koło Dziewkowic”. 

Bardzo cenne pod względem geobotanicznym i faunistycznym murawy kserotermiczne położona na północ 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. 

 

� Użytek ekologiczny „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. 

 

� Użytek ekologiczny „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: 

 

� Użytek ekologiczny „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. W okresie 

tym, w fazie glacjału rzeka usypała rozległy taras, a w fazie ustępowania lodowca zaczęła go erodować i rozcinać. 

Kilkudziesięciometrowa szerokość starorzecza wskazuje, że rzeka w tym okresie była znacząco większa i charakteryzowała się 

większym potencjałem erozyjnym i akumulacyjnym niż obecnie. Kształt regularnego rogala wskazuje jednocześnie, że Mała 

Panew miała wówczas typowo nizinny charakter. Pod względem rozwoju historycznego starorzecza dzisiejszy jego stan 

znamionuje ostatni z etapów rozwoju geomorfologicznego. 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. 
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STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

 

Na podstawie art. 41 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „stanowiskami 

dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod 

względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń 

skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty 

eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi 

mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt”. 

 

GMINA JEMIELNICA: 

 

� Stanowisko dokumentacyjne „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.  

 

� Stanowisko dokumentacyjne „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 późnojesienny.  

 

GMINA LEŚNICA: 

 

� Stanowisko dokumentacyjne „Ściany skalne w amfiteatrze Góra Świętej Anny”; 

� Stanowisko dokumentacyjne „Ściany skalne w kamieniołomach przy drodze z Góry Świętej Anny 

do Leśnicy” z profilami wapieni środkowotriasowych; 

� Stanowisko dokumentacyjne „Wywierzyska i wysięki w Czarnocinie”. 

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE: 

 

� Stanowisko dokumentacyjne „Błotnica Strzelecka”. 
Stanowisko obejmuje stary kamieniołom zlokalizowany przy drodze krajowej nr 94. Długość występujących się 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 między innymi skamieliny ryby Acrodus lateralis.  

 

� Stanowisko dokumentacyjne „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. 
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� Stanowisko dokumentacyjne „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. 

 

� Stanowisko dokumentacyjne „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.  

 

� Stanowisko dokumentacyjne „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. 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. 
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). Największe wydajności źródeł przypadają na okres wczesnowiosenny i 
zimowy, najmniejsze na okres późnojesienny. Średnia roczna temperatura waha się od 8,8 do 9,4 ºC. 

 

� Stanowisko dokumentacyjne „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. Są to głównie wapienie i dolomity. W niektórych 
ławicach dominują margle. W profilach widoczne jest zapadanie się warstw skalnych w kierunku północnym pod niewielkim 
kątem. Jest ono charakterystyczne dla Monokliny Przedsudeckiej. 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. 

 

� Stanowisko dokumentacyjne „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. Długość występujących tu odsłonięć wynosi około 250 m, a wysokość 12 m. Są to dosyć 
dobrze zachowane, w niewielkim stopniu zarośnięte, w spągu pokryte rumoszem, pionowe odsłonięcia skał węglanowych w 
starej od dawna nie eksploatowanej części wyrobiska. Skały węglanowe w odsłonięciu należą do warstw górażdżańskich, 
terebratulowych oraz karchowickich. Pod względem litologicznym są to głównie wapienie, dolomity oraz margle. Odsłonięcie 
obejmuje różnorodne rodzaje wapieni dolomitów i margli występujące w zróżnicowanych strukturalnie ławicach i warstwach. 
Stwierdza się tu wysoką bioróżnorodność występujących skamielin organizmów morskich, w tym stanowiących gatunki 
przewodnie dla poszczególnych ogniw litostratygraficznych i całych warstw (formacji). 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. 

 

� Stanowisko dokumentacyjne „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. 

 

� Stanowisko dokumentacyjne „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 występują warstewki piasków grubych świadczące o znacznej sile wiatru 
podczas formowania się wydmy.  
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� Stanowisko dokumentacyjne „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. Niecka źródliskowa o wymiarach 40 x 25 m charakteryzuje się dwoma poziomami występowania 
źródeł. W poziomie górnym zlokalizowanych jest 10 źródeł pulsujących, ascensyjnych, 6 źródeł szczelinowych i 1 
zwietrzelinowe. Podczas niskich stanów wypływ z tego poziomu był znikomo mały w porównaniu do wypływu z poziomu 
dolnego, na którym występują pulsujące źródła dolne. Wydajność źródeł wynosi około 53 l/s, przy wysokim wskaźniku 
zmienności rocznej. Świadczy to o krótkich drogach krążenia wód w warstwach wodonośnych. Przyrost wydajności występował 
w okresie wiosennym, zmniejszenie się w okresie letnim i jesiennym. Średnia roczna temperatura waha się od 8,0 do 9,6 ºC. 
Zaobserwowano zmienność temperatury wody w poszczególnych źródłach.  

 

� Stanowisko dokumentacyjne „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). W 
XX wieku źródło kilkakrotnie wyschło. Maksymalna wydajność źródła wynosi około 280 l/s i generalnie przypada na okres 
późnej wiosny. Dosyć wysoka temperatura wody 6 – 8 ºC wskazuje na płytkie jej krążenie w górotworze. Na obszarze 
źródliskowym biją źródła ascensyjne, pulsujące oraz spokojne wypływy szczelinowe. Jest to jedno z najciekawszych źródeł 
krasowych na terenie województwa opolskiego. 

 

GMINA UJAZD: 

 

� Stanowisko dokumentacyjne „Klucz”. 
Stanowisko obejmuje nieczynne, powierzchniowe wyrobisko poeksploatacyjne wapienia triasowego usytuowane w północnej 
części wsi Klucz. 

 

GMINA ZAWADZKIE: 

 

� Stanowisko dokumentacyjne „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. Łącznie 
odsłonięte tu utwory są wzorcowym profilem obrazującym powierzchniową budowę geologiczną i glebową północnej części 
gminy, gdzie bardzo często taras bałtycki Małej Panwi pokryty jest piaskami eolicznymi. Ze względu na wzorcowy charakter 
oraz interesujące krajobrazowo położenie obiekt jest szczególnie predestynowany do ochrony. 

 

POMNIKI PRZYRODY 

 

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. 

Aleja położona jest przy polnej drodze z Sukowic do Ciska. 

 

GMINA 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 125cm i wysokości 80 cm na 

Osiedlu Azoty (ul. Przodowników Pracy). 
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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). 

 

Dodatkowo postuluję 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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3. 2. Złoża kopalin. 

 

3.2.1. Udokumentowane złoża kopalin
24

. 

 

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. 

                                                 
24 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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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 

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 31: 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 
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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. 

 

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 wykorzystano 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 
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%. 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 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. 
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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 

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 32: 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 203 C2 G Sw 2 B Gl 

Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie w T 167454 B , C1 , C2 G Sc 2 B Gl , L 

Strzelce Opolskie I Strzelce Opolskie w T 8634 / 17450 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 23495 A , B , C1 G Sbb 2 B Gl , W 

KRUSZYWA NATURALNE 

Bierawa Bierawa pż Q 7794 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 220 C1 Z Skb 4 B Gl 

Dziergowice  Bierawa pż Q 2218 B + C1 G Sb 2 B L 

Dziergowice 2 Bierawa pż Q 1857 C1 G Sb 2 B L 

Kobylice III Cisek pż / g(gc) Q 8119 C1 G Skb / Scb 4 B Gl 

Landzmierz Cisek pż Q 18197 C2 N Skb 4 B Gl 

Lubieszów Bierawa p , pż Q 2010 C1 N Sb 4 A – 

Miejsce Kłodnickie Kędzierzyn–Koźle  pż , p Q 183 C1 Z Sb 4 A –  

Miejsce Kłodnickie II Kędzierzyn–Koźle  pż Q 674 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. m³) 

 

Kategoria 

rozpoznania 

 

Stan 

zagospodarowania 

 

Zastosowanie 

kopaliny 

Klasyfikacja 

złóż 

 

Przyczyny 

konfliktowości Klasy 

1 – 4  

Klasy 

A – C  

PIASKI PODSADZKOWE 

Kotlarnia – Solarnia  Bierawa p Q 381474 B N Sp 2 B K ; L 

Kotlarnia Pole N Bierawa p / pż Q 82705 / 26740 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, Sbb – budowlane bloczne, Sc – cementowe, Scb – ceramika budowlana, 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); http://baza.pgi.gov.pl/igs/zloza.asp oraz Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce (Państwowy Instytut Geologiczny, 2014). 
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3.2.2. Perspektywy i prognozy występowania kopalin
25

. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego kierunki polityki przestrzennej w 

zakresie ochrony złóż surowców mineralnych powinny koncentrować się na: 

� ochronie zasobów surowcowych; 

� racjonalizacji gospodarki surowcowej; 

� optymalizacji eksploatacji surowców. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… nie formułują odrębnych celów i zadań dotyczących eksploatacji i 

ochrony zasobów kopalin. 

 

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). Podstawowe 

średnie parametry jakościowe przedstawiają się następująco: CaCO3 – od 71,96 do 96,75 %, CaO – od 44,2 do 

54,80 %. Kopalina może znaleźć zastosowanie w przemyśle wapienniczym i cementowym, a także przy produkcji 

nawozów węglanowych. Nie jest możliwe wyznaczenie tutaj obszarów prognostycznych ze względu na zbyt słabe 

rozpoznanie lub na obszary chronione (gleby lub lasy), a także nieodpowiednie parametry jakościowe. 

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

lasów oraz ochronę krajobrazu. 

 

KRUSZYWO NATURALNE:  

 

W połowie lat 80–tych XX wieku przeprowadzono zwiad za kruszywem naturalnym we wschodniej części 

województwa opolskiego (Pelc, 1985). Na tej podstawie 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. 

 

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

kruszywa naturalnego, obejmujący wystąpienia w czwartorzędowych piaskach eolicznych, występujących w 

wydmach. Obszar wytypowano na podstawie wyników prac kartograficznych (Kotlicki, Włodek, 1976a, b). 

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. W kierunku szczytu wzgórza grubość 

nadkładu maleje. W odwierconym około 100 m na południe od wyrobisk otworze zwiadowczym pod 20 cm 

warstwą gleby nawiercono 12 m serię piaszczysto – żwirową i nie przewiercono jej. Nie przeprowadzono badań 

jakościowych. Wykonana została jedynie analiza sitowa, która wykazała, że pod 0,8 m warstwą piasku występuje 

6,5 m partia piasków i żwirów, podścielona z kolei przez 5 m warstwę piasku. Dwa otwory odwiercone na zboczu 

wzgórza już za szczytem do głębokości 5 m nie nawierciły serii piaszczysto – żwirowej (Podic, Jerschina, 1973). 

Dlatego perspektywy eksploatacji są ograniczone do stosunkowo niewielkiego obszaru. 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 

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. 

 

NEGATYWNE WYNIKI POSZUKIWAŃ:  

 

Na wschód od Rozmierki (gmina Strzelce Opolskie) prowadzono prace poszukiwawcze za piaskami, które 

zakończyły się wynikiem negatywnym. W badanym rejonie nawiercono jedynie piaski zaglinione i gliny (Pelc, 

1985). 

 

W północno – wschodniej części gminy Reńska Wieś przeprowadzono 3 zwiady za kruszywem naturalnym. W 

rejonie Pokrzywnicy zwiad za kruszywem naturalnym przeprowadzono pod koniec lat 60–tych XX wieku 

(Maszkiewicz, 1968). Odwiercono 3 otwory, opisano 5 odkrywek, nie stwierdzając kruszywa naturalnego o 

parametrach odpowiednich dla budownictwa. Na tej podstawie stwierdzono, że jest to obszar negatywny. Badania 

przeprowadzono także na wschód od Komorna i na południe od Kamionki (Jerschina, Podic, 1973). Odwiercono 

tutaj 11 otworów i stwierdzono występowanie piasków różnoziarnistych, zaglinionych o nieodpowiednich 

parametrach dla budownictwa. Obszary te uznano także za negatywne. 
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Na prawym brzegu Odry pomiędzy Januszkowicami i Koźlem (północno – wschodnia część Kędzierzyna – Koźle) 

w 1981 roku odwiercono 11 sond, ale tylko w dwóch stwierdzono kruszywo naturalne (Gizara, 1981). W 

pozostałych nawiercono piaski różnoziarniste, często zaglinione, o parametrach nieodpowiednich dla 

budownictwa. Z tego względu omawiany obszar uznano za negatywny. 

 

Obszarów perspektywicznych dla kruszywa naturalnego w dolinie rzeki Kłodnicy i jej sąsiedztwie (Kędzierzyn – 

Koźle) nie wydzielono ze względu na słabe rozpoznanie i położenie w obszarze podlegającym ochronie wód 

podziemnych. 

 

Na obszarze gminy Pawłowiczki w rejonie Gościęcina, Ucieszkowa, Milic, Jakubowic i Grodziska wyznaczono 5 

obszarów negatywnych występowania piasków i żwirów. Na każdym z wymienionych obszarów odwiercono po 3 

– 4 otwory. W Grodzisku jednym otworem nawiercono 12 m serię piaszczysto – żwirową pod 20 cm warstwą 

gleby i w Milicach także jednym otworem pod 0,5 m nadkładem nawiercono 2 m piasku i 1,2 m pospółki. 

Pozostałe otwory do głębokości 5 – 6 m stwierdziły jedynie gliny pylaste (Maszkiewicz, 1968; Podic, Jerschina, 

1973). Za negatywny uznano także obszar położony na południowy – wschód od Pawłowiczek, w którym pod 

nadkładem gleby stwierdzono występowanie utworów gliniasto – pylastych. Podobnie w okolicy Mierzęcina 

(południowo – wschodnia część gminy Polska Cerekiew) pod nadkładem gleby występują gliny piaszczyste i 

pylaste o dużych miąższościach (Jerschina, 1973). 

 

Lessy i gliny lessowe występujące powszechnie na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego są kopaliną o słabej 

jakości, z której uzyskiwać można jedynie cegłę pełną klasy 50 i 75 i to tylko w przypadkach, gdy występują one z 

glinami, iłami i mułkami. Ponadto leżą na obszarach gleb chronionych. Dlatego też w ich obrębie nie wyznaczono 

obszarów perspektywicznych. Eksploatowane w ubiegłych latach w tym rejonie na skalę lokalną gliny zwałowe 

nie przedstawiają żadnych perspektyw wydobycia. Występujące w tych glinach nieregularne przerosty i soczewki 

drobnego żwiru rzutują negatywnie na możliwości eksploatacji tych glin na większą skalę. 

 

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. 3. Zasoby wodne. 

 

3.3.1. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. 

 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), wyznaczone dla terenu całej Polski w opracowaniu A. 

Kleczkowskiego (1990), to wytypowane do ochrony obszary występowania tych zbiorników wód podziemnych, 

które spełniają określone wymogi ilościowe oraz jakościowe i w świetle tego są istotne w skali kraju dla 

zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Za GZWP uznane zostały te kolektory wód podziemnych (lub ich części), w 

obrębie których: 

� wydajność potencjalna pojedynczego otworu studziennego przekracza 70 m³/h; 

� wydajność ujęcia wielostudziennego wynosi ponad 10000 m³/d; 

� wodoprzewodność przekracza 10 m²/h (240 m²/d); 
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� jakość wód pozwala na wykorzystanie ich, bez uzdatniania, lub po uzdatnieniu, jako wód do picia dla 

ludności (klasa I sensu A. Macioszczykowa, 1987, z podklasami Ia, Ib, Ic i Id). 

 

Dopuszczono przy tym zastosowanie obniżonych, indywidualnych dla każdego zbiornika, wymogów ilościowych. 

Pozwoliło to na wyróżnienie w obrębie obszarów deficytowych pod względem zasobów wód podziemnych, tych 

partii zbiornikowych, które jednak mają istotne regionalne znaczenie praktyczne, jako główne źródła zaopatrzenia 

ludności w wody pitne. 

 

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 33: 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; dokumetacje hydrogeologiczne. 
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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. 

 

Na obszarach ochronnych postuluje się zakazać lub wprowadzić ograniczenia 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. Wskazana jest także 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. 

 

3.3.2. Stan czystości wód podziemnych. 

 

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. 

 

Za wody dobrej jakości uznaje się wody w klasach od I do III, natomiast wody złej jakości to wody w klasach IV i 

V. 
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TABELA 34: 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. 

 

Istotne zagrożenie dla jakości wód podziemnych stanowi niewłaściwa gospodarka rolna. Nadmierne stosowanie 

nawozów mineralnych i naturalnych, przekraczające bieżące potrzeby roślin i pojemność sorpcyjną gleb, może 



Strona 97 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

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. Podobne zagrożenie stanowią nieszczelne 

szamba wykorzystywane w miejscowościach pozbawionych kanalizacji ściekowej. Poważne zagrożenia stanowią 

również dzikie składowiska odpadów, bowiem nie posiadają one odpowiednich zabezpieczeń chroniących gleby i 

wody przed bezpośrednią migracją zanieczyszczeń. Natomiast 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 zatem przede wszystkim uporządkowanie gospodarki wodno – 

ściekowej, rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej oraz racjonalna gospodarka rolna.  

 

3.3.3. Wody powierzchniowe. 

 

Poniższa tabela przedstawia wykaz wszystkich cieków podstawowych przepływających przez teren KKSOF. 

 

TABELA 35: 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 
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1 2 3 4 5 

 

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 

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 
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1 2 3 4 5 

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 419,775 km. 

 

TABELA 36: Ewidencja cieków podstawowych (rzeki i kanały) na terenie KKSOF (II) – według gmin. 

 

 

Gmina 

Długość cieków 

podstawowych (km) 

Gęstość cieków 

podstawowych 

(km / 100 km²) 

 

Udział (w %) w KKSOF 

Bierawa 36,121 30,35 8,60 

Cisek 43,387 61,11 10,34 

Kędzierzyn – Koźle  63,909 51,54 15,22 

Pawłowiczki 47,270 30,90 11,26 

Polska Cerekiew 12,300 20,50 2,93 

Reńska Wieś 50,310 51,34 11,98 

Jemielnica 29,360 25,98 6,99 

Leśnica 30,604 32,21 7,29 

Strzelce Opolskie 34,257 16,88 8,16 

Ujazd 30,224 36,41 7,20 

Zawadzkie 42,033 51,26 10,01 

KKSOF razem 419,775 34,95 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: RZGW Gliwice, 2014; RZGW Wrocław 2014; WZMiUW Opole, Oddział Głubczyce, 

2014; WZMiUW Opole, Oddział Krapkowice, 2014. 

 

3.3.4. Jednolite części wód powierzchniowych. 

 

KKSOF znajduje się w zasięgu 43 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), wchodzących w skład 10 

scalonych części wód powierzchniowych (SCWP). 26 jednolitych części wód powierzchniowych ma status 

naturalnych części wód, 14 to silnie zmienione części wód, zaś 3 to sztuczne części wód. Poniższa tabela 

zawiera pełen wykaz SCWP i JCWP na terenie KKSOF. 
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TABELA 37: Scalone (SCWP) i jednolite (JCWP) części wód powierzchniowych na terenie KKSOF. 

 

Nazwa SCWP Kod SCWP Nazwa JCWP Kod JCWP 

(PLRW) 

Typ JCWP Status JCWP (część wód): 

naturalna zmieniona sztuczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Mała Panew od Stoły  

do Lublinicy włącznie 

 

SO0403 

Dopływ w Zawadzkim 6000171181952 Potok nizinny piaszczysty X   

Kanał Hutniczy 6000171181989 Potok nizinny piaszczysty   X 

Mała Panew od Stoły do Lublinicy 600019118199 Rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta X   

Żelazna 6000171181949 Potok nizinny piaszczysty  X  

Mała Panew od Lublinicy  

do zbiornika Turawa 

SO0404 Bziczka 600017118329 Potok nizinny piaszczysty  X  

Mała Panew od Lublinicy do zbiornika Turawa 600019118399 Rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta  X  

Chrząstawa SO0406 Jemielnica od źródła do Suchej 600017118889 Potok nizinny piaszczysty  X  

 

 

 

Odra od Kanału Gliwickiego  

do Osobłogi 

 

 

 

SO1101 

Dopływ spod Większyc 60001711732 Potok nizinny piaszczysty X   

Dopływ w Kędzierzynie – Koźlu  60001711718 Potok nizinny piaszczysty X   

Jasionna 600017117569 Potok nizinny piaszczysty X   

Krępa 60001711752 Potok nizinny piaszczysty X   

Łącka Woda 60001711729 Potok nizinny piaszczysty X   

Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi 60001911759 Rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta  X  

Słotnik 60001711734 Potok nizinny piaszczysty X   

Trzciniec 60001711738 Potok nizinny piaszczysty X   

 

 

Stradunia 

 

 

SO1005 

Dopływ poniżej Dobieszowic 600018117474 Potok nizinny żwirowy X   

Grudynka 60001811746 Potok nizinny żwirowy X   

Ligocki Potok 600018117489 Potok nizinny żwirowy X   

Stradunia o źródła do Potoku Jakubowickiego 600018117449 Potok nizinny żwirowy X   

Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry 600020117499 Rzeka nizinna żwirowa X   

 

 

Bierawka z dopływami 

 

 

GO0106 

Bierawka od Knurówki do ujścia 600019115899 Rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta  X  

Dopływ z lasu 6000171158922 Potok nizinny piaszczysty X   

Łęknica 6000171158929 Potok nizinny piaszczysty X   

Przykopa 600017115889 Potok nizinny piaszczysty X   

Sierakowicki Potok 600016115876 Potok nizinny lessowo – gliniasty X   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Psina z dopływami GO0109 Dopływ z Krowiarek 600016115252 Potok nizinny lessowo – gliniasty X   

Psina do Suchej Psiny włącznie 60001611524 Potok nizinny lessowo – gliniasty X   

 

 

Odra od wypływu  

ze zbiornika Polder Buków  

do Kanału Gliwickiego 

 

 

 

GO0110 

Cisek 600016115949 Potok nizinny lessowo – gliniasty  X  

Dopływ z Brzeżec 600023115972 Potoki i strumienie na obszarach 

pod wpływem procesów torfotwórczych 

X   

Dzielniczka 600016115929 Potok nizinny lessowo – gliniasty  X  

Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków  

do Kanału Gliwickiego 

600019117159 Rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta  X  

Olszówka 6000161171429 Potok nizinny lessowo – gliniasty  X  

Pogonica 60002311574 Potoki i strumienie na obszarach 

pod wpływem procesów torfotwórczych 

X   

Toszecki Potok GO0203 Toszecki Potok do zbiornika Pławniowice 600016116859 Potok nizinny lessowo – gliniasty X   

 

 

 

 

Kłodnica od Kozłówki do ujścia 

 

 

 

 

GO0204 

Cisowa 600016116992 Potok nizinny lessowo – gliniasty  X  

Jaryszowiec  600016116929 Potok nizinny lessowo – gliniasty  X  

Jordan 60001611696 Potok nizinny lessowo – gliniasty X   

Kłodnica od Dramy do ujścia 600019116999 Rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta  X  

Kanał Gliwicki 60000117169 Typ nieokreślony   X 

Kanał Kędzierzyński 60000117166 Typ nieokreślony   X 

Młynówka 600016116989 Potok nizinny lessowo – gliniasty X   

Poleśnica 600016117164 Potok nizinny lessowo – gliniasty X   

Rdzawka 6000161171629 Potok nizinny lessowo – gliniasty  X  

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2011. (M.P. z 2011 roku, nr 40, poz. 451). 
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Na terenie KKSOF występują także wody powierzchniowe stojące, przede wszystkim w postaci zbiorników 

sztucznych (wyrobiska poeksploatacyjne, stawy hodowlane, osadniki). Zbiorniki w wyrobiskach po eksploatacji 

kruszyw występują w rejonie Dziergowic (Akwen „Dziergowice”, gmina Bierawa), Kobylic (Akwen „Kobylice”, 

gmina Cisek) oraz Reńskiej Wsi (Akwen „Dębowa”) i służą celom rekreacyjnym, a zatopione kamieniołomy po 

eksploatacji wapieni w okolicach Strzelec Opolskich. Większe kompleksy zbiorników budowanych w celu hodowli 

ryb występują w dolinach rzek: Dziergówki (Dziergowice, gmina Bierawa), Łączy (Stara Kuźnia, gmina Bierawa), 

Potoku Cisek (Ciężkowice, gmina Polska Cerekiew), Jemielnicy (Gąsiorowice, gmina Jemielnica oraz Kadłub, 

gmina Strzelce Opolskie) i Straduni (Grodzisko, gmina Pawłowiczki), a także w rejonie Centawy (gmina 

Jemielnica), Raszowej (gmina Leśnica) i na starorzeczach Odry (Osiedle Rogi w Kędzierzynie – Koźlu). Osadniki 

zlokalizowane są w Kędzierzynie – Koźlu przy największych zakładach przemysłowych. W Zawadzkiem odznacza 

się Staw Hutniczy, utworzony na potrzeby działalności Huty „Andrzej”, a w Ujeździe mały zbiornik retencyjny na 

Potoku Jordan. W Lasach Stobrawsko – Turawskich i Borach Kędzierzyńsko – Kozielskich licznie występują 

niewielkie powierzchniowo śródleśne oczka wodne i bagna. 

 

3.3.5. Stan czystości wód powierzchniowych
26

. 

 

Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją przez zanieczyszczenie wód rozumiemy niekorzystne zmiany właściwości 

fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji 

nieorganicznych, organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają 

wykorzystanie wody do picia i celów gospodarczych. Do głównych czynników, które negatywnie wpływają na 

środowisko wodne zaliczamy:  

� źródła punktowe – ścieki odprowadzane w zorganizowany sposób systemami kanalizacyjnymi, 

pochodzące głównie z zakładów przemysłowych i z aglomeracji miejskich; 

� zanieczyszczenia obszarowe – zanieczyszczenia spłukiwane opadami atmosferycznymi z terenów 

zurbanizowanych, nieposiadających systemów kanalizacyjnych oraz z obszarów rolnych i leśnych; 

� zanieczyszczenia liniowe – zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego, wytwarzane przez środki 

transportu i spłukiwane z powierzchni dróg lub torowisk oraz pochodzące z rurociągów, gazociągów, 

kanałów ściekowych, osadowych. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód jest działalność człowieka, ponieważ najwięcej zanieczyszczeń trafia do 

wód razem ze ściekami. Zanieczyszczenia obszarowe, pochodzące zwłaszcza z terenów rolniczych, również 

znacząco wpływają na stan rzek. Spływy powierzchniowe z tych terenów powodują wymywanie związków azotu i 

fosforu, będących pozostałością po stosowanych nawozach sztucznych oraz środkach ochrony roślin. Wzrost 

zużycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin w dużym stopniu wynika z rozwoju rolnictwa i jego 

chemizacji. 

 

Klasyfikacji jakości wód rzek dokonuje się między innymi w oparciu o kryterium tlenowe, zawartości BZT5, ChZT i zawiesinę, 

związki biogenne (azot amonowy, azotanowy, fosforany), związki mineralne (chlorki, siarczany), metale ciężkie oraz miano coli 

typu kałowego. Podstawowym wskaźnikiem określającym jakość wód powierzchniowych jest zawartość tlenu. Decyduje ona o 

chłonności odbiornika (rzeki), determinuje zachodzenie w wodzie procesów samooczyszczania oraz występowania różnych 

gatunków roślin i zwierząt. Ponadto może być przyczyną występowania nieprzyjemnych odorów. Kolejnymi wskaźnikami 

określającymi stan wód powierzchniowych są: BZT5, ChZT i zawiesina. Wpływ na te składniki wywierają głównie 

zanieczyszczenia zawarte w ściekach komunalnych, a także w ściekach przemysłowych, głównie przemysłu spożywczego. 

                                                 
26 Na podstawie Stan środowiska w województwie opolskim, WIOŚ Opole 2014. 
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Duży wpływ na jakość wód powierzchniowych ma zawartość w wodzie związków biogennych (azot ogólny, azot amonowy, azot 

azotanowy, fosforany). Związki te są przyczyną eutrofizacji wód, co może powodować perturbacje w pracy ujęć wody, co 

oznacza, że nadają uzdatnionej wodzie nieprzyjemny smak i zapach oraz utrudniają lub uniemożliwiają rekreację. Głównym 

źródłem tych zanieczyszczeń są ścieki komunalne, spływ wód deszczowych z użytków rolnych oraz ścieki przemysłowe. W 

wodach rzek i potoków często dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych norm niektórych metali ciężkich (cynku, ołowiu, miedzi, 

kadmu, niklu, chromu). Źródłem tych pierwiastków są ścieki komunalne (głównie cynk i miedź), zanieczyszczenia 

komunikacyjne (ołów). Ponadto jakość wody określa się biorąc pod uwagę kryterium bakteriologiczne, głównie miano coli typu 

kałowego. Źródłem bakterii są w głównej mierze nieoczyszczone ścieki komunalne. Ocena jakości wód powierzchniowych 

zawarta w publikacjach, raportach i analizach WIOŚ w Opolu z 2014 roku została opracowana w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 257, poz. 1545). 

Rozporządzenie to wymaga dokonania oceny stanu ekologicznego, stanu chemicznego i stanu jakości wód.  

 

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. 

 

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. 

 

 

 

Nazwa JCWP 

 

Punkt pomiarowo – 

kontrolny27 

 

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 

 

 

                                                 
27 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 

Źródło: WIOŚ Opole, 2014. 

 

Stan jednolitej części wód Psina do Suchej Psiny włącznie 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. 

 

Stan jednolitej części wód Bierawka od Knurówki do ujścia 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. 

 

Stan jednolitej części wód Dzielniczka 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. 

 

Stan jednolitej części wód Cisek 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. 

 

Stan jednolitej części wód Kłodnica od Dramy do ujścia w analizowanym punkcie kontrolnym oceniono jako zły. 

Skontrolowane w 2013 roku w ramach monitoringu operacyjnego elementy chemiczne odpowiadały stanowi poniżej stanu 
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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. 

 

Ocenę jednolitej części wód Odry od wypływu ze zbiornika Polder Buków do Kanału Gliwickiego 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 makrofitów. 

 

Ocenę jednolitej części wód Kanał Gliwicki 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). 

 

Ocenę jednolitej części wód Łącka Woda 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. 

 

Ocenę jednolitej części wód Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego 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. 

 

Ocenę jednolitej części wód Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry 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. 
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Ocenę jednolitej części wód Ligocki Potok 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). 

 

Ocenę jednolitej części wód Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi 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. 

 

Ocenę jednolitej części wód Jemielnica od źródła do Suchej 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. 

 

Ocenę jednolitej części wód Kanał Hutniczy 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. 

 

Ocenę jednolitej części wód Mała Panew od Stoły do Lublinicy 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 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. 

 

Ocenę jednolitej części wód Mała Panew od Lublinicy do zbiornika Turawa 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 
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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. 

 

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, nie gwarantujące korzystnego stopnia 

rozcieńczenia zanieczyszczeń i brak zdolności wód do samooczyszczenia małe cieki powinny być wykluczone z funkcji 

odbiorników ścieków.  

 

TABELA 39: Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP na terenie KKSOF. 

 

Nazwa JCWP Ocena 

ryzyka 

Uzasadnienie derogacji 

1 2 3 

Dopływ w Zawadzkim  

niezagrożona 

 

–  Kanał Hutniczy 

Mała Panew od Stoły do Lublinicy 

Żelazna 

Bziczka niezagrożona –  

Mała Panew od Lublinicy do zbiornika Turawa 

Jemielnica od źródła do Suchej niezagrożona –  

Dopływ spod Większyc  

 

 

zagrożona 

 
 
 

Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych 
zlewniach oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości 

ograniczenia wpływu tych oddziaływań.  
Istnieje konieczność przesunięcia w czasie założenia 

osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW. 

Dopływ w Kędzierzynie – Koźlu  

Jasionna 

Krępa 

Łącka Woda 

Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi 

Słotnik 

Trzciniec 

Dopływ poniżej Dobieszowic  

 

niezagrożona 

 

 

–  

Grudynka 

Ligocki Potok 

Stradunia o źródła do Potoku Jakubowickiego 

Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry 

Bierawka od Knurówki do ujścia  

 

zagrożona 

Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW oraz brak 
możliwości technicznych ograniczenia wpływu tych 

oddziaływań generuje konieczność przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW. 

Występująca działalność gospodarcza człowieka związana 
jest ściśle z występowaniem bogactw naturalnych 

bądź przemysłowym charakterem obszaru. 

Dopływ z lasu 

Łęknica 

Przykopa 

Sierakowicki Potok 
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1 2 3 

Dopływ z Krowiarek  

zagrożona 

Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rodzajem 
zagospodarowania zlewni uniemożliwia osiągnięcie 

założonych celów środowiskowych. Brak jest środków 
technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego 

stanu wód w wymaganym okresie czasu. 
Psina do Suchej Psiny włącznie 

Cisek  

 

 

zagrożona 

 
 

Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW oraz brak 
możliwości technicznych ograniczenia wpływu tych 

oddziaływań generuje konieczność przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW.  

Występująca działalność gospodarcza człowieka związana 
jest ściśle z występowaniem bogactw naturalnych 

bądź przemysłowym charakterem obszaru. 

Dopływ z Brzeżec 

Dzielniczka 

Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków  

do Kanału Gliwickiego 

Olszówka 

Pogonica 

Toszecki Potok do zbiornika Pławniowice niezagrożona –  

Cisowa  

 

 

zagrożona 

 
 
 

Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW oraz brak 
możliwości technicznych ograniczenia wpływu tych 

oddziaływań generuje konieczność przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW.  

Występująca działalność gospodarcza człowieka związana 
jest ściśle z występowaniem bogactw naturalnych 

bądź przemysłowym charakterem obszaru. 
 
 

 

Jaryszowiec  

Jordan 

Kłodnica od Dramy do ujścia 

Kanał Gliwicki 

Kanał Kędzierzyński 

Młynówka 

Poleśnica 

Rdzawka 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2011. (M.P. z 2011 roku, nr 40, poz. 451). 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego kierunki polityki przestrzennej w 

zakresie ochrony zasobów wód powinny koncentrować się na: 

� ochronie zbiorników wód podziemnych i zlewni wód powierzchniowych; 

� zwiększaniu dostępności do wód podziemnych i powierzchniowych; 

� selektywnym i oszczędnym wykorzystaniu wód dla potrzeb użytkowych; 

� zapewnieniu odpowiedniej ilości i jakości wody dla celów użytkowych. 

 

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.  

 

3. 4. Lasy. 

 

3.4.1. Rozmieszczenie i charakterystyka obszarów leśnych. 

 

Tereny leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym i krajobrazowym. Skupia się w 

nich większość chronionych i rzadkich gatunków roślin, występujących na terenie KKSOF. Subregion 
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charakteryzuje się znacznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne zajmują tu powierzchnię 36790,72 ha28 i stanowią 

30,63 % powierzchni KKSOF. Samych lasów jest 35711,33 ha29 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 %). Obszary leśne 

zlokalizowane na terenie KKSOF stanowią 14,29 % z ogółu obszarów leśnych województwa opolskiego i jest to 

współczynnik wyższy od powierzchni (12,76 %) jaką obejmuje KKSOF w ramach województwa. Spośród gmin 

wchodzących w skład KKSOF najwyższą lesistością charakteryzują się gminy: Zawadzkie (60,94 %), Jemielnica 

(59,21 %) i Bierawa (58,92 %), a więc gminy położone w rejonie Lasów Stobrawsko – Turawskich i Lasów 

Kędzierzyńskich. Tylko w tych 3 gminach obszary leśne stanowią ponad połowę (52,39 %) z ogółu w KKSOF. 

Obszary leśne położone w gminach w obrębie Lasów Stobrawsko – Turawskich (Jemielnica, Strzelce Opolskie, 

Zawadzkie) obejmują blisko połowę (49,76 %) z ogółu obszarów leśnych w KKSOF, zaś lasy z gmin położonych 

w obrębie Lasów Kędzierzyńskich (Bierawa, Kędzierzyn – Koźle) ponad 1/3 (35,19 %). Łącznie jest to blisko 85 % 

z ogółu terenów leśnych. Obszary leśne położone w obrębie Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” 

stanowią 9,31 %. Najniższą lesistość posiadają gminy: Cisek (0,78 %), Polska Cerekiew (4,88 %) i Pawłowiczki 

(5,10 %), a więc gminy położone w rejonie intensywnie użytkowanego rolniczo Płaskowyżu Głubczyckiego. 

 

TABELA 40: Powierzchnia lasów i gruntów leśnych w 2013 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Powierzchnia w ha Udział (w %)  

w KKSOF30 

Lesistość31  

(%) lasy i grunty leśne tylko lasy 

Bierawa 7264,91 6984,97 19,56 58,92 

Cisek 55,53 55,43 0,16 0,78 

Kędzierzyn – Koźle  5767,44 5579,95 15,63 45,11 

Pawłowiczki 792,23 782,29 2,19 5,10 

Polska Cerekiew 294,79 293,12 0,82 4,88 

Reńska Wieś 940,45 922,94 2,58 9,41 

Jemielnica 6894,84 6717,99 18,81 59,21 

Leśnica 1436,55 1409,10 3,95 14,87 

Strzelce Opolskie 6194,61 6046,86 16,93 29,86 

Ujazd 1957,28 1913,14 5,36 22,96 

Zawadzkie 5192,09 5005,54 14,02 60,94 

KKSOF razem 36790,72 35711,33 100,00 29,73 

Województwo Opolskie 256892,19 249985,78  26,56 

Źródło: GUS, 2015.  

 

                                                 
28 Łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną, według GUS 2015. 
29 Według GUS 2015. 
30 Tylko lasy. 
31 Tylko lasy. 
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RYCINA 11: Rozmieszczenie terenów leśnych w rejonie KKSOF. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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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. Niemniej z obliczeń dla poszczególnych Nadleśnictw, z uwzględnieniem udziału powierzchni lasów 

pozostających w ich zarządzie na terenie KKSOF wynika, że udział siedlisk borowych i lasowych w skali całego 

subregionu jest dość równomierny. Siedliska borowe dominują przede wszystkim na terenie Lasów Stobrawsko – 

Turawskich oraz częściowo w Lasach Kędzierzyńskich. Siedliska borowe reprezentowane są głównie przez bór 

mieszany świeży i bór mieszany wilgotny. Większość siedlisk borowych stanowią monokultury sosnowe. Siedliska 

lasowe są bardziej zróżnicowane, ale dominują wśród nich las mieszany świeży, las świeży i las mieszany 

wilgotny. Siedliska lasów wyżynnych to wyłącznie mezoregion Chełmu (Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny”), 

a lasów łęgowych doliny większych cieków wodnych. Jedynie niewielkie fragmenty powierzchni leśnych mają 

charakter naturalny, lub przynajmniej zbliżony do naturalnego. 

 

TABELA 41: 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. 
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Dominującym gatunkiem drzewa na omawianym terenie jest sosna, stanowiąca ponad około ¾ powierzchni 

wszystkich drzewostanów. Tworzy ona rozległe monokultury, zwłaszcza w Lasach Stobrawsko – Turawskich i 

Lasach Kędzierzyńskich, które zostały wprowadzone na ten teren przez człowieka na przełomie XIX i XX stulecia, 

na miejsce pierwotnych lasów mieszanych. Lasy o charakterze monokultur sosnowych mają najczęściej niewielką 

wartość przyrodniczą. Miejscami są to zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach 

grądowych. Lasy na analizowanym terenie zajmują w większości siedliska o glebach ubogich i o zróżnicowanej 

rzeźbie, nieatrakcyjnej dla użytkowania rolniczego. Najcenniejsze drzewostany sosnowe znajdują się na glebach 

piaszczystych z domieszką gliny. Siedliska te charakteryzują strzeliste sosny i gęste runo czarnych jagód, 

borówek, paproci, mchów, grzybów i rozmaitych ziół. Sośnie towarzyszą, znacznie słabiej reprezentowane, inne 

gatunki drzew przede wszystkim: brzoza, dąb i buk. Ogółem iglaste gatunki drzew stanowią około 80 % 

powierzchni wszystkich drzewostanów.  

 

TABELA 42: 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. 
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W lasach, w tym na terenie KKSOF, kumulują się różne negatywne zjawiska pochodzenia abiotycznego, 

biotycznego i antropogenicznego, wpływające na ogólne osłabienie istniejących drzewostanów i całych 

ekosystemów leśnych. Podstawowym czynnikiem wpływającym na degradację tutejszych lasów są czynniki 

antropogeniczne związane z antropopresją, rozwojem gospodarczym i związanej z nim ekspansji infrastruktury 

technicznej. Spośród nich 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 abiotycze (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).  

 

Stopień degradacji lasów ze względu na powyższe czynniki, w skali: słaby – średni – silny32, jest zróżnicowany:  

� kompleks leśny w rejonie Szymiszowa (gmina Strzelce Opolskie): abiotyczne i biotyczne – słaby; 

� kompleks leśny na północ od Strzelec Opolskich: biotyczne – średni; 

� Lasy Stobrawsko – Turawskie: biotyczne – średni; 

� Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny”: abiotyczne i biotyczne – słaby; 

� mniejsze, izolowane kompleksy leśne na wschód od Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” (gmina 

Ujazd): abiotyczne i biotyczne – średni; 

� kompleks leśny w północnej części Kędzierzyna – Koźle: biotycze i antropogeniczne – średni; 

� Lasy Kędzierzyńskie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zurbanizowanych (mieszkaniowych i 

przemysłowych): biotycze i antropogeniczne – silny; 

� pozostałe rejony Lasów Kędzierzyńskich: abiotyczne i biotyczne – średni; 

� mniejsze enklawy leśne w rejonie Płaskowyżu Głubczyckiego: biotycze i antropogeniczne – słaby. 

Mimo tego ekosystemy leśne nadal zachowują swoje najistotniejsze walory krajobrazowe, kulturowe i społeczne. 

 

3.4.2. Obszary predysponowane do zalesień i zadrzewień. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego kierunki polityki przestrzennej w 

zakresie ochrony terenów leśnych powinny między innymi zapewniać równowagę ekosystemów leśnych i 

nieleśnych poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki zalesieniowej, zgodnie z priorytetami Krajowego 

Programu Zwiększania Lesistości na gruntach marginalnych i w półenklawach gruntów leśnych. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… nie formułują odrębnych celów i zadań dotyczących zalesień i 

zadrzewień. 

 

 

 

 

                                                 
32 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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Na terenie KKSOF występuje znaczny udział gruntów niskich klas bonitacyjnych użytkowanych jako grunty rolne, 

w tym także grunty nienadające się do jakiejkolwiek produkcji rolnej. Dla nieużytków i gruntów odłogowanych, 

które w polityce przestrzennej poszczególnych gmin nie będą brane pod uwagę, także jako tereny 

predysponowane do rozwoju aktywności gospodarczych bądź funkcji osadniczych, postuluje się kierunek leśny. 

Niepodważalną zaletą kompleksów leśnych jest ich wielofunkcyjność, począwszy od funkcji ekologiczno – 

ochronnej związanej z ochroną zasobów leśnych oraz wartości przyrodniczych danego obszaru, zwłaszcza w 

granicach obszarów chronionych w myśl ustawy o ochronie przyrody, poprzez zdolność do naturalnej retencji w 

zakresie ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przed erozją czy produkcji leśnej w ramach gospodarki zasobami 

przez poszczególne Nadleśnictwa, a skończywszy na funkcji turystyczno – rekreacyjnej. Zalesienie takich 

gruntów podniesie także ich wartość ekonomiczną, zwiększy udział lasów w globalnym bilansie węgla, a ściśle 

określone sposoby zakładania upraw leśnych i dobór gatunków drzew, wpłyną korzystnie na zwiększenie 

bioróżnorodności. KKSOF charakteryzuje się co prawda dość wysokim wskaźnikiem lesistości aczkolwiek nie stoi 

to na przeszkodzie ku jego dalszemu zwiększeniu. Obecnie można teoretycznie założyć, że pod zalesienie 

kwalifikuje się przede wszystkim areał użytków rolnych należących do V i VI klasy bonitacyjnej. Ich powierzchnia 

to 14485 ha.  

 

TABELA 43: Potencjał obszarów predysponowanych do zalesienia na terenie KKSOF. 

 

 

Gmina 

Odsetek użytków rolnych V i VI klasy bonitacyjnej w stosunku do powierzchni ogólnej 

Ogółem w tym: 

V klasa VI klasa 

Bierawa 9,48 4,72 4,76 

Cisek 4,98 4,17 0,81 

Kędzierzyn – Koźle  9,02 5,45 3,57 

Pawłowiczki 0,23 0,23 – 

Polska Cerekiew 1,55 1,14 0,40 

Reńska Wieś 5,84 5,43 0,41 

Jemielnica 23,13 14,39 8,74 

Leśnica 13,85 10,66 3,19 

Strzelce Opolskie 22,34 15,66 6,69 

Ujazd 15,69 11,61 4,08 

Zawadzkie 17,30 12,87 4,43 

KKSOF razem 12,06 8,33 3,73 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Urzędów Gmin, 2014. 

 

Przeznaczenie tych terenów pod zalesienie spowodowałoby wzrost lesistości KKSOF z obecnych 30 % do 42 %. 

Natomiast zalesienie jedynie użytków VI klasy bonitacyjnej (4482 ha) spowodowałoby wzrost lesistości KKSOF 

do 33,5 %. Największy potencjał do podniesienia wskaźnika lesistości mają gminy Jemielnica i Strzelce Opolskie, 

a więc tereny już teraz charakteryzujące się wysokim udziałem lasów. Należy podkreślić, że wyliczenia te mają 

charakter czysto teoretyczny (nie obejmują np.: gruntów V i VI klasy bonitacyjnej przeznaczonych bądź 

planowanych do przeznaczenia pod inwestycje produkcyjno – usługowe, a także nie nadających się do zalesienia 

z innych przyczyn oraz innych gruntów niż użytki rolne) i obrazują jedynie potencjał umożliwiający podniesienie 

subregionalnego wskaźnika lesistości. Szczególnie predysponowane do zalesień powinny być tereny:  
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� 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.  

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. Spośród samych Nadleśnictw propozycję zalesień zgłosiło dotąd 

Nadleśnictwo Prudnik na łącznej powierzchni 11,15 ha w rejonie Grudyni Wielkiej (gmina Pawłowiczki). 

 

Pomoc na zalesianie użytków rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne kierowana jest przede wszystkim 

do rolników, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub 

zaprzestają działalności produkcyjnej ze względów ekonomicznych. Rezygnując z prowadzenia działalności 

rolniczej na takich gruntach i sadząc tam las, mogą oni liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne jest 

przyznawana przede wszystkim do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne bądź grunty 

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, nie wykorzystywane do produkcji rolniczej lub do gruntów, dla 

których zalesienie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania, w szczególności ze względu na funkcje 

wodochronne lub glebochronne. 

 

W krajobrazie KKSOF zadrzewienia i zakrzewienia spełniają dość istotną funkcję z uwagi na ochronę przed 

wiatrem, zwłaszcza na otwartych terenach rolnych. Istniejące zadrzewienia i zakrzewienia, zarówno te śródpolne 

jak i przydrożne, w przewadze są starodrzewem. Taka roślinność wpływa korzystnie na poprawę warunków 

mikroklimatycznych poprzez: 

� zmniejszenie szkodliwej prędkości wiatrów wysuszających; 

� zatrzymanie wilgoci w glebie; 

� działanie osuszające na terenach podmokłych, przy zwiększeniu wilgotności powietrza; 

� zmniejszenie spływów powierzchniowych; 

� zapobieganie erozji; 

� zachowanie i zwiększenie różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt; 

� ochronę cieków przed zanieczyszczeniami środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie. 

 

Nowe zadrzewienia i zakrzewienia powinny być wprowadzane przede wszystkim: 

� w rejonie wielkoprzestrzennych użytków rolnych, zwłaszcza tam gdzie prowadzona jest intensywna 

gospodarka rolna;  

� wzdłuż ciągów komunikacyjnych (w bezpiecznej odległości od szlaku); 

� wzdłuż dolin mniejszych cieków wodnych; 

� w postaci zieleni urządzonej na terenach przewidzianych pod funkcje osadnicze (zwłaszcza 

wielorodzinne) i produkcyjno – usługowe. 

Wprowadzanie zadrzewień w postaci ciągów wraz z istniejącymi remizami śródpolnymi oprócz zadań ochronnych 

wpływa na poprawę walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zadrzewienia i zakrzewienia są miejscem życia i 

żerowania wielu gatunków zwierząt, w tym gatunków ograniczających liczbę występowania szkodników upraw 

rolniczych. Mogą również stanowić naturalny korytarz między różnymi ekosystemami i wbrew opinii wielu rolników 

poprawiają wydajność upraw polowych. Spadek wydajności w pasie przylegającym do zadrzewienia jest 

rekompensowany przez wzrost wydajności na całej powierzchni pola chronionego przed wiatrem. Nie należy 
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także likwidować istniejących zadrzewień (alei) wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Wzorem krajów zachodnich 

(np.: Niemcy) można wprowadzać odcinkowe ograniczenia prędkości tam gdzie koliduje to z bezpieczeństwem 

ruchu drogowego. Skład gatunkowy ewentualnych nowych zadrzewień powinien być dostosowany do gatunków 

rodzimych, a ponadto powinien uwzględniać: 

� wybór gatunków odpornych na zanieczyszczenia wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu; 

� zasadzenia zwarte chroniące przed zaspami śnieżnymi; 

� gatunki wiatrochronne wzdłuż dróg transportu rolnego; 

� gatunki wilgociolubne o nieinwazyjnych systemach korzeniowych wzdłuż cieków wodnych. 

 

3. 5. Gleby. 

 

3.5.1. Ogólna charakterystyka i jakość gleb. 

 

Wytworzenie się określonych profilów glebowych oraz ich przydatność rolnicza pozostaje w ścisłym związku z 

budową geologiczną i morfologią danego obszaru. Natomiast skład mineralny i właściwości gleb są uzależnione 

przede wszystkim od rodzaju skały macierzystej, panującego klimatu i występującej szaty roślinnej. Na 

kształtowanie się rolniczej przydatności gleb poza rzeźbą terenu i klimatu mają również duży wpływ czynniki 

glebowe takie jak: skład mechaniczny, miąższość poziomu próchnicznego oraz głębokość występowania 

szkieletu.  

 

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 rzecznych33. 

 

Klasyfikacja bonitacyjna ma na celu ustalenie wartości produkcyjnej gleb na podstawie badań terenowych 

odkrywek. Szczególną uwagę poświęca się cechom morfologicznym profilu glebowego, właściwościom fizycznym 

gleb i niektórym chemicznym. Uwzględnia się również konfigurację terenu, stosunki wilgotnościowe, położenie, 

itp. 

 

                                                 
33 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). 



Strona 118 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

RYCINA 12: Rozmieszczenie gruntów rolnych na terenie KKSOF. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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TABELA 44: 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. 

 

TABELA 45: 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.  
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TABELA 46: 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. 

 

TABELA 47: 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 
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łącznie dla gmin Jemielnica i Strzelce Opolskie, zaś użytków zielonych (odpowiednio 65,4 % i 51,5 %) łącznie w 

gminach: Jemielnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie.  

 

RYCINA 13: Struktura powierzchni gruntów ornych i użytków zielonych według klas bonitacyjnych na terenie 

KKSOF. 

 

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

 

Z powyższych zestawień wynika, że na terenie KKSOF udział gruntów ornych zaliczanych do I i II klasy 

bonitacyjnej wynosi 14,30 %. Udział gruntów ornych reprezentujących III klasę bonitacyjną jest bardzo wysoki i 

wynosi 38,51 %. Grunty orne średniej jakości czyli IV klasy bonitacyjnej to 26,43 % ogółu, zaś grunty orne słabe 

i bardzo słabe V i VI klasy bonitacyjnej stanowią 21,06 % ogółu gruntów ornych. Natomiast udział użytków 

zielonych (sady, łąki i pastwiska) będących w I i II klasie bonitacyjnej jest śladowy i wynosi zaledwie 4,54 %. III 

klasę bonitacyjną reprezentuje 26,75 % użytków zielonych. Udział użytków zielonych średniej jakości czyli IV 

klasy bonitacyjnej jest wysoki i wynosi 43,73 % ogółu, zaś użytki zielone słabe i bardzo słabe V i VI klasy 

bonitacyjnej stanowią 24,99 % ogółu użytków zielonych. Reasumując należy podkreślić, że na terenie KKSOF 

grunty orne charakteryzują się korzystniejszą od użytków zielonych jakością pod względem bonitacyjnym. 

 

3.5.2. Ochrona gleb. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego główne kierunki polityki 

przestrzennej w zakresie ochrony gleb dotyczą: 

� ochrony najlepszych i najbardziej produktywnych kompleksów glebowych przed zmianą sposobu 

użytkowania; 

� wykorzystania potencjału produkcyjnego gleb; 
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� przywracania wartości użytkowych glebom i terenom zdegradowanym i zdewastowanym; 

� zapobieganiu dewastacji i degradacji powierzchni ziemi, w tym erozji gleb. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… ochronę gleb wiążą z działaniami zmierzającymi do poprawy 

jakości środowiska naturalnego w ramach rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Przyszłe inwestycje związane z rozwojem działalności produkcyjnych i usługowych, a także gospodarki 

mieszkaniowej należy prowadzić z uwzględnieniem ochrony najcenniejszych użytków rolnych. Krajowe 

uwarunkowania prawne powodują, że na terenach wiejskich ochronie podlega cały areał gruntów ornych, łąk i 

pastwisk zaliczanych do I, II i III klasy bonitacyjnej, a także kompleksy użytków rolnych klas IV – VI wytworzonych 

z gleb pochodzenia organicznego. 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 

bonitacyjnej. Zakłada się ich przeznaczenie wyłącznie (poza obszarami specjalnych stref ekonomicznych) w 

kierunku działalności rolniczej (uprawy i hodowla). W miarę możliwości postuluje się tam także ochronę użytków 

rolnych będących w IV (zwłaszcza IVa) klasie bonitacyjnej. Na terenach miejskich KKSOF z zainwestowania 

powinno wykluczyć się gleby zaliczane do II i III klasy bonitacyjnej, a zwłaszcza kompleksy położone na 

obszarach peryferyjnych, oddalone od skoncentrowanej zabudowy i stanowiące de facto otwarty krajobraz 

rolniczy. W gminach: Cisek, Pawłowiczki i Polska Cerekiew bezwzględny priorytet działalności rolniczych 

powinien dotyczyć gleb w klasach: I, II i IIIa. 
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4. DZIEDZICTWO KULTUROWE. 
 

4. 1. Rys historyczno – polityczny. 

 

4.1.1. Pradzieje i wczesne średniowiecze. 

 

Osadnictwo na większą skalę pojawiło się w dolinie Odry od 4000 do 6500 lat temu. Zapoczątkowały je plemiona, 

które przybyły na Śląsk znad Dunaju przez Bramę Morawską i zasiedliły w pierwszej kolejności żyzne gleby 

Wyżyny Głubczyckiej. Dzięki wykopaliskom archeologicznym wiemy, że przybysze z południa asymilowali się z 

żyjącymi już wcześniej na tym obszarze plemionami miejscowymi. Około 1800 roku p.n.e. plemiona 

zamieszkujące Górny Śląsk posługiwały się przedmiotami metalowymi o czym świadczą między innymi 

znaleziska archeologiczne z Kietrza i Nowej Cerekwi. Osady, w którym zamieszkiwali, otoczone były fosą i wałem 

ziemnym (zapewne zwieńczonym drewnianą palisadą). Około 1500 roku p.n.e. doszło do załamania 

dotychczasowej ciągłości osadniczej za sprawą plemion nadciągających z zachodu. Około 1300 roku p.n.e. 

dochodzi do kolejnych poważniejszych zmian ludnościowych o czym świadczy między innymi pojawienie się 

cmentarzysk popielnicowych związanych z kulturą łużycką. Na Górnym Śląsku, ludność tworząca tę kulturę 

osiedliła się na Wyżynie Głubczyckiej oraz w piaszczystych okolicach Opola. Plemiona zamieszkiwały w 

otoczonych potężnymi wałami ziemno – kamiennych osadach, a trudniły się uprawą roli, hodowlą zwierząt, 

myślistwem, zbieractwem i coraz powszechniej rzemiosłem. Około lat 700 – 550 p.n.e. ludność ta zaczęła używać 

przedmiotów z żelaza. Na przełomie IV i III wieku p.n.e. na Śląsk (przez Czechy) zaczęły napływać plemiona 

Celtów, którzy – w przeciwieństwie do poprzedników – grzebali zmarłych i używali koła garncarskiego. 

Społeczność ta została ostatecznie wyparta w I wieku p.n.e. przez plemiona rzymskie o czym świadczy znaczna 

liczba wykopalisk archeologicznych. Wzdłuż Odry powstała sieć specyficznych osad, których mieszkańcy 

zajmowali się produkcją żelaza i wapna. Osady hutnicze odkryto między innymi w okolicy Strzelec Opolskich. 

Domy mieszkalne tych plemion były niewielkie, z paleniskiem pośrodku i częściowo zagłębione w ziemi. Na 

przełomie IV i V wieku kultura rzymska załamała się na skutek kolejnej wędrówki ludów, w której wzięły udział 

ludy słowiańskie występujące pod nazwą: Wenedów, Antów i Sklawinów. Słowianie osiedlili się na Górnym 

Śląsku na przełomie VI i VII wieku. Pierwsza informacja pisana na temat ludów słowiańskich pochodzi ze źródła 

spisanego około 845 roku w Niemczech zwanego „Geografem Bawarskim”. Dowiadujemy się z niego, że w 

dorzeczu górnej Odry oraz Olzy po Wisłę żyło plemię Gołęszyców (posiadali 5 grodów), z którymi na północy 

sąsiadowało plemię Opolan (posiadali 20 grodów), mające za sąsiadów na zachodzie plemię Ślężan. W 

historiografii przyjmuje się, że teren Górnego Śląska wraz z plemionami Wiślan został podbity w latach 877 – 881 

przez państwo Wielkomorawskie, a na początku X wieku (wskutek najazdu niemieckiego i węgierskiego) znalazł 

się pod panowaniem księcia czeskiego Wratysława (905 – 921) – twórcę państwa czeskiego. Trwało to aż do 

podboju Śląska przez Mieszka I (około 963 – 992) – twórcę państwa polskiego. 

 

4.1.2. W państwie pierwszych Piastów. 

 

Władca Polski Mieszko I włączył Śląsk w granice swojego państwa pod koniec panowania w latach 985 – 990. 

Wydarzeniem wieńczącym integrację Śląska z tworzącym się państwem polskim było utworzenie w 1000 roku 

biskupstwa we Wrocławiu (podlegało metropolii w Gnieźnie), któremu podporządkowano organizacyjnie Kościół w 

całym regionie, co trwało do XX wieku. Po śmierci cesarza niemieckiego Ottona III w 1002 roku rozpoczęły się 

walki o Śląsk z Niemcami, które trwały do 1018 roku, czyli zawarcia korzystnego dla Polski pokoju w Budziszynie. 

Sytuacja zmieniła się po śmierci Bolesława Chrobrego, kiedy to książę czeski Brzetysław zajął Śląsk i zgrabił 
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Polskę aż do Gniezna. Czechów wyparł dopiero w 1050 roku książę Kazimierz Odnowiciel tracąc jednak znaczną 

część plemion Gołęszyców, która uległa czechizacji. Śląsk nie cieszył się długo pokojem i przez region 

przetaczały się coraz to nowe wojny o wpływy. W 1138 roku, w celu uniknięcia bratobójczych walk o władzę, 

książę Bolesław Krzywousty podzielił ziemie polskie na cztery dzielnice dziedziczne dla każdego z synów (oprócz 

najmłodszego) oraz dzielnicę senioralną dla panującego (najstarszego). Śląsk otrzymał najstarszy z synów – 

Władysław II Wygnaniec, który został wygnany przez braci. Otwarło to kolejny okres wojen o Śląsk, gdyż 

wygnany senior schronił się na dworze cesarza niemieckiego Konrada III. Synowie Władysława Wygnańca wrócili 

na Śląsk dopiero w 1163 roku i bardzo szybko zostali wciągnięci do walk o tron w Krakowie przez synów 

Bolesława Krzywoustego. Wskutek tych walk w 1177 roku doszło do podziału Śląska między synów Władysława 

II Wygnańca. Decyzją Kazimierza Sprawiedliwego Bolesław Wysoki utrzymał władzę w przeważającej części 

Śląska – całym Dolnym i znacznej części Górnego z Opolem. Co istotne, zapoczątkowany w 1177 roku podział 

Śląska w kolejnych dziesięcioleciach pogłębił się, w konsekwencji czego przez kilka kolejnych wieków region ten 

pozostawał podzielony na szereg odrębnych, w pewnej mierze niezależnych księstw. Pod względem 

administracyjnym zarówno rejon Strzelec Opolskich jak i Koźla w średniowieczu dzielił losy historycznego 

Górnego Śląska. Po podziale Śląska w 2 połowie XII wieku obszar dzisiejszego subregionu dzielił losy księstwa 

opolskiego. Od roku 1281 Koźle znalazło się w obrębie księstwa bytomsko – kozielskiego, a później z księstwa 

opolskiego wyodrębniło się też księstwo strzeleckie. 

 

4.1.3. Księstwo opolskie. 

 

Pod koniec XII wieku powstało księstwo górnośląskie zwane oficjalnie opolskim składające się z ziem dawnych 

plemion Opolan i Gołęszyców poszerzone na wschodzie ziemie bytomską i pszczyńską oraz do połowy XV wieku 

o oświęcimską i siewierską. Pierwszym władcą księstwa opolskiego był Jarosław – syn Bolesława Wysokiego. Po 

nim władzę objął Mieszko Plątonogi, a po jego śmierci księstwo przeszło w ręce jego syna Kazimierza I, który 

przeniósł stolicę z Raciborza do Opola. Po jego śmierci (1229 – 1230) opiekę nad jego małoletnimi synami 

Mieszkiem i Władysławem przejął Henryk Brodaty, który przejściowo zjednoczył cały Śląsk i umocnił jego 

znaczenie w państwie Piastów. Po śmierci Henryka Brodatego na Górnym Śląsku rządy rozpoczął syn 

Kazimierza – Mieszko II Otyły. Za jego czasów, w 1241 roku, Górny Śląsk przeżył najazd Mongołów, co 

spowodowało jego znaczne spustoszenie. Dzięki pozycji Mieszka II udało się uniknąć podziału księstwa 

opolskiego. Nastąpiło to dopiero w 1281 roku po śmierci Władysława, młodszego brata Mieszka II Otyłego. 

Synowie Władysława podzielili księstwo między siebie: Mieszko I otrzymał Cieszyn, Kazimierz II – część 

bytomską, kozielską i Głogówek, a Bolesław (zwany Bolko I) – część opolską, Przemysław (zwany Przemko) – 

Racibórz. Wówczas też powstała kasztelania strzelecka, która na zachodzie dochodziła aż do Groszowic, 

leżących na południowy wschód od Opola. W obrębie tej kasztelanii leżały: Strzelce (osadę w Strzelcach można 

datować na X – XI wiek), Tarnów Opolski, Kamień Śląski, Błotnica Strzelecka, Centawa i Jemielnica. Władza 

księcia strzeleckiego sięgała na wschodzie po Sośnicowice, Stare Gliwice i Łabędy. Podlegała jej 

prawdopodobnie również południowa część okręgu grodowego Olesna.  

 

Na początku XIV wieku Górny Śląsk uległ dalszemu rozdrobnieniu. Około 1314 roku dzielnicę opolską objął Bolko 

II, syn Bolka I i Agnieszki, a około 1320 roku własne księstwo strzeleckie otrzymał książę Albert – najmłodszy syn 

Bolka I. Do dzielnicy księcia Alberta obok Strzelec Wielkich (po wojnie Opolskich) należały także Woźniki 

(pierwsze wzmianki pochodzą z 1206 roku, lokacji dokonano przed 1310 rokiem), Krapkowice (miasto powstało 

przed 1294 rokiem), Leśnica i Lubliniec (najstarsza wzmianka pochodzi z 1270 roku), Sośnicowice (pierwsze 

wzmianki pochodzą z początku XIV wieku). Stolicą księstwa były Strzelce (pierwsza wzmianka pochodzi z 1270 
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roku, a lokacja została dokonana około 1290 roku po wcześniejszym zniszczeniu miasta podczas najazdu wojsk 

Bolesława Wstydliwego w 1273 roku). W 1320 roku, po koronacji Władysława Łokietka na króla Polski, książęta 

górnośląscy nie uznali jego zwierzchnictwa nad sobą, choć niektórzy zbliżyli się do dworu w Krakowie. Co ważne, 

zabezpieczona była kwestia dziedziczenia księstwa strzeleckiego (dokument zatwierdzony w 1360 roku przez 

cesarza Karola IV), które miała otrzymać Elżbieta, córka Alberta i jej mąż książę Władysław Biały – syn 

Kazimierza II i wnuk sławnego Konrada Mazowieckiego, najbliższego krewnego królewskiej linii Piastów i wuja 

Elżbiety, żony Ludwika Węgierskiego. Ślub odbył się w listopadzie 1359 roku i byliby chyba najszczęśliwszą parą 

XIV–wiecznej Polski, gdyby nie nagła i tajemnicza śmierć Elżbiety w kwietniu 1360 lub 1361 roku. Po śmierci ojca 

Elżbiety, Alberta gdzieś między majem 1370 a marcem 1371 roku, samodzielną władzę w księstwie przejęła jego 

żona Agnieszka, traktując Strzelce jako należną oprawę wdowią. Po krótkim panowaniu księżna zmarła 27 maja 

1377 roku i została pochowana obok męża w klasztorze cysterskim w Jemielnicy. Strzelce drogą dziedziczenia 

przeszły na książęcego bratanka, Bolesława III księcia opolskiego i jego żonę Annę. Kolejnymi władcami księstwa 

strzeleckiego i tamtejszego zamku byli książęta opolscy: Bolesław IV, Bernard książę niemodliński († 1455), 

Bolesław V (†1460) i Jan Dobry – ostatni książę opolski. Po jego śmierci 27 marca 1532 roku księstwo opolskie, a 

wraz z nim i Strzelce, przeszły pod bezpośrednie panowanie królów czeskich, którzy w drugiej połowie XVI wieku 

stworzyli tak zwane „państwo” – duży kompleks majątków, które następnie sprzedali prywatnym właścicielom. We 

władaniu Habsburgów księstwo opolskie pozostało aż do napaści na Śląsk w 1740 roku króla pruskiego 

Fryderyka II Wielkiego.  

 

W latach 1552 – 1556 księstwo opolsko – raciborskie dostało się w ręce księżnej Izabeli, córki króla polskiego 

Zygmunta I jako uposażenie w zamian za zrzeczenie się pretensji do korony węgierskiej. Jako moneta 

przetargowa Górny Śląsk używany był jeszcze dwukrotne w układach z książętami Siedmiogrodu: w 1598 roku 

przejął je Zygmunt Batory, a w 1622 roku Gabor Bethlen za zrzeczenie się pretensji do królestwa węgierskiego. 

W 1645 roku cesarz Ferdynand III oddal księstwo opolskie i raciborskie królowi polskiemu Władysławowi IV 

Wazie, który przyjął tytuł księcia Opola i Raciborza. W 1666 roku ziemie te znów przeszły w bezpośrednie 

władanie Habsburgów. 

 

W 1562 roku Jerzy von Reden, radca cesarski, za pieniądze pożyczone cesarzowi Ferdynandowi I otrzymał 

Strzelce w dzierżawę. Z opisu właściciela wiemy, że przejął on zamek znajdujący się w całkowitej ruinie a żadne z 

pomieszczeń nie nadawało się do zamieszkania. W latach 1562 – 1596 hrabia przeprowadził odbudowę zamku, 

w czasie której wzniesiono od fundamentów prawe skrzydło budynku, a pozostałe części odrestaurowano. Zamek 

przykryto dachem z gontów, w jego piwnicach urządzono składnicę win, a na pierwszym piętrze skarbiec. Na 

odbudowę zużyto ponad 40 tysięcy cegieł. Syn hrabiego, również Jerzy, w 1615 roku wykupił Strzelce na 

własność, płacąc 80 tys. talarów. W rękach rodziny von Reden zamek znajdował się do 1638 roku. Jerzy zmarł w 

1637 roku a jego liczny majątek przeszedł na jego jedyną siostrę Małgorzatę, zamężną z przedstawicielem 

znanego rodu czeskiego Libsteinski – Kolovrat. Dziedziczka zmarła jednak rok później, zostawiając Strzelce 

swojej córce Annie – żonie Kacpra hrabiego von Colonna (1594 – 1666), członka rady cesarskiej cesarza 

Fryderyka III. Colonnowie, których rodowe nazwisko brzmiało „Fels” pochodzili z Tyrolu, a przodek ich – Leonard 

Fels za zasługi wojenne we Włoszech otrzymał od admirała rzymskiego Marka Colonny akt przyjęcia go do rodu 

Colonnów z prawem używania nazwiska i herbu. Kacper cieszył się również poważaniem na polskim dworze. Król 

Polski Zygmunt III okazywał mu bowiem wielką życzliwość, a król Władysław IV nadał mu godność królewskiego 

podczaszego. Zjednał sobie też łaskę króla Jana Kazimierza, gdyż w 1656 roku, w czasie najazdu wojsk 

szwedzkich na Polskę, udzielił schronienia w strzeleckim zamku arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i kilku prałatom, 

podczas gdy króla Jana Kazimierza goszczono na zamku w Głogówku. Za taką postawę król okazywał Kacprowi 
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przyjaźń, a królowa Ludwika Maria mianowała go zarządcą zastawnych dóbr w księstwie opolskim i raciborskim. 

W 1666 roku księstwo to weszło ponownie we władanie Habsburgów. Nie zmieniło to jednak stosunku własności 

w Strzelcach, bowiem Colonnowie byli właścicielami Strzelec do końca XVIII wieku. Ostatnim z rodu był Filip hr. 

Colonna (1755 – 1807), który zarządzał rozległymi dobrami wraz z Franciszkiem von Haraszowskim. Nowi 

zarządcy byli bardzo zaradni i nie bez kozery uważa się ich za twórców przemysłu hutniczego na historycznym 

Górnym Śląsku. Założyli bowiem wiele pieców hutniczych jak: Kolonowskie (od nazwiska Colonna), 

Haraszowskie (od nazwiska pełnomocnika), Fosowskie (od inspektora Vossa), Kowolowskie (od następcy 

Haraszowskiego Kowolika). Roczna ich produkcja wynosiła w 1804 roku 20000 cetnarów surówki i 16000 prętów. 

W tym okresie powstał w północnej części powiatu strzeleckiego, wzdłuż rzeki Małej Panwi, cały szereg nowych 

kolonii: Filipolis, Bemowskie, Świerkle. Ponieważ w rzece odczuwano brak wody, Colonna wybudował wielką 

śluzę oraz kanał o długości 8,5 km. Po śmierci hrabiego Colonna w lipcu 1807 roku, jego ogromnym majątkiem – 

wartości około 3 milionów talarów – początkowo zarządzał kurator Vietsch, następnie przekazano go licznym 

spadkobiercom. Wśród nich znalazł się Andrzej hrabia Renard, któremu przypadły dobra w Strzelcach wartości 

620000 talarów. Objął je po uzyskaniu pełnoletności w 1815 roku. Renardowie byli francuską rodziną kupiecką 

osiadłą w początkach XVIII wieku w Warszawie skąd poprzez małżeństwa przybyli na Górny Śląsk. Późniejszy 

generał wojsk saskich, hrabia Andrzej Maria Renard odziedziczył Strzelce w 1812 roku. Przedtem posiadłość była 

własnością jego rodziców, Jana Baptysty II oraz hrabiny Aloysy von Gaschin. 

 

4.1.4. Księstwo bytomsko – kozielskie. 

 

W okresie wczesnośredniowiecznym Koźle było ośrodkiem kasztelanii, po podziale dzielnicowym w 1138 roku 

znalazło się w obrębie dzielnicy śląskiej przyznanej Władysławowi Wygnańcowi, a w 2 połowie XII wieku przeszły 

pod panowanie Mieszka Plątonogiego, księcia opolsko – raciborskiego. W 1281 roku po podziale księstwa 

opolskiego rejon Koźla wraz z ziemią bytomską i Głogówkiem wszedł w skład powstałego księstwa bytomsko – 

kozielskiego. Koźle stało się wówczas jedną z dwóch głównych rezydencji książęcych i utrzymało – 

odziedziczone po okresie wczesnośredniowiecznym – funkcje ośrodka kasztelańskiego. 19 lutego 1327 roku 

książę bytomsko – kozielski Władysław złożył w Opawie królowi czeskiemu Janowi Luksemburczykowi hołd lenny 

z ziemi kozielskiej. W 1334 roku księstwo trafiło jako zastaw w ręce księcia raciborskiego Leszka i pozostało w 

nich do roku 1337, kiedy to po bezpotomnej śmierci Leszka Koźle powróciło do związku z księstwem bytomskim. 

W XV wieku księstwo podlegało licznym zastawom, aż w 1509 roku kupił je książę opolski Jan Dobry. Po 

bezpotomnej śmierci ostatniego Piasta opolskiego w 1532 roku Koźle przejął margrabia brandenburski Jerzy 

Hohenzollern. Wówczas też spisano Urbacz, z którego wynika, że do zamku kozielskiego należało 18 wsi 

dziedzicznych (Mechnica, Poborszów, Ostróżnica, Pokrzywnica, Kamionka, Dobieszów, Karchów, Reńska Wieś, 

Dębowa, Cisek, Ligota, Gniewów, Nieznaszyn, Łany, Steblów, Roszowice, Radoszowy, Kłodnica) i dwa folwarki 

(Ostrożnica i Serwatka), a także przysługiwało prawo zwierzchnie do 16 innych wsi. W 1543 roku, po śmierci 

Jerzego Hohenzollerna jego następcą w księstwie opolsko – raciborskim został 5–letni Jerzy Fryderyk. Młody 

wiek księcia wykorzystał cesarz Ferdynand I i w 1552 roku pozbawił go księstwa opolsko – raciborskiego (dając je 

królowej Izabeli Zapolyi), wymieniając je za księstwo żagańskie. W 1555 roku księstwo opolsko – raciborskie 

przeszło w bezpośrednie władanie Habsburgów. W 1558 roku cesarz Ferdynand I oddał dobra kozielsko – 

głogóweckie w zastaw za 66666 talarów radcy cesarskiemu Ottonowi von Zedlitzowi z Prochowic, a w 1563 roku 

właścicielem tych dóbr został Johann von Oppersdorff. Miasto Koźle tym samym z miasta książęcego stało się 

miastem prywatnym, a Oppersdorffowie na gniazdo swojego rodu wybrali zamek w Głogówku. W rękach tego 

rodu Koźle pozostało do 9 lipca 1617 roku, kiedy to Susanna Oppersdorff sprzedała Koźle wraz z zamkiem, 8 

wsiami i 7 folwarkami Andrzejowi Kochcickiemu za kwotę 170 tys. talarów. W wyniku działań wojennych w okresie 
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wojny 30–letniej Koźle znalazło się pod panowaniem polskim – w ręce Habsburgów wróciło w 1666 roku i pod ich 

rządami pozostało aż do zajęcia Śląska przez Prusy w połowie XVIII wieku.  

 

4.1.5. Pod władaniem pruskim i niemieckim. 

 

W 1 połowie XVIII wieku kryzys panujący w monarchii habsburskiej wykorzystał król pruski Fryderyk II, który 16 

grudnia 1740 roku najechał na Śląsk. Austria przystąpiła do obrony swoich włości w konsekwencji czego 

rozpoczął się okres wojen o Śląsk, które trwały do 1763 roku i zakończyły się ogromnym spustoszeniem Górnego 

Śląska. Państwo pruskie po zajęciu regionu rozpoczęło jego germanizację: wprowadzano język niemiecki jako 

urzędowy, preferowano protestantyzm (mimo głoszonych oficjalnie swobód religijnych), kolonizowano nowe 

tereny (240 osad) sprowadzając osadników (ponad 60 tys.) i przemysłowców z Niemiec. Szczególnie wielu 

osadników sprowadzono w okolice Koźla, gdzie rozbudowywany garnizon wojskowy przyciągał Niemców. 

Względny spokój na Górnym Śląsku przerwały wojny napoleońskie w 1807 i 1812 roku, kiedy to Francuzi cofali 

się przed oddziałami rosyjskimi i pruskimi. Świadectwem pobytu Francuzów na Górnym Śląsku są do dziś 

zachowane jeszcze krzyże i kapliczki przydrożne. Ostatecznie Kongres Wiedeński w 1815 roku ugruntował 

władanie pruskie na Górnym Śląsku, ale też gwałt dokonany na Polsce stał się ważnym etapem w budowaniu 

polskiej świadomości narodowej w regionie.  

 

W 1815 roku Górny Śląsk stał się rejencją ze stolicą w Opolu. W skład rejencji opolskiej (zaczęła funkcjonować 

od 1816 roku) wchodziło 14 powiatów: bytomski, głubczycki, grodkowski, kozielski, lubliniecki, niemodliński, nyski, 

oleski, opolski, prudnicki, pszczyński, raciborski, strzelecki i toszecko – gliwicki. W 1817 roku powiększono 

znacznie obszar powiatu kozielskiego: objął on wyłączone z powiatu toszeckiego Sławięcice, Miedary – 

Blachownię, Miejsce, Lenartowice, Kędzierzyn i Pogorzelec. W 1818 roku utworzono nowy powiat rybnicki. W 

1820 roku do rejencji opolskiej przyłączono powiat kluczborski. Łącznie rejencję opolską tworzyło 16 powiatów o 

łącznej powierzchni 13,2 tys. km². Klęska Niemiec w I wojnie światowej i powstanie państwa polskiego nie 

zmieniły przynależności państwowej rejencji opolskiej. Powstania śląskie sprawiły jednak, że o przynależności 

państwowej Górnego Śląska miał zdecydować plebiscyt, który przeprowadzono 20 marca 1921 roku. W jego 

wyniku, i po trzecim powstaniu śląskim, ustalono granicę między Polską a Niemcami na Górnym Śląsku. Na 

części przyznanej Niemcom (71 % obszaru plebiscytowego) utworzono pruską prowincję górnośląską, a z ziem 

włączonych do Polski (29 % obszaru plebiscytowego) utworzono autonomiczne województwo śląskie. 

Interesujące nas obszary Opola, Strzelec Opolskich i Koźla znalazły się w granicach pruskiej rejencji 

górnośląskiej. Po reformach administracyjnych w latach 1924 i 1927 Śląsk Opolski podniesiony do rangi prowincji 

górnośląskiej będącej jednocześnie rejencją opolską – podzielony został na 14 powiatów wiejskich i 6 miejskich. 

W czasach hitlerowskich, od 1 kwietnia 1938 roku, zniesiono prowincję górnośląską, a rejencję opolską włączono 

do prowincji śląskiej. Na początku 1941 roku Śląsk podzielony został na dwie prowincje: dolnośląską (z rejencjami 

wrocławską i legnicką) oraz górnośląską (z rejencjami katowicką i opolską) ze stolicą w Katowicach. Stan ten 

trwał do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku. 
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4. 2. Rys dotyczący osadnictwa na terenie KKSOF34. 

 

Sieć osadniczą KKSOF tworzą przede wszystkim wsie, wśród których wyróżniają się ośrodki miejskie o różnej 

genezie. 

 

Kędzierzyn – Koźle jako jedno miasto utworzono w 1975 roku z czterech odrębnych i zróżnicowanych ośrodków: 

Koźla, Kędzierzyna, Kłodnicy i Sławięcic, które do tego czasu stanowiły odrębne jednostki administracyjne. Koźle 

stanowi przykład ośrodka miejskiego o genezie wczesnośredniowiecznej oraz charakterystycznej lokalizacji nad 

Odrą i na skrzyżowaniu szlaków bursztynowego i solnego. Z racji lokalizacji i w odniesieniu do historycznych 

granic Koźle pełniło funkcję strategiczną, podkreśloną przez charakter twierdzy. Obecnie obszar Koźla 

charakteryzują wysokie walory kulturowe i historyczne, stanowiące ogromny potencjał rozwoju. Kłodnica 

genetycznie stanowiła nadrzeczną osadę, której rozwój następował powoli, funkcjonując jako część Koźla aż do 

reformy administracyjnej w państwie pruskim na początku XIX wieku. Pod koniec XIX wieku Kłodnica zaczęła 

nabierać charakteru przemysłowego w związku z budową portu oraz obiektów przemysłowych. Lokację 

Kędzierzyna jako osady w rejonie młyna nad Kłodnicą notuje się na koniec XIII wieku. Intensywny rozwój 

Kędzierzyna wiąże się z lokalizacją stacji na linii kolejowej Opole – Królewska Huta w połowie XIX wieku, w 

wyniku którego Kędzierzyn do końca XIX wieku stał się ośrodkiem o miejskim charakterze zabudowy. Najstarsze 

wzmianki dotyczące Sławięcic pochodzą z XIII wieku i dotyczą pełnienia funkcji siedziby książęcej. W XVIII wieku 

notuje się rozwój Sławięcic związany z lokalizacją zakładów przemysłowych i założenia pałacowo – parkowego. 

Obecnie Kędzierzyn – Koźle stanowi przykład interesującego i zróżnicowanego ośrodka miejskiego, ze 

specyficzną strukturą osadniczą uzupełnioną terenami przemysłowymi o znacznej powierzchni oraz terenami 

leśnymi. 

 

Strzelce Opolskie lokowane były pod koniec XIII wieku w rejonie zniszczonej leśnej osady targowej i przez kilka 

stuleci miały charakter obronny. Znaczący rozwój miasta łączy się z rozwojem przemysłu wapienniczego i 

maszynowego i miał miejsce w drugiej połowie XIX wieku, kiedy powstawały liczne zakłady. Historyczny układ 

osadniczy został nieco zatarty podczas II wojny światowej. Obecnie niekorzystny wpływ na jego funkcjonowanie 

wywiera przebieg głównych arterii komunikacyjnych. 

 

Ujazd to jedno z najstarszych miast na Śląsku, wspomniane w bulli papieskiej z początku XII wieku, natomiast na 

początku XIII wieku wzmiankowane jako osada targowa. Ujazd należał kolejno do dóbr biskupów wrocławskich i 

książąt opolskich. Przez lata utrzymywał charakter ośrodka opartego na okręgu, z zamkiem i kościołem 

zlokalizowanym poza nim. Impulsem do rozwoju było w 1 połowie XIX wieku uruchomienie Kanału Gliwickiego, 

przebiegającego przez jedną z dzielnic miasta. Obecnie miasto tylko częściowo zachowało dawny układ 

przestrzenny, w znaczącym stopniu zniszczony podczas II wojny światowej.  

 

Leśnica powstała na początku XII wieku. jako osada targowa. Przekształcenie w ośrodek miejski nastąpiło pod 

koniec XIV wieku. Układ przestrzenny Leśnicy kształtował się z dominującym rynkiem na planie zbliżonym do 

kwadratu, otoczonym przez przedmieścia, często o wiejskim charakterze. Podstawowy układ przestrzenny 

Leśnicy w znacznym stopniu pozostał niezmieniony do chwili obecnej. 

 

                                                 
34 Opracowano na podstawie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2011 – 2014 

oraz Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2011 – 2014. 
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Zawadzkie jest przykładem młodego ośrodka miejskiego, powstałego na skutek rozwoju osadnictwa na bazie 

terenów przemysłowych – przede wszystkim Zakładu Zawadzkiego w XIX wieku. Prawa miejskie uzyskało 

dopiero w 1962 roku. Miasto charakteryzuje się układem ulicowym, z charakterystycznymi osiedlami 

robotniczymi. Barierą rozwojową układu przestrzennego są tereny leśne. 

 

Ośrodki wiejskie na obszarze KKSOF lokalizowane były najczęściej w formie typowych dla tego regionu 

układów35: 

� owalnicowego z zabudową wzdłuż dwóch wrzecionowato schodzących się dróg, z placem w środku; 

� ulicowego z zabudową ustawioną wzdłuż jednej głównej ulicy; 

� opartego na dwóch równoległych drogach, położonych wzdłuż płynącego środkiem potoku; 

� kombinacji powyższych powstającą na skutek rozbudowy wsi lub łączenia mniejszych w większą całość. 

Ważnym elementem każdego układu przestrzennego są dominanty w formie wież kościołów, pałaców lub 

dzwonnic, wskazujące swoim położeniem najważniejsze punkty wsi. 

 

4. 3. Zasoby kulturowe. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 roku, 

poz. 1446) ochronie i opiece podlegają zabytki nieruchome, będące w szczególności: krajobrazami kulturowymi, 

układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, 

dziełami budownictwa obronnego, obiektami techniki, cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami 

zaprojektowanej zieleni, miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji, a także zabytki ruchome i zabytki archeologiczne. 

 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa także formy ochrony zabytków, do których zalicza: 

� wpis do rejestru zabytków; 

� uznanie za pomnik historii; 

� utworzenie parku kulturowego; 

� ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy lub w innej równoważnej decyzji 

administracyjnej. 

 

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 4 tejże ustawy, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) zobowiązany jest do 

prowadzenia gminnej ewidencji zabytków. Gminne ewidencje zabytków obejmują: zabytki nieruchome wpisane do 

rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki 

nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków. Choć ujęcie zabytku w gminnej ewidencji zabytków nie jest formą ochrony, to stanowi 

podstawę do ustaleń programów opieki nad zabytkami oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

 

 

 

                                                 
35 www.dziedzictwowsiopolskiej.pl 
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Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami umożliwia także, w zależności od potrzeb, możliwość 

ustalania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego stref ochrony konserwatorskiej. Ustalenia dla stref ochrony 

konserwatorskiej, określone jako ograniczenia, zakazy i nakazy, winny służyć ochronie zabytków znajdujących się 

w granicach tych stref. 

 

Na terenie KKSOF ochrona zabytków, analizowana w niniejszym dokumencie, realizowana jest przez: 

� wpis do rejestru zabytków nieruchomych oraz zabytków archeologicznych; 

� uznanie za pomnik historii obszaru „Góra Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo – 

przyrodniczy”; 

� ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, w tym objęcie strefami ochrony konserwatorskiej. 

Ponadto w poszczególnych gminach KKSOF zabytki ujęto w gminnych ewidencjach zabytków. 

 

4.3.1. Zabytki. 

 

Teren KKSOF jest zróżnicowany pod względem gęstości występowania obiektów zabytkowych. Łącznie na 

terenie KKSOF zlokalizowanych jest 279 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków36, z czego 148 

znajduje się na obszarze gmin należących do powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego, a 131 na obszarze gmin 

należących do powiatu strzeleckiego. Pod względem ilościowym najwięcej obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków znajduje się na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle (73), 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 ujęte w 

gminnych ewidencjach zabytków są 2783 obiekty37, z czego najwięcej posiada gmina Strzelce Opolskie (737), a 

najmniej gmina Ujazd (82). 

 

Szczegółowe dane dotyczące ilości zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnych 

ewidencjach zabytków, a także analizę procentową na tle całościowych danych dla KKSOF przedstawia poniższa 

tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Na podstawie informacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu z 2015 roku. 
37 Na podstawie gminnych ewidencji zabytków, udostępnionych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu w 

2015 roku. 
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TABELA 48: Obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnych ewidencjach zabytków w 2015 roku – 

analiza ilościowa. 

 

Gmina 

Liczba zabytków nieruchomych: 
Udział w ogólnej liczbie zabytków 

nieruchomych w granicach KKSOF (%): 

wpisanych do 

rejestru zabytków 

ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków 

wpisanych do 

rejestru zabytków 

ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków 

Bierawa 10 96 3,58 3,45 

Cisek 13 139 4,66 4,99 

Kędzierzyn – Koźle 73 473 26,16 17,00 

Pawłowiczki 36 382 12,90 13,73 

Polska Cerekiew 8 102 2,87 3,67 

Reńska Wieś 8 218 2,87 7,83 

Jemielnica 11 109 3,94 3,92 

Leśnica 45 212 16,13 7,62 

Strzelce Opolskie 50 737 17,92 26,48 

Ujazd 19 82 6,81 2,95 

Zawadzkie 6 233 2,15 8,37 

KKSOF razem 279 2783 100,00 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WUOZ Opole, 2015. 

 

Dla potrzeb pełnej diagnozy zasobów kulturowych KKSOF sporządzono analizę nasycenia tkanki osadniczej 

obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i ujętymi w gminnych ewidencjach zabytków. Dla celów tej analizy 

przyjęto za podstawową jednostkę osadniczą w większości gmin KKSOF miejscowość, natomiast dla miasta 

Kędzierzyn – Koźle osiedle. Analiza ta pokazuje częściowo inny rozkład wskaźników niż wskazuje powyższa 

tabela. Największą liczbą zabytków wpisanych do rejestru zabytków, przypadających na 1 jednostkę osadniczą, 

notuje się w Kędzierzynie – Koźlu (4,38), natomiast najmniejszą w gminie Reńska Wieś (0,53). Największą liczbę 

zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, przypadających na 1 jednostkę osadniczą, notuje się w gminie 

Zawadzkie (77,67), natomiast najmniejszą w gminie Bierawa (8,00). 

 

Analizę nasycenia tkanki osadniczej KKSOF obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i ujętymi w gminnych 

ewidencjach zabytków przedstawia poniższa tabela. 

 

TABELA 49: Nasycenie tkanki osadniczej KKSOF obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i ujętymi w 

gminnych ewidencjach zabytków. 

 

Gmina 
Liczba zabytków nieruchomych przypadających na 1 jednostkę osadniczą *: 

wpisanych do rejestru zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków 

1 2 3 

Bierawa 0,83 8,00 

Cisek 0,93 9,93 
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1 2 3 

Kędzierzyn – Koźle 4,38 29,56 

Pawłowiczki 1,50 15,92 

Polska Cerekiew 0,62 7,85 

Reńska Wieś 0,53 14,53 

Jemielnica 1,00 9,91 

Leśnica 3,83 17,92 

Strzelce Opolskie 1,92 28,35 

Ujazd 1,46 6,31 

Zawadzkie 2,00 77,67 

KKSOF razem 1,43 17,52 

* z uwzględnieniem osiedli w mieście Kędzierzyn – Koźle 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WUOZ Opole, 2015. 

 

Duża liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnych ewidencjach zabytków wynika z 

faktu, że zarówno Kędzierzyn – Koźle, jak i Strzelce Opolskie są stosunkowo dużymi ośrodkami miejskimi z 

wieloma zachowanymi obiektami o cechach zabytkowych. W przypadku gminy Leśnica stan zachowania 

zabytków wynika w dużej mierze z nieznacznego stopnia zniszczenia historycznej tkanki podczas II wojny 

światowej, a także z samych walorów kulturowych Góry Świętej Anny i Leśnicy. W gminie Pawłowiczki ilość 

zabytków wiąże się gęstością sieci osadniczej. 

 

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków38, w zestawieniu dla poszczególnych gmin KKSOF, 

przedstawiono poniżej. 

 

Gmina Bierawa: 

 
� Bierawa: kościół parafialny pw. św. Trójcy (nr rej. 111/54 z 12.07.1954); 
� Bierawa: mogiła powstańców śląskich (na cmentarzu parafialnym) (nr rej. 150/87 z 1.06.1987); 
� Dziergowice: cmentarz parafialny (nr rej. 251/90 z 27.06.1990); 
� Dziergowice: kaplica cmentarna (nr rej. 1794 822/64 z 18.04.1964); 
� Dziergowice: mogiły zbiorowe powstańców śląskich na cmentarzu rzymsko – katolickim (nr rej. 277/90 z 31.10.1990); 
� Goszyce: kaplica pw. św. Marii Magdaleny (nr rej. 176/2011 z 17.11.2011); 
� Kotlarnia: kościół poewangelicki (nr rej. 727/64 z 14.03.1964); 
� Stare Koźle: kościół parafialny (nr rej. 1205/66 z 14.03.1966); 
� Stare Koźle: cmentarz parafialny (nr rej. 259/90 z 27.06.1990); 
� Stara Kuźnia: leśniczówka, ul. Brzozowa 24 (nr rej. 2115/85 z 18.10.1985). 

 

Gmina Cisek: 

 
� Błażejowice: kapliczka – dzwonnica (nr rej. 1750/66 z 5.10.1966); 
� Cisek: kościół pw. Nawiedzenia NMP (nr rej. 105/2009 z 15.10.2009); 
� Łany: kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła wraz z otoczeniem, ogrodzeniem i kaplicą św. Jana 

Nepomucena przy płn.– wsch. narożniku ogrodzenia (nr rej. 154/2011 z 7.03.2011); 
� Łany: spichlerz, ul. Główna 52 (nr rej. 1614/67 z 3.02.1967); 
� Łany: park (nr rej. 42/59 z 21.08.1959); 
� Miejsce Odrzańskie: kościół filialny pw. św. Trójcy (nr rej. 92/54 z 13.04.1954); 
� Miejsce Odrzańskie: cmentarz parafialny z kościołem drewnianym i mauzoleum, otoczony murem (nr rej. 258/90 z 

27.06.1990); 

                                                 
38 Na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu z 2015 roku. 
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� Miejsce Odrzańskie: mauzoleum – grobowiec rodziny Reibnitzów (nr rej. 258/90 z 27.06.1990, 2228/90 z 17.07.1990); 
� Miejsce Odrzańskie: park (nr rej. 183/88 z 7.11.1988); 
� Przewóz: kościół filialny pw. św. Judy Tadeusza (nr rej. 96/54 z 8.05.1954); 
� Roszowicki Las: kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego (nr rej. 111/2010 z 16.03.2010); 
� Steblów: pałac (nr rej. 183/2012 z 24.02.2012); 
� Steblów: park (nr rej. 192/88 z 10.11.1988). 

 

Gmina Kędzierzyn – Koźle: 

 
� Kędzierzyn – Koźle: stare miasto (w ramach założeń średniowiecznych) (nr rej. 160/57 z 16.09.1957); 
� Kędzierzyn – Koźle: kościół parafialny pw. św. Zygmunta (nr rej. 820/64 z 18.04.1964); 
� Kędzierzyn – Koźle: zespół klasztorny franciszkanów: kościół pw. Wniebowzięcia NMP zespół klasztorny 

franciszkanów: kościół filialny (nr rej. 1200/66 z 14.03.1966); 
� Kędzierzyn – Koźle: zespół klasztorny franciszkanów: dawny klasztor, ul. Czerwińskiego 3 (nr rej. 1200/66 z 

14.03.1966); 
� Kędzierzyn – Koźle: kościół parafialny pw. św. Mikołaja, ul. Judyma 1 (nr rej. 9/2002 z 25.06.2002); 
� Kędzierzyn – Koźle: kościół ewangelicko – augsburski, ul. Głowackiego 17 (nr rej. 4/2001 z 30.08.2001); 
� Kędzierzyn – Koźle: kościół parafialny rzymsko – katolicki pw. MB Bolesnej, ul. Kłodnicka 2 (nr rej. 22/2003 z 

3.06.2003); 
� Kędzierzyn – Koźle – Sławięcice: kościół pw. św. Katarzyny (nr rej. 630/59 z 13.11.1959); 
� Kędzierzyn – Koźle Kuźniczka: kapliczka św. Antoniego (nr rej. 54/2007 z 29.08.2007); 
� Kędzierzyn – Koźle: kapliczka – dzwonnica tak zwana pańszczyźniana, ul. Wyspiańskiego (nr rej. 167/2011 z 

12.09.2011); 
� Kędzierzyn – Koźle: mogiła zbiorowa Nieznanych Żołnierzy I Armii WP poległych w 1945 roku, na cmentarzu przy ul. 

Cmentarnej (nr rej. 151/87 z 2.06.1987); 
� Kędzierzyn – Koźle: mogiła zbiorowa uczestników Kampanii Wrześniowej 1939 roku na cmentarzu rzymskokatolicki 

ul. Cmentarna (nr rej. 152/87 z 2.06.1987); 
� Kędzierzyn – Koźle – Sławięcice: mogiła zbiorowa powstańców śląskich (nr rej. 169/88 z 23.02.1988); 
� Kędzierzyn – Koźle: cmentarz wojenny Armii Radzieckiej przy ul. Jana Pawła II (nr rej. 147/86 z 21.11.1986); 
� Kędzierzyn – Koźle – Sławięcice: krematorium (nr rej. 2059/80 z 31.12.1980); 
� Kędzierzyn – Koźle: lamus starego zamku (nr rej. 830/64 z 21.04.1964); 
� Kędzierzyn – Koźle: budynek zamkowy, ul. Kraszewskiego (nr rej. 829/64 z 21.04.1964); 
� Kędzierzyn – Koźle fragment murów obronnych, ul. Kraszewskiego (nr rej. 941/64 z 18.08.1964); 
� Kędzierzyn – Koźle: zachowany fragment miejskich murów obronnych z basztą (nr rej. 702/64 z 16.01.1964); 
� Kędzierzyn – Koźle: zespół budynków zamkowych Podzamcze, ul. Pamięci Sybiraków 11 (nr rej. 831/64 z 

21.04.1964, zm. z 27.06.2012); 
� Kędzierzyn – Koźle – Sławięcice: pawilon ogrodowy, tak zwany belweder (nr rej. 1950/71 z 2.11.1971); 
� Kędzierzyn – Koźle – Sławięcice: tak zwany dom ogrodnika w dawnym zespole pałacowym (nr rej. 2055/80 z 

11.09.1980); 
� Kędzierzyn – Koźle: budynek forteczny (nr rej. 828/64 z 21.04.1964); 
� Kędzierzyn – Koźle: fort, tak zwany Rondel, ul. Portowa (nr rej. 827/64 z 21.04.1964); 
� Kędzierzyn – Koźle: schron forteczny, ul. Skarbowa (nr rej. 825/64 z 20.04.1964); 
� Kędzierzyn – Koźle: studnia forteczna (nr rej. 826/64 z 21.04.1964); 
� Kędzierzyn – Koźle: zespół fortyfikacji fryderycjańskich (nr rej. 1617/66 z 20.09.1966); 
� Kędzierzyn – Koźle: planty miejskie (nr rej. 238/90 z 31.01.1990); 
� Kędzierzyn – Koźle – Sławięcice: park (nr rej. 832/64 z 21.04.1964, P – 25/57 z 20.12.1957); 
� Kędzierzyn – Koźle: park (nr rej. 61/X/57 z 10.10.1957); 
� Kędzierzyn – Koźle – Kłodnica: chata drewniana, ul. Armii Czerwonej 12 (nr rej. 963/65 z 27.01.1965); 
� Kędzierzyn – Koźle: budynek mieszkalny, ul. Chrobrego 20 (nr rej. 2305/92 z 12.08.1992); 
� Kędzierzyn – Koźle: zespół obiektów na terenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul. 

Filtrowa 14: wieża ciśnień (nr rej. 2073/82 z 26.02.1982); 
� Kędzierzyn – Koźle: zespół obiektów na terenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul. 

Filtrowa 14: budynek pompowni (nr rej. 2073/82 z 26.02.1982); 
� Kędzierzyn – Koźle: zespół obiektów na terenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul. 

Filtrowa 14: budynek biurowy (nr rej. 2073/82 z 26.02.1982); 
� Kędzierzyn – Koźle: magazyn, d. prochownia, ul. Garncarska 1 (nr rej. 2356/96 z 23.01.1996); 
� Kędzierzyn – Koźle: dom mieszkalny, ul. Grunwaldzka 5 (nr rej. 2369/97 z 17.02.1997); 
� Kędzierzyn – Koźle: dom, ul. Łukaszewicza 9 (nr rej. 2293/91 z 4.12.1991); 
� Kędzierzyn – Koźle: budynek mieszkalno – usługowy, ul. Matejki 10 – 12 (nr rej. 2351/95 z 22.09.1995); 
� Kędzierzyn – Koźle: Sławięcice zespół szpitala im. Roberta Kocha, ul. Orkana 14 (nr rej. 76/2008 z 17.11.2008); 
� Kędzierzyn – Koźle: budynek usługowo – biurowy, ul. Pamięci Sybiraków 2 (nr rej. 2343/94 z 21.12.1994); 
� Kędzierzyn – Koźle: dom, obecnie budynek biurowy, ul. Pamięci Sybiraków 4 (nr rej. 2344/94 z 21.12.1994); 
� Kędzierzyn – Koźle: dom mieszkalny (kamienica), ul. Piastowska 3 (nr rej. 2365/97 z 17.03.1997); 
� Kędzierzyn – Koźle: dom mieszkalny (kamienica), ul. Piastowska 5 (nr rej. 2366/97 z 24.03.1997); 
� Kędzierzyn – Koźle: dom mieszkalny (kamienica), ul. Piastowska 7 (nr rej. 2367/97 z 24.03.1997); 
� Kędzierzyn – Koźle: budynek mieszkalny, ul. Piastowska 17 (nr rej. 2355/96 z 23.01.1996); 
� Kędzierzyn – Koźle: dom mieszkalny, ul. Piastowska 33 (nr rej. 2368/97 z 17.02.1997); 
� Kędzierzyn – Koźle: budynek ul. Piramowicza 17 (nr rej. 2307/92 z 6.11.1992); 
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� Kędzierzyn – Koźle: budynek administracyjny, dawny Landratsamt, obecnie Urzędu Miasta, ul. Piramowicza 32 (nr rej. 
23/2003 z 25.08.2003); 

� Kędzierzyn – Koźle – Sławięcice: budynek mieszkalno – przemysłowy, dawna elektrownia dworska, ul. Puszkina 1 (nr 
rej. 2357/96 z 20.02.1996); 

� Kędzierzyn – Koźle: budynek aresztu wraz z wartownią i otaczającym murem, ul. Racławicka 10 (nr rej. 2380/98 z 
18.05.1998); 

� Kędzierzyn – Koźle: dom, Rynek 1 (nr rej. 1612/66 z 20.09.1966); 
� Kędzierzyn – Koźle: dom, Rynek 2 (nr rej. 1997/73 z 30.01.1973); 
� Kędzierzyn – Koźle: dom, obecnie usługowo – biurowy Rynek 4 (nr rej. 2342/94 z 21.12.1994); 
� Kędzierzyn – Koźle – Sławięcice: budynek mieszkalny w dawnym zespole folwarcznym, ul. Sadowa 95 (nr rej. 

2070/81 z 1.09.1981); 
� Kędzierzyn – Koźle kasyno wojskowe, obecnie Miejski Ośrodek Kultury, ul. Skarbowa 10 (nr rej. 45/2006 z 

23.03.2006); 
� Kędzierzyn – Koźle: dom mieszkalny (kamienica), ul. Skłodowskiej 5 (nr rej. 195/2012 z 2.10.2012); 
� Kędzierzyn – Koźle: budynek mieszkalno – usługowy, ul. Skłodowskiej 7 (nr rej. 2350/95 z 10.05.1995); 
� Kędzierzyn – Koźle: dwór z terenami zielonymi, ul. Sławięcicka 3, (nr rej. 2352/95 z 2.10.1995); 
� Kędzierzyn – Koźle – Sławięcice: budynek plebani przy kościele pw. św. Katarzyny ul. Staszica 1 (nr rej. 2052/80 z 

10.09.1995); 
� Kędzierzyn – Koźle – Sławięcice: altana w ogrodzie przy plebani, ul. Staszica 1 (nr rej. 2054/80 z 10.09.1980); 
� Kędzierzyn – Koźle – Sławięcice: budynek gospodarczy przy plebani, ul. Staszica 1 (nr rej. 2053/80 z 10.09.1980); 
� Kędzierzyn – Koźle: ciąg budynków pierwotnie koszar, ul. Targowa 13/15, 17/21, 23/27 (nr rej. 2110/85 z 30.04.1985); 
� Kędzierzyn – Koźle: wieża ciśnień PKP (na stacji Koźle Port) (nr rej. 2308/92 z 22.04.1992); 
� Kędzierzyn – Koźle: wodociągowa wieża ciśnień PKP nr 1, ul. Towarowa (nr rej. 2303/92 z 8.07.1992); 
� Kędzierzyn – Koźle: wodociągowa wieża ciśnień PKP nr 2, ul. Towarowa (nr rej. 2304/92 z 13.06.1992); 
� Kędzierzyn – Koźle: wodociągowa wieża ciśnień PKP nr 3, ul. Towarowa (nr rej. 2309/92 z 11.12.1992); 
� Kędzierzyn – Koźle: wodociągowa wieża ciśnień PKP nr 4, ul. Towarowa (nr rej. 2310/92 z 11.12.1992); 
� Kędzierzyn – Koźle: budynek mieszkalny, ul. Żeromskiego 9 (nr rej. 2354/96 z 23.01.1996); 
� Kędzierzyn – Koźle: fragmenty kanału żeglugowego „Kanał Kłodnicki” ze śluzami (6 śluz) (nr rej. 2194/89 z 

30.06.1989); 
� Kędzierzyn – Koźle: śluza „Kłodnica” na Kanale Gliwickim (nr rej. 206/2013 z 29.08.2014); 
� Kędzierzyn – Koźle: śluza „Sławięcice” na Kanale Gliwickim (nr rej. 211/2013 z 01.09.2014); 
� Kędzierzyn – Koźle: śluza „Nowa Wieś” na Kanale Gliwickim (nr rej. 212/2013 z 29.08.2014). 

 

Gmina Pawłowiczki: 

 
� Borzysławice: zespół zamkowy: pałac (nr rej. 1048/65 z 24.06.1965); 
� Borzysławice: zespół zamkowy: brama zamkowa (nr rej. 1048/65 z 24.06.1965); 
� Borzysławice: zespół zamkowy: brama rynkowa, tak zwana Żabia (nr rej. 1048/65 z 24.06.1965); 
� Borzysławice: założenie pałacowo – parkowo – folwarczne: dwór (nr rej. 19/2002 z 16.12.2002); 
� Borzysławice: założenie pałacowo – parkowo – folwarczne: park dworski (nr rej. 19/2002 z 16.12.2002); 
� Borzysławice: założenie pałacowo – parkowo – folwarczne: folwark (pralnia, szopa, wozownia, oficyna, 2 stodoły, 

stajnia, kuźnia, 2 obory, dom czeladny) (nr rej. 19/2002 z 16.12.2002); 
� Borzysławice: założenie pałacowo – parkowo – folwarczne: kaplica grobowa (nr rej. 19/2002 z 16.12.2002); 
� Borzysławice: założenie pałacowo – parkowo – folwarczne: park leśny (nr rej. 19/2002 z 16.12.2002); 
� Borzysławice: mauzoleum (nr rej. 961/65 z 27.01.1965); 
� Chrósty: park (nr rej. 56/59 z 26.10.1959); 
� Gościęcin: kościół odpustowy pw. św. Brykcjusza (nr rej. 95/54 z 22.04.1954); 
� Gościęcin: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (nr rej. 1946/70 z 7.02.1970); 
� Gościęcin: plebania (nr rej. 1610/66 z 20.09.1966); 
� Gościęcin: spichlerz (nr rej. 1611/66 z 20.09.1966); 
� Grudynia Mała: park (nr rej. 103/84 z 2.02.1984); 
� Grudynia Wielka: park (nr rej. 112/84 z 31.08.1984); 
� Jakubowice: pałac (nr rej. 2039/78 z 20.09.1978); 
� Jakubowice: park (nr rej. 101/84 z 1.02.1984); 
� Karchów: kapliczka przy drodze do Gościęcina kapliczka drewniana (nr rej. 2062/81 z 13.02.1981); 
� Karchów: obora w dawnym zespole dworskim (nr rej. 2063/81 z 13.02.1981); 
� Karchów: spichlerz (nr rej. 962/65 z 27.01.1965); 
� Karchów: park krajobrazowy (nr rej. 38/59 z 21.08.1959); 
� Ligota Wielka: park (nr rej. 39/59 z 21.08.1959); 
� Maciowakrze: kościół parafialny p.w. św. Floriana (nr rej. 184/55 z 30.11.1955); 
� Maciowakrze: plebania (nr rej. 1615/66 z 20.09.1966); 
� Milice: kościół filialny pw. św. Marcina (nr rej. 824/64 z 20.04.1964); 
� Milice: dwór (nr rej. 1958/72 z 24.04.1972); 
� Milice: park (nr rej. 181/88 z 27.07.1988); 
� Naczęsławice: kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa (nr rej. 1203/66 z 14.03.1966); 
� Pawłowiczki: kościół parafialny pw. św. Andrzeja i Jakuba (nr rej. 1204/66 z 14.03.1966); 
� Pawłowiczki: dom, ul. Jedności Narodowej 1 (nr rej. 1998/73 z 30.01.1973); 
� Radoszowy: kościół parafialny pw. św. Jadwigi (nr rej. 94/54 z 22.04.1954); 
� Trawniki: pałac (nr rej. 2064/81 z 3.03.1981); 
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� Trawniki: park (nr rej. 115/84 z 19.09.1984); 
� Ucieszków: kościół parafialny pw. Opatrzności Bożej (nr rej. 1206/66 z 14.03.1966); 
� Ucieszków: budynek, obecnie dom zgromadzenia sióstr św. Elżbiety, ul. Klasztorna 8 (nr rej. 2294/91 z 5.12.1991). 

 

Gmina Polska Cerekiew: 

 
� Ciężkowice: park pałacowy (nr rej. 172/88 z 25.03.1988); 
� Polska Cerekiew: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (nr rej. 126/54 z 8.09.1954); 
� Polska Cerekiew: ruiny zamku (nr rej. 686/63 z 16.10.1963, 323/58 z 10.03.1958); 
� Polska Cerekiew: park (nr rej. 177/88 z 14.07.1988); 
� Zakrzów: kościół parafialny pw. św. Mikołaja (nr rej. 1207/66 z 14.03.1966); 
� Zakrzów: dwór, ul. Chopina 56 (nr rej. 1986/72 z 7.12.1972); 
� Zakrzów: pałac, obecnie Ośrodek Szkoleniowo – Kolonijny (nr rej. 2022/77 z 14.01.1977); 
� Zakrzów: park (nr rej. 163/88 z 12.02.1988). 

 

Gmina Reńska Wieś: 

 
� Długomiłowice: park (nr rej. 178/88 z 20.07.1988); 
� Komorno: dwór – pałac (nr rej. 1616/66 z 20.09.1966, 1049/65 z 2.06.1965); 
� Komorno: założenie pałacowo – parkowe: pałac i park (nr rej. 20/2002 z 21.12.2002); 
� Łężce: kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP (nr rej. 1201/66 z 14.03.1966); 
� Mechnica: kościół parafialny pw. św. Jakuba (nr rej. 1202/66 z 14.03.1966); 
� Większyce: pałac (nr rej. 2116/85 z 11.11.1985); 
� Większyce: oficyna (nr rej. 2117/85 z 11.11.1985); 
� Większyce: park (nr rej. 206/89 z 29.03.1989). 

 

Gmina Jemielnica: 

 
� Centawa: kościół parafialny pw. NMP (nr rej. 879/64 z 14.05.1964); 
� Jemielnica: układ przestrzenny wsi (nr rej. 133/57 z 12.09.1957); 
� 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); 
� Jemielnica: kościół cmentarny pw. Wszystkich Świętych (nr rej. 129/54 z 20.09.1954); 
� Jemielnica: mogiła powstańców śląskich na cmentarzu rzymsko – katolickim (nr rej. 246/90 z 9.04.1990). 

 

Gmina Leśnica: 

 
� Dolna: kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła (nr rej. 1131/66 z 9.02.1966); 
� Dolna: mogiła zbiorowa powstańców śląskich (nr rej. 203/89 z 7.02.1989); 
� Góra Świętej Anny: obszar na Górze Świętej Anny (nr rej. 185/49 z 18.07.1949); 
� Góra Świętej Anny: klasztor (nr rej. 1/50 z 21.11.1950); 
� Góra Świętej Anny: kościół (nr rej. 1/50 z 21.11.1950); 
� Góra Świętej Anny: dziedziniec krużgankowy (nr rej. 1/50 z 21.11.1950); 
� Góra Świętej Anny: zespół kaplic: kaplica pw. św. Józefa (nr rej. 2010/74 z 29.04.1974); 
� Góra Świętej Anny: zespół kaplic: 26 kaplic Drogi Męki Pańskiej i Dróżek Matki Boskiej (nr rej. 2010/74 z 29.04.1974); 
� Góra Świętej Anny: zespół kaplic: 6 kaplic Maryjnych (nr rej. 2010/74 z 29.04.1974); 
� Góra Świętej Anny: dwie mogiły żołnierskie (nr rej. 233/89 z 30.12.1989); 
� Góra Świętej Anny: mogiła powstańców śląskich na cmentarzu przykościelnym (nr rej. 232/89 z 30.12.1989); 
� Góra Świętej Anny: Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28 (nr rej. 2276/91 z 8.07.1991); 
� Góra Świętej Anny: dom mieszkalny, ul. Leśnicka 22 (nr rej. 1776/66 z 7.10.1966); 
� Góra Świętej Anny: piec wapienniczy szybowy wolnostojący (nr rej. 2226/90 z 10.07.1990); 
� Góra Świętej Anny: dom wypoczynkowo – rekolekcyjny Dom Pielgrzyma, ul. Jana Pawła II (nr rej. 26/2004 z 

27.01.2004); 
� Góra Świętej Anny: budynek gospodarczy, tak zwana kuźnia w zespole OO. Franciszkanów (nr rej. Ks.A.t.I 208/2013 

z dnia 14.10.2013); 
� Leśnica: osiedle zabytkowe (w ramach średniowiecznego założenia) (nr rej. 155/57 z 12.09.1957); 
� Leśnica: kościół parafialny pw. św. Trójcy (nr rej. 1135/66 z 10.02.1966); 
� Leśnica: kościół cmentarny pw. NMP (nr rej. 1136/66 z 10.02.1966); 
� Leśnica: mogiła zbiorowa powstańców śląskich na cmentarzu parafialnym (nr rej. 204/89 z 14.02.1989); 
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� Leśnica: dworzec kolejowy (nr rej. 81/2009 z 11.02.2009); 
� Leśnica: dom, ul. Bolesława Chrobrego 11 (nr rej. 1889/67 z 12.10.1967); 
� Leśnica: dom, ul. Bolesława Chrobrego 15 (nr rej. 1891/67 z 12.10.1967); 
� Leśnica: dom, ul. Ligonia 2 (nr rej. 1892/67 z 12.10.1967); 
� Leśnica: dom, ul. Ludowa 2 (nr rej. 1893/67 z 12.10.1967); 
� Leśnica: dom, ul. Ludowa 3 (nr rej. 1894/67 z 12.10.1967); 
� Leśnica: dom, ul. Ludowa 5 (nr rej. 1895/67 z 12.10.1967); 
� Leśnica: dom, ul. Ludowa 7 (nr rej. 1896/67 z 12.10.1967); 
� Leśnica: dom, ul. Ludowa 9 (nr rej. 1897/67 z 12.10.1967); 
� Leśnica: dom, ul. Młyńska 2 (nr rej. 1898/67 z 12.10.1967); 
� Leśnica: dom, Rynek 4 (nr rej. 1880/67 z 1.06.1967); 
� Leśnica: dom, Rynek 7 (nr rej. 1881/67 z 1.06.1967); 
� Leśnica: dom, Rynek 8 (nr rej. 1882/67 z 2.06.1967); 
� Leśnica: dom, Rynek 12 (nr rej. 1883/67 z 2.06.1967); 
� Leśnica: dom, Rynek 22 (nr rej. 1884/67 z 2.06.1967); 
� Leśnica: dom, Rynek 23 (nr rej. 1885/67 z 2.06.1967); 
� Leśnica: dom, Rynek 24 (nr rej. 1887/67 z 11.10.1967); 
� Leśnica: dom, Rynek 25 (nr rej. 1888/67 z 11.10.1967); 
� Leśnica: dom, ul. 1 – go Maja 3 (nr rej. 1899/67 z 12.10.1967); 
� Leśnica: młyn wodny, ul. Porębska 6 (nr rej. 972/65 z 28.01.1965); 
� Raszowa: kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych (nr rej. 142/54 z 27.12.1954); 
� Raszowa: dom mieszkalny, ul. Kościelna 4 (nr rej. 2072/82 z 18.02.1982); 
� Wysoka: kościół parafialny pw. św. Floriana wraz z wnętrzem (nr rej. 141/54 z 27.12.1954); 
� Wysoka: dom nr 46 (nr rej. 1918/67 z 21.10.1967); 
� Zalesie Śląskie: kościół parafialny pw. św. Jadwigi (nr rej. 885/64 z 15.05.1964). 

 

Gmina Strzelce Opolskie: 

 
� Błotnica: pałac (nr rej. 2037/78 z 31.07.1978); 
� Błotnica: park (nr rej. 136/86 z 6.06.1986); 
� Dziewkowice: spichlerz dworski (nr rej. 1775/66 z 7.10.1966); 
� Grodzisko: kościół parafialny pw. św. Katarzyny (nr rej. 1132/66 z 9.02.1966); 
� Kadłub: zabudowania folwarczne: dwór (nr rej. 1045/65 z 2.06.1965); 
� Kadłub: zabudowania folwarczne: dwa czworaki (nr rej. 1045/65 z 2.06.1965); 
� Kalinowice: park (nr rej. 138/86 z 11.06.1986); 
� Kalinów: kościół filialny pw. Narodzenia NMP (nr rej. 944/65 z 9.01.1965); 
� Kalinów: zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu (nr rej. 198/88 z 6.10.1988); 
� Kalinów: spichlerz dworski (nr rej. 1783/66 z 8.10.1966); 
� Kalinów: park (nr rej. 186/88 z 7.11.1988); 
� Płużnica Wielka: kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP (nr rej. 1137/66 z 10.02.1966); 
� Płużnica Wielka: pałac (nr rej. 2124/86 z 23.06.1986); 
� Płużnica Wielka: park (nr rej. 137/86 z 13.06.1986); 
� Rozmierka: dwór (nr rej. 1046/65 z 2.06.1965); 
� Rozmierka: spichlerz dworski z otoczeniem (mur, brama, furta) (nr rej. 881/64 z 15.05.1964); 
� Rozmierz: kościół parafialny pw. św. Michała wraz z wnętrzem (nr rej. 130/54 z 13.09.1954); 
� Rozmierz: zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu (nr rej. 195/88 z 6.10.1988); 
� Strzelce Opolskie: stare miasto (nr rej. 39/49 z 10.06.1949); 
� Strzelce Opolskie: kościół pw. św. Wawrzyńca (nr rej. 51/2007 z 29.03.2007); 
� Strzelce Opolskie: kościół ewangelicki, ul. Opolska kościół ewangelicki (nr rej. 1138/66 z 12.02.1966); 
� Strzelce Opolskie: kościół cmentarny pw. św. Barbary, ul. Opolska (nr rej. 97/54 z 8.05.1954); 
� Strzelce Opolskie: dom zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, ul. Powstańców Śląskich 8 (nr rej. 67/2008 z 

14.07.2008); 
� Strzelce Opolskie: grób lotników z kampanii wrześniowej 1939 na cmentarzu katolickim (nr rej. 241/90 z 14.03.1990); 
� Strzelce Opolskie: kapliczka przydrożna, ul. Ujazdowska 27 (nr rej. 2239/90 z 31.10.1990); 
� Strzelce Opolskie: zamek wraz z bramą i posągiem św. Jana Nepomucena i Floriana (nr rej. 973/65 z 28.01.1965); 
� Strzelce Opolskie: park (nr rej. 104/84 z 6.02.1984, 22/48 z 18.01.1948); 
� Strzelce Opolskie: ratusz (nr rej. 1381/66 z 2.05.1966); 
� Strzelce Opolskie: baszta – dzwonnica, pl. Kościelny (nr rej. 882/64 z 15.05.1964); 
� Strzelce Opolskie: dom, ul. Karola Lange 3 (nr rej. 1385/66 z 2.05.1966); 
� Strzelce Opolskie: dom, ul. Karola Lange 5 (nr rej. 1386/66 z 2.05.1966); 
� Strzelce Opolskie: więzienie wraz z murem i wieżyczkami, ul. Karola Miarki 1 (nr rej. 2360/96 z 29.07.1996); 
� Strzelce Opolskie: budynek dawnego browaru, ul. Kościuszki 4 (nr rej. 2267/91 z 20.05.1991); 
� Strzelce Opolskie: kamienica, ul. Parafialna 1 (nr rej. 41/2005 z 19.05.2005); 
� Strzelce Opolskie: dom, dawna plebania, ul. Parafialna 2 (nr rej. 1387/66 z 2.05.1966); 
� Strzelce Opolskie: zagroda dawnej bażanciarni (budynek murowany, budynek drewniany) poza zagrodą budynek 

mieszkalny, ul. Parkowa 11 (nr rej. 2065/81 z 27.04.1981); 
� Strzelce Opolskie: dom, Rynek 15 (nr rej. 1388/66 z 2.05.1966); 
� Strzelce Opolskie: dom, Rynek 16 (nr rej. 1389/66 z 2.05.1966); 
� Strzelce Opolskie: dom, Rynek 17 (nr rej. 1390/66 z 2.05.1966); 
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� Strzelce Opolskie: dom, Rynek 18 (nr rej. 1391/66 z 2.05.1966); 
� Strzelce Opolskie: zespół budynków więziennych – Zakład Karny nr 2, ul. Świerczewskiego 3 (2 pawilony więzienne, 

kuchnia, ogrodzenie z wartowniami) (nr rej. 2379/98 z 30.03.1998); 
� Strzelce Opolskie: dom, ul. Zamkowa 4 (nr rej. 2240/90 z 31.10.1990); 
� Strzelce Opolskie: ujeżdżalnia koni, ul. Zamkowa 6 (nr rej. 2044/80 z 28.01.1980); 
� Sucha: kościół filialny pw. św. Bartłomieja (nr rej. 1139/66 z 12.02.1966); 
� Szczepanek: kościół filialny pw. Nawiedzenia NMP (nr rej. 883/64 z 19.05.1964, 109/54 z 5.06.1954); 
� Szymiszów: kościół parafialny pw. św. Szymona i Judy Tadeusza wraz z wnętrzem (nr rej. 131/54 z 13.09.1954); 
� Szymiszów: mogiła Franciszka Waloszka powstańca śląskiego na cmentarzu rzymsko – katolickim (nr rej. 248/90 z 

2.05.1990); 
� Szymiszów: zespół pałacowy: pałac (nr rej. 1047/65 z 25.06.1965); 
� Szymiszów: zespół pałacowy: spichlerz (nr rej. 1047/65 z 25.06.1965); 
� Szymiszów: park (nr rej. 185/88 z 7.11.1988). 

 

Gmina Ujazd: 

 
� Jaryszów: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (nr rej. 1133/66 z 10.02.1966); 
� Klucz: kościół parafialny pw. św. Elżbiety Węgierskiej (nr rej. 98/54 z 13.05.1954); 
� Klucz: zespół plebani: plebania (nr rej. 1969/72 z 17.11.1972); 
� Księży Las: budynek dawnej gorzelni (nr rej. 2134/86 z 25.08.1986); 
� Niezdrowice: cmentarz żydowski (nr rej. 240/90 z 12.02.1990); 
� Olszowa: kościół filialny pw. MB Śnieżnej (nr rej. 1748 99/54 z 13.05.1954); 
� Olszowa: zbiorowa mogiła powstańców śląskich (na cmentarzu rzymsko – katolickim), (nr rej. 165/88 z 17.02.1988); 
� Olszowa: budynek stajni (nr rej. 2133/86 z 25.08.1986); 
� Olszowa: spichlerz (nr rej. 2132/86 z 25.08.1986); 
� Ujazd: osiedle zabytkowe (nr rej. 154/57 z 12.09.1957); 
� Ujazd: kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła (nr rej. 1140/66 z 12.02.1966); 
� Ujazd: kościół pątniczy pw. Nawiedzenia NMP (nr rej. 1141/66 z 12.02.1966); 
� Ujazd: ruina zamku (nr rej. 884/64 z 15.05.1964); 
� Ujazd: dom mieszkalny, ul. 3 Maja 16 (nr rej. 1905/67 z 18.10.1967); 
� Ujazd: dom mieszkalny, ul. Powstańców 2 (nr rej. 1907/67 z 18.10.1967); 
� Ujazd: dom mieszkalny, ul. Sienkiewicza 3 (nr rej. 1908/67 z 18.10.1967); 
� Ujazd: dom mieszkalny, ul. Traugutta 34 (nr rej. 1909/67 z 18.10.1967); 
� Zimna Wódka: kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny wraz z wnętrzem (nr rej. 100/54 z 10.06.1954); 
� Zimna Wódka: zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu rzymsko – katolicki (nr rej. 164/88 z 25.02.1988). 

 

Gmina Zawadzkie: 

 
� Kielcza: kościół parafialny pw. św. Bartłomieja (nr rej. 1134/66 z 10.02.1966); 
� Kielcza: zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu rzymsko – katolickim (nr rej. 193/88 z 3.10.1988); 
� Kielcza: dom, ul. Dobrego Pasterza 35 (nr rej. 1784/66 z 8.10.1966); 
� Zawadzkie: zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu rzymsko – katolickim (nr rej. 194/88 z 3.10.1988); 
� Zawadzkie: dawny pałacyk myśliwski, ul. Czarna (nr rej. 2119/86 z 25.02.1986); 
� Żędowice: zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu rzymsko – katolickim (nr rej. 166/88 z 19.02.1988). 

 

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: 
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- 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). 

� 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); 

 

Zespół zamkowy w Kędzierzynie – Koźlu.39 

 
Pierwsze badania archeologiczne na terenie założenia zamkowego przeprowadzono w 1964 roku. Kolejne badania podjęto 
dopiero w 1981 roku, kontynuowano w 1996 roku, a ostatnio na przestrzeni lat 2003 – 2011 prowadzono, nieukończone 
jeszcze, prace archeologiczne zmierzające do pełnego rozpoznania zachowanej substancji, odtworzenia etapów powstawania 
kompleksu oraz zabezpieczenia i oceny możliwości ewentualnego wyeksponowania reliktów.  
W oparciu o wyniki dotychczasowych badań można wyodrębnić zasadnicze fazy budowy. Najstarszy element, powstały około 
połowy XIII wieku, stanowił donżon na planie kwadratu, którego fundamenty odkryto pośrodku obecnego dziedzińca zamku 
górnego. Otaczał go wał drewniano – ziemny, palisada oraz podwójna fosa. Z drugą fazą, datowaną na przełom XIII i XIV 
wieku, łączy się otoczenie donżonu dookolnym murem kurtynowym, na planie kwadratu o zaokrąglonych narożach, 
wzniesionym z cegły na kamiennej stopie fundamentowej. We wschodnim narożniku muru wybudowano wieżę na planie 
kwadratu. Najnowsze badania wykazały, iż była to baszta łupinowa, o wysokości zrównanej z wysokością muru. Rozbudowa 
wiązała się najprawdopodobniej z faktem, iż w 1282 roku Koźle, funkcjonujące dotąd jako kasztelania, stało się siedzibą 
książęcą. W trzeciej fazie średniowiecznej – w pierwszej połowie XIV wieku wokół południowego narożnika murów zbudowano 
cembrowinę fosy, a po przeciwległej stronie starorzecza Odry mur kurtynowy w kształcie litery „L”, z wieżą w narożniku 
południowym, przy której usytuowano bramę wjazdową od strony miasta. Następnym etapem prac była dobudowa w tym 
miejscu szyi bramnej wraz z mostem zwodzonym. Na początku XVI wieku zamek został dodatkowo ufortyfikowany. Przy narożu 
południowo – zachodnim muru kurtynowego zamku górnego wzniesiono basztę artyleryjską na planie czworoboku. Przy szyi 
bramnej podzamcza wzniesiono kaponierę, a w południowo – zachodnim narożniku muru kurtynowego podzamcza kolejną 
basztę artyleryjską, strzegącą wlotu do fosy zamkowej. Kolejna, druga renesansowa faza rozbudowy wiąże się z przejęciem 
zamku przez Johannna von Oppersdorff w połowie XVI wieku. Rozebrano wówczas późnoromański donżon. Równolegle do 
przebiegu średniowiecznego muru kurtynowego wzniesiono, prawdopodobnie w latach 1558 – 1562, południowe skrzydło na 
planie prostokąta. Renesansowe skrzydło było podpiwniczone, piwnice sklepione kolebkowo. Wzdłuż muru kurtynowego od 
wschodu wybudowano lamus, a na poziomie jego piwnic wykuto w murze średniowiecznym otwory strzelnicze w celu osłony 
fosy. Poziom wewnętrznego dziedzińca podniesiono o wysokość nowo wybudowanych piwnic, przysypując tym samym 
pozostałości wyburzonego donżonu. Według ówczesnych źródeł fortyfikacje podzamcza znajdowały się wówczas w ruinie, co 
mogło być rezultatem wojen husyckich. Zachowane elementy częściowo rozebrano. W obrysie częściowo rozebranej wieży 
bramnej oraz fundamentów kaponiery, w oparciu o mur kurtynowy, w latach 1563 – 1584 powstały dwa skrzydła, południowe i 
południowo – wschodnie, w układzie litery „L”. W XVII wieku przed północno – wschodnim narożnikiem muru średniowiecznego, 
na terenie podzamcza, powstała działobitnia, prawdopodobnie na planie czworoliścia. W późniejszym okresie nie uległ 
przekształceniom stylowym. W okresie wojny siedmioletniej zamek był niezamieszkały. W 1807 roku na terenie przedzamcza 
zorganizowano szpital garnizonowy, dobudowując ciąg komunikacyjny od strony dziedzińca, wzdłuż gotyckiego muru. W XIX 
wieku zamek górny ulegał degradacji, a w 1915 roku naruszono jego integralność, budując w obrębie murów kamienicę. 
Zniszczenia podczas II wojny światowej oraz zaniedbania powojenne doprowadziły do znacznej destrukcji całego założenia. 
Z kompleksu zamkowego zachowały się odkryte podczas ostatnich badań archeologicznych fundamenty późnoromańskiego 
donżonu, mury obronne zamku w całym obrysie, renesansowa baszta artyleryjska, użytkowana obecnie jako siedziba Muzeum 
Ziemi Kozielskiej, piwnice budynku południowego i ruiny lamusa na terenie górnego zamku oraz renesansowe przedzamcze, z 
reliktami gotyckimi. 

 

Zespół fortyfikacji fryderycjańskich w Kędzierzynie – Koźlu.40 
 
Całość zachowanych fortyfikacji, została objęta ochroną konserwatorską, poprzez zbiorczy wpis do rejestru zabytków jako 
zespół fortyfikacji fryderycjańskich (nr rej. 1617/66 z dn. 20.09.1966). Poszczególne budowle chronione na mocy odrębnego 
wpisu do rejestru zabytków to: 

� budynek forteczny, Wyspa 3 (nr rej. 828/64 z dn. 21.04.1964), 
� schron forteczny, ul. Skarbowa 4 (nr rej. 825/64 z dn. 20.04.1964), 
� fort im. Fryderyka Wilhelma, ul. Portowa (nr rej. 827/64 z dn. 21.04.1964), 

                                                 
39 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Kędzierzyna – Koźla na lata 2013 – 2016. 
40 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Kędzierzyna – Koźla na lata 2013 – 2016. 
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� studnia forteczna, Wyspa (nr rej. 826/64 z dn. 21.04.1964), 
� planty miejskie z fosami (nr rej. 238/90 z dn. 31.01.1990), 
� dawna prochownia, ul. Garncarska 1 (nr rej. 2356/96 z dn. 23.01.1996), 
� ciąg budynków, pierwotnie koszar, ul. Targowa 13/15, 17/21, 23/27 (nr rej. 2110/85 z dn. 30.04.1985). 

 
Objęte częściową ochroną, poprzez wpisanie do Gminnej Ewidencji Zabytków są: 

� zespół budynków koszarowych, obecnej stadniny koni, Wyspa 1 – 8, 
� budynki w zespole koszar, ul. Targowa 1 – 5, 7 – 11, 
� schron forteczny, ul. M. Konopnickiej 2 a, 
� budynek forteczny, ul. Skarbowa 1. 

O specyfice układu urbanistycznego Koźla, który w swym zasadniczym kształcie zachował się do dziś, zdecydowało 
przekształcenie miasta w twierdzę w połowie XVIII wieku. Budowa twierdzy rozpoczęła się w 1744 roku, na mocy decyzji króla 
pruskiego Fryderyka II. Projektantem był Gerhard Cornelius von Walrawe, który prowadził prace budowlane do 1746 roku. Po 
nim kierownictwo przejął pułkownik Philipp Lothar von Sers. Duża modernizacja twierdzy, podjęta około 1780 roku, związana 
jest z działalnością majora Caspara van Habba, a po jego śmierci kontynuowana przez kapitana Harroya. Ostatnią 
modernizację przeprowadzono po 1796 roku, według projektu generała Christiana Reinholda von Lindenera. Projekt 
przewidywał utworzenie twierdzy na planie pięcioramiennej gwiazdy, z kleszczowymi odcięciami w każdym z naroży i 
rawelinami pomiędzy narożami. Na drugim brzegu Odry planowano wznieść czworoboczną redutę z dwoma fleszami, otoczone 
fosą. W pierwszej kolejności powstał wał główny, fosa i jeden rawelin, umocnienia przedmościa oraz trzy budynki koszarowe. 
Kiedy w maju 1745 roku Austriacy przejęli twierdzę, wznieśli pozostałe raweliny i drogę krytą. Podczas pruskiego 
bombardowania zniszczone zostały nowo powstałe koszary, jednak fortyfikacje nie zostały uszkodzone. Po przejęciu Koźla 
Prusacy przystąpili w 1747 roku do kolejnych prac. Wzniesiono Redutę Większycką wraz z komunikacją i broniącą jej 
kaponierą, trzy magazyny prochowe, dwie kazamaty i most na Odrze. W 1754 roku zmodernizowano drogę krytą przed 
umocnieniami miasta, otoczono drogą krytą przedmieście oraz zbudowano w centralnej reducie przedmościa półkolista 
kazamatę. Z tego okresu zachowały się magazyn prochu, półkolista kazamata i dwa budynki koszarowe. W latach 
siedemdziesiątych XVIII wieku powstały nowe koszary. W 1783 roku wybudowano Redutę Kłodnicką i Kobylicką na wyspie 
odrzańskiej oraz Redutę Orła i Rogowską. Przekształcono także Redutę Większycką. Wzniesiono skazamatowaną piekarnię i 
trzy kazamaty, z których zachowała się tylko jedna. Na przełomie XVIII i XIX wieku przystąpiono do największej przebudowy 
twierdzy. Poszerzono raweliny i połączono je z rdzeniem twierdzy, przez co uzyskała ona narys gwiazdy dziewięcioramiennej. 
Wzniesiono w tym czasie kolejne liczne kazamaty oraz hangardy (nowy, zmodyfikowany typ kazamat). Na przedpolu powstał 
fort im. Fryderyka Wilhelma, kolista wieża artyleryjska, będąca modyfikacją rozwiązania francuskiego inżyniera Marca René de 
Montalembert. W latach 1805 – 1806 wzniesiono jedynie mury zewnętrzne. Ostatecznie prace nad fortem ukończono dopiero w 
1829 roku. W 1873 roku Koźle straciło status twierdzy. Rozpoczęła się wówczas likwidacja lub adaptacja zabudowań 
fortecznych dla celów cywilnych. Koźle jest rzadkim przykładem twierdzy kleszczowej powstałej w epoce dominacji fortyfikacji 
bastionowej. Mimo znacznych przekształceń zachowała ona swój oryginalny narys. O jej wyjątkowości na tle innych twierdz 
śląskich decyduje także wyjątkowo duża liczba kazamat. Do dnia dzisiejszego zachowała się prawie w całości zewnętrzna fosa, 
obwód wału głównego, fragmenty fosy głównej, trzy śluzy, Reduta Kłodnicka (w bardzo dobrym stanie), fragmenty Reduty Orlej, 
cztery prochownie, dwie wartownie, koszary, fort im. Fryderyka Wilhelma (spalony częściowo w 1945 roku) oraz część 
zabudowań reduty na przyczółku mostowym. 

 

Kanał Kłodnicki w Kędzierzynie – Koźlu.41 

 
Pierwsze prace przy budowie Kanału rozpoczęto w 1790 roku, według projektu budowniczych Geschkego i Roenischa. Z 
powodu problemów technicznych – nie sprawdziły się między innymi drewniane śluzy – prace przerwano i kontynuowano 
dopiero około 1815 roku. Zastąpiono wówczas drewniane śluzy murowanymi. Pierwszy odcinek, od Sławięcic do Odry otwarto 
w 1817 roku. W 1822 roku otwarta została cała trasa od Koźla do Gliwic. W latach 1832 – 34 wybudowano przy ujściu Kanału 
do Odry „Wrota Powodziowe”. W latach 1877 – 79 oraz 1909 – 12 przeprowadzono remonty wszystkich śluz. W 1937 roku 
Kanał został zamknięty, a w części jego łożyska zbudowano Kanał Gliwicki. Kanał Kłodnicki zachowany jest obecnie na pięciu 
odcinkach:  

� odcinek od rzeki Odry do skrzyżowania z rzeką Kłodnicą, o długości około 4 km. Znajduje się na nim śluza 
bezkomorowa „Wrota Powodziowe” i śluzy komorowe nr 1 i 2; 

� odcinek od skrzyżowania z rzeką Kłodnicą do skrzyżowania z trasą Kanału Gliwickiego koło Nowej Wsi, o długości 
około 2,5 km, ze śluzą komorową nr 3. Pozbawiony całkowicie przepływu; 

� odcinek od skrzyżowania z Kanałem Gliwickim koło Nowej Wsi do przecięcia z trasą Kanału Gliwickiego pomiędzy 
Blachownią a Sławięcicami, o długości około 4,5 km. Znajdują się na nim śluzy komorowe nr 5 i 6. Pozbawiony 
przepływu; 

� odcinek między Sławięcicami a Ujazdem, o długości około 800 m, przecięty groblą drogi Ujazd – Niezdrowice, 
pozbawiony przepływu; 

� odcinek między Pławniowicami a Taciszowem, o długości około 3 km, ze śluzą komorową nr 16, pozbawiony 
przepływu, miejscami całkowicie zasypany. 

Łącznie więc, z liczącej 48,5 km trasy Kanału, na którym znajdowało się osiemnaście śluz komorowych i jedna bezkomorowa, 
zachowało się około 12 km przekopu wraz z sześcioma śluzami komorowymi i jedną bezkomorową, w większości w obrębie 
gminy Kędzierzyn – Koźle. Śluzy nieczynne, pozbawione konserwacji, niszczeją. 

 

 

                                                 
41 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Kędzierzyna – Koźla na lata 2013 – 2016. 
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Zespół pałacowo – parkowy w Sławięcicach.42 

 
Zachowany fragmentarycznie zespół pałacowo – parkowy w Sławięcicach to niegdyś jedna z najwspanialszych rezydencji 
książęcych na Śląsku zwana „Wersalem”. Zespół tworzą: Pałac – obecnie nie istnieje (zachowały się jedynie relikty w postaci 
portyku kolumnowego), pawilon ogrodowy „Belweder”, tak zwany Dom Ogrodnika, park i mauzoleum. 
Pierwsze zabudowania warowne w tym miejscu istniały prawdopodobnie już w XIII wieku, a po raz pierwszy wzmiankowane 
były w 1327 roku, jako własność piastowskich książąt śląskich. W 1604 roku dobra sławięcickie zostały sprzedane przez 
Rudolfa II Johannowi Bohuslawowi von Zwole. Od 1678 roku stanowiły własność rodziny Henklów, następnie książąt 
Hohenlohe – Ingelfingen, Jakuba Henryka Flemminga, Adolfa Magnusa von Hoyma i jego spadkobierców, a w 1782 roku 
powróciły w ręce rodziny Hohenlohe – Ingelfingen, później Hohenlohe – Oehringen. Zamek piastowski przetrwał w swej 
zasadniczej formie do początku XIX wieku. Wzniesiony na planie zbliżonym do kwadratu, o czterech okrągłych wieżach, 
otoczony był fosą z mostem zwodzonym. Spłonął w 1827 roku i został odbudowany jako założenie pałacowe w 1836 roku, 
prawdopodobnie przy częściowym wykorzystaniu średniowiecznych fundamentów. Na przełomie XIX i XX wieku przebudowano 
go i powiększono. Gmach z końca XIX wieku wzniesiony był na rzucie trzech prostokątów. Trójkondygnacyjna część środkowa, 
przykryta dachem mansardowym, połączona była z dwukondygnacyjnymi skrzydłami bocznymi za pomocą jednotraktowych 
galerii. Po drugiej wojnie światowej pałac popadł w ruinę, a w latach siedemdziesiątych XX wieku został rozebrany. 
Pozostawiono jeden z portyków elewacji bocznej pałacu, objęty obecnie ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru 
zabytków pod nr 25/57 z dn. 20.12.1957. Trójosiowy portyk przy fragmencie boniowanej ściany o prostokątnym otworze 
drzwiowym na osi oraz dwóch prostokątnych otworach okiennych, wznosi się na wysokim boniowanym cokole, z półkolistymi 
schodami. Występujące półkoliście belkowanie, wsparte jest na czterech kanelowanych korynckich kolumnach, dwóch filarach i 
dwóch pilastrach (trzon prawego pilastra zastąpiono metalowym słupkiem). Na rogach korynckich kapiteli znajdują się głowy 
lwów podtrzymujących w pyskach festony kwiatowe. Stan techniczny obiektu jest dostateczny. W kilku miejscach belkowania 
występują niewielkie ubytki tynku. Większość kapiteli jest uszkodzona. Efekt wizualny znacznie pogarsza pseudograffiti. 
Założenie pałacowe znajdowało się na terenie rozległego parku w stylu angielskim, objętego ochroną konserwatorską poprzez 
wpis do rejestru zabytków pod nr 832/64 z dn. 21.04.1964. Od strony północnej pałacu znajdował się staw. Dalej na północ od 
pałacu założono ogród francusko – holenderski, wraz z ogródkiem warzywnym, otoczone murem. W parku, zgodnie z zasadami 
malowniczości, nowej kategorii estetycznej wprowadzonej na przełomie XVIII i XIX wieku, znalazły się różnego rodzaju 
pawilony. Jeden z elementów parku stanowiła do II wojny światowej chatka syberyjska (nr rej. 2054/80 z dn. 10.09.1980), 
ustawiona około 1800 roku. Drewniana, o konstrukcji zrębowej, dwukondygnacyjna, nakryta jest dachem namiotowym. Piętro 
obiega galeryjka, na którą z parteru prowadzi drabina. Przeniesiona na teren przy plebani, znajduje się obecnie w bardzo złym 
stanie technicznym. Od wielu lat czynione są przez parafię bezskuteczne starania o przekazanie obiektu do Muzeum Wsi 
Opolskiej w Opolu – Bierkowicach. Z uwagi na brak sakralnego charakteru lub funkcji związanej ze sprawowaniem kultu 
religijnego, niemożliwe jest uzyskanie finansowania prac konserwatorskich ze środków kościelnych. Obecnie podjęto doraźne 
prace mające na celu zabezpieczenie dachu pawilonu przed czynnikami zewnętrznymi w okresie zimowym. Na terenie ogrodu 
powstał pawilon, tak zwany belweder (nr rej. 1950/71 z dn. 07.11.1971), prawdopodobnie już w pierwszej połowie XVIII wieku, z 
inicjatywy hrabiego von Hoyma. Wzniesiony na planie kwadratu, trójkondygnacyjny, o czterech cylindrycznych wieżach w 
narożach. Cześć środkowa przykryta jest kopułą cebulastą, zaś wieże kopułami dzwonowatymi. Przyziemie sklepione 
krzyżowo, o czterech arkadach rozpiętych między wieżami. W wieżach trzy ślepe wejścia i jedno do klatki schodowej 
prowadzącej do pomieszczeń na piętrach. Wobec braku należytej pielęgnacji, postępują zniszczenia, zwłaszcza elewacji – 
zawilgocenie i ubytki tynku oraz miejscami cegieł, np. w obramieniach wejściowych. W parku zachowało się w stanie ruiny 
klasycystyczne mauzoleum z końca XVIII wieku (nr rej. 832/64 z dn. 21.04.1964.). Wzniesione na rzucie kwadratu o wklęsłych 
bokach, ze ściętymi, wklęsłymi narożami, w których pierwotnie znajdowały się niezachowane obecnie jońskie kolumny. 
Pierwotnie przykryte niezachowaną dziś kopułą na bębnie o ośmiu kolistych oknach. Wnętrze na planie koła mieściło pierwotnie 
kryptę i kaplicę. W ścianach znajdują się cztery nisze oraz cztery płytkie wnęki zamknie łukiem odcinkowym. W jednej z wnęk 
mieścił się prostokątnie zamknięty otwór drzwiowy, w dwóch przeciwległych prawdopodobnie otwory okienne, ewentualnie 
ślepe okna (blendy). W ścianie ołtarzowej ślepe okno. Pomiędzy wnękami i niszami pojedyncze pilastry wspierające 
belkowanie. Podłoga oraz krypta całkowicie zniszczone. Obiekt znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Przeprute 
zostały wszystkie ściany, co spowodowało zniszczenie dolnych części otworów. Poważnie uszkodzone są także dolne części 
dwóch narożników. Ponadto bęben kopuły w 1/3 uległ destrukcji, wewnętrzne i zewnętrzne detale architektoniczne, między 
innymi obramienia okienne, ulegają zatarciu z powodu ubytków tynku i cegieł. Ponadto górne partie budynku porastają 
samosiejki. W skład zespołu pałacowo – parkowego wchodził także tak zwany dom ogrodnika (nr rej. 2055/80 z dn. 
11.09.1980), wzniesiony około 1830 roku, w pobliżu ogrodu francusko – holenderskiego (zamienionego później na ogród 
warzywny). Obecnie dom jest w stanie ruiny, pozbawiony pokrycia dachowego, ścian działowych i części ścian zewnętrznych. 
Kwalifikuje się do wykreślenia z rejestru zabytków. Decyzja o skreśleniu należy do kompetencji Generalnego Konserwatora 
Zabytków, działającego w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Zespół klasztorny cystersów w Jemielnicy. 

 
Zespół obejmuje następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

� plebanię (nr rej. 2011/74 z 29.04.1974), 
� kaplicę w ogrodzie klasztornym (nr rej. 2011/74 z 29.04.1974), 
� ogrodzenie z dwiema bramami (nr rej. 2011/74 z 29.04.1974), 
� dom mieszkalny ze spichlerzem (nr rej. 2011/74 z 29.04.1974), 
� dawny młyn (nr rej. 2011/74 z 29.04.1974), 

                                                 
42 Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2011 – 2014, Gminny Program Opieki nad 

Zabytkami dla Kędzierzyna – Koźla na lata 2013 – 2016. 
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� dwa mostki na rzece (nr rej. 2011/74 z 29.04.1974), 
� kościół parafialny pocysterski pw. Wniebowzięcia Marii (nr rej. 128/54 z 20.09.1954). 

Pierwszy murowany kościół został wzniesiony w XV wieku. Zachowało się z niego trójbocznie zamknięte kamienno – ceglane 
prezbiterium i cztery wschodnie przęsła korpusu nawowego. Po dużym pożarze w roku 1733 kościół został rozbudowany. 
Świątynia została wówczas powiększona o trzy zachodnie przęsła, a pięć lat później dobudowano masyw wieżowy. Stąd wynika 
obecny charakter kościoła, będący połączeniem surowej gotyckiej architektury z ozdobnymi formami barokowymi we wnętrzu i 
po stronie zachodniej. W przedłużeniu północnej nawy bocznej dobudowano barokową, owalną kaplicę Św. Józefa. 
Odbudowany po pożarze wraz z kościołem klasztor, sekularyzowany w 1810 roku, przebudowany w 1860 roku i na początku 
XX wieku, obecnie pełni rolę plebani. Skrzydło wschodnie wzniesione w drugiej połowie XIX wieku, na miejscu wyburzonego w 
1834 roku. Zbudowany na rzucie czworoboku przylega do kościoła od południa, a wokół wirydarza biegnie krzyżowo sklepiony 
krużganek. Południowo – zachodni narożnik zwieńczony jest okrągłą basztą. 43 

 

Ruina zamku w Ujeździe. 

 
Początki zamku w Ujeździe łączyć można z XIII wieku, wówczas powstała czworoboczna wieża o długości boku około 8,5 m z 
narożami wzmocnionymi przyporami. Zachodnia ściana budowli została w późniejszym czasie włączona w mury obwodowe 
tworzące kontur o wymiarach 23 x 31,5 m i o zaokrąglonych narożach. Zamek otoczony był fosą, a wjazd do niego znajdował 
się po stronie wschodniej, na osi wieży. W XIV wieku wybudowano w części południowo – zachodniej dodatkowy budynek 
mieszkalny. Rozwój zamku trwał do końca średniowiecza i zakończony został renesansową przebudową, która wraz z pracami 
w 1 połowie XVIII i połowie XIX wieku nadały mu cechy rezydencji. Relikty pierwotnego założenia wtopione są w ruiny 
spalonego w 1945 roku obiektu.44 Obecnie pozostałości zamku utrzymywane są w trwałej ruinie. 

 

Park w Strzelcach Opolskich opisano w dalszej części niniejszego podrozdziału. Układ przestrzenny wsi 

Jemielnica opisano w podrozdziale dotyczącym chronionych cennych układów przestrzennych, natomiast Pomnik 

Historii „Góra Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy” opisano w osobnym 

podrozdziale. 

 

Szczególną formą obiektów zabytkowych w przestrzeni są tereny zieleni urządzonej, w szczególności parki 

zamkowe, pałacowe i dworskie, a także cmentarze. Na terenie KKSOF znajdują się następujące tereny zieleni 

urządzonej wpisane do rejestru zabytków: 

 

Gmina Bierawa: 

 
� Dziergowice: cmentarz parafialny (nr rej. 251/90 z 27.06.1990); 
� Stare Koźle: cmentarz parafialny (nr rej. 259/90 z 27.06.1990). 

 

Gmina Cisek: 

 
� Łany: park (nr rej. 42/59 z 21.08.1959); 
� Miejsce Odrzańskie: cmentarz parafialny z kościołem drewnianym i mauzoleum, otoczony murem 

(nr rej. 258/90 z 27.06.1990); 
� Miejsce Odrzańskie: park (nr rej. 183/88 z 7.11.1988); 
� Steblów: park (nr rej. 192/88 z 10.11.1988). 

 

Gmina Kędzierzyn – Koźle: 

 
� Kędzierzyn – Koźle: cmentarz wojenny Armii Radzieckiej przy ul. Jana Pawła II (nr rej. 147/86 z 

21.11.1986); 
� Kędzierzyn – Koźle: planty miejskie (nr rej. 238/90 z 31.01.1990); 
� Kędzierzyn – Koźle – Sławięcice: park (nr rej. 832/64 z 21.04.1964, P – 25/57 z 20.12.1957); 
� Kędzierzyn – Koźle: park (nr rej. 61/X/57 z 10.10.1957); 
� Kędzierzyn – Koźle: dwór z terenami zielonymi, ul. Sławięcicka 3, (nr rej. 2352/95 z 2.10.1995). 

                                                 
43 Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2011 – 2014. 
44 Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2011 – 2014. 
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Gmina Pawłowiczki: 

 
� Borzysławice: założenie pałacowo – parkowo – folwarczne: park dworski (nr rej. 19/2002 z 

16.12.2002); 
� Borzysławice: założenie pałacowo – parkowo – folwarczne: park leśny (nr rej. 19/2002 z 

16.12.2002); 
� Chrósty: park (nr rej. 56/59 z 26.10.1959); 
� Grudynia Mała: park (nr rej. 103/84 z 2.02.1984); 
� Grudynia Wielka: park (nr rej. 112/84 z 31.08.1984); 
� Jakubowice: park (nr rej. 101/84 z 1.02.1984); 
� Karchów: park krajobrazowy (nr rej. 38/59 z 21.08.1959); 
� Ligota Wielka: park (nr rej. 39/59 z 21.08.1959); 
� Milice: park (nr rej. 181/88 z 27.07.1988); 
� Trawniki: park (nr rej. 115/84 z 19.09.1984). 

 

Gmina Polska Cerekiew: 

 
� Ciężkowice: park pałacowy (nr rej. 172/88 z 25.03.1988); 
� Polska Cerekiew: park (nr rej. 177/88 z 14.07.1988); 
� Zakrzów: park (nr rej. 163/88 z 12.02.1988). 

 

Gmina Reńska Wieś: 

 
� Długomiłowice: park (nr rej. 178/88 z 20.07.1988); 
� Komorno: założenie pałacowo – parkowe: pałac i park (nr rej. 20/2002 z 21.12.2002); 
� Większyce: park (nr rej. 206/89 z 29.03.1989). 

 

Gmina Strzelce Opolskie: 

 
� Błotnica: park (nr rej. 136/86 z 6.06.1986); 
� Kalinowice: park (nr rej. 138/86 z 11.06.1986); 
� Kalinów: park (nr rej. 186/88 z 7.11.1988); 
� Płużnica Wielka: park (nr rej. 137/86 z 13.06.1986); 
� Strzelce Opolskie: park (nr rej. 104/84 z 6.02.1984, 22/48 z 18.01.1948); 
� Szymiszów: park (nr rej. 185/88 z 7.11.1988). 

 

Gmina Ujazd: 

 
� Niezdrowice: cmentarz żydowski (nr rej. 240/90 z 12.02.1990). 

 

Za najważniejsze zabytkowe tereny zieleni urządzonej w obrębie KKSOF należy uznać: 

 

� Planty miejskie w Kędzierzynie – Koźlu (nr rej. 238/90 z 31.01.1990). Założone zostały na terenie 

zlikwidowanej w 1874 roku twierdzy w formie parku miejskiego. Pozostałości fortyfikacji lewobrzeżnych, 

obejmujących miasto w postaci obwodu wału głównego tworzą niezamknięty obwód zieleni o układzie 

gwiazdy sześcioramiennej. Planty dzielą się na dwie części: południową i północno – zachodnią 

stanowiąc ciąg spacerowy z prostym układem dróg parkowych o swobodnym rozplanowaniu i licznymi 

egzemplarzami starodrzewu45. 

� Park w Strzelcach Opolskich (nr rej. 104/84 z 6.02.1984, 22/48 z 18.01.1948), o powierzchni około 65 

ha. Został założony w 1832 roku przez hrabiego Renarda, ówczesnego właściciela zamku. Park 

                                                 
45 Na podstawie: www.kedzierzynkozle.pl 
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podzielony jest drogą wojewódzką 426 (ulica Kozielska) na dwie części – Mały i Duży Park. Zakładanie 

parku rozpoczęto w 1832 roku Najpierw założono tak zwany Mały Park, na południe od ruin zamku. Ulica 

Parkowa odgradza go od obszaru dużo młodszego, zwanego Dużym Parkiem. Obok zamku znajduje się 

wzgórze (tak zwana Góra Kasztanowa), powstała przy okazji tworzenia stawów. W Małym Parku rośnie 

wiele zabytkowych drzew, np. czerwony buk, srebrny klon, wielkolistna lipa, cisy, tulipanowce, miłorząb, 

platany; a ponadto: sosny, dęby, klony, graby, biały buk, biała topola. W Dużym Parku rosną: kasztany, 

białe buki, wierzby, amerykańskie białe jodły i inne. Pośrodku stawu jest wyspa przyciągająca stada 

dzikiego ptactwa. Nieco dalej znajduje się domek myśliwego (tak zwana leśniczówka). Na "górze 

świątyni" przed laty stał pawilon w stylu greckim, a obecnie miejsce to pełni rolę punktu widokowego. 

Dróżka środkowa przedzielająca tą część parku na pół wyróżnia się grupami drzew iglastych, które 

przecinają obszerne tereny łąkowe. Duży Park kończy się wąskim parkowym duktem prowadzącym na 

południe, w kierunku Księżego Lasu, za którym znajduje się obecnie autostrada A4.46 

 

Większość założeń parkowych ma charakter parków pałacowych, dworskich i folwarcznych, towarzyszących 

zabudowie. Posiadają przeważnie charakter kompozycji krajobrazowych, nawiązujących do założeń parkowych w 

stylu angielskim. Zdecydowana większość założeń parkowych na obszarze KKSOF wymaga przeprowadzenia 

prac rewitalizacyjnych i porządkowych, które zapobiegną dalszej degradacji i utracie walorów historycznych. 

 

4.3.2. Stanowiska archeologiczne. 

 

Teren KKSOF jest zróżnicowany pod względem nasycenia zabytkami (stanowiskami) archeologicznymi. Łącznie 

na terenie KKSOF zlokalizowanych jest 140 zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków47, z 

czego 114 znajduje się na obszarze gmin należących do powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego, a 26 na obszarze 

gmin należących do powiatu strzeleckiego. Pod względem ilościowym najwięcej obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków znajduje się na terenie gminy Cisek (37), co stanowi ponad ¼ wszystkich zabytków archeologicznych 

wpisanych do rejestru zabytków na terenie KKSOF. Drugą pod tym względem gminą są Pawłowiczki z 31 

zabytkami archeologicznymi wpisanymi do rejestru zabytków (ponad 22 % zabytków rejestrowych na terenie 

KKSOF). Najmniej zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków znajduje się na terenie gminy 

Ujazd (1), co stanowi niespełna 1 % wszystkich zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków na 

terenie KKSOF, a na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle żaden z zabytków archeologicznych nie został wpisany 

do rejestru zabytków. 

 

Wszystkie gminy z terenu KKSOF posiadają gminne ewidencje zabytków. Łącznie na terenie KKSOF ujętych w 

gminnych ewidencjach zabytków jest 1599 zabytków archeologicznych48, z czego najwięcej zlokalizowanych jest 

na terenie gminy Strzelce Opolskie (269) oraz na terenie gminy Pawłowiczki (262), a najmniej na terenie gminy 

Bierawa (20). 

 

Szczegółowe dane dotyczące ilości zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w 

gminnych ewidencjach zabytków, a także analizę procentową na tle całościowych danych dla KKSOF 

przedstawia poniższa tabela. 

 

                                                 
46 Na podstawie: www.strzeleceopolskie.pl 
47 Na podstawie informacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu z 2015 roku. 
48 Na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład KKSOF. 
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TABELA 50: Zabytki (stanowiska) archeologiczne wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnych 

ewidencjach zabytków do 2015 roku – analiza ilościowa. 

 

Gmina 

Liczba zabytków (stanowisk) 

archeologicznych: 

Udział w ogólnej liczbie zabytków 

(stanowisk) archeologicznych  

w granicach KKSOF (%): 

wpisanych do 

rejestru zabytków 

ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków 

wpisanych do 

rejestru zabytków 

ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków 

Bierawa 5 20 3,57 1,25 

Cisek 37 209 26,43 13,07 

Kędzierzyn – Koźle –  98 –  6,13 

Pawłowiczki 31 262 22,14 16,39 

Polska Cerekiew 15 196 10,71 12,26 

Reńska Wieś 26 209 18,57 13,07 

Jemielnica 4 75 2,86 4,69 

Leśnica 3 159 2,14 9,94 

Strzelce Opolskie 16 269 11,43 16,82 

Ujazd 1 69 0,71 4,32 

Zawadzkie 2 33 1,43 2,06 

KKSOF razem 140 1599 100,00 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WUOZ Opole, 2015. 

 

Dla potrzeb pełnej diagnozy zasobów kulturowych KKSOF sporządzono analizę nasycenia obszaru KKSOF 

zabytkami (stanowiskami) archeologicznymi wpisanymi do rejestru zabytków i ujętymi w gminnych ewidencjach 

zabytków. Dla celów tej analizy przyjęto powierzchnię porównawczą 10 km2. Analizując nasycenie obszaru 

KKSOF zabytkami (stanowiskami) archeologicznymi wpisanymi do rejestru zabytków i ujętymi w gminnych 

ewidencjach zabytków można zauważyć, że rozkład wskaźników jest bardzo podobny do rozkładu ilościowego 

przedstawionego w powyższej tabeli. Największą liczbą zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru 

zabytków przypadających na 10 km2, notuje się w gminie Cisek (5,21), natomiast najmniejszą w gminie Ujazd 

(0,12) (z pominięciem miasta Kędzierzyn – Koźle ze względu na brak zabytków archeologicznych wpisanych do 

rejestru zabytków). Największą liczbą zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, przypadających na 10 

km2, notuje się w gminie Cisek (29,44), później kolejno w gminie Pawłowiczki (26,73) i w gminie Leśnica, 

natomiast najmniejszą w gminie Bierawa (1,68). 

 

Analizę nasycenia obszaru KKSOF zabytkami (stanowiskami) archeologicznymi wpisanymi do rejestru zabytków i 

ujętymi w gminnych ewidencjach zabytków przedstawia poniższa tabela. 
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TABELA 51: Analiza nasycenia obszaru KKSOF zabytkami (stanowiskami) archeologicznymi wpisanymi do 

rejestru zabytków i ujętymi w gminnych ewidencjach zabytków do 2015 roku. 

 

Gmina 
Liczba zabytków (stanowisk) archeologicznych na 10 km2: 

wpisanych do rejestru zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków 

Bierawa 0,42 1,68 

Cisek 5,21 29,44 

Kędzierzyn – Koźle –  6,41 

Pawłowiczki 3,16 26,73 

Polska Cerekiew 1,33 17,35 

Reńska Wieś 2,74 22,00 

Jemielnica 0,32 6,05 

Leśnica 0,50 26,50 

Strzelce Opolskie 0,79 13,25 

Ujazd 0,12 8,31 

Zawadzkie 0,24 4,02 

KKSOF razem 1,17 13,31 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WUOZ Opole, 2015. 

 

Zarówno rozkład ilościowy zabytków (stanowisk) archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w 

gminnych ewidencjach zabytków, jak i analiza nasycenia obszaru KKSOF wskazują na zdecydowanie większą 

ilość zabytków archeologicznych w gminach na południowy zachód od Odry (Cisek, Pawłowiczki, Polska 

Cerekiew, Reńska Wieś), a także na terenie gminy Leśnica, co wynika z analizy historii osadnictwa na terenie 

KKSOF.  

 

Wykaz zabytków (stanowisk) archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków49, w zestawieniu dla 

poszczególnych gmin KKSOF, przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

TABELA 52: Wykaz zabytków (stanowisk) archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków do 2015 roku, w 

zestawieniu dla poszczególnych gmin KKSOF. 

 

Miejscowość 
Nr 

stanowiska 

Typ 

stanowiska 
Chronologia 

Nr rejestru 

zabytków 

1 2 3 4 5 

Gmina Bierawa 

Dziergowice 3 osada kultura przeworska (faza B2/C1 – C1) A – 922/91 

Grabówka 

10 nieokreślone średniowiecze A – 194/68 

8 nieokreślone epoka kamienia A – 164/68 

9 nieokreślone mezolit A – 193/68 

Stare Koźle 1 grodzisko średniowiecze A – 326/71 

 

                                                 
49 Na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu z 2015 roku. 
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1 2 3 4 5 

Gmina Cisek 

Cisek 

1 nieokreślone kultura łużycka (epoka brązu), wczesne średniowiecze A – 165/68 

13 nieokreślone okres wpływów rzymskich, średniowiecze A – 199/68 

14 osada neolit (KPL) A – 916/91 

26 osada średniowiecze A – 200/68 

28 nieokreślone okres wpływów rzymskich A – 195/68 

29 

punkt 
osadniczy, 
pracownia 
hutnicza 

neolit, pradzieje A – 914/91 

30 nieokreślone okres wpływów rzymskich A – 166/68 

33 nieokreślone pradzieje A – 197/68 

37 osada, ślad 
osadnictwa 

neolit, kultura łużycka (epoka brązu), kultura 
przeworska ( późny okres wpływów rzymskich) 

A – 17/2002 

4 nieokreślone neolit, kultura łużycka (epoka brązu) A – 196/68 

5 nieokreślone kultura łużycka (epoka brązu), okres wpływów 
rzymskich, średniowiecze A – 198/68 

Dzielnica 

12 osada neolit, okres wpływów rzymskich, średniowiecze A – 337/72 

17 osada neolit, wczesne średniowiecze A – 336/72 

44 osada neolit A – 260/70 

9 osada kultura ceramiki wstęgowej rytej A – 259/70 

Łany 4 
cmentarzysko 
ciałopalne okres wpływów rzymskich A – 245/70 

Roszowice 

14 nieokreślone neolit, kultura łużycka (epoka brązu) A – 257/70 

15 osada 
neolit, kultura łużycka (epoka brązu), kultura 
przeworska ( okres wpływów rzymskich), średniowiecze 
(XIV – XV wiek) 

A – 919/91 

3 osada i 
cmentarzysko 

kultura pucharów lejkowatych, kultura łużycka (epoka 
brązu) A – 915/91 

36 nieokreślone neolit, okres wpływów rzymskich A – 256/70 

41 nieokreślone neolit, kultura łużycka (epoka brązu), średniowieczny A – 258/70 

5 osada kultura celtycka ( okres lateński) A – 925/91 

7 osada 
kultura pucharów lejkowatych, kultura łużycka (epoka 
brązu), wczesne średniowiecze (X – XII wiek), 
średniowiecze (XIV – XV wiek) 

A – 934/91 

Roszowicki Las 

28 osada kultura celtycka ( okres lateński) A – 927/91 

29 osada neolit, okres lateński A–
1136/2000 

36 osada wczesne średniowiecze (VIII – IX wiek) A – 918/91 

8 osada kultura pucharów lejkowatych, średniowiecze (XV wiek.) A – 920/91 

Steblów 

12 nieokreślone neolit, epoka brązu (kultura łużycka), okres wpływów 
rzymskich A – 251/70 

23 nieokreślone neolit, wczesny okres epoki brązu (kultura unietycka) A – 255/70 

24 nieokreślone okres wpływów rzymskich A – 254/70 

25 osada neolit, kultura łużycka A – 376/73 

4 nieokreślone neolit, okres wpływów rzymskich, średniowiecze A – 253/70 

6 nieokreślone neolit, okres wpływów rzymskich A – 252/70 

7 osada neolit, wczesne średniowiecze A – 375/73 

9 osada 

kultura pucharów lejkowatych (neolit), kultura łużycka (V 
okres epoki brązu / okres halsztacki), kultura 
przeworska ( późny okres wpływów rzymskich), 
wczesne średniowiecze (VIII – IX wiek) 

A – 12/2001 

Sukowice 
4 osada neolit (kultura ceramiki wstęgowej) A – 246/70 

5 osada 
wielokulturowa 

epoka kamienia, okres wpływów rzymskich, 
średniowiecze 

A – 163/68 
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1 2 3 4 5 

Gmina Pawłowiczki 

Gościęcin 
3 osada późny okres wpływów rzymskich, średniowiecze A – 676/85 

5 osada kultura łużycka (III okres epoki brązu/ halsztat) A – 647/84 

Grodzisko 3 osada kultura pucharów lejkowatych, kultura łużycka (III – IV 
okres epoki brązu/halsztat), średniowiecze 

A – 650/84 

Grudynia Mała 17 osada kultura łużycka A – 677/85 

Karchów 
11 osada wczesne średniowiecze (XI – XIII wiek) A – 670/85 

3 osada kultura łużycka (halsztat) A – 667/85 

Ligota Wielka 

16 osada kultura łużycka (halsztat) A – 661/85 

18 osada wczesne średniowiecze A – 664/85 

20 osada kultura łużycka A – 660/85 

21 osada kultura łużycka (halsztat) A – 665/85 

22 osada kultura łużycka (halsztat) A – 668/85 

23 osada kultura łużycka (halsztat) A – 666/85 

24 osada kultura łużycka (halsztat) A – 663/85 

25 osada kultura pucharów lejkowatych A – 662/85 

26 osada kultura łużycka (halsztat) A – 672/85 

27 osada kultura łużycka (halsztat) A – 669/85 

28 osada kultura łużycka (halsztat) A – 671/85 

Milice 2 osada kultura pucharów lejkowatych, kultura łużycka (okres 
halsztacki) 

A – 678/85 

Naczęsławice 
1 grodzisko wczesne średniowiecze (VII – X, XI – XII wiek) A – 65/68 

16 osada neolit, kultura łużycka ( epoka brązu/ halsztat), 
średniowiecze (XIII – XIV wiek) 

A – 675/85 

Ostrożnica 

21 osada kultura łużycka (halsztat) A – 673/85 

22 osada kultura łużycka (halsztat) A – 674/85 

30 osada kultura przeworska (późny okres wpływów rzymskich) A – 14/2001 

Przedborowice 1 osada kultura łużycka, halsztat A – 646/84 

Radoszowy 

11 osada kultura łużycka, okres wpływów rzymskich A – 432/77 

12 osada średniowiecze A – 431/77 

15 osada kultura łużycka, okres wpływów rzymskich A – 429/77 

Trawniki 14 osada neolit (kultura pucharów lejowatych), kultura łużycka 
(epoka brązu/ halsztat) 

A – 679/85 

Ucieszków 6 osada kultura łużycka (okres halsztacki) A – 649/84 

Urbanowice 
5 osada kultura przeworska (okres wpływów rzymskich) A – 645/84 

6 osada kultura łużycka (okres halsztacki) A – 651/84 

Gmina Polska Cerekiew 

Dzielawy 2 grodzisko wczesne średniowiecze, średniowiecze A – 307/70 

Jaborowice 8 osada kultura łużycka (epoka brązu), kultura przeworska 
(okres wpływów rzymskich) 

A – 9/2001 

Ligota Mała 11 osada 

kultura pucharów lejkowatych (neolit), kultura łużycka (V 
okres epoki brązu / okres halsztacki), kultura 
przeworska (okres wpływów rzymskich), późne 
średniowiecze (XIV – XV wiek) 

A – 8/2001 

Łaniec 

5 nieokreślone mezolit, neolit, średniowiecze A – 565/80 

6 nieokreślone paleolit, neolit A – 564/80 

9 nieokreślone kultura pucharów lejkowatych A – 573/80 

Polska Cerekiew 

2 osada kultura pucharów lejkowatych A – 42/65 

17 osada neolit, kultura przeworska A–83/2010 

24 osada kultura łużycka (okres halsztacki D) A–85/2010 

25 osada kultura łużycka A–86/2010 

28 osada kultura łużycka (IV – V okres epoki brązu) A–87/2010 
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1 2 3 4 5 

Polska Cerekiew 29 

ślad 
osadnictwa, 
osada, punkt 
osadniczy 

epoka kamienia, kultura łużycka, XIV – XV wiek A–88/2010 

Wronin 
13 nieokreślone neolit, średniowiecze A – 562/80 

14 nieokreślone neolit A – 563/80 

Zakrzów 19 osada 

kultura pucharów lejkowatych (neolit), kultura łużycka 
(epoka brązu), kultura przeworska (późny okres 
wpływów rzymskich), wczesne średniowiecze (XI – XII 
wiek) 

A – 13/2001 

Gmina Reńska Wieś 

Dębowa 3 osada VII – X wiek A–136/2012 

Długomiłowice 

12 
cmentarzysko 
ciałopalne kultura łużycka (III okres epoki brązu) A – 327/71 

16 osada kultura łużycka (V okres epoki brązu / okres halsztacki), 
kultura przeworska (późny okres wpływów rzymskich) 

A – 16/2001 

17 osada, ślad 
osadnictwa 

epoka kamienia, kultura przeworska (faza C2 – C3), 
wczesne średniowiecze (X – XI wiek) 

A – 15/2002 

Gierałtowice 8 osada kultura łużycka ( epoka brązu) A – 10/2001 

Kamionka 
1 osada 

kultura przeworska (faza C – D), wczesne 
średniowiecze (VIII – X wiek), średniowiecze (XIII – XIV 
wiek) 

A – 720/86 

5 osada 
epoka kamienia, wczesne średniowiecze (VIII – X wiek), 
średniowiecze (XIV – XV wiek) A – 723/86 

Komorno 
1 grodzisko wczesne średniowiecze ( IX – X wiek) A – 308/70 

3 osada obronna 
IV – V okres epoki brązu, końcowa faza okresu 
wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze A – 295/70 

Mechnica 

13 osada 
kultura przeworska, wczesne średniowiecze, 
średniowiecze A – 734/87 

2 osada kultura przeworska, wczesne średniowiecze, 
średniowiecze 

A – 733/87 

23 osada neolit, kultura przeworska, wczesne średniowiecze, 
średniowiecze A – 735/87 

24 osada neolit, średniowiecze A – 736/87 

28 osada neolit, kultura łużycka, kultura przeworska, 
średniowiecze A – 737/87 

31 osada kultura celtycka, kultura przeworska, średniowiecze A – 738/87 

32 osada neolit, wczesne średniowiecze, średniowiecze A – 739/87 

39 osada kultura przeworska, wczesne średniowiecze, 
średniowiecze 

A – 753/87 

41 osada kultura przeworska, wczesne średniowiecze, 
średniowiecze A – 740/87 

42 osada neolit, kultura przeworska, wczesne średniowiecze, 
średniowiecze A – 741/87 

43 osada 
kultura przeworska, wczesne średniowiecze, 
średniowiecze A – 742/87 

Naczysławki 7 osada 
kultura łużycka (epoka brązu), kultura przeworska 
(okres wpływów rzymskich) A – 11/2001 

Poboroszów 8 osada wczesne średniowiecze A – 335/72 

Reńska Wieś 15 osada neolit, kultura łużycka, wczesne średniowiecze A – 657/84 

Większyce 

18 osada 
kultura przeworska (okres wpływów rzymskich), 
średniowiecze A – 638/84 

20 osada średniowiecze A – 586/80 

25 osada 
kultura ceramiki wstęgowej rytej, kultura lendzielska, 
kultura pucharów lejowatych, kultura łużycka (okres 
halsztacki) 

A – 656/84 
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1 2 3 4 5 

Gmina Jemielnica 

Jemielnica 35 osada kultura łużycka (V okres epoki brązu / halsztat), okres 
wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze A – 1109/99 

Łaziska 

10 osada kultura łużycka (V okres epoki brązu/ halsztat) A – 1081/98 

11 osada hutnicza wczesne średniowiecze (X – 1 połowa XI wieku) A – 1078/98 

12 osada wczesne średniowiecze (XI – XII wiek), późne 
średniowiecze (XIV wiek) A – 1080/98 

Gmina Leśnica 

Wysoka 1 grodzisko średniowiecze (XIV wiek) A – 344/72 

Zalesie Śląskie 
1 osada okres wpływów rzymskich A – 11/65 

8 osada okres wpływów rzymskich A – 418/75 

Gmina Strzelce Opolskie 

Błotnica Strzelecka 1 
cmentarzysko, 
osada kultura łużycka (halsztat), wczesne średniowiecze A – 209/70 

Brzezina 1 
grodzisko 
stożkowate średniowiecze A – 795/88 

Grodzisko 
3 osada wczesne średniowiecze (XI – XII wiek) A – 1085/98 

7 osada 
produkcyjna 

późny okres wpływów rzymskich A – 1082/98 

Niwki 7 osada kultura przeworska (późny okres wpływów rzymskich) A – 698/86 

Osiek 1 osada wczesne średniowiecze – X – 1 połowa XI wieku A – 1079/98 

Płużnica Wielka 4 grodzisko średniowiecze (XIV – XV wiek) A – 343/72 

Rozmierka 
1 osada kultura łużycka (późny okres epoki brązu / halsztat) A – 856/89 

22 osada kultura łużycka (epoka brązu / halsztat C) A – 851/89 

Rozmierka – 
Podborzany 7 cmentarzysko 

birytualne kultura łużycka (halsztat) A – 342/72 

Rozmierz 1 grodzisko średniowiecze (XIII – XIV wiek) A – 143/68 

Rożniątów 
14 osada 

kultura łużycka (V okres epoki brązu / halsztat), 
wczesne średniowiecze, średniowiecze ( XIII – XIV 
wiek) 

A – 792/88 

16 osada 
kultura przeworska (okres wpływów rzymskich), 
średniowiecze A – 794/88 

Strzelce Opolskie 

22 cmentarzysko 
kurhanowe 

okres wpływów rzymskich ? A – 813/88 

5 osada kultura łużycka, wczesne średniowiecze (młodsza faza) A – 839/89 

60 osada 
produkcyjna 

kultura przeworska (faza C) A – 874/90 

Gmina Ujazd 

Balcarzowice 1 grodzisko średniowiecze A – 362/73 

Gmina Zawadzkie 

Kielcza 

1 grodzisko średniowiecze (XIII – XIV wiek) A – 341/72 

5 
punkt 
osadniczy, 
osada 

epoka kamienia, kultura łużycka A – 1102/98 

Źródło: WUOZ Opole, 2015. 

 

4.3.3. Pomnik historii „Góra Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy”. 

 

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 roku uznano za pomnik historii 

„Górę Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy”. Zgodnie z §2 wyżej wymienionego 

rozporządzenia „celem ochrony pomnika historii (…) jest zachowanie, ze względu na wartości kulturalne, 

założenia kalwaryjskiego będącego przykładem zespolenia obiektów architektury z otwartą kompozycją 

krajobrazową, stanowiącą ponadto materialne świadectwo przenikania się kultur, religii i postaw patriotycznych”. 



Strona 150 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

W §3 ust. 1 rozporządzenia określono granice zespołu zabytkowego uznanego za pomnik historii: „Granica 

zespołu zabytkowego obejmuje, położony na powierzchni około 80 ha, układ ruralistyczny wsi Góra Świętej Anny, 

obiekty architektoniczne zespołu klasztornego o.o. franciszkanów, 37 kaplic kalwaryjskich wraz z układem dróg i 

alej, obiekty zabytkowe: Dom Polski, Dom Pielgrzyma, Pomnik Czynu Powstańczego oraz rezerwat przyrody 

„Góra Świętej Anny”. Granica przebiega od ul. Strzeleckiej we wsi Góra Świętej Anny wzdłuż drogi gruntowej do 

wsi Poręba i dalej do drogi „starosielskiej”, następnie w kierunku południowym górną krawędzią jaru wzdłuż drogi 

do Leśnicy, z Leśnicy po południowej stronie dróżki kalwaryjskiej do granicy administracyjnej wsi Góra Świętej 

Anny, potem wzdłuż granicy wsi, obejmując rezerwat przyrody, dalej wzdłuż jaru prowadzącego do amfiteatru, 

następnie drogą gruntową okalającą od zachodu i północy amfiteatr do ul. Leśnej i dnem następnego jaru do ul. 

Strzeleckiej”. 

 

Góra Świętej Anny (dawniej zwana Górą Chełmową lub Górą Świętego Jerzego) pierwotnie była miejscem kultu 

pogańskiego. W 1480 roku właściciele pobliskich wsi: Poręby, Żyrowej i Leśnicy – Krzysztof Strzała z synem Krystkiem 

ufundowali na jej szczycie kościół pw. św. Jerzego. Przekazanie do niego w 1 połowie XVII wieku relikwii św. Anny, 

sprowadzonych w 1504 roku z Francji i umieszczonych w drewnianej gotyckiej figurze, spowodowało rozwój kultu świętej 

(zmieniono też wtedy nazwę kościoła i samej góry), przydając miejscu z czasem rangę sanktuarium. W 1655 roku z inicjatywy 

hrabiego Melchiora Ferdynanda von Gaschin, ówczesnego właściciela okolicznych dóbr, na Górę Świętej Anny przybyli z 

Krakowa franciszkanie, którym przekazano opiekę nad kościołem oraz teren pod budowę klasztoru. W 1659 roku zakończono 

rozbudowę świątyni, konsekrowanej w 1673 roku, oraz wznoszenie pierwszego drewnianego budynku klasztornego, 

sukcesywnie zamienianego na murowany w XVIII wieku. Hrabia był także pomysłodawcą budowy kalwarii na stokach góry, 

którą zrealizował dopiero jego bratanek Jerzy w latach 1700 – 1709 według projektu architekta Domenica Signo. Zespół kaplic 

rozbudowano o nowe w latach 1756 – 1764; w tym czasie franciszkanie rozpoczęli organizowanie nabożeństw kalwaryjskich, 

dzięki czemu Góra Świętej Anny stała się słynnym na Śląsku miejscem pielgrzymkowym. W 1768 roku powstał otoczony 

krużgankami dziedziniec przed kościołem, tak zwany Rajski Plac, a na początku XX wieku zespół wzbogacony został o grotę 

wzorowaną na grocie z Lourdes. W 1810 roku na mocy pruskiego dekretu sekularyzacyjnego franciszkanów zmuszono do 

opuszczenia klasztoru (powrócili na stałe dopiero po zakończeniu II wojny światowej). W maju 1921 roku w rejonie Góry Świętej 

Anny trwały walki sił powstańczych Ślązaków z oddziałami niemieckiej Organizacji Bojowej Górnego Śląska. III powstanie 

śląskie zakończyło się kompromisowym werdyktem w sprawie Śląska wydanym przez komisję Ligi Narodów. Góra Świętej Anny 

pozostała wówczas w granicach Niemiec. W latach 30. z inicjatywy III Rzeszy powstał na krawędzi wzniesienia amfiteatr oraz 

pomnik poświęcony Niemcom poległym w III powstaniu śląskim. Po II wojnie światowej, gdy Śląsk znalazł się w granicach 

Polski, pomnik wysadzono, stawiając na jego miejscu nowy, poświęcony polskim obrońcom Górnego Śląska. Zespół klasztorny 

franciszkanów składa się z kościoła – sanktuarium, do którego z trzech stron prowadzą strome schody, budynku klasztoru, 

arkadowego dziedzińca zwanego Placem Rajskim oraz kaplic kalwaryjskich, malowniczo położonych na południowym i 

wschodnim stoku góry. Ponadto przy klasztorze znajduje się także blisko dwuhektarowy ogród i cmentarz założony w XVIII 

wieku na terenie dawnego sadu. Gotycko – barokowy kościół wzniesiony został z kamienia łamanego. Jest to jednonawowa 

budowla z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, pod którym umieszczono kryptę grobową. Nawa przykryta jest 

sklepieniem kolebkowym z lunetami. W ołtarzu głównym znajduje się cudami słynąca drewniana figura św. Anny Samotrzeć z 

końca XV wieku, zawierająca relikwie świętej. Pozostałe elementy wystroju i wyposażenia pochodzą z końca XIX i początku XX 

wieku (głównie neobarokowe). Przed fasadą, jako punkt centralny Placu Rajskiego, ustawiona jest kamienna grupa 

Ukrzyżowania. Przylegający do kościoła od strony południowej klasztor tworzy wraz z nim czworobok z krużgankowym 

wirydarzem pośrodku. Skrzydło zachodnie przedłużone zostało około 1905 roku, elewacje przekształcone w XIX i XX wieku. Na 

pierwszym piętrze klasztoru funkcjonuje muzeum ze zbiorami sakralnymi oraz związanymi z historią franciszkanów na Śląsku. 

Barokowy zespół kaplic Drogi Krzyżowej, stacji Męki Pańskiej i Dróżek Matki Boskiej, tworzący swoisty park kalwaryjski, 

wzorowany był na Kalwarii Zebrzydowskiej. Obiekty poddawano wielokrotnie remontom; w latach 80. XIX wieku dwie kaplice 



Strona 151 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

wzniesiono na nowo, pozostałe otrzymały nowe wyposażenie, niektóre wnętrza pokryto eklektycznymi polichromiami. Jedna z 

kaplic zespołu, Marii Magdaleny, przeznaczona była na kaplicę grobową rodu von Gaschin. Całość założenia wtopiona jest w 

naturalny krajobraz o bogatym, zwartym drzewostanie. Osobny, mniejszy zespół stacji Drogi Krzyżowej, wokół tak zwanej Groty 

Lourdzkiej, powstał w latach 1914 – 1916. Na krawędzi wzniesienia, na zachód od zespołu klasztornego znajduje się pomnik 

Czynu Powstańczego według projektu Xawerego Dunikowskiego, odsłonięty w 1955 roku. Ma postać czterech pylonów z 

bloków granitowych, nakrytych architrawem. Położony obok amfiteatr jest pozostałością zespołu pomnikowego z czasów III 

Rzeszy. Góra Świętej Anny jest jednostką krajobrazową wyróżniającą się intensywnym urzeźbieniem terenu i różnorodnością 

form roślinnych.50 

 

4.3.4. Chronione cenne układy przestrzenne. 

 

Wśród zabytków na szczególną uwagę zasługują cenne układy przestrzenne urbanistyczne i ruralistyczne. 

Posiadają one niewątpliwe, zasługujące na ochronę, walory kulturowe i historyczne oraz powinny stanowić istotny 

punkt odniesienia dla kształtowania nowej zabudowy: jej charakteru, zasięgu oraz lokalizacji. Na terenie KKSOF 

wpisane do rejestru zabytków zostały następujące układy przestrzenne: 

� Jemielnica: układ przestrzenny wsi (nr rej. 133/57 z 12.09.1957); 

� Kędzierzyn – Koźle: stare miasto (w ramach założeń średniowiecznych) (nr rej. 160/57 z 16.09.1957); 

� Leśnica: osiedle zabytkowe (w ramach średniowiecznego założenia) (nr rej. 155/57 z 12.09.1957); 

� Strzelce Opolskie: stare miasto (nr rej. 39/49 z 10.06.1949); 

� Ujazd: osiedle zabytkowe (nr rej. 154/57 z 12.09.1957). 

 

Jemielnica: układ przestrzenny wsi (nr rej. 133/57 z 12.09.1957). 51 

 

Wzmiankowana w 1225 roku, lokowana na prawie niemieckim na początku XIII wieku. Zdarzeniem decydującym o historii wsi 

było założenie opactwa cysterskiego w drugiej połowie XIII wieku. Jemielnica jest typową ulicówką, z zachowanymi w centrum 

układem domów ustawionymi szczytowo do drogi i połączonych bramami, tworzącymi jednolitą linię zabudowy. We wsi 

dominuje założenie klasztoru cysterskiego wraz ze stawami i zabudowaniami gospodarczymi, do którego prowadzą dwie 

rokokowe bramy. W centrum wsi znajduje się wydłużony plac, obecnie o charakterze skweru, z figurą Nepomucena oraz 

pomnikiem ofiar wojny. Po jego południowo – zachodniej stronie znajduje się gotycki kościół cmentarny. Przykładem tradycyjnej 

opolskiej zabudowy bez wątpienia jest ul. Wiejska w Jemielnicy. W czasach pruskich rygor budowlany ukształtował zabudowę 

wsi jako zwarty, leżący w jednej linii układ domów na rzucie prostokąta, ustawionych szczytem do drogi, gdzie budynki 

mieszkalne leżały w jednym ciągu z budynkami gospodarczymi i inwentarskimi. Podwórka często zamykały stodoły z 

charakterystycznym wysokim, dwuspadowym dachem. W ten sposób powstaje w miejscowości charakterystyczne wnętrze – 

ascetyczne, gdy ściany budynków połączone ogrodzeniami przechodzą w płaszczyznę drogi. 

 

Kędzierzyn – Koźle: stare miasto (w ramach założeń średniowiecznych) (nr rej. 160/57 z 16.09.1957). 52 

 

Koźle lokowane zostało na prawie niemieckim prawdopodobnie między 1287 a 1293 rokiem. Otoczono go murami o owalnym 

narysie, włączając zamek z jego fortyfikacjami w miejski system obronny. Układ urbanistyczny, którego główna oś oparta 

została na starej drodze handlowej, wbiegającej do miasta od południa, a wybiegającej na wschód przez Bramę Odrzańską, jest 

                                                 
50 www.zabytek.gov.pl 
51 Na podstawie: Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2010, Programu Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2011 – 2014 oraz www.turystyka.jemielnica.pl 
52 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Kędzierzyna – Koźla na lata 2013 – 2016. 
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regularny, szachownicowy, z prostokątnym rynkiem. Z narożników rynku ulice wybiegają parami, przecinając się pod kątem 

prostym. Na rynku znajdował się ratusz na planie prostokąta. Budynek ratusza był wielokrotnie niszczony podczas działań 

wojennych. Uszkodzony w 1642 i 1739 roku, w 1745 roku spłonął. Odbudowany prawdopodobnie w początkach XIX wieku, w 

1807 roku ponownie został zniszczony. W 1868 roku odbudowano go w stylu neorenesansowym. Poważnie zniszczony 

podczas II wojny światowej, został ostatecznie rozebrany w latach pięćdziesiątych. Przekształcenie miasta w twierdzę nie 

wpłynęło na zmianę układu średniowiecznego starego miasta. Zabudowa pierzejowa wokół czterech boków rynku oraz wzdłuż 

ulic była do XIX wieku w przeważającej części drewniana. Pożary wielokrotnie nawiedzające miasto, a zwłaszcza największy w 

roku 1739, stały się przyczyną poważnych zniszczeń zabudowy. Naloty bombowe w 1944 roku również dokonały znacznych 

zniszczeń w obrębie starego miasta. W rezultacie najstarsze zachowane do dziś budynki, wpisane w zwartą zabudowę pierzei 

rynku i dochodzących doń ulic pochodzą z końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. 

 

Leśnica: osiedle zabytkowe (w ramach średniowiecznego założenia) (nr rej. 155/57 z 12.09.1957). 53 

 

Średniowieczny układ miasta lokacyjnego – osada targowa skupiona wokół rynku, z licznymi obiektami zabytkowymi, oraz wieś 

o układzie przestrzennym ulicówki placowej, usytuowana wzdłuż cieku wodnego (doliny Potoku Cedruń). Miasto zostało 

rozplanowane wokół kwadratowego rynku otoczonego czterema blokami przyrynkowymi. W południowo – zachodnim narożniku 

usytuowano kościół parafialny. Zabudowę mieszkalną sytuowano w pierzejach przyrynkowych. Do dziś zachował się 

genetyczny układ rozplanowania, z wyjątkiem zachodniej pierzei zabudowy i jej podziałów parcelacyjnych, którą wyburzono po 

1945 roku. 

 

Strzelce Opolskie: stare miasto (nr rej. 39/49 z 10.06.1949).54 

 

Badania archeologiczne prowadzone na terenie miasta stwierdziły ślady osadnictwa pochodzącego między innymi z czasów 

kultury łużyckiej. Data lokowania miasta nie jest pewna – być może pierwsza lokacja miała miejsce już w 1290 roku, kiedy Bolko 

I na miejscu zniszczonej leśnej osady targowej rozpoczął budowę miasta. Podawane są także daty 1305, 1320, 1362, w którym 

to roku Strzelce miały otrzymać prawa miejskie po raz drugi. Miasto założono na zachód od wsi Strzelce Polskie, dawnego 

targowiska. Zadecydowały o tym względy obronne – teren był wyżej położony, osłonięty bagnami od północnego wschodu (dziś 

obszar placu Żeromskiego), południa (park zamkowy) i południowego zachodu. Miasto otoczono murami obronnymi z fosą, 

wzmiankowanymi w 1327 roku Istniały wówczas dwie bramy – Opolska i Krakowska. Pierwsza z nich znajdowała się około 10 m 

za kościołem protestanckim (dziś kościół pw. Bożego Ciała), a druga – przy dzisiejszej drodze wylotowej z miasta w kierunku 

wschodnim. Głównym budulcem miasta, tak jak i przez kolejne stulecia, był wapień. Mury miejskie biegły od Bramy Krakowskiej 

do wieży – dzwonnicy, dalej wzdłuż muru otaczającego kościół parafialny, przez przykościelny ogród do Bramy Opolskiej, 

następnie przez plac kościoła pw. Bożego Ciała do zamku, którego południowa ściana pełniła rolę obronną. Miasto miało 

wówczas owalny, zwężający się z jednej strony kształt. Układ ulic miał regularny, szachownicowy charakter, z czworobocznym 

placem rynkowym wytyczonym pośrodku. Do pierwszej połowy XVI wieku w rozwoju przestrzennym miasta nie zaszły większe 

zmiany, zabudowania jedynie nieznacznie wykroczyły poza linię murów obronnych. Miasto należało kolejno do książąt 

piastowskich, następnie od 2 połowy XVI wieku do rodu Redern, w XVII i XVIII wieku – Promnitzów, Colonnów i Castellich. 

Niszczone było podczas wojen szwedzkich i podczas kolejnych pożarów w latach 1754, 1826, 1827. Pod koniec wieku XVIII 

wraz z rozwojem handlu i rzemiosła w mieście poprawiły się warunki bytowe, domy zaczęto kryć dachówką, rozbudowywały się 

przedmieścia. Od 1741 roku przeprowadzono znaczne zmiany w ustroju miejskim, odbierając hrabiom Colonna liczne 

uprawnienia, miedzy innymi. w zakresie sądownictwa i zwierzchnictwa nad burmistrzem. Kolejny etap rozbudowy miasta łączy 

                                                 
53 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica (uchwała nr XXXIII/168/13 Rady 

Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 maja 2013 roku). 
54 Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2011 – 2014. 
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się z rozwojem przemysłu wapienniczego i maszynowego i miał miejsce w 2 połowie XIX wieku, kiedy powstawały liczne 

zakłady – fabryka maszyn rolniczych i odlewnia żelaza, tartak, młyn parowy, cegielnie, gorzelnie, browary, piece wapiennicze 

typu Rumforda itp. Przez miasto poprowadzono linie kolejowe, powstał dworzec i towarzysząca mu infrastruktura. W tym czasie 

wyróżnić można dwie fazy rozbudowy miasta – rozwój Nowego Rynku i zabudowa ul. Wałowej (1850 – 1870), związane z 

działalnością gminy żydowskiej oraz lata 1870 – 1914, kiedy powstawała zabudowa od centrum do zburzonego w 1874 roku 

kościoła Św. Krzyża przy drodze na Lubliniec. Na przełomie XIX i XX wieku w granice miasta włączono sąsiednie Adamowice. 

Na przełomie XIX i XX wieku rozwijało się budownictwo użyteczności publicznej związane z działalnością administracji pruskiej. 

Podczas działań wojennych w 1945 roku została spalona duża część zabudowy rynku, sąsiednich ulic i zamku, co nieco zatarło 

pierwotny układ miasta, obecnie niekorzystnie przeciętego drogą krajową nr 94. 

 

Ujazd: osiedle zabytkowe (nr rej. 154/57 z 12.09.1957). 55 

 

Położony we wschodniej części powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego Ujazd to jedno z najstarszych miast na Śląsku, 

wzmiankowane w bulli papieskiej z 1155 roku, a 25 maja 1223 roku już jako osada targowa lokowana przez biskupa 

wrocławskiego Wawrzyńca. Położony na opadającym ku Kłodnicy wzgórzu Ujazd był w owym czasie stolicą klucza dóbr 

wrocławskich biskupów, a w 1450 roku zostało przekazane książętom opolskim. Od 1524 roku miasto znajdowało się w rękach 

prywatnych, kolejno do rodzin Birawskich, Kochcickich, Welczke i Hohenlohe – Öhringen, którzy właścicielami majątku i zamku 

byli aż do 1945 roku Miasto najaktywniej rozwijało się w XVI wieku, znajdując się w rękach Birawskich, a podupadało 

począwszy od zniszczeń wojny trzydziestoletniej, poprzez kolejne pożary w latach 1666, 1671, 1770. Po roku 1740 miasto 

znalazło się w granicach państwa pruskiego. Po roku 1815, kiedy wprowadzono wybieralny samorząd i wolność handlu i 

rzemiosła, sytuacja miasta uległa niewielkiej poprawie. Impulsem do rozwoju było w 1 połowie XIX wieku uruchomienie Kanału 

Gliwickiego, przebiegającego przez jedną z dzielnic miasta. W tym czasie powstało wiele murowanym budynków mieszkalnych 

(choć nadal większość stanowiły domy drewniane), zbudowano synagogę i szkołę, wybrukowano ulice. Ominięcie Ujazdu przez 

prowadzoną linię kolejową oraz brak dobrych połączeń drogowych zamknął dalsze perspektywy. W 1908 roku powstała 

gazownia, w okresie międzywojennym – sieć wodociągowa. Rozplanowanie miasta oparte jest na okręgu, poza obszarem 

którego znalazły się zamek i kościół. Regularna zabudowa skupiona jest w równych kwartałach. Z rynku wybiegają cztery 

główne ulice – Traugutta, Mickiewicza, Strzelecka i Sławięcicka. Nad miastem górowały sylwety kościoła i znajdującego się 

obecnie w ruinie zamku, wokół rynku zgrupowana była głównie dwukondygnacyjna, usytuowana kalenicowo zabudowa. W głębi 

miasta zabudowa była niższa, luźniej rozplanowana, często w konstrukcji szkieletowej z murowaną fasadą. Zniszczone w 

prawie 70 % w 1945 roku śródmieście zachowało po części swój pierwotny, bardzo regularny układ. Obecnie najważniejszymi 

zabytkami miasta są ruiny zamku, dwa kościoły: parafialny i pątniczy oraz pojedyncze przykłady architektury mieszkaniowej 

pochodzącej z XIX wieku. 

 

Ponadto cenne układy przestrzenne miejscowości z obszaru KKSOF są chronione poprzez zapisy miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, a także są ujęte w gminnych ewidencjach zabytków (GEZ). Jednak te 

formy nie obejmują wszystkich wartych ochrony cennych układów przestrzennych miejscowości z obszaru 

KKSOF. Wynika to z faktu niepełnego pokrycia obszaru KKSOF miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego lub niepełnym ujęciem w nich zagadnień związanych z ochroną cennych układów 

przestrzennych. Ustalane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego strefy ochrony 

konserwatorskiej często nie zapewniają w sposób zadawalający ochrony cennych układów przestrzennych lub też 

nie dotyczą takiej ochrony bezpośrednio. 

 

                                                 
55 Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2011 – 2014. 
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Waloryzacji układów przestrzennych Opolszczyzny podjął się Zespół ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego 

Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu Opolszczyzny, powołany w 2009 roku przez Wojewodę Opolskiego56. Na 

podstawie inwentaryzacji zasobów kulturowych wsi województwa opolskiego dokonano waloryzacji układów 

przestrzennych, której wyniki powinny stanowić wsparcie dla wzmacniania lub ustanawiania form ochrony 

najcenniejszych z nich. Przedmiotowa waloryzacja nie obejmowała jednak wszystkich miejscowości województwa 

opolskiego, a więc także tych zlokalizowanych w granicach KKSOF. Z tego też względu na potrzeby niniejszego 

dokumentu zrealizowano dodatkową uproszczoną inwentaryzację układów przestrzennych miejscowości w 

KKSOF, ujawniając dodatkowe warte ochrony układy przestrzenne, ponad to, co już ujęto w GEZ i MPZP oraz w 

waloryzacji układów przestrzennych wykonanej przez Zespół ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i 

Ochrony Wiejskiego Krajobrazu Opolszczyzny. Celem inwentaryzacji wykonanej na potrzeby niniejszego 

dokumentu było ujawnienie układów przestrzennych lub ich części o możliwie najmniej zaburzonym charakterze 

oraz wysokich wartościach kulturowych i urbanistycznych, dotychczas nieujętych w gminnych ewidencjach 

zabytków i nieobjętych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Zestawienie cennych układów przestrzennych chronionych i wskazywanych do ochrony przedstawiono w 

poniższej tabeli. 

 

TABELA 53: Zestawienie cennych układów przestrzennych chronionych i wskazywanych do ochrony w granicach 

KKSOF. 

 

Miejscowość 

Układ 

przestrzenny 

chroniony 

ustaleniami 

MPZP 

Układ 

przestrzenny 

ujęty w GEZ 

Wyniki waloryzacji układu przestrzennego  

Zespołu ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi  

i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu Opolszczyzny: 

Układ 

przestrzenny 

proponowany 

do ochrony  

w wyniku 

inwentaryzacji 

(ponad GEZ i 

MPZP) 

historyczny 

ogólny układ 

przestrzenny 

(A) 

jednolite 

fragmenty 

historycznego 

układu 

przestrzennego 

(B) 

wartości obiektów 

architektonicznych, 

pojedyncze cechy i 

wyróżniki 

(C) 

Gmina Bierawa 

Bierawa X X umiarkowane  dobre  

Brzeźce X X     

Dziergowice X X   dobre  

Lubieszów  X   dobre  

Stara Kuźnia X      

Gmina Cisek 

Łany  X wysokie  dobre  

Gmina Kędzierzyn – Koźle 

Kędzierzyn – 

Koźle 
X X  

  X 

(Osiedle Azoty) 

                                                 
56 Na podstawie: www.dziedzictwowsiopolskiej.pl 
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Gmina Pawłowiczki 

Gościęcin      X 

Maciowakrze      X 

Naczęsławice  X wysokie / dobre  umiarkowane  

Ostrożnica  X   umiarkowane  

Trawniki      X 

Gmina Polska Cerekiew 

Polska 

Cerekiew 
 X  

  
 

Wronin      X 

Zakrzów X X dobre bardzo wysokie umiarkowane  

Gmina Reńska Wieś 

Mechnica      X 

Pokrzywnica      X 

Reńska Wieś      X 

Większyce      X 

Gmina Jemielnica 

Barut      X 

Centawa     dobre X 

Gąsiorowice  X umiarkowane wysokie   

Jemielnica X X     

Gmina Leśnica 

Leśnica X      

Lichynia X  umiarkowane umiarkowane   

Zalesie 

Śląskie 
X X bardzo wysokie bardzo wysokie 

 
 

Gmina Strzelce Opolskie 

Kadłub X    umiarkowane  

Niwki      X 

Osiek  X     

Rozmierka  X  bardzo wysokie dobre  

Rozmierz  X     

Strzelce 

Opolskie 
X X  

  
 

Warmątowice      X 
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Gmina Ujazd 

Jaryszów X      

Klucz X      

Niezdrowice X      

Olszowa X  umiarkowane umiarkowane umiarkowane  

Stary Ujazd   dobre dobre  X 

Ujazd X      

Zimna Wódka X  umiarkowane dobre   

Gmina Zawadzkie 

Kielcza X      

Zawadzkie X X     

Żędowice X      

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUOZ Opole oraz waloryzacji układów przestrzennych wykonanej przez 

Zespół ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu Opolszczyzny. 

 

4. 4. Wskazania dotyczące kształtowania krajobrazu kulturowego. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego główne cele działania w 

zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego będą równoznaczne z celami określonymi w Programie opieki nad 

zabytkami województwa opolskiego na lata 2007 – 2010: 

� utrzymanie i zarządzanie zasobem regionalnego dziedzictwa, realizowane między innymi przez: 

- tworzenie uwarunkowań przestrzennych sprzyjających zachowaniu tożsamości historycznej regionu, 

- obejmowanie ochroną prawną najcenniejszych zasobów dziedzictwa kulturowego (miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, pomniki historii, parki kulturowe), 

- rewaloryzację zabytkowych centrów miast i wsi, 

- poprawę stanu zachowania krajobrazu kulturowego i dziedzictwa regionalnego oraz odnowę wsi z 

zachowaniem jej historycznego charakteru, 

- ochronę dziedzictwa archeologicznego; 

� ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego, realizowane między innymi przez: wstrzymanie procesu 

degradacji założeń parkowo – pałacowych; 

� promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego i rozwój tożsamości regionalnej, realizowane między 

innymi przez: wspieranie działań zmierzających do udokumentowania i udostępniania dziedzictwa 

kulturowego. 

Ponadto PZPWO wskazuje wśród proponowanych pomników historii pocysterski zespół kościelno – klasztorny z 

zabytkowym układem ruralistycznym w Jemielnicy oraz wśród obszarów proponowanych do objęcia ochroną jako 

park kulturowy „Twierdzę Koźle”. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… w zakresie dotyczącym stricte kształtowania krajobrazu 

kulturowego nie wykreowały osobnego celu strategicznego. Działania związane z kształtowaniem krajobrazu 

kulturowego ujęte są w szerszym zakresie dotyczącym „dywersyfikacji struktury gospodarczej Subregionu przy 

wykorzystaniu unikatowego potencjału zasobów lokalnych – dziedzictwa przyrody i kultury”. W ramach celu 
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strategicznego wyróżnione zostały cele operacyjne, z których kształtowania krajobrazu dotyczy przedsięwzięcie 

zintegrowane: „Produkt turystyczny – dziedzictwo historii, przyrody, rekreacja”. Zgodnie z Programem ZIT… 

przewiduje się następujące inwestycje w zakresie kształtowania krajobrazu kulturowego: 

� remont kaplic i pomników na terenie Gminy Bierawa – gmina Bierawa; 

� remont kościołów i kaplic zabytkowych w miejscowościach Bierawa, Stare Koźle, Kotlarnia, Dziergowice 

– gmina Bierawa; 

� rewitalizacja zabytkowego parku w Miejscu Odrzańskim – gmina Cisek; 

� zabytkowy park w Steblowie – gmina Cisek; 

� remont kościołów zabytkowych w miejscowościach Cisek, Kobylice, Łany, Miejsce Odrzańskie 

(drewniany), Przewóz (drewniany), Roszowicki Las – gmina Cisek; 

� remont kaplic i pomników – gmina Cisek; 

� ekspozycja wykopalisk archeologicznych sprzed 7 tys. lat w Dzielnicy – gmina Cisek; 

� rewitalizacja zabytkowych i cennych przyrodniczo parków miejskich, w tym sławięcickiego parku – 

miasto Kędzierzyn – Koźle; 

� rewitalizacja dziedzictwa historycznego i kulturowego Miasta Kędzierzyn–Koźle – miasto Kędzierzyn–

Koźle; 

� rewitalizacja parku zabytkowego w Pawłowiczkach – Park Olchowy – gmina Pawłowiczki; 

� rewitalizacja Parku w Pawłowiczkach – gmina Pawłowiczki; 

� remont budynków po byłych dworcach kolejowych w Reńskiej Wsi i Długomiłowicach – gmina Reńska 

Wieś; 

� rewitalizacja zabytkowego parku w Długomiłowicach – gmina Reńska Wieś; 

� rewitalizacja zabytkowego parku przy DPS w Szymiszowie – powiat strzelecki; 

� rewitalizacja zabytkowego kompleksu pocysterskiego w Jemielnicy w ramach zintegrowanego 

subregionalnego produktu turystycznego – gmina Jemielnica; 

� rewitalizacja zabytkowego parku wiejskiego w Błotnicy Strzeleckiej – etap II – gmina Strzelce Opolskie; 

� rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich etap V – gmina Strzelce Opolskie. 

 

Cele i priorytety określone w PZPWO, Strategii Rozwoju KKSOF oraz Programie ZIT… określają ogół zadań, 

jakie powinny być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego KKSOF oraz przez właścicieli obiektów 

zabytkowych. Z analizy obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin KKSOF wynika szereg zagadnień 

wymagających korekty i uzupełnienia. W szczególności dotyczy to: 

� 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; 

� 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 GEZ a objętymi ustaleniami 

dokumentów planistycznych; 
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� 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). 

 

Możliwość korygowania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem właściwego 

kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego ograniczona jest prawem własności i zasadami szacowania 

wartości nieruchomości. W praktyce oznacza to niemożliwość rezygnacji z przeznaczenia pod zainwestowanie 

terenów określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nawet jeśli to przeznaczenie 

koliduje z potrzebami w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego. Znacząco ograniczone są także 

możliwości ograniczania parametrów zabudowy dla tych terenów, w szczególności odnoszących się do wysokości 

i kubatury obiektów, a także intensywności zabudowy. W związku z tym podstawowym zadaniem planistycznym 

dla gmin jest szczegółowa i wiarygodna analiza potrzeb oraz szczegółowe wytypowanie obszarów na których 

ciągle możliwa jest interwencja planistyczna w zakresie ograniczenia lub zakazu zabudowy ze względu na 

potrzebę ochrony i kształtowaniem krajobrazu kulturowego. Analiza terenu w celu określenia lub aktualizacji 

zasad i zakresu ochrony wartości kulturowych na obszarze gmin KKSOF, realizowana podczas aktualizacji 

dokumentów planistycznych, powinna dotyczyć między innymi: 

� zachowania wartości kompozycyjnych terenu, w tym usytuowania i relacji przestrzennych układów 

ruralistycznych; 

� wartości kompozycyjnych układów urbanistycznych i ruralistycznych; 

� usytuowania układu urbanistycznego lub ruralistycznego w krajobrazie naturalnym, w tym ekspozycji 

układu; 

� stopnia zachowania istniejących historycznych obiektów i kompozycji urbanistycznej lub ruralistycznej; 

� wartości elementów układów urbanistycznych i ruralistycznych, takich jak rozplanowanie sieci ulic i dróg, 

parcelacja terenu, poszczególne obiekty architektoniczne i inżynierskie, ukształtowanie terenu i 

krajobrazu, układy komponowanej zieleni itp., 

a także jakości obszarów otwartych. 

 

Zdecydowanej większości powodem złego stanu technicznego obiektów zabytkowych są problemy natury 

ekonomicznej i własnościowej, niemożliwe do uregulowania na płaszczyźnie planowania przestrzennego, a 

wymagające opracowania kompleksowych mechanizmów działania. Sukcesywne przeprowadzanie działań 

remontowych i rewitalizacyjnych powinno służyć zarówno zachowaniu wartości historycznych obiektów, jak i 

udostępnianiu ich na cele związane między innymi z turystyką i jej zapleczem socjalnym. Włączanie zabytków w 

sieć atrakcji turystycznych subregionu pozwoli na wypromowanie charakterystycznych walorów kulturowych 

KKSOF. 
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Szczególnym problemem obszaru KKSOF są zaniedbane i wymagające gruntownej rewitalizacji założenia 

parkowe. W porozumieniu z właścicielami parków, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz np.: 

Nadleśnictwami, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i organizacjami ekologicznymi należy opracować 

koncepcję nowego zagospodarowania i prac modernizacyjnych na tych terenach. Powinny one obejmować 

między innymi: 

� prace porządkowe – oczyszczenie terenu poprzez rekultywację biologiczną, w szczególności oczek 

wodnych i stawów; 

� utrzymanie i systematyczną pielęgnację drzewostanu; 

� wytypowanie i objęcie ochroną ciekawszych okazów; 

� wytyczenie alejek spacerowych; 

� oznakowanie obiektów tablicami informacyjnymi; 

� zamontowanie oświetlenia wzdłuż ciągów spacerowych; 

� opracowanie zasad publicznego dostępu do obiektów oraz działalności komercyjnych. 

W stosunku do obiektów będących w rękach prywatnych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaoferować 

pomoc, między innymi poprzez dostosowanie otoczenia obiektów do ich docelowego charakteru. Realizacja 

niniejszego zadania umożliwi utrzymanie wysokich walorów przyrodniczych parków. Będą one również pełnić rolę 

środowiskotwórczą i biocenotyczną dla położonych w ich sąsiedztwie terenów zurbanizowanych oraz stanowić 

atrakcje turystyczne, umożliwiając tym samym rozwój towarzyszącej im komercyjnej oferty usługowej np.: z 

dziedziny zakwaterowania, gastronomii czy handlu. 

 

Ważnym elementem działań powinno być współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego tworzących KKSOF 

w celu zapewnienia spójności i wzajemnego wsparcia w zakresie działań podejmowanych w celu ochrony i 

kształtowania krajobrazu kulturowego. 

 

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

 

Dla poszczególnych gmin wchodzących w skład KKSOF, na podstawie analizy studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, wskazuje się obszary z postulowanym ograniczeniem lub zakazem 

zabudowy ze względu na walory kulturowe 

 

GMINA BIERAWA: 

 

Na etapie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazana analiza 

dotycząca wysokości i intensywności zabudowy na obszarach sąsiadujących z cennymi układami przestrzennymi 

wsi: Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Lubieszów i Stara Kuźnia. 

 

GMINA CISEK: 

 

Na etapie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazana analiza 

dotycząca wysokości i intensywności zabudowy na obszarach sąsiadujących z cennym układem przestrzennym 

wsi Łany. Wskazanie ustalonego zasięgu terenów przeznaczonych pod zabudowę jako nieprzekraczalnego. 
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GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE: 

 

Na etapie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazana analiza 

dotycząca wysokości i intensywności zabudowy na obszarach sąsiadujących z cennymi układami przestrzennymi, 

w szczególności z układem urbanistycznym Koźla. Ustalenie ograniczeń dotyczących nowej zabudowy oraz 

przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów na Osiedlu Azoty, wskazywanym do ochrony jako cenny układ 

przestrzenny. 

 

GMINA PAWŁOWICZKI: 

 

Na etapie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazana analiza 

dotycząca wysokości i intensywności zabudowy na obszarach sąsiadujących z cennymi układami przestrzennymi 

wsi: Gościęcin, Maciowakrze, Naczęsławice, Ostrożnica i Trawniki, a także analiza krajobrazowa wpływu 

planowanych farm wiatrowych na ekspozycję cennych układów przestrzennych. Dla wsi: Gościęcin, Maciowakrze 

i Trawniki z cennymi układami przestrzennymi wskazywanymi do ochrony ograniczenie parametrów i 

intensywności zabudowy na terenach sąsiadujących z cennymi układami przestrzennymi. Dla wsi: Gościęcin, 

Maciowakrze, Naczęsławice, Ostrożnica i Trawniki wskazanie ustalonego zasięgu terenów przeznaczonych pod 

zabudowę jako nieprzekraczalnego. 

 

GMINA POLSKA CEREKIEW: 

 

Na etapie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazana analiza 

dotycząca wysokości i intensywności zabudowy na obszarach sąsiadujących z cennymi układami przestrzennymi 

wsi: Polska Cerekiew, Wronin i Zakrzów, a także analiza krajobrazowa wpływu planowanych farm wiatrowych na 

ekspozycję cennych układów przestrzennych. Dla wsi Wronin z cennym układem przestrzennym wskazywanym 

do ochrony ograniczenie parametrów i intensywności zabudowy na terenach sąsiadujących z cennym układem 

przestrzennym. Dla wsi: Polska Cerekiew, Wronin i Zakrzów wskazanie ustalonego zasięgu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę jako nieprzekraczalnego. 

 

GMINA REŃSKA WIEŚ: 

 

Dla wsi: Mechnica, Pokrzywnica, Reńska Wieś i Większyce z cennymi układami przestrzennymi wskazywanymi 

do ochrony ograniczenie parametrów i intensywności zabudowy na terenach sąsiadujących z cennymi układami 

przestrzennymi oraz wskazanie ustalonego zasięgu terenów przeznaczonych pod zabudowę jako 

nieprzekraczalnego. Wskazana analiza krajobrazowa wpływu planowanych farm wiatrowych na ekspozycję 

cennych układów przestrzennych wskazywanych do ochrony: Mechnica, Pokrzywnica, Reńska Wieś i Większyce. 

 

GMINA JEMIELNICA: 

 

Na etapie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazana analiza 

dotycząca wysokości i intensywności zabudowy na obszarach sąsiadujących z cennymi układami przestrzennymi 

wsi: Barut, Centawa i Gąsiorowice, a w szczególności wsi Jemielnica. Dla wsi: Jemielnica, Barut, Centawa i 

Gąsiorowice wskazanie ustalonego zasięgu terenów przeznaczonych pod zabudowę jako nieprzekraczalnego. 
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GMINA LEŚNICA: 

 

Na etapie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazana analiza 

dotycząca wysokości i intensywności zabudowy na obszarach sąsiadujących z cennymi układami przestrzennymi 

wsi: Leśnica, Lichynia i Zalesie Śląskie, a także analiza parametrów zabudowy dopuszczonej do lokalizacji w 

otulinie Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”. Dla wsi Lichynia i Zalesie Śląskie wskazanie ustalonego 

zasięgu terenów przeznaczonych pod zabudowę jako nieprzekraczalnego. 

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE: 

 

Na etapie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazana analiza 

dotycząca wysokości i intensywności zabudowy na obszarach sąsiadujących z cennymi układami przestrzennymi, 

w szczególności w mieście Strzelce Opolskie oraz we wsiach: Kadłub, Osiek, Rozmierka i Rozmierz. Dla wsi 

Niwki i Warmątowice z cennymi układami przestrzennymi wskazywanymi do ochrony ograniczenie parametrów i 

intensywności zabudowy na terenach sąsiadujących z cennymi układami przestrzennymi. Dla wsi: Niwki, 

Warmątowice, Kadłub, Osiek, Rozmierka i Rozmierz wskazanie ustalonego zasięgu terenów przeznaczonych pod 

zabudowę jako nieprzekraczalnego. 

 

GMINA UJAZD: 

 

Na etapie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazana analiza 

dotycząca wysokości i intensywności zabudowy na obszarach sąsiadujących z cennymi układami przestrzennymi, 

w szczególności w mieście Ujazd oraz we wsiach: Jaryszów, Klucz, Niezdrowice, Olszowa i Zimna Wódka. Dla 

wsi Stary Ujazd z cennym układem przestrzennym wskazywanym do ochrony ograniczenie parametrów i 

intensywności zabudowy na terenach sąsiadujących z cennym układem przestrzennym. Dla wsi: Stary Ujazd, 

Jaryszów, Klucz, Niezdrowice, Olszowa i Zimna Wódka wskazanie ustalonego zasięgu terenów przeznaczonych 

pod zabudowę jako nieprzekraczalnego, z analizą dopuszczalnej rezygnacji z części terenów przeznaczonych w 

studium pod zabudowę, dotychczas niezainwestowanych (w szczególności we wsi Niezdrowice). 

 

GMINA ZAWADZKIE: 

 

Na etapie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazana analiza 

dotycząca wysokości i intensywności zabudowy na obszarach sąsiadujących z cennymi układami przestrzennymi 

miasta Zawadzkie oraz wsi Żędowice i Kielcza. 
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5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA. 
 

5. 1. Ochrona zdrowia. 

 

5.1.1. System opieki zdrowotnej w subregionie. 

 

Filarami infrastruktury służby zdrowia na terenie KKSOF są 2 szpitale, 86 przychodni, 28 praktyk lekarskich, 

liczne prywatne gabinety lekarskie oraz 58 aptek i punktów aptecznych.  

 

Na terenie każdej z gmin funkcjonuje przynajmniej 1 publiczna bądź niepubliczna placówka służby zdrowia 

(przychodnia) świadcząca podstawowy zakres usług medycznych. Łącznie na terenie KKSOF zlokalizowanych 

jest 16,54 % z ogółu przychodni w województwie. Na 1 przychodnię przypada 1882 mieszkańców co jest 

wartością nieznacznie korzystniejszą od średniej wojewódzkiej (1932). Spośród gmin wchodzących w skład 

KKSOF najkorzystniejszą dostępnością do przychodni (liczba mieszkańców na 1 placówkę) charakteryzują się 

gminy Strzelce Opolskie (1304) i Polska Cerekiew (1422), zaś najmniej korzystną gminy Leśnica (8018), 

Jemielnica (7147) i Ujazd (6346) gdzie infrastruktura służby zdrowia składa się tylko z 1 placówki. Jednakże 

gminy te charakteryzują się stosunkowo najmniejszą odległością do innych placówek zlokalizowanych w 

największych miastach subregionu. Należy podkreślić, że 69,77 % przychodni oraz 72,97 % praktyk lekarskich 

spośród ogółu w subregionie znajduje się w Kędzierzynie – Koźlu i Strzelcach Opolskich.  

 

W ostatnich latach na terenie kraju i regionu, w tym także subregionu, obserwuje się dynamiczny rozwój 

prywatnych gabinetów lekarskich różnych specjalizacji oraz innych usług medycznych (np.: gabinety 

rehabilitacyjne). Dotyczy to także rejonów wiejskich. Powyższe wzbogaca i urozmaica zarówno dostępność jak i 

jakość opieki medycznej. Niemniej sieć przychodni czy praktyk lekarskich zapewnia mieszkańcom 

poszczególnych gmin jedynie podstawową opiekę medyczną. Korzystanie z pozostałych usług medycznych 

(przychodnie specjalistyczne i szpitale) odbywa się w placówkach zlokalizowanych w Kędzierzynie – Koźlu i 

Strzelcach Opolskich, a w zależności od potrzeb także w Opolu czy innych rejonach kraju. Ogółem na terenie 

KKSOF w 2013 roku funkcjonowały 624 podmioty z sekcji „Q” dział 86 (opieka zdrowotna) co stanowiło 15,51 % z 

ogółu w województwie. Ponad połowę tych podmiotów (52,56 %) odnotowano w Kędzierzynie – Koźlu, natomiast 

we wszystkich miastach subregionu udział ten wynosi 81,57 %. 

 

Największym obiektem szpitalnym na terenie KKSOF jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Kędzierzynie – Koźlu, który jest odrębną jednostką organizacyjną utworzoną przez Powiat Kędzierzyńsko – 

Kozielski. Obiekt dysponuje 419 miejscami dla pacjentów i posiada liczne oddziały (anestezjologii i intensywnej 

terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, skórno – wenerologiczny, dziecięcy, geriatrii, laryngologiczny, 

neonatologiczny, neurologiczny, okulistyczny, patologii noworodka, położniczo – ginekologiczny, 

pulmonologiczny, urazowo – ortopedyczny, urologiczny, ratunkowy) oraz poradnie (alergologiczna dla dzieci, 

chirurgiczna, chorób sutka, cukrzycowa, ednokrynologiczna, gastrologiczna, ginekologiczna, gruźlicy i chorób 

płuc, laryngologiczna, leczenia bólu, neurologiczna, okulistyczna, patologii noworodka i wcześniaka, 

preluksacyjna, skórno – wenerologiczna, urazowo – ortopedyczna, urologiczna). Szpital prowadzi także liczne 

pracownie (audometrii, autopsyjna, badań urodynamicznych, bronchoskopii, chorób siatkówki, EEG, EKG i 

Holtera, endoskopii, litotrypsji, spirometrii, urodynamiki) i zakłady diagnostyki (mikrobiologiczny, radiologii i 

diagnostyki obrazowej, laboratorium). Infrastruktura szpitalna zlokalizowana jest w 2 rejonach miasta, to jest w 

Koźlu (ulice: 24 kwietnia i Roosevelta) oraz Śródmieściu (ulice: Harcerska i Judyma). 
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Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego jest odrębną jednostką organizacyjną Powiatu Strzeleckiego. 

Obiekt dysponuje 199 miejscami dla pacjentów i posiada liczne oddziały (wewnętrzny, anestezjologii i intensywnej 

terapii, chirurgii ogólnej, ginekologiczno – położniczy, dziecięcy, noworodkowy, szpitalny oddział ratunkowy) oraz 

poradnie (chirurgii urazowo – ortopedycznej, preluksacyjna, patologii noworodka, ginekologiczno – położnicza, 

onkologiczna, w tym poradnia chorób sutka, kardiologiczna, diabetologiczna, gastrologiczna, urologiczna, 

dermatologiczna, chorób płuc i gruźlicy, nocna i świąteczna). Szpital prowadzi także liczne pracownie (diagnostyki 

nieinwazyjnej serca, endoskopii, diagnostyki laboratoryjnej, mammografii, RTG, tomografii komputerowej, USG, 

diagnostyki neurologicznej, obsługi osób niedosłyszących). Infrastruktura szpitalna zlokalizowana jest przy ul. 

Opolskiej 36a. 

 

Ogółem oba szpitale posiadają 618 miejsc (łóżek) dla pacjentów co stanowi 12,56 % z ogółu łóżek szpitalnych w 

województwie opolskim. Z racji tego, że wskaźnik ten jest niższy od udziału populacji KKSOF w ramach 

województwa (16,12 %), to również niższe muszą być wskaźniki dotyczące dostępności do miejsc w szpitalach. 

Na terenie KKSOF na 1 łóżko w szpitalu przypadają przeciętnie 262 osoby (województwo – 204), zaś liczba łóżek 

na 10 tys. mieszkańców wynosi 38 (województwo – 49). 

 

Szeroko pojętą infrastrukturę służby zdrowia uzupełnia 47 aptek i 11 punktów aptecznych. Zasób aptek stanowi 

15,26 % z ogółu aptek w województwie opolskim i jest to współczynnik dość zbieżny z udziałem populacji (16,12 

%) jaki obejmuje KKSOF w ramach województwa. Ponad połowa z ogółu aptek (55,32 %) zlokalizowana jest w 

Kędzierzynie – Koźlu, natomiast we wszystkich miastach subregionu udział ten wynosi aż 91,49 %. Punkty 

apteczne zlokalizowane są tylko na terenach wiejskich, a ich udział w skali województwa wynosi aż 23,40 %. 

Generalnie współczynniki dotyczące dostępności oraz gęstości aptek i punktów aptecznych prezentują się 

korzystniej od średniej w województwie. Na terenie KKSOF na 1 aptekę i punkt apteczny przypada 2791 osób 

(województwo – 2829), zaś przeciętnie na 100 km² powierzchni jest ich 4,82 (województwo – 3,77). Pod 

względem liczby ludności na 1 placówkę najkorzystniejszy wskaźnik charakteryzuje najludniejsze gminy miejskie i 

miejsko – wiejskie (Zawadzkie – 2376, Strzelce Opolskie – 2408, Kędzierzyn – Koźle – 2431), zaś najmniej 

korzystny jest w gminach posiadających tylko po 1 aptece (Leśnica – 8018 i Jemielnica – 7147). Analogiczny 

ranking dotyczy wskaźnika gęstości placówek na 100 km², który kształtuje się na poziomie od 20,97 w 

Kędzierzynie – Koźlu do zaledwie 0,88 w gminie Jemielnica.  

 

Rozkład przedstawionych współczynników dotyczących nasycenia usługami opieki zdrowotnej uzależniony jest 

od liczby poszczególnych placówek w korelacji z liczbą ludności i powierzchnią danej gminy. Tym samym 

najwyższe (najkorzystniejsze) wskaźniki dostępności i gęstości usług opieki zdrowotnej notuje się przede 

wszystkim na terenie większych gmin miejskich. Należy zwrócić uwagę, że na terenie KKSOF statystycznie 

najmniej korzystne uwarunkowania cechują gminy położone najbliżej Kędzierzyna – Koźle i Strzelec Opolskich 

niezależnie od tego czy są to gminy wiejskie czy miejsko – wiejskie (Leśnica, Jemielnica, Ujazd), natomiast w 

gminach najbardziej oddalonych od głównych miast subregionu (Polska Cerekiew, Pawłowiczki, Zawadzkie) 

wzrasta zarówno liczba placówek służby zdrowia jak i aptek. Powyższe świadczy, że struktura przestrzenna 

analizowanych usług jest prawidłowa. Tym samym obecnie funkcjonującą w subregionie sieć placówek służby 

zdrowia należy uznać za wystarczającą z punktu widzenia potrzeb, przede wszystkim ze względu na bogatą 

ofertę usług ochrony zdrowia zlokalizowaną w miastach powiatowych. 
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TABELA 54: Dostępność do służby zdrowia w 2013 roku. 

 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek Kędzierzyn 

– Koźle 

Pawłowiczki Polska 

Cerekiew 

Reńska 

Wieś 

Jemielnica Leśnica Strzelce 

Opolskie 

Ujazd Zawadzkie KKSOF 

razem 

Województwo 

Opolskie 

Apteki57 1 – 26 1 1 – 1 1 10 2 4 47 308 

Punkty apteczne58 1 2 – 1 – 3 – – 3 – 1 11 47 

Ludność na 1 

aptekę i punkt apteczny 

3905 2915 2431 3918 4265 2749 7147 8018 2408 3173 2376 2791 2829 

             

Apteki i punkty apteczne 

na 100 km² 

1,68 2,82 20,97 1,31 1,67 3,06 0,88 1,05 6,40 2,41 6,10 4,83 3,77 

             

Przychodnie59 4 3 36 5 3 2 1 1 24 1 6 86 520 

Ludność na 1 przychodnię 1952 1943 1755 1567 1422 4124 7147 8018 1304 6346 1980 1882 1932 

Praktyki lekarskie 1 1 17 – – 3 2 1 10 1 1 37 277 

Szpitale – – 1 – – – – – 1 – – 2 28 

Łóżka w szpitalach na  

10 tys. ludności 

           38 49 

Liczba ludności na 1  

łóżko w szpitalach 

           262 204 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2015.   
                                                 
57 Wg GUS apteka to placówka ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne obejmujące: wydawanie produktów leczniczych i 

wyrobów medycznych, sporządzanie leków recepturowych, sporządzenie leków aptecznych, udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych. 
58 Wg GUS punkt apteczny to instytucja, która prowadzi obrót detaliczny produktami leczniczymi. Po dniu wejścia w życie ustawy Prawo farmaceutyczne punkty mogą być usytuowane jedynie 

na terenach wiejskich, jeśli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna. Może prowadzić je osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa 

handlowego. Kierownikiem punktu aptecznego może być farmaceuta z rocznym stażem lub technik farmaceutyczny, posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych. 
59 Wg GUS przychodnia może być zakładem opieki zdrowotnej lub jego częścią, udziela świadczeń zdrowotnych, które mogą obejmować swoim zakresem świadczenia podstawowej i 

specjalistycznej opieki zdrowotnej, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń. 
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5.1.2. Rozwój usług ochrony zdrowia. 

 

Szeroka problematyka dotycząca rozwoju usług ochrony zdrowia w skali kraju i regionu, w na terenie KKSOF, ma 

stosunkowo niewiele wspólnego z gospodarką przestrzenną. Zdecydowana większość niedoborów, mających 

głównie podłoże organizacyjne i finansowe, dotyczy dostępności i jakości usług medycznych. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego cele szczegółowe 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony zdrowia dotyczą: 

� zwiększenia dostępności usług medycznych; 

� zapewnienia całodobowej dostępności podstawowej opieki zdrowotnej; 

� wzrostu poziomu świadczonych usług; 

� restrukturyzacji lecznictwa specjalistycznego i zamkniętego. 

 

Program ZIT Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w zakresie ochrony zdrowia koncentruje się przede 

wszystkim na rozbudowie, modernizacji i doposażeniu najważniejszych obiektów czyli szpitali w Kędzierzynie – 

Koźlu i Strzelcach Opolskich. Głównym celem rozwojowym szpitalnictwa w Subregionie Kędzierzyńsko – 

Kozielskim jest według Programu ZIT… „poprawa dostępności i jakości usług medycznych o znaczeniu 

subregionalnym w związku z możliwością obsługi większej liczby pacjentów w krótszym czasie”.  

 

Miasta Kędzierzyn – Koźle oraz Strzelce Opolskie są i pozostaną głównymi ośrodkami koncentracji usług 

medycznych w subregionie, zarówno podstawowych jak i specjalistycznych,. Na terenie pozostałych miast oraz 

większych wsi, a zwłaszcza ośrodków gminnych należy utrzymać placówki podstawowej opieki medycznej. 

Ponadto wskazana jest promocja ukierunkowana na dalsze pozyskiwanie podmiotów zainteresowanych 

rozwojem usług medycznych (przychodnie, gabinety lekarskie) i okołomedycznych. Oferta zawierać może np.: 

propozycje zagospodarowania i udostępnienia w tym celu nieużytkowanych obiektów komunalnych (sprzedaż, 

wynajem). Ważnym aspektem jest także profilaktyka, a przede wszystkim promocja zdrowego trybu życia, czemu 

służyć powinna np.: rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 

 

5. 2. Opieka społeczna. 

 

5.2.1. System opieki społecznej w subregionie. 

 

System opieki społecznej opiera się na 3 zasadniczych filarach, którymi są: pomoc doraźna, opieka 

półstacjonarna i opieka stacjonarna. 

 

Pomoc doraźną świadczą przede wszystkim gminne ośrodki pomocy społecznej, do których zaliczamy: 

� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12; 

� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku, ul. Planetorza 52; 

� Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Reja 2a; 

� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, ul. Magnoliowa 3; 

� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4; 

� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1; 

� Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy, ul. Strzelecka 67; 

� Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy, ul. 1–go Maja 9; 
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� Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 16; 

� Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19; 

� Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11. 

Doraźną pomoc społeczną świadczą także: 

� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Skarbowa 4; 

� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 5. 

 

Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 roku, nr 45, poz. 

235) żłobki przestały być częścią systemu opieki zdrowotnej i obecnie nadzór nad ich działalnością sprawuje 

Minister Pracy i Polityki Społecznej, co uzasadnia przedstawienie ich charakterystyki w niniejszym rozdziale. Na 

terenie KKSOF obecnie funkcjonuje 9 placówek żłobkowych. Zlokalizowane są one tylko na terenie Kędzierzyna 

– Koźle, Strzelec Opolskich oraz w Zawadzkiem, a więc w największych miastach subregionu. Ogółem w 

żłobkach przebywa 394 dzieci, które pozostają pod opieką 67 opiekunów.  

 

TABELA 55: Żłobki na terenie KKSOF w 2014 roku. 

 

Lokalizacja Placówka Ilość 

dzieci 

Ilość 

opiekunów60 

Kędzierzyn–Koźle, ul. Filtrowa 13 Żłobek nr 1 75 14 

Kędzierzyn–Koźle, ul. Jordanowska 16 Oddział Żłobkowy 

Kędzierzyn–Koźle, ul. Piotra Skargi 25 Żłobek nr 3 50 9 

Kędzierzyn–Koźle, ul. 1–go Maja 7 Żłobek nr 6 97 18 

Kędzierzyn–Koźle, ul. K. Wielkiego 6 Żłobek nr 10 32 5 

Kędzierzyn–Koźle, ul. Reymonta 8–10 /2 Klub dziecięcy 15 3 

Kędzierzyn–Koźle, ul. Pułaskiego 15 Pracownia Psychologiczno – Edukacyjna 15 3 

Strzelce Opolskie, ul. Wyszyńskiego 14 Żłobek 90 12 

Zawadzkie, ul. Harcerska 7 Oddział Żłobkowy przy Przedszkolu Nr 3 20 3 

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

 

Według danych z końca 2013 roku na terenie KKSOF znajdowało się 17,5 % z ogółu wszystkich żłobków w 

województwie. Udział miejsc w żłobkach w skali całego regionu stanowił zaś 16,14 %. Gdy chodzi o liczbę dzieci 

do lat 3, udział KKSOF w całym województwie opolskim wyniósł 15,82 %, natomiast gdy chodzi o dzieci w tym 

wieku uczęszczające do żłobków – 17,79 %. Odsetek dzieci w żłobkach w stosunku do całej populacji w tej grupie 

wiekowej na terenie KKSOF wyniósł 9,74 % i był wyższy od średniej w województwie (8,66 %). Natomiast 

odsetek dzieci w żłobkach w poszczególnych miastach subregionu kształtował się od 9,51 % w Zawadzkiem, 

poprzez 10,34 % w Strzelcach Opolskich do 18,53 % w Kędzierzynie – Koźlu. Reasumując, opieka w żłobkach 

obejmuje stosunkowo niewielką część dzieci w wieku do lat 3 i można sądzić, że nie zaspokaja w pełni potrzeb w 

tym zakresie, zwłaszcza na terenach wiejskich, skąd dowożenie dzieci do żłobków do miast wiąże się z 

uciążliwościami.  

 

W 2013 roku na terenie KKSOF funkcjonowało 14 stacjonarnych placówek pomocy społecznej co stanowiło 24,14 

% z ogółu obiektów w województwie. Obiekty w subregionie dysponowały 787 miejscami dla pensjonariuszy 

                                                 
60 Bez względu na rodzaj etatu. 
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(20,68 % z ogółu w województwie), a samych pensjonariuszy było 777 (21,02 % z ogółu w województwie). 

Powyższe oznacza, że na terenie KKSOF obłożenie miejsc w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej 

wyniosło 98,73 % przy średniej dla województwa wynoszącej 97,14 %. Do najważniejszych obiektów stacjonarnej 

i półstacjonarnej pomocy społecznej należą: 

 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE: 

� Dom Pomocy Społecznej, ul. Dąbrowszczaków 1 (placówka stacjonarna); 

� Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, ul. Łukasiewicza 9 (placówka 

stacjonarna); 

� Mieszkania Chronione, ul. Waryńskiego 1 – 3 (placówka stacjonarna); 

� Dom Dziecka, ul. Skarbowa 8 (placówka stacjonarna); 

� Dom Dziennego Pobytu nr 1, ul. Powstańców 26 (placówka pół stacjonarna); 

� Dom Dziennego Pobytu nr 2, ul. Piramowicza 27 (placówka pół stacjonarna); 

� Dom Dziennego Pobytu nr 3, ul. Grabskiego 6 (placówka pół stacjonarna); 

� Dom Dziennego Pobytu nr 4, ul. Kazimierza Wielkiego 6 (placówka pół stacjonarna); 

� Dom Dziennego Pobytu nr 5, ul. Kościuszki 43b (placówka pół stacjonarna); 

� Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, ul. Piotra Skargi 25 (placówka pół stacjonarna). 

GMINA PAWŁOWICZKI: 

� Dom Opieki, Jakubowice 15 A (placówka stacjonarna). 

GMINA LEŚNICA: 

� Dom Pomocy Społecznej, Leśnica, ul. Szpitalna 20 (placówka stacjonarna); 

� Dom Opieki im. Edmunda Bojanowskiego, Poręba, ul. Wiejska 28 (placówka stacjonarna). 

GMINA STRZELCE OPOLESKIE: 

� Dom Pomocy Społecznej, Strzelce Opolskie, ul. Strażacka 8 (placówka stacjonarna); 

� Środowiskowy Dom Samopomocy, Strzelce Opolskie, ul. Habryki 11 (placówka stacjonarna); 

� Dom Pomocy Społecznej, Kadłub, ul. Zamkowa 5 (placówka stacjonarna); 

� Dom Pomocy Społecznej, Szymiszów, ul. Strzelecka 2 (placówka stacjonarna). 

ZAWADZKIE: 

� Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Zawadzkie, ul. Czarna 2 (placówka stacjonarna); 

� Dom dla Samotnej Matki z Dzieckiem, Żędowice, ul. Opolska 32 (placówka stacjonarna). 

 

Wyszczególnione powyżej obiekty świadczą pomoc skierowaną do różnych grup potrzebujących (osoby chore, 

osoby starsze, samotne matki, dzieci, bezdomni, osoby upośledzone umysłowo, itd.). Szeroko rozumianą pomoc 

społeczną świadczą także liczne stowarzyszenia pozarządowe, stacje CARITAS oraz inne jednostki niepubliczne. 

Na terenie KKSOF funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej. W Kędzierzynie – Koźlu działalność taka ma 

miejsce w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym, koło w Kędzierzynie – Koźlu. W powiecie strzeleckim Warsztaty Terapii Zajęciowej 

prowadzone są w Zawadzkiem (założone przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich), a także w Domu 

Pomocy Społecznej w Leśnicy. Ogółem na terenie KKSOF w 2013 roku funkcjonowało 48 podmiotów z sekcji „Q” 

dział 87 i 88 (opieka społeczna z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania) co stanowiło 13,19 % z ogółu w 

województwie. 70,83 % tych podmiotów znajduje się w miastach, a blisko połowa (45,83 %) w samym 

Kędzierzynie – Koźlu. 
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TABELA 56: Opieka społeczna w 2013 roku. 

 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek Kędzierzyn 

– Koźle 

Pawłowiczki Polska 

Cerekiew 

Reńska 

Wieś 

Jemielnica Leśnica Strzelce 

Opolskie 

Ujazd Zawadzkie KKSOF 

razem 

Województwo 

Opolskie 

Placówki stacjonarnej 

pomocy społecznej 

–  – 4 – – – – 2 6 – 2 14 58 

             

Miejsca w placówkach 

stacjonarnej pomocy 

społecznej 

 

– – 193 – – – – 112 364 – 118 787 3805 

             

Mieszkańcy w placówkach 

stacjonarnej pomocy 

społecznej 

 

– – 183 – – – – 112 364 – 118 777 3696 

             

Żłobki – – 5 – – – – – 1 – 1 7 40 

Dzieci do 3 lat ogółem 201 148 1522 198 84 187 193 200 870 210 263 4076 25761 

Dzieci do 3 lat w żłobkach – – 282 – – – – – 90 – 25 397 2231 

Odsetek dzieci do 3 lat  

w żłobkach 

– – 18,53 – – – – – 10,34 – 9,51 9,74 8,66 

             

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2015. 

 

Należy podkreślić, że generalnie wskaźniki dotyczące infrastruktury żłobkowej i stacjonarnej pomocy społecznej na terenie KKSOF kształtują się korzystniej od średniej w 

województwie opolskim, biorąc także pod uwagę ich zasób w stosunku do udziału populacji czy powierzchni subregionu w skali województwa. Pomimo to poziom rozwoju tych 

usług uważa się za dalece niewystarczający z punktu widzenia potrzeb. 
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5.2.2. Rozwój usług pomocy społecznej. 

 

System doraźnej pomocy społecznej reprezentowany przez gminne ośrodki pomocy społecznej oraz podobne 

kompetencyjnie placówki powiatowe jest wystarczający co do liczby obiektów i nie przewiduje się inwestycji w tym 

zakresie. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… w zakresie pomocy społecznej główny nacisk kierują na opiekę 

nad dziećmi do lat 3 oraz na opiekę nad osobami starszymi. Głównym celem rozwojowym w zakresie opieki nad 

osobami starszymi w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim jest według Programu ZIT… „poprawa dostępności 

do obiektów świadczących usługi opiekuńcze, zapewniające osobom starszym godne warunki do życia”, 

natomiast w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 „upowszechnianie rozwiązań na rzecz efektywnego godzenia 

życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierania powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dzieci”. 

 

System opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobków i klubów dziecięcych powinien rozwijać się przede 

wszystkim w ośrodkach o dużej populacji grupy docelowej, a więc zarówno dzieci jak i osób pracujących. 

Zakładając, że popyt na opiekę nad dziećmi do lat 3 dotyczy około 30 % tej populacji oraz, że optymalna 

przeciętna placówka żłobkowa dysponuje 50 miejscami, to w tej chwili niedobór żłobków można szacować na 

około 5 obiektów w Kędzierzynie – Koźlu, 4 w Strzelcach Opolskich oraz po 1 w pozostałych gminach. W 

przyszłości szacunek ten nie musi ulec zmianie (zmniejszeniu) ze względu na prognozowany dalszy spadek 

urodzin, albowiem może być równoważony wzrostem popytu ponad założone 30 %. Rozwój sieci żłobków 

możliwy jest poprzez budowę nowych obiektów, jak również adaptację wybranych, nieużytkowanych obiektów 

komunalnych (np.: likwidowane placówki szkolne czy tylko poszczególne oddziały). Szczególną uwagę należy 

zwrócić na wsparcie rozwoju klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty prywatne. Rozwojem opieki nad 

dziećmi do lat 3 powinny być także zainteresowane większe podmioty gospodarcze (główni pracodawcy w 

subregionie). Darmowe lub dotowane żłobki nie tylko zachęcają do posiadania dzieci, ale także poprawiają 

aktywność zawodową kobiet i polepszają ich sytuację materialną, a tym samym przyczyniają się do równości płci. 

 

Istotnym problemem społecznym, wręcz wyzwaniem cywilizacyjnym, nie tylko w skali subregionu, ale również 

kraju i całej Europy jest rosnąca ilość osób starszych, w tym zarówno chorych jak i mieszkających samotnie, a 

także mających problemy finansowe. Zgodnie ze Strategią Rozwoju KKSOF „uzasadnioną potrzebą jest budowa 

obiektów służących osobom starszym, a optymalnym rozwiązaniem jest tworzenie specjalnych miejsc i stref 

przeznaczonych wyłącznie dla osób starszych (np.: mieszkania chronione)”. Optymalną lokalizacją dla tego typu 

obiektów są rejony zlokalizowane poza obszarami silnie zurbanizowanymi i charakteryzujące się względną ciszą 

czy otoczeniem terenów zielonych. W rejonie KKSOF występuje duży zasób takich terenów, zwłaszcza w rejonie 

gmin: Bierawa, Jemielnica, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd czy Zawadzkie. Celom tym służyć może 

modernizacja i adaptacja niszczejących zespołów pałacowo – parkowych czy folwarcznych. Znaczący udział w 

budowie obiektów służących osobom starszym, zwłaszcza lepiej sytuowanym finansowo, które świadomie 

wybiorą na starość pobyt w tego typu placówkach, będzie miał zapewne sektor prywatny oraz partnerstwo 

publiczno – prywatne. Zgodnie z Programem ZIT… przewiduje się następujące inwestycje w zakresie opieki nad 

osobami starszymi: 

� remont stacji Caritas (gmina Bierawa); 

� tworzenie mieszkań chronionych (gmina Bierawa); 

� budowa domu spokojnej starości (gmina Bierawa); 
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� rozwój usług opiekuńczych – opieka w weekendy i święta (gmina Bierawa); 

� adaptacja budynku w Błażejowicach na cele opieki nad osobami starszymi (gmina Cisek); 

� przebudowa budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu na ośrodek seniora 

wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu; 

� rewitalizacja bursy szkolnej na potrzeby osób starszych w Kędzierzynie – Koźlu; 

� rozwój profesjonalnych usług społecznych – budowa/rozbudowa/modernizacja obiektów przeznaczonych 

na działalność związaną z opieką nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi w Kędzierzynie 

– Koźlu; 

� dzienny dom opieki dla osób starszych (gmina Pawłowiczki); 

� adaptacja budynku komunalnego na dom dziennego pobytu dla osób starszych (gmina Reńska Wieś); 

� dom dziennego pobytu dla osób starszych (gmina Jemielnica); 

� dzienne domy pobytu dla osób starszych (gmina Zawadzkie). 

 

Ponadto Gminy zgłosiły propozycje następujących inwestycji i potrzeb: 

� adaptacja części budynku Szpitala przy ul. Judyma na hospicjum w Kędzierzynie – Koźlu; 

� utworzenie mieszkań chronionych poprzez adaptację pozostałej części hotelowej w budynku Zajazdu 

Strzeleckiego Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej w Strzelcach Opolskich; 

� utworzenie Centrum Usług dla osób starszych – Dom Dziennego Pobytu na części terenu szkoły 

podstawowej przylegającej do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Habryki 11 w Strzelcach 

Opolskich; 

� adaptacja budynku szkolnego w Starym Ujeździe na Dom Dziennego Pobytu dla seniorów. 

 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju KKSOF „wzmocnienia wymagają także działania na rzecz profilaktyki zdrowia oraz 

profilaktyki społecznej osób starszych”. Służy temu cel operacyjny pod nazwą „Aktywny senior”. Głównym celem 

rozwojowym w zakresie działania „Aktywny senior” w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim jest według 

Programu ZIT… „wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym 

i pozaformalnym seniorów, poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez 

aktywność społeczną i zawodową”. Cel ma głównie charakter organizacyjny toteż z punktu widzenia gospodarki 

przestrzennej nie przewiduje się odrębnych działań. 

 

5. 3. Oświata i wychowanie. 

 

5.3.1. Wychowanie przedszkolne. 

 

Ogółem w roku szkolnym 2014 / 2015 na terenie KKSOF funkcjonuje 79 placówek przedszkolnych (62 

przedszkola i 17 oddziałów przedszkolnych). W każdej gminie są minimum 2 obiekty przedszkolne. Uczęszcza do 

nich 4695 dzieci, pozostających po opieką 626 nauczycieli. Średnio na 1 nauczyciela przypada 7,5 

wychowanków, najmniej w Pawłowiczkach (4,7), zaś najwięcej w Ujeździe (12,5). W roku szkolnym 2013 / 2014 

odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym zarówno w wieku 3 – 5 lat (82,1 %) jak i 3 – 6 lat (83,0 %) 

był na terenie KKSOF nieznacznie wyższy od średniej wojewódzkiej (odpowiednio: 81,0 % i 81,5 %). Na terenie 

gmin miejsko – wiejskich (Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie) odsetek dzieci wiejskich objętych 

wychowaniem przedszkolnym był znacznie niższy od wskaźnika dla dzieci miejskich, zwłaszcza w gminach 

Leśnica i Strzelce Opolskie. Obłożenie miejsc w przedszkolach na terenie KKSOF wyniosło 94,70 % i było 

nieznacznie wyższe od średniej dla województwa (93,79 %). Biorąc więc pod uwagę rzeczywisty popyt na usługi 
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przedszkolne można uznać, że obecna oferta wychowania przedszkolnego zaspokaja potrzeby miejscowej 

społeczności. W gminach Bierawa, Cisek i Leśnica obserwuje się nawet wyraźną nadpodaż miejsc w 

przedszkolach. Spowodowane jest to głównie trwałym, ujemnym przyrostem naturalnym.  
TABELA 57: Sieć przedszkoli61 na terenie KKSOF w roku szkolnym 2014 / 2015. 

 

Gmina Liczba przedszkoli62 Liczba dzieci Liczba nauczycieli63 Liczba dzieci 

na 1 nauczyciela 

Bierawa 2 + 3 210 26 8,1 

Cisek 2 151 19 7,9 

Kędzierzyn – Koźle  24 1858 274 6,8 

Pawłowiczki 6 269 57 4,7 

Polska Cerekiew 2 101 10 10,1 

Reńska Wieś 5 196 30 6,5 

Jemielnica 3 + 4 303 33 9,2 

Leśnica 3 + 4 194 20 9,7 

Strzelce Opolskie 10 919 105 8,8 

Ujazd 1 + 6 213 17 12,5 

Zawadzkie 4 281 35 8,0 

KKSOF razem 62 + 17 4695 626 7,5 

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

 

TABELA 58: Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2013 / 2014. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Obłożenie miejsc  

w przedszkolach (%) 

% dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

w wieku 3 – 5 lat w wieku 3 – 6 lat 

Bierawa 79,57 82,0 82,3 

Cisek 91,35 85,0 84,3 

Kędzierzyn – Koźle  98,13 82,4 83,3 

Pawłowiczki 90,00 84,1 84,3 

Polska Cerekiew 68,67 82,1 83,0 

Reńska Wieś 180,26 73,6 73,8 

Jemielnica 117,90 78,4 80,5 

Leśnica 76,36 69,8 74,1 

Strzelce Opolskie 93,62 87,1 87,0 

Ujazd 86,40 76,2 79,0 

Zawadzkie 99,32 85,4 87,0 

KKSOF razem 94,70 82,1 83,0 

Województwo Opolskie 93,79 81,0 81,5 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS, 2015.  

                                                 
61 Przedszkola publiczne i niepubliczne, włącznie z placówkami specjalnymi. 
62 Przedszkola + oddziały. 
63 Bez względu na rodzaj etatu. 
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5.3.2. Szkoły podstawowe. 

 

Ogółem w roku szkolnym 2014 / 2015 na terenie KKSOF funkcjonuje 56 szkół podstawowych. Uczęszcza do nich 

8065 uczniów, prowadzonych przez 1242 nauczycieli. Średnio na 1 nauczyciela przypada 6,5 uczniów, najmniej 

w Pawłowiczkach (4,1), zaś najwięcej w Jemielnicy (9,1). Ze względu na powszechny obowiązek nauczania 

każdy obywatel w wieku szkolnym ma zapewnione miejsce w szkole podstawowej. Sieć placówek podstawowych 

(ilość i rozmieszczenie) jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb.  

 

TABELA 59: Sieć szkół podstawowych na terenie KKSOF w roku szkolnym 2014 / 2015. 

 

Gmina Liczba szkół Liczba uczniów Liczba nauczycieli64 Liczba dzieci 

na 1 nauczyciela 

Bierawa 4 381 53 7,2 

Cisek 3 259 51 5,1 

Kędzierzyn – Koźle  13 3195 523 6,1 

Pawłowiczki 6 358 87 4,1 

Polska Cerekiew 2 176 27 6,5 

Reńska Wieś 5 388 75 5,2 

Jemielnica 2 375 41 9,1 

Leśnica 3 415 50 8,3 

Strzelce Opolskie 12 1668 213 7,8 

Ujazd 3 365 63 5,8 

Zawadzkie 3 485 59 8,2 

KKSOF razem 56 8065 1242 6,5 

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

 

Elementem, który może podlegać głębszej analizie jest przede wszystkim jakość nauczania, przedstawiona 

szczegółowo w Diagnozie społeczno – gospodarczej KKSOF. W niniejszej Koncepcji analizie poddano 

podstawowe parametry placówek szkolnych. W roku szkolnym 2013 / 201465 na terenie KKSOF przeciętnie na 1 

szkołę podstawową przypadało 116,2 uczniów i jest to wartość nieznacznie niższa od średniej dla województwa 

(123,3). Natomiast na 1 oddział szkolny przypadało w subregionie 15 uczniów, zaś w województwie 16. Nie licząc 

gminy Jemielnica (gdzie jest stosunkowo najmniej placówek) oraz gminy Ujazd (gdzie w analizowanym roku 

szkolnym było jeszcze stosunkowo dużo placówek) najwięcej uczniów na 1 szkołę przypadało na terenie 

Kędzierzyna – Koźle oraz pozostałych gmin miejsko – wiejskich. Powyższe oznacza, że z jednej strony szkoły 

miejskie charakteryzują się większą kubaturą od szkół wiejskich, a z drugiej strony, że na terenach wiejskich 

może występować nadpodaż placówek szkolnych, zwłaszcza w świetle postępującej depopulacji. Analogiczna 

sytuacja dotyczy wskaźnika liczby uczniów przypadających na 1 pomieszczenie szkolne i na 1 oddział szkolny. 

Wychodząc jednak z założenia, że mniejsza liczba uczniów w klasie (oddziale) przekłada się na jakość 

kształcenia, a utrzymanie mniejszych placówek na wsi sprzyja ich dostępności, to sieć placówek w gminach 

wiejskich subregionu należy uznać za optymalną. Wskaźnik dotyczący liczby pomieszczeń szkolnych na 1 

placówkę jest na terenie subregionu bardziej zróżnicowany, zależy bowiem zarówno od wielkości szkoły jak i jej 

                                                 
64 Bez względu na rodzaj etatu. 
65 Ze względu na porównanie danych dla KKSOF z dostępnymi danymi dla województwa. 
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architektury (rozmieszczenia pomieszczeń). Niemniej przeciętna liczba pomieszczeń szkolnych na terenie 

KKSOF (11,7) jest zbliżona do wartości charakteryzującej cały region opolski (11,9). 

 

TABELA 60: Wybrane wskaźniki charakteryzujące sieć szkół podstawowych w roku szkolnym 2013 / 2014. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Liczba uczniów 

na 1 szkołę  

Liczba uczniów 

na 1 pomieszczenie 

w szkołach  

Liczba pomieszczeń 

szkolnych  

na 1 szkołę  

Liczba uczniów  

na 1 oddział 

Bierawa 88,5 7,4 12,0 15 

Cisek 81,0 8,4 9,7 14 

Kędzierzyn – Koźle  191,6 11,4 16,8 18 

Pawłowiczki 63,7 7,3 8,7 11 

Polska Cerekiew 84,0 6,2 13,5 14 

Reńska Wieś 70,4 6,3 11,2 13 

Jemielnica 165,0 16,5 10,0 18 

Leśnica 99,5 10,5 9,5 15 

Strzelce Opolskie 112,9 11,1 10,2 16 

Ujazd 53,0 7,6 7,0 14 

Zawadzkie 120,0 10,0 12,0 18 

KKSOF razem 116,2 9,9 11,7 15 

Województwo Opolskie 123,3 10,4 11,9 16 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS, 2015.  

 

Szczególne znaczenie w skali subregionalnej ma sieć placówek specjalnych w zakresie szkolnictwa 

podstawowego. Należą do nich: 

� Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna (liczba uczniów 55) w Zespole Szkół Specjalnych, Kędzierzyn 

– Koźle, ul. Krasickiego 10; 

� Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna (liczba uczniów 24) w Niepublicznym Zespole Szkół, 

Kędzierzyn – Koźle, ul. Piastowska 19; 

� Szkoła Podstawowa Specjalna (liczba uczniów 24) w Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy 

Społecznej w Kadłubie, ul. Zamkowa 5; 

� Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Leśnicy, ul. 

Kozielska 20; 

� Szkoła Podstawowa Specjalna przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Czarna 2.  
5.3.3. Gimnazja. 

 

Ogółem w roku szkolnym 2014 / 2015 na terenie KKSOF funkcjonuje 26 gimnazjów. Uczęszcza do nich 3746 

uczniów, prowadzonych przez 680 nauczycieli. Średnio na 1 nauczyciela przypada 5,5 uczniów, najmniej w 

Ujeździe (4,0), zaś najwięcej w Leśnicy (8,1). Ze względu na powszechny obowiązek nauczania każdy obywatel 

w wieku gimnazjalnym ma zapewnione miejsce w gimnazjum. Sieć placówek gimnazjalnych (ilość i 

rozmieszczenie) jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb.  
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W niniejszej Koncepcji analizie poddano podstawowe parametry placówek gimnazjalnych. Poza największymi 

miastami subregionu (Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie, Zawadzkie) w pozostałych gminach funkcjonują 

tylko po 1 lub po 2 placówki gimnazjalne. Oznacza to mniejsze zróżnicowanie wskaźników pomiędzy placówkami 

wiejskimi a miejskimi. Na terenach wiejskich jest zazwyczaj mniej uczniów w wieku gimnazjalnym i jednocześnie 

proporcjonalnie mniej placówek, zaś na terenach miejskich odwrotnie. Występują jednak pewne odchylenia od 

średniej uzależnione zarówno od stosunkowo niewielkiej liczby uczniów (Polska Cerekiew) czy od stosunkowo 

niewielkiej liczby placówek w korelacji z liczbą uczniów (Strzelce Opolskie), a także od stosunkowo dużej liczby 

placówek w korelacji z liczbą uczniów (Zawadzkie). 

 

TABELA 61: Sieć gimnazjów na terenie KKSOF w roku szkolnym 2014 / 2015. 

 

Gmina Liczba gimnazjów Liczba uczniów Liczba nauczycieli66 Liczba uczniów 

na 1 nauczyciela 

Bierawa 2 179 25 7,2 

Cisek 1 136 22 6,2 

Kędzierzyn – Koźle  9 1536 343 4,5 

Pawłowiczki 2 194 34 5,7 

Polska Cerekiew 1 93 15 6,2 

Reńska Wieś 2 193 39 4,9 

Jemielnica 1 156 25 6,2 

Leśnica 1 194 24 8,1 

Strzelce Opolskie 3 649 81 8,0 

Ujazd 1 139 35 4,0 

Zawadzkie 3 277 37 7,5 

KKSOF razem 26 3746 680 5,5 

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

 

W roku szkolnym 2013 / 201467 na terenie KKSOF przeciętnie na 1 gimnazjum przypadało 125,1 uczniów i była to 

wartość znacznie niższa od średniej dla województwa (152,8). Natomiast na 1 oddział gimnazjalny przypadało w 

subregionie 21 uczniów, podobnie jak w województwie. Wskaźniki dotyczące zarówno liczby uczniów na 1 

pomieszczenie w gimnazjach jak i liczby pomieszczeń na 1 placówkę były na terenie subregionu zróżnicowane i 

zależały przede wszystkim od kubatury poszczególnych placówek. Niemniej przeciętna liczba uczniów na 1 

pomieszczenie w gimnazjach na terenie KKSOF (12,6) była zbliżona do przeciętnej wartości w województwie 

(12,5), zaś liczba pomieszczeń na 1 placówkę (9,9) była niższa od wartości charakteryzującej cały region opolski 

(12,3). Ostatni wskaźnik może oznaczać, że w subregionie przeciętna placówka gimnazjalna jest kubaturowo 

mniejsza od przeciętnych w regionie. 

     
                                                 
66 Bez względu na rodzaj etatu. 
67 Ze względu na porównanie danych dla KKSOF z dostępnymi danymi dla województwa. 
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TABELA 62: Wybrane wskaźniki charakteryzujące sieć gimnazjów w roku szkolnym 2013 / 2014.  
Jednostka 

administracyjna 

Liczba uczniów 

na 1 gimnazjum 

Liczba uczniów 

na 1 pomieszczenie 

w gimnazjach 

Liczba pomieszczeń 

szkolnych  

na 1 gimnazjum 

Liczba uczniów  

na 1 oddział 

Bierawa 96,0 10,7 9,0 21 

Cisek 138,0 9,9 14,0 20 

Kędzierzyn – Koźle  139,4 15,8 8,8 21 

Pawłowiczki 101,0 12,6 8,0 20 

Polska Cerekiew 102,0 7,8 13,0 17 

Reńska Wieś 113,5 12,6 9,0 25 

Jemielnica 167,0 7,0 24,0 21 

Leśnica 78,7 8,7 9,0 18 

Strzelce Opolskie 163,7 13,3 12,3 22 

Ujazd 158,0 9,3 17,0 23 

Zawadzkie 75,5 15,1 5,0 20 

KKSOF razem 125,1 12,6 9,9 21 

Województwo Opolskie 152,8 12,5 12,3 21 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS, 2015. 

 

Szczególne znaczenie w skali subregionalnej ma sieć placówek specjalnych w zakresie szkolnictwa 

gimnazjalnego. Należą do nich: 

� Publiczne Gimnazjum Specjalne (liczba uczniów 29) w Zespole Szkół Specjalnych, Kędzierzyn – Koźle, 

ul. Krasickiego 10; 

� Niepubliczne Gimnazjum Specjalne (liczba uczniów 3) w Niepublicznym Zespole Szkół, Kędzierzyn – 

Koźle, ul. Piastowska 19; 

� Gimnazjum Specjalne (liczba uczniów 10) w Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w 

Kadłubie, ul. Zamkowa 5; 

� Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Leśnicy, ul. Kozielska 

20; 

� Gimnazjum Specjalne przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Czarna 2. 

 

Placówki gimnazjalne dla dorosłych reprezentuje Gimnazjum dla Dorosłych (liczba uczniów 42) w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących, Kędzierzyn – Koźle, ul. Mostowa 7.  
5.3.4. Szkoły ponadgimnazjalne. 

 

Szkoły ponadgimnazjalne mają charakter usług ponadlokalnych i koncentrują się przede wszystkim w ośrodkach 

miejskich, stąd mają duże znaczenie w skali subregionalnej. Obszar oddziaływania takich placówek uzależniony 

jest głównie od oferty edukacyjnej i jakości kształcenia, ale zazwyczaj, wyłączywszy szkoły o rzadkiej 

specjalizacji, nie przekracza granicy powiatu. Na terenie KKSOF oferta szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

zlokalizowana jest we wszystkich miastach subregionu poza Ujazdem. Sieć placówek jest zróżnicowana, 

zwłaszcza w Kędzierzynie – Koźlu, i składa się ze szkół ogólnokształcących, technicznych, zawodowych i 
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specjalnych o różnych kierunkach i profilach nauczania, w tym dla osób dorosłych. W roku szkolnym 2014 / 2015 

na terenie KKSOF sieć szkół ponadgimnazjalnych składa się z następujących placówek (publiczne i 

niepubliczne): 

 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE: 

� I Liceum Ogólnokształcące, ul. Piramowicza 36 (liczba uczniów 417, liczba nauczycieli 40); 

� II Liceum Ogólnokształcące, ul Matejki 19 liczba uczniów 475, liczba nauczycieli 43); 

� Zespół Szkół Nr 1, ul. Skarbowa 2 (liczba nauczycieli 62): 

- Technikum nr 1 (liczba uczniów 531); 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (liczba uczniów 345); 
� Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, ul. Bohaterów Westerplatte 1 (liczba nauczycieli 49): 

- Technikum nr 2 (liczba uczniów 490); 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 (liczba uczniów 11); 
� Zespół Szkół Nr 3, ul. Sławięcicka 79 (liczba nauczycieli 40): 

- Technikum Nr 3 (liczba uczniów 306); 

- III Liceum Ogólnokształcące (liczba uczniów 87); 
� Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Mostowa 7 (liczba nauczycieli 41): 

- Technikum Nr 4 (liczba uczniów 253); 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 (liczba uczniów 102); 

- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (liczba uczniów 75); 

� Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Kazimierza Wielkiego (liczba nauczycieli 36): 

- Liceum Ogólnokształcące (liczba uczniów 22); 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (liczba uczniów 23); 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – specjalna (liczba uczniów 14); 

� Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Skarbowa 2 (liczba uczniów 191, liczba nauczycieli 8); 

� Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Garncarska 3 (liczba uczniów 228, liczba nauczycieli 24); 

� Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Wojska Polskiego 1 (liczba uczniów 26, liczba nauczycieli 3); 

� Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Piotra Skargi 11 (liczba uczniów 105, liczba nauczycieli 15); 

� Zespól Szkół Specjalnych, ul. Krasickiego 10 (liczba nauczycieli 40):  

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 4 (liczba uczniów 17); 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (liczba uczniów 23); 

� Niepubliczny Zespół Szkół, ul. ul. Piastowska 19 (liczba nauczycieli 21): 

- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (liczba uczniów 7); 

� Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Śiódemka”, ul. Wojska Polskiego 1 (liczba uczniów 294, liczba nauczycieli 9); 

� Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak", ul. Garncarska 3 (liczba uczniów 338, liczba nauczycieli 24); 

� Policealna Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna, ul. Skarbowa 2 (liczba uczniów 78, liczba nauczycieli 6); 

� Policealna Szkoła TEB Edukacja, ul. Piramowicza 36 (liczba uczniów 95, liczba nauczycieli 13). 

 

GMINA REŃSKA WIEŚ: 

� Zespół Szkół w Komornie, ul. Harcerska 81 (liczba uczniów 87, liczba nauczycieli 20): 

- Technikum Agrobiznesu; 

- Technikum Mechanizacji Rolnictwa. 
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GMINA LEŚNICA: 

� Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Leśnicy, ul. Kozielska 20: 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1; 

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy. 

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE: 

� Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 38 (liczba nauczycieli 51): 

- Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi (liczba uczniów 383); 

� Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3, (liczba 

nauczycieli 81): 

- Technikum (liczba uczniów 679); 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (liczba uczniów 349); 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (liczba uczniów 194); 

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Opolskich (liczba uczniów 77); 

� Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie, ul. Zamkowa 5 (liczba nauczycieli 21): 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (liczba uczniów 13). 

 

GMINA ZAWADZKIE: 

� Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, ul. Krótka 1 (liczba uczniów 246, liczba nauczycieli 33): 

- Liceum Ogólnokształcące; 

- Technikum; 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa; 

� Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Czarna 2. 

 

Tak kształtująca się sieć placówek ponadgimnazjalnych (ilość i rozmieszczenie) jest wystarczająca z punktu 

widzenia potrzeb. Młodzież z poszczególnych gmin subregionu, zainteresowana innymi profilami nauczania, 

korzysta również z bogatej sieci placówek zlokalizowanych poza granicami KKSOF, głównie w Opolu i miastach 

konurbacji górnośląskiej. 

 

Ogółem na terenie KKSOF w 2013 roku funkcjonowały 482 podmioty z sekcji „P” (edukacja) co stanowiło 13,98 % 

z ogółu w województwie. 72,82 % tych podmiotów znajduje się w miastach, a ponad połowa (50,83 %) w samym 

Kędzierzynie – Koźlu. 

 

5.3.5. Rozwój usług edukacyjnych. 

 

Problematyka dotycząca rozwoju usług szkolnictwa w skali kraju i regionu, w na terenie KKSOF dotyczy głównie 

jakości tych usług. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego cele 

szczegółowe zagospodarowania przestrzennego w zakresie nauki dotyczą:  

� poprawy poziomu edukacji w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego; 

� poprawy poziomu edukacji w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i policealnego; 

� zwielokrotnienia liczby osób z wyższym wykształceniem; 

� polepszenia dostępności szkolnictwa wyższego. 
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Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… w zakresie systemu edukacyjnego główny nacisk kierują na „takie 

modyfikowanie oferty edukacyjnej, aby w możliwie największym stopniu realizowane kierunki kształcenia dawały 

realną szansę na aktywizację zawodową absolwentów” oraz na „wzmacnianie systematycznej współpracy sektora 

publicznego i biznesu, głównie w ramach pozyskiwania informacji o zapotrzebowaniu na pracowników”. Głównym 

celem rozwojowym w zakresie oświaty w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim jest według Programu ZIT… 

„wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i 

ponadgimnazjalnym”.  

 

Z punktu widzenia gospodarki przestrzennej powyższe cele mają przede wszystkim charakter organizacyjny. 

Przedstawiona w poprzednich podrozdziałach analiza dotycząca bazy oświatowej sugeruje, że podaż obiektów 

szkolnych jest wysoka. Z powodu niekorzystnych zjawisk demograficznych na terenie KKSOF od kilkunastu lat 

likwiduje się kolejne placówki szkolne, zwłaszcza w zakresie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego. W związku z powyższym w niniejszej Koncepcji nie zakłada się potrzeby rezerwy nowych 

terenów ani budowy kolejnych obiektów szkolnych, a tylko w wybranych przypadkach ich doposażenie i 

rozbudowę (np.: o infrastrukturę sportową) zgodnie z listą inwestycji przedstawioną w Programie ZIT… Tym 

samym należy przede wszystkim efektywniej wykorzystać istniejące obiekty i otaczające je rezerwy terenowe. 

 

W zakresie wychowania przedszkolnego należy założyć, że obecna sieć placówek jest wystarczająca z punktu 

widzenia potrzeb. W przypadku dalszego spadku przyrostu naturalnego wyrażonego niską liczbą urodzeń należy 

liczyć się jednak z koniecznością likwidacji wybranych placówek. Utrzymywanie dużych publicznych obiektów 

przedszkolnych tylko dla kilku czy kilkunastu wychowanków nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Gminy wiejskie 

stają więc przed wyborem: albo dążyć do komasacji placówek przedszkolnych (likwidacja małych i 

niedoposażonych obiektów oraz modernizacja większych) albo do ukształtowania sieci małych placówek, przy 

czym w takich przypadkach należy zainteresować się prywatną inicjatywą w zakresie wychowania 

przedszkolnego, z jego współfinansowaniem włącznie. Dotyczy to przede wszystkim małych obiektów 

przedszkolnych (do kilkunastu wychowanków) lokalizowanych na bazie prywatnych obiektów, których zasób wraz 

z postępującą depopulacją będzie się powiększał. Wsparcie dla prywatnej inicjatywy przedszkolnej powinno 

nastąpić także na terenie największych miast subregionu, w tym także z wykorzystaniem (najem, dzierżawa) 

obiektów komunalnych. 

 

W zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego również należy liczyć się z koniecznością likwidacji 

wybranych placówek. Obserwując liczbę urodzeń można założyć, że na terenie każdej z gmin wiejskich 

subregionu wystarczająca z punktu widzenia potrzeb będzie sieć składająca się z 2 szkół podstawowych oraz 1 

gimnazjum. Dalszego zmniejszenia liczby obiektów szkolnictwa podstawowego należy spodziewać się także w 

gminie Strzelce Opolskie i w Kędzierzynie – Koźlu. W przypadku szkolnictwa gimnazjalnego obecna sieć 

placówek w gminach miejskich i miejsko – wiejskich wydaje się być optymalna w perspektywie najbliższych 

kilkunastu lat. 

 

Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie i Zawadzkie pozostaną głównymi ośrodkami koncentracji placówek 

ponadgimnazjalnych w subregionie. Należy jednak liczyć się z tym, że w dobie rozwoju transportu publicznego 

pomiędzy największymi miastami regionu, część lokalnej młodzieży może wybierać na miejsce nauki lepsze 

jakościowo placówki zlokalizowane poza subregionem, a więc tak ważna jest wspomniana na początku 

niniejszego podrozdziału poprawa poziomu edukacji w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i policealnego. 

Szkoły średnie, w odróżnieniu od szkół podstawowych i gimnazjów, konkurują o uczniów, zwłaszcza w czasach 
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niżu demograficznego, a więc niedostosowanie ponadgimnazjalnej bazy edukacyjnej do bieżących potrzeb i 

oczekiwań młodzieży może skutkować likwidacją poszczególnych szkół. 

 

5. 4. Kultura. 

 

5.4.1. Organizacja oferty kulturalnej. 

 

Rozpowszechnianiem kultury na terenie poszczególnych gmin KKSOF zajmują się przede wszystkim następujące 

instytucje: 

� Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, ul. Kościelna 2; 

� Gminny Ośrodek Kultury w Cisku, ul. Planetorza 30; 

� Miejski Ośrodek Kultury, Kędzierzyn – Koźle, al. Jana Pawła II 27; 

� Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi, ul. Reński Koniec 2; 

� Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Leśnica, ul. Nad Wodą 15; 

� Strzelecki Ośrodek Kultury, Strzelce Opolskie, Plac Stefana Żeromskiego 7; 

� Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, ul. 3–go Maja 5. 

 

Na terenie gmin: Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Jemielnica i Zawadzkie nie ma sformalizowanych centralnych 

instytucji stricte kulturalnych, prowadzonych przez poszczególne gminy. 

 

Ponadto organizacją działalności kulturalnej dla mieszkańców zajmują się także następujące, większe instytucje 

(poza bibliotekami): 

� Dom Kultury w Dziergowicach, ul. Dworcowa 5 (gmina Bierawa); 

� Dom Kultury w Starej Kuźni, ul. Brzozowa 33 (gmina Bierawa); 

� Podległe Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kędzierzynie – Koźlu: 

- Dom Kultury „Chemik”, al. Jana Pawła 27; 

- Dom Kultury „Koźle”, ul. Skarbowa 10; 

- Dom Kultury „Koźle – Rogi”, ul. Główna 54; 

- Dom Kultury „Lech", ul. Wyzwolenia 7b.  

� Spółdzielczy Dom Kultury „Chemik”, Kędzierzyn – Koźle, ul. 9 Maja 6; 

� Spółdzielczy Dom Kultury „Komes”, Kędzierzyn – Koźle, ul. Kazimierza Wielkiego 9; 

� Klub Muzyczny „Kajtek”, Kędzierzyn – Koźle, ul. Królowej Jadwigi 10; 

� Powiatowe Centrum Kultury, Strzelce Opolskie, ul. Dworcowa 23; 

� Interaktywne Centrum Edukacyjno – Oświatowe Wioska Internetowa, Kielcza, ul. Ks. Wajdy (gmina 

Zawadzkie); 

� Interaktywne Centrum Edukacyjno – Oświatowe Wioska Internetowa, Żędowice, ul. Strzelecka 35 

(gmina Zawadzkie). 

 

Wymienione instytucje kultury podstawową działalność opierają na współpracy ze szkołami podstawowymi i 

gimnazjalnymi oraz na organizacji dla dzieci i młodzieży imprez kulturalnych, np.: w postaci spotkań autorskich 

czy konkursów, a także możliwości zrzeszania się w różnych sekcjach zainteresowań. Ponadto podejmują 

działania na rzecz lokalnej społeczności poprzez organizację różnego rodzaju spotkań z okazji świąt 

państwowych, gminnych i okolicznościowych, jak również imprez o charakterze masowym. Na co dzień 
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współpracują z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami. Wspomagają wszelkie lokalne inicjatywy 

kulturalne, tworząc historię poszczególnych gmin. 

 

TABELA 63: Sieć podstawowych placówek kulturalnych na terenie KKSOF w 2014 roku. 

 

Gmina Domy kultury Świetlice wiejskie Biblioteki i filie 

Bierawa 3 6 5 

Cisek 1 12 2 

Kędzierzyn – Koźle  6  8 

Pawłowiczki 2 16 5 

Polska Cerekiew  – 10 3 

Reńska Wieś 1 11 2 

Jemielnica – 7 2 

Leśnica 1 11 6 

Strzelce Opolskie 2 18 6 

Ujazd 2 5 3 

Zawadzkie 1 1 3 

KKSOF razem 19 97 45 

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

 

Spośród 5 miast i 118 wsi sołeckich zlokalizowanych na terenie KKSOF jedynie w 26 wsiach sołeckich nie ma 

żadnej infrastruktury kulturalnej (dom kultury, świetlica, biblioteka), z czego: 

� 3 wsie sołeckie w gminie Bierawa; 

� 1 wieś sołecka w gminie Cisek; 

� 3 wsie sołeckie w gminie Pawłowiczki; 

� 3 wsie sołeckie w gminie Polska Cerekiew; 

� 4 wsie sołeckie w gminie Reńska Wieś; 

� 9 wsi sołeckich w gminie Strzelce Opolskie; 

� 3 wsie sołeckie w gminie Ujazd. 

 

5.4.2. Biblioteki. 

 

Zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu oraz rozwojowi kultury i wiedzy służą 

placówki biblioteczne. Na terenie KKSOF należą do nich: 

� placówki biblioteczne podległe Gminnemu Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie; 

� placówki biblioteczne podległe Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku; 

� Miejska Biblioteka Publiczna, Kędzierzyn – Koźle, ul. Rynek 3, wraz z filiami; 

� Gminna Biblioteka Publiczna, Pawłowiczki, ul. Korfantego 3, wraz z filiami; 

� Gminna Biblioteka Publiczna, Polska Cerekiew, ul. Ligonia 2, wraz z filiami; 

� Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi, ul. Raciborska 27, wraz z filią; 

� Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy, ul. Szkolna 2, wraz z filią; 

� Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna, Leśnica, ul. Nad Wodą 15, wraz z filiami; 

� Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Strzelce Opolskie, Plac Stefana Żeromskiego 7, wraz z filiami; 
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� Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe, ul. 3–go Maja 5, wraz z filiami; 

� Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13A, wraz z filiami. 

 

Zakres działania poszczególnych bibliotek obejmuje przede wszystkim: 

� gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 

dotyczących własnego regionu; 

� udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie 

wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób 

niepełnosprawnych; 

� prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej; 

� popularyzację książek i czytelnictwa; 

� współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i 

towarzystwami w rozwijaniu u zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa; 

 

Na terenie gmin: Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Jemielnica i Zawadzkie to właśnie Gminne Biblioteki Publiczne 

pełnią jednocześnie formę placówek, na których opiera się rozpowszechnianie kultury. Ogółem na terenie KKSOF 

funkcjonuje 45 bibliotek co stanowi 13,79 % z ogółu placówek w województwie. Z racji tego, że wskaźnik ten jest 

niższy od udziału populacji KKSOF w ramach województwa (16,12 %), to również niższy musi być wskaźnik 

dotyczący dostępności do placówek bibliotecznych. Na terenie KKSOF na 1 bibliotekę przypada przeciętnie 3679 

mieszkańców, zaś w województwie 3025. Najmniej korzystny wskaźnik występuje w Kędzierzynie – Koźlu (7899 

mieszkańców), aczkolwiek jest on charakterystyczny dla gmin miejskich, zaś najkorzystniejszy w gminie Leśnica 

(1145 mieszkańców). Gęstość bibliotek (ilość bibliotek na 100 km²) jest na terenie KKSOF (3,7) nieznacznie 

korzystniejsza od średniej wojewódzkiej (3,4) i kształtuje się od 2,0 w gminie Reńska Wieś do 6,5 w Kędzierzynie 

– Koźlu. Jakość oferty bibliotecznej możemy określić między innymi poprzez zasobność księgozbioru (księgozbiór 

na 1000 mieszkańców). Na terenie KKSOF wskaźnik ten wynosi 3419 woluminów i jest niższy od średniej dla 

województwa opolskiego (3961). Obliczany w ten sposób zasób najbogatszy jest w gminie Polska Cerekiew 

(9874), zaś najskromniejszy w Kędzierzynie – Koźlu (2426). 

 

5.4.3. Pozostała infrastruktura kulturalna. 

 

Do ważniejszych, uprzednio nie wymienionych obiektów kulturalnych na terenie KKSOF należą: 

� Kino „Chemik”, Kędzierzyn – Koźle, al. Jana Pawła II 27; 

� Kino „Twierdza”, Kędzierzyn – Koźle, ul. Skarbowa 10; 

� Kino „Helios”, Kędzierzyn – Koźle, al. Armii Krajowej 38; 

� Baszta, siedziba Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, Kędzierzyn – Koźle, ul. Kraszewskiego 5b; 

� Muzeum Czynu Powstańczego, Góra Świętej Anny, ul. Leśnicka 28 (gmina Leśnica); 

� Muzeum Misyjne, Góra Świętej Anny, ul. Klasztorna 6 (gmina Leśnica); 

� Galeria Sztuki, Małe Muzeum Leśnickie, Leśnica, Plac Targowy 2; 

� Regionalna Izba Tradycji, Zawadzkie, ul. Krótka 1; 

� Interaktywna Izba Hutnicza, Zawadzkie, ul. Dworcowa 2 – 3. 

 

Oferta najpowszechniej kojarzonych z kulturą placówek takich jak: kina, teatry, instytucje muzyczne, muzea, 

galerie i salony sztuki jest śladowa. Dotyczy to nie tylko subregionu, ale i całego województwa opolskiego. Na 

terenie KKSOF funkcjonują 3 kina stałe, w tym 1 multipleks (tylko w Kędzierzynie – Koźlu) oraz 2 muzea 
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(Kędzierzyn – Koźle i Góra Świętej Anny). Nie ma placówek teatralnych, instytucji muzycznych, galerii i salonów 

sztuki. Z wymienionych usług wyższego rzędu mieszkańcy subregionu mogą korzystać dopiero w Opolu, ale ze 

względu na ubogą ofertę i tam występującą, kierują się najczęściej do wybranych ośrodków pobliskiej konurbacji 

górnośląskiej. Należy nadmienić, że w subregionie oferta kulturalna jest oczywiście bogatsza od powyżej 

przedstawionej, ale opiera się przede wszystkim na zasadzie półamatorskiej. Poszczególne ośrodki kultury 

umożliwiają w wybrane dni projekcje seansów filmowych, funkcjonują amatorskie teatry czy zespoły muzyczne, 

które dają przedstawienia dla lokalnej społeczności. Ofertę kulturalną prowadzą także liczne stowarzyszenia i 

ośrodki wyznaniowe (religijne). Niemniej tego typu oferta nie jest skierowana do masowego odbiorcy. Ogółem na 

terenie KKSOF w 2013 roku funkcjonowało 98 podmiotów z sekcji „R” dział 90 (działalność twórcza związana z 

kulturą) i 91 (działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą) co stanowiło 

15,76 % z ogółu w województwie. Ponad 1/3 z ogółu podmiotów z sekcji „R” dział 90 i 91 (38,78 %) odnotowano 

w Kędzierzynie – Koźlu, natomiast łącznie we wszystkich miastach subregionu miało siedzibę 59,18 % tych 

podmiotów. 

 

5.4.4. Uczestnictwo w życiu kulturalnym. 

 

W 2013 roku na terenie KKSOF w sformalizowanych instytucjach kultury funkcjonowało 101 zespołów 

artystycznych (17,06 % z ogółu w województwie), posiadających 1816 członków (18,85 %) oraz 91 kół (18,27 %), 

posiadających 1963 członków (18,33 %). Zorganizowano 2671 imprez kulturalnych (30,71 % z ogółu w 

województwie) oraz 14 imprez masowych (17,50 %). Każdy z powyższych wskaźników był wyższy od udziału 

populacji KKSOF w ramach województwa (16,12 %). Na terenie gmin: Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Jemielnica 

i Zawadzkie nie zarejestrowano zespołów artystycznych i kół ze względu na formalny brak scentralizowanych 

instytucji kultury (nie licząc bibliotek). Imprez kulturalnych nie zorganizowano tylko na terenie gmin: Pawłowiczki, 

Polska Cerekiew i Zawadzkie, zaś imprezy masowe o charakterze kulturalnym odbyły się tylko w Kędzierzynie – 

Koźlu oraz w gminach: Polska Cerekiew, Reńska Wieś i Ujazd. Najkorzystniejsze wskaźniki obrazujące faktyczną 

dostępność i zainteresowanie życiem kulturalnym i artystycznym (liczba zespołów i kół oraz ich członków na 1000 

mieszkańców), spośród gmin, które umożliwiały takie zrzeszanie się, odnotowano w gminie Bierawa, zaś najmniej 

korzystne w gminie Leśnica. 

 

5.4.5. Rozwój usług kultury. 

 

Problematyka dotycząca rozwoju usług kultury w skali kraju i regionu, w na terenie KKSOF dotyczy głównie 

dostępności i jakości tych usług. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

cele szczegółowe zagospodarowania przestrzennego w zakresie kultury dotyczą:  

� umożliwienia mieszkańcom województwa dostępu do różnych form kultury; 

� wspierania i wzmacniania inicjatyw z zakresu kultury. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… w zakresie usług kultury główny nacisk kierują na „pielęgnowanie 

istniejącego dziedzictwa kulturowego (…), które pozwoli na wzmocnienie poczucia identyfikacji ludzi z miejscem 

zamieszkania, co w skali subregionu przełoży się na wypracowanie mechanizmów przeciwdziałania zjawisku 

depopulacji” oraz na „skoordynowane interwencje publiczne związane z infrastrukturą kultury”. Głównym celem 

rozwojowym w zakresie dostępu do oferty kulturalnej w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim jest według 

Programu ZIT… „wzrost znaczenia kultury, jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego w Subregionie 

Kędzierzyńsko – Kozielskim”. 
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TABELA 64: Usługi kultury w 2013 roku. 

 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek Kędzierzyn 

– Koźle  

Pawłowiczki Polska 

Cerekiew 

Reńska 

Wieś 

Jemielnica Leśnica Strzelce 

Opolskie 

Ujazd Zawadzkie KKSOF 

razem 

Województwo 

Opolskie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Infrastruktura kultury 

Domy kultury 

na 1000 mieszkańców 

0,38 0,17 0,09 0,26 –  0,12 – 0,12 0,06 0,32 0,08 0,12 0,22 

Domy kultury na 100 km² 2,52 1,41 4,84 1,31 – 1,02 – 1,05 0,99 2,41 1,22 1,58 2,33 

Liczba mieszkańców 

na 1 kino stałe 

– – 21065 – – – – – – – – 53958 71744 

Liczba mieszkańców 

na 1 muzeum 

– – 63194 – – – – 8018 – – – 80937 62776 

Liczba mieszkańców na 

1 galerię i salon sztuki 

– – – – – – – – – – – – 334805 

Liczba mieszkańców 

na 1 teatr 

– – – – – – – – – – – – 502208 

Biblioteki 

Ilość mieszkańców  

na 1 bibliotekę 

1562 2915 7899 1567 1422 4124 2382 1145 3913 2115 3959 3679 3025 

Biblioteki na 100 km² 4,2 2,8 6,5 3,3 5,0 2,0 2,7 2,1 3,9 3,6 3,7 3,7 3,4 

Księgozbiór w wolum. 

ma 1000 mieszkańców 

3657 4050 2426 6654 9874 4260 5087 3092 2707 3572 4211 3419 3961 

Wypożyczenia w wolum. 

na 1 czytelnika 

17,1 15,9 28,0 17,5 22,0 6,1 17,2 5,9 23,0 16,9 19,3 21,0 18,9 

Czytelnicy  

na 1000 mieszkańców 

107 113 146 103 195 205 133 248 131 112 93 142 161 
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Uczestnictwo w życiu kulturalnym 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Zespoły artystyczne 13 1 38 – – 10 – 5 29 5 – 101 592 

Członkowie zespołów 

artystycznych 

122 38 891 – – 135 – 47 491 92 – 1816 9633 

Koła (kluby) 13 – 46 – – – – 2 28 2 – 91 498 

Członkowie kół (klubów) 203 – 1260 – – – – 62 388 50 – 1963 10712 

Imprezy kulturalne 134 13 973 – – 79 12 57 1369 34 – 2671 8698 

Imprezy masowe – – 9 – 1 2 – – – 2 – 14 80 

Zespoły artystyczne 

na 1000 mieszkańców 

1,7 0,2 0,6 – – 1,2 – 0,6 0,9 0,8 – 0,6 0,6 

Członkowie zespołów 

artystycznych 

na 1000 mieszkańców 

 

15,6 

 

6,5 

 

14,1 

 

– 

 

– 

 

16,4 

 

– 

 

5,9 

 

15,7 

 

14,5 

 

– 

 

11,2 

 

9,6 

Koła (kluby) 

na 1000 mieszkańców 

1,7 – 0,7 – – – – 0,2 0,9 0,3 – 0,6 0,5 

Członkowie kół (klubów) 

na 1000 mieszkańców 

26,0 – 19,9 – – – – 7,7 12,4 7,9 – 12,1 10,7 

Imprezy kulturalne 

na 1000 mieszkańców 

17,2 2,2 15,4 – – 9,6 1,7 7,1 43,7 5,4 – 16,5 8,7 

Imprezy masowe 

na 10000 mieszkańców 

– – 1,4 – 2,3 2,4 – – – 3,2 – 0,9 0,8 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 
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Z punktu widzenia gospodarki przestrzennej powyższe cele mają przede wszystkim charakter organizacyjny. 

Przedstawiona w poprzednich podrozdziałach analiza dotycząca bazy kulturalnej sugeruje, że podaż obiektów 

jest wysoka. Sieć domów kultury i świetlic wiejskich jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb. Miejscowości, 

które nie posiadają świetlic wiejskich charakteryzują się niskim zaludnieniem oraz niewielką odległością do wsi, w 

których taka infrastruktura istnieje. Jedynie gmina Ujazd planuje budowę świetlicy wiejskiej w Nogowczycach. 

Osobną kwestią jest potrzeba utworzenia centralnych instytucji kultury w gminach: Pawłowiczki, Polska Cerekiew, 

Jemielnica i Zawadzkie bądź włączenie tej oferty do funkcjonujących instytucji sportowo – rekreacyjnych (Polska 

Cerekiew i Zawadzkie). Wymienione Gminy posiadają niezbędną infrastrukturę komunalną umożliwiającą 

funkcjonowanie odrębnych usług kultury.  

 

Sieć placówek bibliotecznych wraz z ich filiami jest także wystarczająca z punktu widzenia potrzeb i żadna z Gmin 

nie planuje uszczuplenia bądź rozbudowy tej sieci. 

 

Rozwój usług kultury wyższego rzędu (kina czy instytucje muzyczne) uzależniony jest od realnego popytu, 

którego podstawą jest liczba ludności. Budowa nowych czy adaptacja istniejących obiektów na kina stałe 

(zwłaszcza na terenach wiejskich) wydaję się zbędna, podobnie z instytucjami muzycznymi (opera czy 

filharmonia). Usługi związane z dostępem do muzyki rozrywkowej zapewnia sieć prywatnych lokali 

gastronomiczno – rozrywkowych oraz możliwość organizacji koncertów masowych na bazie istniejących 

stadionów czy hal sportowych. Rozwój galerii i salonów sztuki, a także teatrów można stymulować poprzez 

szersze udostępnianie funkcjonującej bazy dla lokalnych artystów. Na terenie KKSOF organizacja imprez 

masowych o zasięgu subregionalnym powinna koncentrować się w Kędzierzynie – Koźlu i uzupełniająco w 

Strzelcach Opolskich. Lokalne walory historyczno – kulturowe można, a nawet trzeba podkreślać poprzez rozwój 

sieci muzeów. W Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 65 planuje się utworzenie muzeum dotyczącego dziedzictwa 

Cystersów.  

 

W związku z powyższym na etapie niniejszej Koncepcji 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. 

 

Usługi kultury wymagają przede wszystkim reorganizacji i rozszerzenia obecnej oferty. Poszczególne instytucje 

kultury pełnią rolę centrum życia kulturalnego. Ich działalność cieszy się szerokim zainteresowaniem 

mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży i osób starszych. Na terenach wiejskich ogólnodostępne świetlice pełnią w 

pewnym sensie rolę satelitów (filii) ośrodków kultury. Również tutaj zwiększa się zapotrzebowanie na usługi 

oferowane przez te obiekty. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi kultury należy zintensyfikować 

działania w kierunku umożliwiającym mieszkańcom, szczególnie młodym, zrzeszania się w ramach dodatkowych 

kół, grup i sekcji kulturalnych. Działania te prowadzą do zachęcenia uczestnictwem w życiu kulturalnym coraz 

większej liczby mieszkańców. Osiągane są między innymi poprzez szersze dostosowanie oferty w kierunku 

potrzeb różnych grup wiekowych i powiązanie jej z innymi rodzajami aktywności, szczególnie w dziedzinach 

sportu, rekreacji czy rozrywki. Sekcje wymagające większej powierzchni użytkowej czy specjalistycznego, 

drogiego sprzętu oraz fachowej kadry powinny mieć charakter usług o zasięgu subregionalnym i funkcjonować w 

Kędzierzynie – Koźlu oraz Strzelcach Opolskich. Zintensyfikowanie usług kultury ma również na celu 

wzbogacenie programu imprez kulturalnych, opublikowania go w formie cyklicznego (corocznego) 

subregionalnego kalendarium i jego upowszechnienie na zewnątrz (np.: w formie ogólnodostępnej ulotki czy 
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folderu). Pożądana jest tutaj także współpraca i koordynacja z lokalnymi stowarzyszeniami oraz podmiotami 

prywatnymi i włączenie ich imprez do subregionalnego kalendarza imprez kulturalnych. 

 

Ponadto należy rozważyć przyszłą formę finansowania usług kultury. Podstawową barierą rozwoju życia 

kulturalnego oraz inicjatyw społecznych jest brak środków finansowych i technicznych. Niniejsza propozycja ma 

na celu reorganizację formy finansowania usług kultury poprzez częściowe urynkowienie. Infrastruktura społeczna 

na terenie KKSOF charakteryzuje się znacznym zasobem powierzchni użytkowych, a dodatkowo planowane są 

dalsze rozbudowy i modernizacje. Ideą reorganizacji jest częściowa dzierżawa wspomnianych zasobów na 

drodze postępowania konkursowego czy przetargowego. Z przyczyn oczywistych etatowa kadra pracowników 

poszczególnych instytucji kultury nie jest w stanie animować zajęć z wielu, zwłaszcza specjalistycznych dziedzin. 

Poszczególne gminy bądź upodmiotowana jednostka subregionalna może wspierać rozwój oferty kulturalnej 

poprzez angażowanie instruktorów czy animatorów bądź pasjonatów różnych dziedzin, funkcjonujących jako 

prywatne podmioty, i udostępnianie im (np.: poprzez wynajem) pomieszczeń. Praktyka gospodarki wolnorynkowej 

wykazuje niezaprzeczalnie większe zaangażowanie podmiotów prywatnych nad publicznymi. Jest to jednak 

ryzykowne ze względu na sprzeczność pomiędzy pełnieniem zadań publicznych w dziedzinie kultury, a dążeniem 

do ekonomicznych zysków. Jednak odpowiedni system dotacji np.: do cen sprzedanych biletów lub do 

konkretnych przedsięwzięć (np.: kursy doszkalające, sekcje zainteresowań o wykwalifikowanej tematyce, itp.) 

umożliwiłby z jednej strony wyzwolenie inicjatywy w duchu gospodarki wolnorynkowej, a z drugiej zapewniłby 

wartościową i nie wyłącznie komercyjną ofertę kulturalno – edukacyjną. 

 

5. 5. Sport. 

 

5.5.1. Organizacja oferty sportowej. 

 

Funkcjonowanie publicznych ośrodków sportowych, amatorskich i zawodowych klubów, posiadających liczne 

sekcje sportowe oraz urozmaicona infrastruktura sportowa to podstawowa możliwość rozwoju kultury fizycznej 

wśród mieszkańców subregionu, a szczególnie dzieci i młodzieży. Organizacją życia sportowego na szczeblu 

publicznym (samorządowym) zajmują się następujące podmioty: 

� Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, ul. Kościelna 2; 

� Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kędzierzyn – Koźle, al. Jana Pawła II 29; 

� Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ul. Parkowa 20 (gmina Polska Cerekiew); 

� Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Leśnica, ul. Nad Wodą 15; 

� Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (Plac Żeromskiego) oraz 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Strzelce Opolskie, ul. Strzelców Bytomskich 2a; 

� Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki, Zawadzkie, ul. Opolska 23. 

 

Publiczne instytucje sportowe podstawową działalność opierają na współpracy ze szkołami podstawowymi i 

gimnazjalnymi oraz na organizacji imprez sportowych, a także umożliwiają zrzeszanie się w różnych sekcjach. Na 

terenie gmin: Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Jemielnica i Ujazd nie ma sformalizowanych centralnych 

instytucji stricte sportowych, prowadzonych przez poszczególne gminy. 

 

Ponadto organizacją działalności sportowej dla mieszkańców zajmują się także następujące instytucje, które 

dodatkowo umożliwiającą zrzeszanie się w zespołach i sekcjach sportowych: 

� Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”, Strzelce Opolskie, ul. Opolska 46; 
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� Ludowe Zespoły (Kluby) Sportowe (na terenach wiejskich); 

� profesjonalne kluby sportowe (np.: „ZAKSA” Kędzierzyn – Koźle, „Chemik” Kędzierzyn – Koźle, „Odra” 

Kędzierzyn – Koźle, „Piast” Strzelce Opolskie, „Lewada” Zakrzów, „Stal” Zawadzkie”); 

� amatorskie kluby i zrzeszenia sportowe; 

� stowarzyszenia sportowe.  

 

Ogółem na terenie KKSOF w 2013 roku funkcjonowały 184 podmioty z sekcji „R” dział 93 (działalność sportowa, 

rozrywkowa i rekreacyjna) co stanowiło 14,67 % z ogółu w województwie. Blisko połowę z ogółu podmiotów z 

sekcji „R” dział 93 (47,83 %) odnotowano w Kędzierzynie – Koźlu, natomiast 67,93 % znajdowało się łącznie we 

wszystkich miastach subregionu. 

 

5.5.2. Infrastruktura sportowa. 

 

TABELA 65: Podstawowa infrastruktura sportowo – rekreacyjna na terenie KKSOF w 2014 roku. 

 

Gmina Hala 

sportowa 

Sala 

gimnastyczna 

Stadion 

wielofunkcyjny 

Boisko 

piłkarskie 

ORLIK Place 

zabaw 

Bierawa –  5 – 6 – 12 

Cisek 1 – 1 4 1 9 

Kędzierzyn – Koźle  2 25 6 2 4 28 

Pawłowiczki 1 3 – 8 – 17 

Polska Cerekiew – 2 – 2 1 7 

Reńska Wieś – 5 1 11 1 14 

Jemielnica – 1 2 4 1 6 

Leśnica 1 3 1 10 – 12 

Strzelce Opolskie 2 9 2 11 1 22 

Ujazd 2 2 1 6 – 9 

Zawadzkie 1 4 1 3 2 2 

KKSOF razem 10 59 15 64 11 138 

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

 

Ponadto infrastrukturę sportowo – rekreacyjną w subregionie uzupełniają liczne mniejsze boiska przeznaczone do 

innych niż piłka nożna gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, itd.), a także korty tenisowe, siłownie na 

świeżym powietrzu, itp. Spośród 5 miast i 118 wsi sołeckich zlokalizowanych na terenie KKSOF w 61 wsiach 

sołeckich nie ma żadnej infrastruktury sportowej (poza placami zabaw), z czego: 

� 5 wsi sołeckich w gminie Bierawa; 

� 9 wsi sołeckich w gminie Cisek; 

� 15 wsi sołeckich w gminie Pawłowiczki; 

� 9 wsi sołeckich w gminie Polska Cerekiew; 

� 3 wsie sołeckie w gminie Reńska Wieś; 

� 1 wieś sołecka w gminie Jemielnica; 

� 16 wsi sołeckich w gminie Strzelce Opolskie; 

� 3 wsie sołeckie w gminie Ujazd. 
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Do najważniejszych i największych zarazem obiektów sportowych należą przede wszystkim: 

� stadion sportowy „Kuźniczka”, Kędzierzyn – Koźle, ul. Grunwaldzka 71; 

� stadion sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, Strzelce Opolskie, ul. Strzelców 

Bytomskich 2a; 

� stadion sportowy, Ujazd, ul. Chrobrego; 

� stadion sportowy, Zawadzkie, ul. Opolska 1; 

� Hala widowiskowo – sportowa „Azoty”, Kędzierzyn – Koźle, ul. Mostowa 1a; 

� Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”, Strzelce Opolskie, ul. Opolska 46. 

 

Do ważniejszych, uprzednio nie wymienionych obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie KKSOF należą: 

� ośrodki wodne: 

- Dziergowice, ul. Dworcowa (gmina Bierawa); 

- Akwen Dębowa (gmina Reńska Wieś); 

- Akwen Kobylice (gmina Cisek); 

� przystanie wodne: 

- Dziergowice (gmina Bierawa); 

- Lubieszów (gmina Bierawa);  

- przystań kajakowa na rzece Kłodnicy (Kędzierzyn – Koźle, ul. Grunwaldzka); 

- przystań kajakowa w Koźlu (Kędzierzyn – Koźle, ul. Stara Odra); 

- przystań żeglugi pasażerskiej Yacht Club „Szkwał” (Kędzierzyn – Koźle, ul. Wyspa); 

- przystań rzeczna dla jachtów i łodzi motorowych „Marina Lasoki” (Kędzierzyn – Koźle, ul. 

Lasoki); 

- Kielcza (gmina Zawadzkie); 

- Żędowice (gmina Zawadzkie); 

- Zawadzkie; 

� kryte pływalnie: 

- Kędzierzyn–Koźle, al. Jana Pawła II 31; 

- Strzelce Opolskie, ul. Opolska 46; 

� odkryte pływalnie: 

- kompleks sportowo – rekreacyjny „Azotor”, Kędzierzyn – Koźle, ul. Mostowa 1; 

� ośrodki jeździeckie: 

- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Jeździectwie i Klub Jeździecki „Lewada”, na bazie 

infrastruktury Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ul. Parkowa 20 (gmina 

Polska Cerekiew). 

 

Wymienione powyżej obiekty mają szczególne znaczenie w subregionie. Ich oddziaływanie przekracza nie tylko 

granice poszczególnych gmin czy powiatów, ale także regionu.  
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TABELA 66: Usługi sportu w 2012 roku. 

 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek Kędzierzyn 

– Koźle  

Pawłowiczki Polska 

Cerekiew 

Reńska 

Wieś 

Jemielnica Leśnica Strzelce 

Opolskie 

Ujazd Zawadzkie KKSOF 

razem 

Województwo 

Opolskie 

Kluby sportowe 3 3 21 8 5 8 2 5 16 5 6 82 513 

Sekcje sportowe 8 4 38 10 6 12 2 5 27 6 6 124 841 

Członkowie klubów 295 115 1476 229 193 404 98 257 1081 249 472 4869 29042 

Ćwiczący w klubach 225 120 1282 239 137 367 138 245 941 238 549 4481 28484 

Liczba mieszkańców  

na 1 klub sportowy 

2603 1943 3009 979 853 1031 3574 1604 1957 1269 1980 1974 1958 

Liczba mieszkańców  

na 1 sekcję sportową 

976 1458 1663 784 711 687 3574 1604 1159 1058 1980 1305 1194 

Sekcje sportowe  

na 1 klub sportowy 

2,67 1,33 1,81 1,25 1,20 1,50 1,00 1,00 1,69 1,20 1,00 1,51 1,64 

Członkowie klubów 

sportowych na 1 klub 

98 38 70 29 39 51 49 51 68 50 79 59 57 

Ćwiczący w klubach 

sportowych na 1 klub 

75 40 61 30 27 46 69 49 59 48 92 55 56 

Członkowie klubów  

na 1000 mieszańców 

38 20 23 29 45 49 14 32 35 39 40 30 29 

Ćwiczący w klubach  

na 1000 mieszańców 

29 21 20 31 32 44 19 31 30 38 46 28 28 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 
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5.5.3. Uczestnictwo w życiu sportowym. 

 

W 2012 roku na terenie KKSOF funkcjonowały 82 kluby sportowe (15,98 % z ogółu w województwie), składające 

się z 124 sekcji sportowych (14,74 %). W klubach sportowych odnotowano 4869 członków (16,77 % z ogółu w 

województwie) oraz 4481 osób aktywnie ćwiczących (15,73 %). Poza liczbą członków klubów sportowych każdy z 

powyższych wskaźników był niższy od udziału populacji KKSOF w ramach województwa (16,12 %). 1/4 (25,61 %) 

z ogółu klubów sportowych w subregionie oraz blisko 1/3 (30,65 %) z ogółu sekcji sportowych funkcjonuje w 

Kędzierzynie – Koźlu, natomiast łączny udział miast subregionu w ich ogólnej liczbie wynosi odpowiednio: 43,90 

% i 45,97 %. Spośród wszystkich członków klubów sportowych i osób ćwiczących na terenie KKSOF, 

odpowiednio: 30,31 % i 28,61 % odnotowano w Kędzierzynie – Koźlu, zaś we wszystkich miastach subregionu: 

56,03 % i 56,35 %. Wartość powyższych wskaźników jest korzystna albowiem sugeruje, że ponad połowa klubów 

i sekcji sportowych funkcjonuje na obszarach wiejskich, natomiast udział członków klubów sportowych i osób 

ćwiczących odpowiada odsetkowi ludności wiejskiej w subregionie, a więc sport nie został zdominowany przez 

miasta. Przeciętnie na 1 klub w KKSOF przypada 1,51 sekcji sportowej (w województwie 1,64) co sugeruje, że 

najczęściej są to małe kluby jednosekcyjne.  

 

Najkorzystniejsze wskaźniki obrazujące faktyczną dostępność do klubów i sekcji sportowych (liczba mieszkańców 

na 1 klub i 1 sekcję) odnotowano w gminach Polska Cerekiew (853 mieszkańców na 1 klub) i Reńska Wieś (687 

mieszkańców na 1 sekcję), zaś najmniej korzystne w gminie Jemielnica (w obu kategoriach po 3574 

mieszkańców). Największe zainteresowanie udziałem w życiu sportowym (członkowie klubów i ćwiczący na 1000 

mieszkańców) odnotowano w gminach Reńska Wieś (49 członków) i Zawadzkie (46 ćwiczących), zaś najmniejsze 

w gminie Jemielnica (odpowiednio: 14 i 19). Najwięcej sekcji sportowych w jednym klubie występuje przeciętnie w 

gminie Bierawa (2,67), zaś w gminach: Jemielnica, Leśnica i Zawadzkie każdy z klubów posiada tylko 1 sekcję. 

Najliczniejsze kluby pod względem przeciętnej liczby członków występują w gminie Bierawa (98), natomiast pod 

względem przeciętnej liczby ćwiczących w gminie Zawadzkie (92), zaś najmniej zasobne kadrowo są kluby w 

gminach Pawłowiczki (29 członków) i Polska Cerekiew (27 ćwiczących). W 2013 spośród 48 imprez masowych o 

charakterze sportowym (z wyłączeniem rozgrywek ligowych) zorganizowanych na terenie województwa 

opolskiego, 3 odbyły się na terenie KKSOF, z czego 1 w Kędzierzynie – Koźlu i 2 w gminie Reńska Wieś.  

 

5.5.4. Rozwój usług sportowych. 

 

Problematyka dotycząca rozwoju usług sportowych, podobnie jak innych elementów infrastruktury społecznej 

dotyczy głównie dostępności i jakości tych usług. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego cel szczegółowy zagospodarowania przestrzennego w zakresie sportu i rekreacji 

dotyczy „wyrównywania poziomu nasycenia obiektami i urządzeniami sportu i rekreacji powiatów województwa 

opolskiego”. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… w zakresie usług stricte sportowych nie wykreowały osobnego 

celu. Działania związane z rozwojem infrastruktury sportowej dotyczą tam tylko „przyszkolnej infrastruktury 

sportowej”. Główny cel rozwojowy w zakresie dostępu do oferty sportowej w Subregionie Kędzierzyńsko – 

Kozielskim jest według Programu ZIT… częścią celu związanego ze „wzrostem dostępności i poprawą warunków 

kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym”, który ma być 

realizowany między innymi poprzez „wzrost dostępności przyszkolnej infrastruktury sportowej”. 
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Przedstawiona w poprzednich podrozdziałach analiza dotycząca podstawowej bazy sportowej sugeruje, że podaż 

obiektów jest zróżnicowana. W większości gmin subregionu występuje hala sportowa i stadion wielofunkcyjny. 

Rozwija się także sieć tak zwanych „orlików”. W każdej gminie są sale gimnastyczne i boiska piłkarskie. 

Praktycznie przy każdym z gimnazjów jest hala lub sala gimnastyczna oraz kompleks mniejszych boisk 

sportowych. Przy szkołach podstawowych infrastruktura jest skromniejsza i są jeszcze placówki bez sal 

gimnastycznych. W ponad połowie miejscowości wiejskich poza placami zabaw nie ma żadnych obiektów 

sportowych. Infrastruktura sportowa wyższego rzędu (hale widowiskowo – sportowe, kryte pływalnie, stadiony z 

większą ilością miejsc na trybunach, lodowiska) zlokalizowana jest w Kędzierzynie – Koźlu i Strzelcach 

Opolskich. 

 

Rozwój infrastruktury sportowej w postaci hal sportowych, sal gimnastycznych czy pełnowymiarowych boisk 

piłkarskich na terenie miejscowości wiejskich pozbawionych placówek szkolnych i klubów sportowych wydaje się 

zbędny. Analiza demograficzna wskazuje, że w większości z tych miejscowości nie byłoby nawet popytu na 

mniejsze kompleksy sportowe (boiska niepełnowymiarowe, mniejsze boiska do innych gier niż piłka nożna, korty 

tenisowe, itp.). Tym samym należy przede wszystkim skoncentrować się na doposażeniu w infrastrukturę 

sportową większych jednostek wiejskich, lokalizując ją zwłaszcza przy obiektach szkolnych. Zgodnie z 

Programem ZIT… przewiduje się następujące inwestycje: 

� budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Cisku; 

� budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Łanach (gmina Cisek); 

� budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łanach (gmina Cisek); 

� budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrożnicy (gmina Pawłowiczki); 

� budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Maciowakrzu (gmina Pawłowiczki); 

� budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Komornie (gmina Reńska Wieś); 

� budowa hali wielofunkcyjnej przy kompleksie „Orlik” w Jemielnicy;  

� budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piotrówce (gmina Jemielnica); 

� budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Żędowicach (gmina Zawadzkie). 

Ponadto Gminy zgłosiły propozycje następujących inwestycji i potrzeb: 

� budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni (gmina Bierawa); 

� budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu (gmina Bierawa); 

� budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Starej Kuźni (gmina Bierawa); 

� budowa placu zabaw w Pociękarbiu (gmina Reńska Wieś); 

� budowa boiska wielofunkcyjnego w Leśnicy przy ul. Zdzieszowickiej. 

Planuje się także szereg modernizacji obecnie istniejących obiektów sportowych, a także większe rozbudowy, 

np.: modernizacja stadionu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich poprzez wykonanie 

bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną i wykonanie zadaszenia obiektu lodowiska 

zewnętrznego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich.  

 

Uwzględniwszy realizację powyższych inwestycji podstawową infrastrukturę sportową będzie można uznać za 

wystarczającą z punktu widzenia potrzeb. Budowę obiektów sportowych przy obiektach szkolnych należy 

oczywiście skorelować z długofalową potrzebą utrzymania (funkcjonowania) danych placówek. Infrastruktura 

sportowa wyższego rzędu, po dokonaniu planowanych modernizacji, będzie także wystarczająca z punktu 

widzenia potrzeb, przy czym można dodatkowo rozważyć budowę zadaszonego lodowiska czy kortów tenisowych 

w Kędzierzynie – Koźlu.  
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Generalnie inwestycje w nowoczesne obiekty sportowo – rekreacyjne oraz ich późniejsze utrzymanie jest bardzo 

kosztowne. Stadiony z trybunami na kilka czy kilkanaście tysięcy osób i bieżniami lekkoatletycznymi, hale 

widowisko – sportowe, kryte pływalnie, zadaszone lodowiska czy inne zadaszone obiekty sportowe (np.: korty 

tenisowe) mogą tylko funkcjonować w większych miastach subregionu (Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie, 

względnie Zawadzkie). Przy czym funkcjonowanie części z tych obiektów (hale i stadiony) wymaga dobrej oferty 

w postaci funkcjonowania profesjonalnego, zawodowego klubu sportowego, uczestniczącego w regularnych 

rozgrywkach ligowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, itd.). W obecnych realiach sport zawodowy na 

dobrym poziomie nie istnieje bez sponsorów. Na terenie KKSOF jedynie klub sportowy ZAKSA Kędzierzyn – 

Koźle (siatkówka) spełnia te warunki. Innymi słowy modernizację większych obiektów sportowych (zwłaszcza 

stadionów piłkarskich) należy dopasować do bieżących, realnych potrzeb. Inwestycje w mniejsze obiekty (np.: 

całoroczne, zadaszone korty tenisowe) powinny być realizowane przez podmioty prywatne. 

 

W związku z powyższym w niniejszej Koncepcji nie zakłada się potrzeby rezerwy nowych terenów służących 

infrastrukturze sportowej. Tym samym należy przede wszystkim efektywniej wykorzystać istniejące obiekty i 

otaczające je rezerwy terenowe. 

 

Usługi sportu, podobnie jak kultury, wymagają przede wszystkim reorganizacji i rozszerzenia obecnej oferty. 

Działania poszczególnych Gmin w zakresie kultury fizycznej powinny nadal koncentrować się wokół rozwoju oraz 

upowszechniania różnych form sportu i rekreacji. Analogicznie do przedsięwzięć związanych z kulturą należy 

umożliwiać mieszkańcom, a zwłaszcza młodzieży zrzeszanie się w klubach i sekcjach sportowych oraz rozwijać 

ich ofertę. Część z gmin nie posiada sformalizowanych instytucji stricte sportowych, ale pozaszkolna kultura 

fizyczna opiera się tam na działalności podmiotów związanych z kulturą bądź jest cedowana bezpośrednio na 

kluby sportowe. Formalnych działań związanych z organizacją sportu masowego oczekuje się przede wszystkim 

w gminach Pawłowiczki i Jemielnica. Ponadto, analogicznie do propozycji przedstawionych w podrozdziale 

dotyczącym rozwoju usług kultury, należy rozważyć przyszłą formę finansowania usług sportu poprzez jej 

częściowe urynkowienie, zwłaszcza na terenie gmin posiadających rozbudowaną bazę sportową. 

 

5. 6. Bezpieczeństwo publiczne. 

 

Stan bezpieczeństwa w poszczególnych gminach subregionu w znacznym stopniu jest zdeterminowany przez 

funkcjonowanie stosownych jednostek powołanych w tym celu, zwłaszcza Policji i Straży Pożarnej. 

 

5.6.1. Policja. 

 

Na terenie KKSOF funkcjonują następujące placówki policyjne (komendy powiatowe i podległe im jednostki): 

� Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Wojska Polskiego 18: 

- Komisariat Policji w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Racławicka 3 

- Placówki dzielnicowych:  

• Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12; 

• Cisek, ul. Planetorza 57; 

• Pawłowiczki, ul. Wyzwolenia 58; 

• Polska Cerekiew, ul. Kozielska 27; 

� Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 3: 

- Komisariat Policji w Zawadzkiem, ul. Dębowa 5; 
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- Posterunek Policji w Leśnicy, ul. 1–go Maja 9; 

- Placówka dzielnicowych w Jemielnicy, ul. Strzelecka 67. 

 

Obszar gminy Reńska Wieś obsługują funkcjonariusze z placówek w Kędzierzynie – Koźlu, zaś gminę Ujazd z 

Posterunku w Leśnicy. 

 

5.6.2. Straż Gminna / Miejska. 

 

Na terenie gminy Polska Cerekiew funkcjonuje Straż Gminna z siedzibą w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 

14. Rejon gminy obsługuje 2 funkcjonariuszy. W Kędzierzynie – Koźlu funkcjonuje Straż Miejska z siedzibą przy 

ul. Piramowicza 32a. Rejon miasta obsługuje 26 funkcjonariuszy.  

 

5.6.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon KKSOF jest obsługiwany pod względem operacyjnym przez 2 

podstawowe Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze, będące w strukturze: 

� Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Kraszewskiego 12; 

� Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Strzelcach Opolskich, ul. Zakładowa 1. 

Jednostki dysponują specjalistycznym sprzętem, uwzględniającym specyfikę terenu KKSOF oraz rodzajów 

potencjalnych zagrożeń.  

 

Ponadto na terenie poszczególnych gmin funkcjonują jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), których 

łącznie jest 74, z czego 15 włączonych jest do Krajowej Sieci Ratowniczo – Gaśniczej (KSRG). Jednostki OSP 

mieszczą się w Remizach Strażackich.  

 

TABELA 67: Sieć jednostek OSP na terenie KKSOF w 2014 roku oraz średnioroczna liczba akcji jednostek PSP 

(lata 2010 – 2014). 

 

Gmina Liczba jednostek OSP w tym w KSRG Średnia liczba zdarzeń z 

udziałem jednostek PSP 

Bierawa 9 1 85 

Cisek 8 1 60 

Kędzierzyn – Koźle  6 – 638 

Pawłowiczki 10 1 36 

Polska Cerekiew 3 1 37 

Reńska Wieś 8 2 106 

Jemielnica 4 2 12 

Leśnica 7 2 53 

Strzelce Opolskie 11 2 263 

Ujazd 5 1 46 

Zawadzkie 3 2 18 

KKSOF razem 74 15 1354 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędów Gmin oraz KPP Kędzierzyn – Koźle i KPP Strzelce Opolskie, 2014.  
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Jednostki włączone do KSRG reprezentują:  

� OSP Kotlarnia, ul. Gliwicka 28 (gmina Bierawa); 

� OSP Cisek, ul. Planetorza 30; 

� OSP Maciowakrze, ul. Spółdzielcza 6 (gmina Pawłowiczki); 

� OSP Polska Cerekiew, ul. Karola Miarki 21; 

� OSP Mechnica – Kamionka, Mechnica, ul. Młyńska 11 (gmina Reńska Wieś); 

� OSP Większyce, ul. Raciborska 9b (gmina Reńska Wieś); 

� OSP Jemielnica, ul. Świętego Wojciecha 22; 

� OSP Gąsiorowice, ul. Polna 9a (gmina Jemielnica); 

� OSP Leśnica, ul. Strażacka 1; 

� OSP Zalesie Śląskie, ul. Świętej Jadwigi 2 (gmina Leśnica); 

� OSP Kadłub, ul. Powstańców Śląskich 28 (gmina Strzelce Opolskie); 

� OSP Kalinowice, ul. Wiejska 3a (gmina Strzelce Opolskie); 

� OSP Ujazd, ul. Plac Zamkowy 2; 

� OSP Zawadzkie, ul. Stawowa 6; 

� OSP Kielcza, ul. Księdza Wajdy 12 (gmina Zawadzkie). 

 

5.6.4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… w zakresie bezpieczeństwa publicznego zakłada „znaczącą 

poprawę i zwiększenie gotowości służb ratowniczych do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku wystąpienia 

niekorzystnych zjawisk i zdarzeń oraz szybsze dotarcie do miejsc ich wystąpienia, co oznacza wzrost 

skuteczności ograniczania skutków klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych”. Głównym celem w zakresie 

rozwoju systemu bezpieczeństwa w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim jest według Programu ZIT… 

„zwiększenie ochrony ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, w tym powodziowych”. 

 

Z punktu widzenia potrzeb bezpieczeństwa przeciwpożarowego obecny stan związany z rozmieszczeniem i 

funkcjonowaniem jednostek PSP i OSP jest wystarczający. W ramach potrzeb inwestycyjnych poszczególne 

Komendy Powiatowe wymieniają przede wszystkim doposażenie w sprzęt techniczny, a także: 

 

KP PSP Kędzierzyn – Koźle: 

� budowa zintegrowanego stanowiska kierowania szczebla powiatowego; 

� budowa strażnicy OSP Cisowa (Kędzierzyn – Koźle); 

� budowa strażnicy OSP Kłodnica (Kędzierzyn – Koźle). 

 

KP PSP Strzelce Opolskie: 

� rozbudowa i remont strażnicy OSP Jemielnica; 

� rozbudowa strażnicy OSP Raszowa (gmina Leśnica); 

� remont strażnicy OSP Ujazd; 

� rozbudowa strażnicy OSP Żędowice (gmina Zawadzkie). 

 

Z punktu widzenia gospodarki przestrzennej nie przewiduje się więc potrzeby wyznaczania nowych terenów 

związanych z funkcjonowaniem Straży Pożarnych na terenie KKSOF. 
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Do najważniejszych zamierzeń inwestycyjnych i potrzeb związanych z rozbudową infrastruktury służącej 

poprawie bezpieczeństwa publicznego poszczególne Komendy Policji wymieniają: 

� KPP Kędzierzyn – Koźle: 

- rozbudowa systemów teleinformatycznych na stanowiskach kierowania oraz obsługi petentów 

w siedzibie KPP; 

- utworzenie w siedzibie KPP technicznego systemu usprawniającego działania związane z 

poszukiwaniem osób zaginionych; 

- wymiana oraz rozbudowa bazy transportowej; 

- budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyna – Koźle. 

� KPP Strzelce Opolskie: 

- rozbudowa drogi rowerowej na całym odcinku ul. Opolskiej w Zawadzkiem; 

- instalacja barierek odgradzających drogę rowerową i ruch pieszych od ruchu pojazdów na ul. 

Opolskiej w Zawadzkiem; 

- budowa drogi rowerowej na ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich (droga wojewódzka nr 426) 

do strefy przemysłowej w Olszowej; 

- zainstalowanie pulsacyjnych świateł ostrzegawczych przed przejściami dla pieszych oraz 

doświetlenie rejonów przejść dla pieszych. 

 

Z punktu widzenia gospodarki przestrzennej nie przewiduje się potrzeb terenowych związanych z 

funkcjonowaniem Policji na terenie KKSOF. 

 

Natomiast z punktu widzenia potrzeb służących funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Kędzierzynie – Koźlu 

wymienia się konieczność utworzenia nowej siedziby. 

 

5. 7. Administracja publiczna. 

 

5.7.1. Administracja samorządowa – szczebel gminny. 

 

Organizację życia społeczno – gospodarczego na terenie poszczególnych gmin KKSOF prowadzą i nadzorują 

następujące instytucje: 

� Urząd Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12; 

� Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52; 

� Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle, ul. Piramowicza 32; 

� Urząd Gminy Pawłowiczki, ul. Jedności Narodu 1; 

� Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4; 

� Urząd Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1; 

� Urząd Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67; 

� Urząd Miejski Leśnica, ul. 1–go Maja 9; 

� Urząd Miejski Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca 1; 

� Urząd Miejski Ujazd, ul. Sławięcicka 19; 

� Urząd Miejski Zawadzkie, ul. Dębowa 13. 
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Podlegają im następujące jednostki organizacyjne i spółki komunalne: 

 

GMINA BIERAWA: 
� Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12; 
� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12; 
� Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, ul. Kościelna 2; 
� Publiczne Przedszkole w Bierawie z Oddziałami Zamiejscowymi, ul. Dąbrowy 4; 
� Publiczne Przedszkole w Dziergowicach, ul. Klasztorna 2; 
� Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziergowicach, ul. Kozielska 8; 
� Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu, ul. Szkolna 5; 
� Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni, ul. Wieczorka 3; 
� Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni, ul. Raciborska 42a; 
� Publiczne Gimnazjum w Bierawie, ul. Kościelna 1. 

 

GMINA CISEK: 
� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku, ul. Planetorza 52; 
� Gminny Ośrodek Kultury w Cisku, ul. Planetorza 30; 
� Gminne Przedszkole w Cisku, ul. Harcerska 9; 
� Gminne Przedszkole w Łanach, ul. Szkolna 8; 
� Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu, ul. Główna 51; 
� Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach, ul. Główna 96f; 
� Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie, ul. Szkolna 12; 
� Publiczne Gimnazjum w Cisku, ul. Planetorza 21. 

 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE: 
� Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. Reja 2a; 
� Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, ul. P. Skargi 25; 
� Miejski Ośrodek Kultury, al. Jana Pawła II 27; 
� Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 3; 
� Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Grunwaldzka 71; 
� Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania, ul. ul. Mikołaja Reja 2; 
� Administracja Budynków Komunalnych, ul. ul. Ligonia 5; 
� Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Grunwaldzka 4–6; 
� Miejski Zakład Cmentarny, ul. Bałtycka 2; 
� Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Kozielska 2; 
� Usługi Komunalne sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 42–44; 
� Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., ul. Filtrowa 14; 
� Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Stalmacha 18; 
� Związek Międzygminny „Czysty region", ul. Portowa 47; 
� Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty region" sp. z o.o., ul. Naftowa 7; 
� Kędzierzyńsko – Kozielski Park Przemysłowy sp. z o.o., ul. ul. Szkolna 15. 

 

GMINA PAWŁOWICZKI: 
� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, ul. Magnoliowa 3; 
� Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach, ul. Korfantego 3; 
� Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1; 
� Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jakubowicach, Jakubowice 2c; 
� Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostrożnicy, ul. Kościelna 42; 
� Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu, ul. Kościuszki 20; 
� Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach, ul. Główna 19; 
� Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22a; 
� Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach, ul. Korfantego 3. 

 

GMINA POLSKA CEREKIEW: 
� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4; 
� Gminna Biblioteka Publiczna w Polskiej Cerekwi, ul. Ligonia 2; 
� Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny w Polskiej Cerekwi, ul. Konarskiego 4; 
� Zespół Szkolno – Przedszkolny we Wroninie, ul. Kościelna 1; 
� Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4; 
� Straż Gminna w Polskiej Cerekwi, ul. Kozielska 14. 
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GMINA REŃSKA WIEŚ: 
� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1; 
� Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi, ul. Reński Koniec 2; 
� Gmina Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi, ul. Raciborska 27; 
� Przedszkole Publiczne w Mechnicy, ul. Młyńska 40; 
� Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pokrzywnicy, ul. Szkolna 14; 
� Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reńskiej Wsi, ul. Raciborska 27; 
� Zespół Szkolno – Przedszkolny w Większycach, ul. Szkolna 4; 
� Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Długomiłowicach, ul. Parkowa 8; 
� Zespół Szkół w Komornie, ul. Harcerska 81. 

 

GMINA JEMIELNICA: 
� Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy, ul. Strzelecka 67; 
� Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy, ul. Szkolna 2a; 
� Publiczne Przedszkole w Jemielnicy, ul. Wiejska 76; 
� Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy, ul. Szkolna 2; 
� Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce, ul. Kościuszki 98; 
� Publiczne Gimnazjum w Jemielnicy, ul. Szkolna 2a. 

 

GMINA LEŚNICA: 
� Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy, ul. 1–go Maja 9; 
� Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, ul. Nad Wodą 15; 
� Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, ul. Kościuszki 5; 
� Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, Nad Wodą 15; 
� Publiczne Przedszkole w Leśnicy, 1–go Maja 34; 
� Zespół Szkolno – Przedszkolny w Raszowej, ul. Góry Świętej Anny 91; 
� Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesiu Śląskim, ul. Dworcowa 4; 
� Szkoła Podstawowa w Leśnicy, ul. Zdzieszowicka 23; 
� Publiczne Gimnazjum im. Świętego Franciszka z Asyżu w Leśnicy, Nad Wodą 15;\ 
� Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy, ul. Nad Wodą 15. 

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE: 
� Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 16; 
� Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Habryki 11; 
� Strzelecka Spółdzielnia Socjalna, ul. Wyszyńskiego 10; 
� Strzelecki Ośrodek Kultury, Plac Żeromskiego 7; 
� Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ul. Wałowa 5; 
� Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” ul. Opolska 46; 
� Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania, ul. Wałowa 5; 
� Gminny Zarząd Mienia Komunalnego, ul. Zamkowa 2; 
� Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych sp. z o.o., ul. Mickiewicza 2; 
� Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10.  

 

GMINA UJAZD: 
� Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19; 
� Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, ul. 3–go Maja 5; 
� Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe, ul. ul Mickiewicza 4; 
� Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Ujeździe, ul. Skargi 1. 

 

GMINA ZAWADZKIE: 
� Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11; 
� Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13a; 
� Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem, ul. Opolska 23; 
� Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, ul. Paderewskiego 1; 
� Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałek Żłobkowym w Zawadzkiem, ul. Harcerska 7; 
� Publiczne Przedszkole w Kielczy, ul. Szkolna 1; 
� Publiczne Przedszkole w Żędowicach, ul. Strzelecka 17; 
� Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, ul. Opolska 47; 
� Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Kielczy, ul. Szkolna 1; 
� Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Żędowicach, ul. Strzelecka 35; 
� Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem, ul. Opolska 47; 
� Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW–KOM” sp. z o.o., ul. Świerklańska 2. 
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5.7.2. Administracja samorządowa – szczebel powiatowy. 

 

Administrację powiatową reprezentują następujące Starostwa oraz podległe im jednostki organizacyjne: 

 

� Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Plac Wolności 13: 
 

- I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Piramowicza 36; 
- II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Matejki 19; 
- Zespół Szkół Nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Skarbowa 2; 
- Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1; 
- Zespół Szkół Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Sławięcicka 79;\ 
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7; 
- Zespół Szkół Specjalnych w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Krasickiego 10;\ 
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7; 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Skarbowa 4; 
- Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Anny 11; 
- Dom Dziecka w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Skarbowa 8; 
- Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Dąbrowszczaków 1; 
- Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Skarbowa 4; 
- Publiczne Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Kościuszki 40; 
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Skarbowa 3e; 
- Powiatowy Zespół Oświaty w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Damrota 30; 
- Bursa Szkolna w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Piastowska 19; 
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5. 

 

� Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2: 
 

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Leśnicy, ul. Kozielska 20; 
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy, ul. Kozielska 20; 
- Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, ul. Strażacka 8, z filią w Szymiszowie i z filią w Leśnicy; 
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Świętej Anny, ul. Szkolna 1; 
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3; 
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 38; 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, ul. Krótka 1; 
- Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, ul. Czarna 2; 
- Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie, ul. Zamkowa 5; 
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 5; 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 5; 
- Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich, ul. Gogolińska 2a; 
- Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23. 

 

5.7.3. Pozostałe instytucje administracji publicznej. 

 

Do pozostałych, ważniejszych instytucji administracji publicznej (państwowej) na terenie KKSOF należą: 

 

� Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Kraszewskiego 12; 

� Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Strzelcach Opolskich, ul. Zakładowa 1; 

� Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Wojska Polskiego 18; 

� Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 3; 

� Prokuratura Rejonowa, Kędzierzyn – Koźle, ul. Głubczycka 5; 

� Prokuratura Rejonowa, Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2; 

� Sąd Rejonowy, Kędzierzyn – Koźle, ul. Sądowa 6; 

� Sąd Rejonowy, Strzelce Opolskie, ul. Opolska 11; 

� Urząd Skarbowy, Kędzierzyn – Koźle, ul. Piotra Skargi 19; 

� Urząd Skarbowy, Strzelce Opolskie, ul. Opolska 13; 

� Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kędzierzyn – Koźle, al. Jana Pawła II 26; 
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� Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Strzelce Opolskie, ul. Karola Miarki 2; 

� Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Strzelce Opolskie, ul. Marka 

Prawego 32d; 

� Oddział Celny, Kędzierzyn – Koźle, ul. Szkolna 15; 

� Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego, 

Kędzierzyn – Koźle, ul. Chełmońskiego 1; 

� Urząd Żeglugi Śródlądowej, Kędzierzyn – Koźle, ul. Chełmońskiego 1; 

� Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Kędzierzyn – Koźle, Plac Wolności 1; 

� Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 49; 

� Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Kędzierzyn – Koźle, ul. Anny 14; 

� Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Strzelce Opolskie, ul. Piłsudskiego 20; 

� Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Kędzierzyn – Koźle, ul. Piastowska 15; 

� Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Strzelce Opolskie, ul. 1–go Maja 59; 

� Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a; 

� Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe, Polska Cerekiew, ul. Rynek 2; 

� Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe, Strzelce Opolskie, ul. 1–go Maja 

59. 

 

Ogółem na terenie KKSOF w 2013 roku funkcjonowało 130 podmiotów z sekcji „O” dział 93 (administracja 

publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne) co stanowiło 14,66 % z ogółu w 

województwie. 17,69 % z ogółu tych podmiotów odnotowano w Kędzierzynie – Koźlu, natomiast we wszystkich 

miastach subregionu znajdowało się 36,92 % tych podmiotów. 

 

Problematyka dotycząca rozwoju usług administracji publicznej, podobnie jak innych elementów infrastruktury 

społecznej dotyczy głównie dostępności i jakości tych usług. Zgodnie z Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Opolskiego cel szczegółowy zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

administracji publicznej i pozostałych usług dotyczy: 

� poprawy jakości świadczonych usług; 

� poprawy funkcjonowania i dostępu do placówek. 

 

Funkcjonowanie zdecydowanej większości placówek wymienionych w niniejszym rozdziale wynika z szeregu 

ustaw regulujących terytorialny dostęp do poszczególnych urzędów administracji samorządowej czy państwowej. 

Powyższe oraz fakt, że na terenie KKSOF zlokalizowane są także instytucje publiczne o zasięgu 

ponadpowiatowym czy nawet ponadsubregionalnym decyduje, że nasycenie siecią placówek usług nierynkowych 

(publicznych) oraz zakres ich funkcjonowania jest wystarczający. Z punktu widzenia gospodarki przestrzennej nie 

przewiduje się dodatkowych potrzeb terenowych związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej, 

powiatowej i państwowej.  

 

Ośrodek subregionalny (Kędzierzyn – Koźle) oraz ośrodek powiatowy (Strzelce Opolskie) powinny zapewniać 

mieszkańcom ościennych gmin nowoczesną obsługę w niezbędnym zakresie usług ponadlokalnych i lokalnych z 

dziedzin: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji (zwłaszcza ponadgimnazjalnej), kultury, sportu i 

administracji (w tym bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości). Mniejsze ośrodki miejskie (Leśnica, 

Ujazd, Zawadzkie) i gminne (Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Jemielnica) powinny 

koncentrować obiekty i placówki usług podstawowych w zakresie: podstawowej (ambulatoryjnej) opieki 
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zdrowotnej, pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, 

kultury, sportu i administracji gminnej. 

 

5. 8. Rozwój przestrzeni publicznej. 

 

Przestrzeń publiczna jest ważnym i coraz częściej dostrzeganym i pielęgnowanym elementem infrastruktury 

społecznej. Na poprawne funkcjonowanie przestrzeni publicznej składa się całokształt pomniejszych działań 

związanych między innymi z ochroną środowiska, ochroną walorów kulturowych, rozbudową infrastruktury 

technicznej, ale także z poprawą wizerunku i estetyki oraz rozwojem usług rynkowych. Wrażenia estetyczne 

wywierają ogromny wpływ na odwiedzających, a przede wszystkim w większym stopniu identyfikują lokalną 

społeczność z gminą i daną miejscowością. Poszczególne gminy subregionu wykonały już szereg zadań 

związanych z poprawą wizerunku i estetyki w postaci rewitalizacji wybranych fragmentów miast i wsi. Należy 

także podkreślić, że społeczność zamieszkująca subregion, zwłaszcza wiejska, już od lat dostrzegała wagę 

jakości przestrzeni publicznej w postaci dbałości o własne budynki i obejścia, co nie jest jeszcze tak oczywiste w 

wielu innych 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, a zwłaszcza ich centralnych rejonów (między innymi: komórki, garaże, 

zdewastowane warsztaty, rudery, itp.). Należy wygospodarować środki na cykliczne odnawianie elewacji przy 

głównych ciągach komunikacyjnych, przede wszystkim w miastach, a także zachęcać właścicieli do dbałości o 

całość nieruchomości na pozostałym obszarze. Można to powiązać z systemem motywującym do tych działań 

właścicieli lub najemców nieruchomości poprzez instrumenty ekonomiczne (np.: obniżając stawki podatków od 

nieruchomości68) oraz prawne (warunki umów najmu, dzierżawy lub sprzedaży). Działa zmierzające do poprawy 

wizerunku i estetyki należy także wzbogacić o: 

� 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; 

                                                 
68 Zwolnienia w podatku od nieruchomości przewiduje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. 1991, nr 9, poz. 31). Zwolnione z podatku mogą być przede wszystkim grunty, budowle i budynki, które są zajęte na 

prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Dodatkowo ustawa o podatkach i opłatach 

lokalnych daje Radom Gmin uprawnienia do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych, a więc odnoszących się do gruntów, 

budynków i budowli. Przykładowo można zwolnić z podatku budynki położone na starówce czy w obrębie danej strefy 

konserwatorskiej, o ile właściciele odnowią fasady budynków. Rada Gminy nie może jednak zwolnić z podatku konkretnych 

osób lub grup podmiotów, a więc np.: Jana Kowalskiego. Podatnik taki może jedynie ubiegać się o ulgę w zapłacie podatku, 

a więc np.: o umorzenie zaległości podatkowej – Gazeta Prawna, nr 180, 16 września 2011 roku. 
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� budowę i modernizację wygodnych i bezpiecznych chodników z wydzielonym pasem dla rowerów 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych; 

� modernizację oświetlenia ulicznego; 

� czytelne i jednolite plansze z nazwami miejscowości i ulic (wzbogacone o herb lub logo subregionu i 

poszczególnych gmin); 

� ujednolicenie wizerunku przystanków komunikacji autobusowej (herb lub logo subregionu i 

poszczególnych gmin, reklama walorów danej gminy); 

� utworzenie systemu plansz przedstawiających walory subregionu i danych miejscowości (wzorem plansz 

reklamujących trasy rowerowe), wzbogaconych o plany poszczególnych miejscowości; 

� instalacja znaków drogowych przy trasach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 

informujących o walorach turystyczno – kulturowych subregionu, zwłaszcza tych mniej popularnych i 

wymagających wypromowania (znaki: E–10, E–11, E–12, E–12a, E–22a, E–22b, E–22c); 

� organizowanie konkursów na najładniejsze ogródki, obejścia, rejony wspólnot czy spółdzielni 

mieszkaniowych, itp. 

 

Dążenie do rzeczywistej pozycji Kędzierzyna – Koźle jako ośrodka subregionalnego, „miejskość” Strzelec 

Opolskich, Zawadzkiego, Leśnicy i Ujazdu oraz ambicje lokalnych społeczności rodzą naturalną potrzebę 

funkcjonowania tętniącego życiem „centrum miasta”, zarówno w wymiarze społecznym jak i ekonomicznym. 

Potrzebne jest miejsce(a) gdzie skupia się życie, gdzie ludzie przychodzą się spotkać albo nawet tylko 

pospacerować, miejsce z którym się identyfikują. Jest to również ważne, aby na dłużej zatrzymać turystów 

zwiedzających miejscowe zabytki i walory krajobrazowe. Układy przestrzenne poszczególnych miast, a zwłaszcza 

ich centralnej części (Rynek), posiadają bogate tradycje historyczno – kulturowe. Obecnie charakter tych 

obszarów nie odbiega dalece od historycznych pierwowzorów i charakteryzuje się wysoką jakością przestrzenną. 

Należy nadmienić, że układy przestrzenne centralnych rejonów poszczególnych miast subregionu objęte są 

prawną ochroną konserwatorską (figurują w rejestrze zabytków). W ostatnich latach przeprowadzono tu szereg 

prac rewitalizacyjnych, dotyczących przede wszystkim odnowienia elewacji poszczególnych budynków czy 

nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych. 

  

Kontynuacją rewitalizacji tych rejonów powinien być w szerszym niż obecnie zakresie ich usługowy charakter. 

Oczekiwany dalszy rozwój subregionu, możliwy przede wszystkim dzięki modernizowanej infrastrukturze 

technicznej i społecznej, rozwojowi usług turystycznych, pozyskiwaniu inwestorów, napływowi nowych osadników, 

a także ambicji obecnej społeczności wymaga szerszej oferty usługowej. W centralnych rejonach miast usługi 

rynkowe czy inaczej komercyjne, bo o nich głównie mowa, nie powinny opierać się w głównej mierze na 

mniejszych lub większych placówkach o profilu handlowym (spożywczym, monopolowym, chemicznym, 

kosmetycznym) czy finansowym (bankomat, placówki bankowe i ubezpieczeniowe), do tego czynnych tylko do 

godz. 18.00. Oczekuje się tu rozwoju usług gastronomicznych (kawiarnie, restauracje), rozrywkowych (pub, kluby 

muzyczne), galerii sztuki, otwartych pracowni artystycznych, itp. Obecna struktura usług, od kilkunastu lat 

wyraźnie rozwijająca się, nadal tylko w podstawowym zakresie spełnia wciąż rosnące potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców. W odczuciu wielu z nich, a zwłaszcza młodzieży, obecne miasta (a wraz z nimi całe gminy) to 

przede wszystkim miejsca do zamieszkania (sypialnie), dla części również pracy, czasem relaksu na łonie natury, 

ale nie do szeroko pojętego „życia”. Nowoczesne ośrodki miejskie potrzebują „tętniącego życiem” Rynku 

(restauracyjne i kawiarniane ogródki, wystawy, plenerowe imprezy muzyczne, targi uliczne, itp.). Po wizualnych 

rewitalizacjach poszczególnych Rynków tak zwane zaplecze techniczne, umożliwiające rozwój tych funkcji, już 

jest (np.: wyremontowane kamienice, bezpieczna przestrzeń dla pieszych dzięki mniejszym lub większym 
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ograniczeniom w ruchu pojazdów). Od Rynku, jako centrum przestrzeni publicznej, powinny odchodzić 

uzupełniające jego ofertę wygodne, bezpieczne i nowoczesne osie spacerowo – usługowe (deptaki), 

koncentrujące usługi handlowo – gastronomiczne czy kulturalno – rozrywkowe, finansowe, itp., spinające centrum 

z poszczególnymi osiedlami (rejonami). Całość, jako spójna kompozycja funkcjonalna byłaby przestrzenią, z 

której można skorzystać w dni robocze w porze wieczornej oraz w weekendy i inne dni wolne od pracy. 

Oczywiście wymaga to uzgodnień z właścicielami poszczególnych nieruchomości, a skala przeobrażeń zależna 

będzie od lokalnego popytu.  

 

Obecnie w każdym z miast subregionu istnieją bariery ograniczające bądź uniemożliwiające rozwój oferty 

centrum miasta. Rynek w Koźlu położony jest w bezpośrednim zasięgu tylko 4 osiedli (Koźle, Południe, Rogi, 

Zachód), które zamieszkuje około 20 % populacji miasta, a Plac Wolności w Śródmieściu wypełniają przede 

wszystkim usługi administracyjne, tak więc rolę „Rynku” przejęła galeria „Odrzańskie Ogrody”. Rozwiązaniem 

problemu jest więc przede wszystkim lepsze skomunikowanie Rynku w Koźlu z resztą osiedli poprzez 

elastyczniejszą ofertę MZK, włączając w to częstsze kursy późnowieczorne i nocne. W Strzelcach Opolskich 

południowa ściana Rynku to de facto ul. Opolska/Krakowska, czyli obciążona nadmiernym ruchem pojazdów 

droga krajowa nr 94. Dopiero po budowie obwodnicy, a w ślad za tym odpowiednią reorganizacją ruchu w 

centrum, będzie można stworzyć szerszą, bezpieczną i spójną kompozycję, łączącą Rynek z zamkiem i Parkiem 

Miejskim. W Zawadzkiem Rynku nie ma, a główna ulica miasta to droga wojewódzka nr 901. Dopiero 

wybudowanie obwodnicy Zawadzkiego sprawi, że ul. Opolska stanie się wewnętrzną arterią miejską. Umożliwi to 

także rozpoczęcie procesu szerszych niż dotychczas przekształceń (rewitalizacji) ul. Opolskiej w kierunku 

reprezentacyjnego ciągu usługowego, włącznie z ewentualnym wyłączeniem części ulicy z ruchu pojazdów i z 

przeznaczeniem na miejski deptak. Ożywienie centralnych rejonów najmniejszych miast subregionu (Leśnicy i 

Ujazdu) także wymaga wyłączenia bądź ograniczenia ruchu pojazdów. Niezbędna jest w tym celu budowa 

obwodnic.  

 

Należy podkreślić, że rozwój oczekiwanych usług, poza niezbędną ku temu bazą, uzależniony jest także od 

potencjału demograficznego danej miejscowości oraz od zasobności ekonomicznej mieszkańców, dlatego tak 

ważny jest także rozwój lokalnego rynku pracy. Ważnym elementem powyższych działań (w powiązaniu z 

projektami zmierzającymi do modernizacji infrastruktury technicznej oraz poprawy wizerunku i estetyki) powinna 

być także promocja poszczególnych miejscowości, ukierunkowana na pozyskanie przedsiębiorców 

zainteresowanych rozwojem wspomnianych usług rynkowych. 

 

Ponadto w każdej większej miejscowości wiejskiej należy zagospodarować wolne przestrzenie, 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). 

Obiekty te należą do tak zwanej małej architektury i nie wymagają dużych nakładów finansowych. Na bazie tejże 

infrastruktury można tam również organizować lokalne plenerowe imprezy kulturalne, wystawy miejscowych 

artystów, itp.  

 

W procesie lokalnego planowania przestrzennego szczególny nacisk należy położyć na zachowanie i 

wyznaczanie nowych obszarów koncentrujących 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 
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nich predysponowane są nawet do objęcia ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody. W Kędzierzynie – Koźlu 

osiedla położone na wschód od Odry sąsiadują z rozległymi kompleksami leśnymi, a ponadto występują tu parki 

miejskie (Lotników, Orderu Uśmiechu, Pojednania, przy szkole w Słąwięcicach). W zachodniej części miasta, 

pomimo Plant Miejskich w Koźlu, ofertę zieleni urządzonej należy poszerzyć na Osiedlach Rogi i Zachód. W 

Strzelcach Opolskich oferta Parku Miejskiego zaspokaja potrzeby mieszkańców. W Zawadzkiem, otoczonym z 3 

stron kompleksami leśnymi, należałoby skoncentrować się już tylko na mniejszych formach zieleni urządzonej, 

zwłaszcza w rejonie osiedli mieszkaniowych z „wielkiej płyty” (skwery, trawniki, krzewy, itp.). Podobne 

kompozycje na większych osiedlach mieszkaniowych należy realizować w każdym z miast subregionu. 

Lokalizację dla małych parków miejskich należy rozważyć w Leśnicy i Ujeździe. Parki miejskie, poza ofertą 

wzbogacającą przestrzeń publiczną, pełnią ogromną rolę środowiskotwórczą dla położonych w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenów zurbanizowanych. Wzbogacenie ekologiczne terenów miejskich poprzez zieleń urządzoną 

wspomaga także procesy samooczyszczania atmosfery, redukując ilość niebezpiecznych substancji w powietrzu. 

Zieleń urządzona pełni także ważną rolę w otwartym krajobrazie rolniczym, łącząc funkcję krajobrazowo – 

estetyczną z ekologiczną, korzystnie wpływającą na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego. 

Duże znaczenie ma także zieleń towarzysząca zabudowie wiejskiej oraz zieleń uprawnych sadów i ogrodów. 

 

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 (Plac Wolności i Plac Młodzieży w Kędzierzynie – Koźlu, parki miejskie w Leśnicy 

i Strzelcach Opolskich, stadion miejski w Zawadzkiem). W Kędzierzynie – Koźlu predysponowane do lokalizacji 

imprez masowych są także bulwary nadodrzańskie oraz stadion na Osiedlu Kuźniczka. Imprezy masowe mogą 

się także rozwijać na terenach wiejskich. Na terenie KKSOF predysponowane są do tego szczególnie: amfiteatr 

na Górze Świętej Anny, „Akwen Dąbrowa” w gminie Reńska Wieś czy infrastruktura Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Zakrzowie w gminie Polska Cerekiew.  

 

Kontynuacja uporządkowania centrów miast subregionu, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozwój 

oferty usługowej ma także, a może przede wszystkim, wymiar niematerialny w postaci większej identyfikacji 

lokalnej społeczności z subregionem, poszczególnymi gminami i daną miejscowością.  
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6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA. 
 

6. 1. Zasoby mieszkaniowe. 

 

Przeciętne wskaźniki dotyczące mieszkalnictwa na terenie KKSOF są zbliżone do poziomu występującego w 

całym województwie opolskim i nieco korzystniejsze od średniej krajowej. Dotyczy to przede wszystkim: 

� niższego odsetka mieszkań o niskim standardzie; 

� niższej przeciętnej liczby osób na 1 mieszkanie; 

� wyższej powierzchni użytkowej w m² na 1 osobę; 

� niższej przeciętnej liczby osób na 1 izbę; 

� niższej liczby osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego i/lub socjalnego. 

 

Na terenie subregionu występują zróżnicowane typy zabudowy. W miastach dominuje zabudowa wielorodzinna 

oraz częściowo jednorodzinna i zagrodowa. Na terenach wiejskich jest to przede wszystkim zabudowa 

zagrodowa oraz jednorodzinna i jednorodzinno – usługowa (rzemieślnicza). Powierzchnie działek na terenach 

wiejskich w zależności od typu zabudowy wahają się od 500 do 2000 m². Przeciętna wysokość zabudowy 

zagrodowej i jednorodzinnej wynosi 2, a maksymalnie 3 kondygnacje, natomiast wielorodzinnej średnio od 4 do 5, 

maksymalnie do 11 kondygnacji w miastach. 

 

Na podstawie wyników badań z Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań z 2002 roku oraz na podstawie 

danych GUS za 2013 rok można obliczyć, że spośród ówczesnych 56693 mieszkań zlokalizowanych na terenie 

KKSOF 29,71 % wybudowano przed 1945 rokiem, z czego 40,53 % powstało przed 1918 rokiem. Dla porównania 

na terenie województwa opolskiego dane te prezentują się następująco: przed 1945 rokiem – 36,44 %, z czego 

41,89 % przed 1918 rokiem. Powyższe oznacza, że substancja mieszkaniowa na terenie KKSOF jest młodsza od 

średniej w województwie. W subregionie odsetek mieszkań wybudowanych przed 1945 rokiem kształtuje się 

następująco (kolejność według największej ilości mieszkań): 

� gmina Pawłowiczki – 55,04 % (z czego 53,30 % przed 1918 rokiem); 

� gmina Polska Cerekiew – 48,61 % (z czego 39,97 % przed 1918 rokiem); 

� gmina Reńska Wieś – 45,35 % (z czego 39,36 % przed 1918 rokiem); 

� gmina Leśnica – 43,36 % (z czego 53,72 % przed 1918 rokiem); 

� gmina Jemielnica – 37,04 % (z czego 36,20 % przed 1918 rokiem); 

� gmina Ujazd – 36,15 % (z czego 52,05 % przed 1918 rokiem); 

� gmina Cisek – 35,96 % (z czego 36,39 % przed 1918 rokiem); 

� gmina Bierawa – 32,52 % (z czego 36,95 % przed 1918 rokiem); 

� gmina Zawadzkie – 29,03 % (z czego 47,20 % przed 1918 rokiem); 

� gmina Strzelce Opolskie – 24,22 % (z czego 37,43 % przed 1918 rokiem); 

� gmina Kędzierzyn–Koźle – 23,62 % (z czego 35,81 % przed 1918 rokiem). 

 

Najstarszą substancją mieszkaniową charakteryzują się gminy wiejskie położone na Płaskowyżu Głubczyckim, a 

więc z dominującym udziałem funkcji rolniczej w strukturze lokalnej gospodarki, zaś najmłodszy zasób mieszkań 

mają gminy miejskie i miejsko – wiejskie z dominującym udziałem miasta, a więc z wiodącym udziałem funkcji 

produkcyjnych i usługowych. 
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TABELA 68: Struktura zasobów mieszkaniowych według wieku w 2013 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Struktura mieszkań w % według okresu budowy mieszkania 

do 1918 

roku 

1919 – 

1944  

1945 – 

1970  

1971 – 

1978  

1979 – 

1988  

1989 – 

2002  

2003 – 

2013  

Bierawa 12,02 20,50 28,33 13,95 9,46 2,44 13,29 

Cisek 13,09 22,87 25,50 15,15 8,66 3,09 11,64 

Kędzierzyn – Koźle  8,46 15,16 29,02 18,17 16,45 4,25 8,49 

Pawłowiczki 29,34 25,70 14,14 7,62 8,87 3,16 11,17 

Polska Cerekiew 19,43 29,18 17,75 8,84 4,91 3,03 16,85 

Reńska Wieś 17,85 27,50 19,39 11,54 10,09 3,82 9,81 

Jemielnica 13,41 23,63 25,68 10,96 12,82 5,58 7,93 

Leśnica 23,29 20,07 17,46 12,33 10,30 4,51 12,04 

Strzelce Opolskie 9,06 15,15 23,48 20,72 15,02 6,01 10,55 

Ujazd 18,82 17,33 22,93 12,12 10,42 3,95 14,43 

Zawadzkie 13,70 15,33 43,05 11,40 12,62 3,44 0,46 

KKSOF razem 12,04 17,67 26,50 16,19 13,81 4,36 9,42 

Województwo Opolskie 15,27 21,17 18,62 13,97 13,32 6,45 11,20 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2015. 

 

Należy zaznaczyć, że na terenie KKSOF ponad połowa mieszkań (56,22 %) powstała do 1970 roku, a największa 

ich ilość (26,50 %) przybyła w okresie pierwszych 25 lat od zakończenia II wojny światowej. 

 

RYCINA 14: Mieszkania zamieszkałe według okresu budowy na terenie KKSOF. 

 

Źródło: GUS 2003 i 2015. 
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Na koniec 2013 roku na terenie KKSOF zlokalizowane były 26843 budynki mieszkalne, co stanowiło 15,81 % z 

ogółu z tego typu budynków w województwie. Jest to współczynnik niższy od udziału KKSOF w populacji 

województwa (16,12 %). Ponad 20 % z ogółu budynków mieszkalnych w subregionie znajduje się w Kędzierzynie 

– Koźlu, którego populacja stanowi blisko 40 % stanu w KKSOF, co świadczy o dużym nasyceniu przestrzeni 

tego miasta zabudowaniami wielorodzinnymi. 

 

TABELA 69: Liczba budynków mieszkalnych w 2013 roku. 

 

Jednostka administracyjna Ilość budynków mieszkalnych Udział (w %) w KKSOF 

Bierawa 2131 7,94 

Cisek 1829 6,81 

Kędzierzyn – Koźle  5561 20,72 

Pawłowiczki 2011 7,49 

Polska Cerekiew 1193 4,44 

Reńska Wieś 2433 9,06 

Jemielnica 1873 6,98 

Leśnica 1971 7,34 

Strzelce Opolskie 4500 16,76 

Ujazd 1565 5,83 

Zawadzkie 1776 6,62 

KKSOF razem 26843 100,00 

Województwo Opolskie 169737  

Źródło: GUS, 2015. 

 

TABELA 70: Zasoby mieszkaniowe w 2013 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Mieszkania Izby Powierzchnia użytkowa 

Ilość Udział (w %) 

w KKSOF 

Ilość Udział (w %) 

w KKSOF 

Wartość  

w m² 

Udział (w %) 

w KKSOF 

Bierawa 2580 4,55 12582 5,28 251466 5,62 

Cisek 1941 3,42 10722 4,50 224224 5,01 

Kędzierzyn – Koźle  24704 43,58 88702 37,25 1563631 34,92 

Pawłowiczki 2560 4,52 12331 5,18 254165 5,68 

Polska Cerekiew 1549 2,73 7428 3,12 147783 3,30 

Reńska Wieś 2538 4,48 13762 5,78 279161 6,23 

Jemielnica 2044 3,61 11022 4,63 221097 4,94 

Leśnica 2417 4,26 12374 5,20 250329 5,59 

Strzelce Opolskie 10844 19,13 45081 18,93 837727 18,71 

Ujazd 1823 3,22 9358 3,93 180723 4,04 

Zawadzkie 3693 6,51 14760 6,20 267354 5,97 

KKSOF razem 56693 100,00 238122 100,00 4477660 100,00 

Województwo Opolskie 348487  1456595   27899569   

Źródło: GUS, 2015. 
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Na koniec 2013 roku na terenie KKSOF zlokalizowane były 56693 mieszkania, co stanowiło 16,27 % z ogółu 

mieszkań w województwie. Jest to współczynnik nieznacznie wyższy od udziału KKSOF w populacji 

województwa. Blisko połowa (43,58 %) z ogółu mieszkań w subregionie znajduje się w Kędzierzynie – Koźlu, zaś 

łącznie we wszystkich miastach 62,96 % i jest to udział wyższy niż mają miasta w populacji KKSOF (57,89 %). 

Liczba izb i łączna powierzchnia użytkowa mieszkań na terenie KKSOF stanowi odpowiednio 16,35 % i 16,05 % z 

ogółu w województwie. Warto podkreślić, że na miasta przypada 54,55 % izb i 47,84 % powierzchni użytkowej 

mieszkań subregionu, czyli mniej niż wynosi udział miast w całej populacji, co świadczy oczywiście o dominacji 

mniejszych powierzchniowo mieszkań zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych.  

 

Na terenie KKSOF wskaźniki charakteryzujące warunki zamieszkania w zakresie powierzchni użytkowej są nieco 

mniej korzystne od średniej w województwie opolskim. Należy jednak zaznaczyć, że wpływ na niższą średnią w 

całym subregionie mają wielkości cechujące wyłącznie gminy miejskie (Kędzierzyn – Koźle) i miejsko – wiejskie z 

dużym udziałem miasta (Strzelce Opolskie i Zawadzkie). Pozostałe gminy KKSOF mają w tym zakresie wskaźniki 

korzystniejsze od średniej wojewódzkiej. 

 

TABELA 71: Wskaźniki charakteryzujące warunki zamieszkania w 2013 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Przeciętna powierzchnia użytkowa w m²: Przeciętna liczba: 

1 mieszkania 1 izby na 1 osobę osób w  

1 mieszkaniu 

osób w  

1 izbie 

izb w  

1 mieszkaniu 

Bierawa 97,47 19,99 32,20 3,03 0,62 4,88 

Cisek 115,52 20,91 38,46 3,00 0,54 5,52 

Kędzierzyn – Koźle  63,29 17,63 24,74 2,56 0,71 3,59 

Pawłowiczki 99,28 20,61 32,44 3,06 0,64 4,82 

Polska Cerekiew 95,41 19,90 34,65 2,75 0,57 4,80 

Reńska Wieś 109,99 20,28 33,85 3,25 0,60 5,42 

Jemielnica 108,17 20,06 30,94 3,50 0,65 5,39 

Leśnica 103,57 20,23 31,22 3,32 0,65 5,12 

Strzelce Opolskie 77,25 18,58 26,76 2,89 0,69 4,16 

Ujazd 99,13 19,31 28,48 3,48 0,68 5,13 

Zawadzkie 72,39 18,11 22,51 3,22 0,80 4,00 

KKSOF razem 78,98 18,80 27,66 2,86 0,68 4,20 

Województwo Opolskie 80,06 19,15 27,78 2,88 0,69 4,18 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 208 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

RYCINA 15: Wybrane wskaźniki charakteryzujące warunki zamieszkania w 2013 roku (I). 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2015. 
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RYCINA 16: Wybrane wskaźniki charakteryzujące warunki zamieszkania w 2013 roku (II). 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2015. 
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Wskaźniki statystyczne dotyczące warunków zamieszkania na terenie KKSOF, jak i całego województwa 

opolskiego, cechują się odrębną charakterystyką dla gmin miejskich, miejsko – wiejskich i wiejskich. Generalnie 

gminy wiejskie odznaczają się korzystniejszymi wskaźnikami w zakresie powierzchni użytkowej tkanki 

mieszkaniowej oraz liczby izb, a mniej korzystnymi odnośnie do przeciętnej liczby osób na 1 mieszkanie. 

Powodem tego stanu jest przede wszystkim znacznie większa kubatura przeciętnego zabudowania na wsi, ale 

także fakt, że liczebność przeciętnego gospodarstwa domowego na wsi jest większa od tego w mieście. 

Prawidłowość ta jest nieco zaburzona na terenie KKSOF ze względu na zjawisko depopulacji, zwłaszcza na 

terenach wiejskich. Malejąca z roku na rok liczba mieszkańców przy stale rosnących zasobach mieszkaniowych 

powoduje, że np.: na terenie gminy Polska Cerekiew przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu ma wartość zbliżoną 

bardziej do Kędzierzyna – Koźle i Strzelec Opolskich niż do pozostałych gmin wiejskich. Warto również 

podkreślić, że cała Opolszczyzna i w ogóle regiony położone na Śląsku, Ziemi Lubuskiej czy Pomorzu, gdzie 

znaczną część zabudowy stanowi jeszcze tkanka powstała przed 1945 rokiem, charakteryzują się 

korzystniejszymi wskaźnikami warunków zamieszkania pod względem powierzchni użytkowej od reszty kraju. Nie 

bez znaczenia jest jednak również jakość mieszkań, a zwłaszcza wiek substancji mieszkaniowej, który obniża 

standard zamieszkania w południowo – zachodniej, zachodniej i północnej części kraju. 

 

6. 2. Własność komunalna. 

 

W 2013 roku na terenie KKSOF własnością komunalną objętych było 4461 mieszkań o łącznej powierzchni 

użytkowej wynoszącej 212987 m², co stanowiło odpowiednio 18,81 % i 18,49 % z ogółu zasobów komunalnych w 

województwie opolskim. Mieszkań socjalnych było 559, a ich łączna powierzchnia wyniosła 21587 m², co 

stanowiło odpowiednio 18,91 % i 21,41 % z ogółu tego typu zasobów w województwie. 

 

TABELA 72: Komunalne zasoby mieszkaniowe w 2013 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Ilość  

mieszkań 

komunalnych 

% z ogółu 

mieszkań 

Powierzchnia 

mieszkań 

komunalnych w m² 

% z ogółu 

powierzchni 

mieszkań 

Bierawa 79 3,06 3269 1,30 

Cisek 52 2,68 3409 1,52 

Kędzierzyn – Koźle  2801 11,34 133600 8,54 

Pawłowiczki 70 2,73 3569 1,40 

Polska Cerekiew 76 4,91 4028 2,73 

Reńska Wieś 65 2,56 3145 1,13 

Jemielnica 26 1,27 1329 0,60 

Leśnica 121 5,01 6361 2,54 

Strzelce Opolskie 801 7,39 37155 4,44 

Ujazd 78 4,28 3761 2,08 

Zawadzkie 292 7,91 13361 5,00 

KKSOF razem 4461 7,87 212987 4,76 

Województwo Opolskie 23721 6,81 1151857 4,13 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2015. 
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Na terenie subregionu własność komunalna stanowi 7,87 % z ogółu mieszkań oraz 4,76 % z ogółu powierzchni 

użytkowej mieszkań i są to wskaźniki wyższe od średniej w województwie opolskim wynoszące odpowiednio: 

6,81 % i 4,13 %. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania komunalnego wynosi 47,74 m² (w województwie 

48,56 m²). Największy odsetek mieszkań komunalnych występuje na terenie gmin miejskich (Kędzierzyn – Koźle) 

i miejsko – wiejskich (Strzelce Opolskie i Zawadzkie). 

 

Mieszkania socjalne stanowią 12,53 % z ogółu mieszkań komunalnych oraz 10,14 % z ogółu powierzchni 

użytkowej tychże mieszkań w subregionie i są to wskaźniki wyższe od średniej w województwie opolskim 

wynoszącej odpowiednio: 12,46 % i 8,75 %. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania socjalnego wynosi 

38,62 m² (w województwie 34,10 m²). Największy odsetek mieszkań socjalnych występuje na terenie gmin 

wiejskich, przy czym nie ma ich w ogóle w gminach: Polska Cerekiew, Jemielnica i Ujazd. 

 

TABELA 73: Mieszkania socjalne w 2013 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Ilość  

mieszkań 

socjalnych 

% z ogółu 

mieszkań 

komunalnych 

Powierzchnia 

mieszkań 

socjalnych w m² 

% z ogółu 

powierzchni 

mieszkań 

Bierawa 41 51,90 1252 38,30 

Cisek 11 21,15 507 14,87 

Kędzierzyn – Koźle  405 14,46 16072 12,03 

Pawłowiczki 12 17,14 425 11,91 

Polska Cerekiew  –  –  –  – 

Reńska Wieś 9 13,85 319 10,14 

Jemielnica  –  – –  – 

Leśnica 7 5,79 182 2,86 

Strzelce Opolskie 56 6,99 2180 5,87 

Ujazd  –  –   –  – 

Zawadzkie 18 6,16 650 4,86 

KKSOF razem 559 12,53 21587 10,14 

Województwo Opolskie 2956 12,46 100804 8,75 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2015. 

 

Obecnie na przydział mieszkania komunalnego, w tym socjalnego oczekuje w subregionie około 350 rodzin. 

 

6. 3. Standard mieszkań. 

 

Z danych na koniec 2013 roku wynika, że mieszkania zlokalizowane na terenie KKSOF, poza dostępem do sieci 

gazowej, charakteryzują się korzystniejszym wyposażeniem w podstawowe elementy infrastruktury technicznej 

takie jak: wodociąg, ustęp spłukiwalny, łazienka i centralne ogrzewanie w porównaniu z przeciętnymi 

wskaźnikami charakteryzującymi województwo opolskie. We wszystkich badanych elementach są to bardzo małe 

różnice. 
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TABELA 74: Wyposażenie mieszkań zamieszkałych w podstawowe elementy infrastruktury technicznej w 2013 

roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

% mieszkań wyposażonych w dany element 

wodociąg ustęp 

spłukiwalny 

łazienka centralne 

ogrzewanie 

gaz z sieci 

Bierawa 98,10 97,56 90,12 80,58 – 

Cisek 93,10 92,58 86,09 76,20 – 

Kędzierzyn – Koźle  99,60 98,66 97,42 88,29 82,93 

Pawłowiczki 96,80 95,51 87,62 70,78 – 

Polska Cerekiew 94,71 92,83 84,05 70,76 – 

Reńska Wieś 98,35 97,79 90,70 79,24 0,04 

Jemielnica 98,73 98,29 91,34 78,96 – 

Leśnica 97,81 96,32 90,19 77,66 0,21 

Strzelce Opolskie 99,37 98,34 96,51 84,94 54,26 

Ujazd 97,31 95,83 91,55 77,56 – 

Zawadzkie 98,78 96,83 95,04 82,91 2,27 

KKSOF razem 98,71 97,68 94,55 83,73 46,68 

Województwo Opolskie 98,18 96,83 93,34 81,83 46,72 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2015. 

 

Wyższym od średniej w subregionie wyposażeniem mieszkań w dany element infrastruktury charakteryzują się 

następujące gminy: 

� wodociąg: Kędzierzyn – Koźle, Jemielnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie; 

� ustęp spłukiwalny: Kędzierzyn – Koźle, Reńska Wieś, Jemielnica i Strzelce Opolskie; 

� łazienka: Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie i Zawadzkie; 

� centralne ogrzewanie: Kędzierzyn – Koźle i Strzelce Opolskie; 

� gaz z sieci: Kędzierzyn – Koźle i Strzelce Opolskie. 

 

6. 4. Budownictwo mieszkaniowe. 

 

Na terenie KKSOF w 2013 roku oddano do użytku 178 mieszkań składających się z 901 izb. Łączna powierzchnia 

użytkowa nowo oddanych mieszkań wyniosła 26582 m². Udział powyższych wartości w skali całego województwa 

wyniósł odpowiednio: mieszkania – 10,20 %, izby – 9,96 %, powierzchnia użytkowa – 11,44 %, a więc były one 

znacznie niższe od udziału KKSOF w populacji województwa (16,12 %). W systemie budownictwa 

indywidualnego69 powstało 168 mieszkań składających się z 875 izb, a ich łączna powierzchnia użytkowa 

wyniosła 26040 m². Udział powyższych wartości w skali całego województwa wyniósł odpowiednio: mieszkania – 

11,44 %, izby – 10,87 %, powierzchnia użytkowa – 12,06 %. 

 

                                                 
69 Według GUS budownictwo indywidualne to budownictwo mieszkaniowe realizowane przez osoby fizyczne (bez względu 

na to, czy prowadzą działalność gospodarczą), fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, z przeznaczeniem na użytek własny 

inwestora i jego rodziny lub na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jego pracowników bądź na sprzedaż lub wynajem (w 

celu osiągnięcia zysku). 
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TABELA 75: Mieszkania oddane do użytku w 2013 roku (wartości dotyczące powierzchni wyrażone są w m²). 

 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek Kędzierzyn 

– Koźle  

Pawłowiczki Polska 

Cerekiew 

Reńska 

Wieś 

Jemielnica Leśnica Strzelce 

Opolskie 

Ujazd Zawadzkie KKSOF 

razem 

Województwo 

Opolskie 

Budownictwo ogółem 

Ilość mieszkań  18 3 71 6 1 19 10 8 28 9 5 178 1745 

Udział (%) w KKSOF 10,11 1,69 39,89 3,37 0,56 10,67 5,62 4,49 15,73 5,06 2,81 100,00  

na 1000 mieszkańców 2,31 0,51 1,12 0,77 0,23 2,30 1,40 1,00 0,89 1,42 0,42 1,10 1,74 

Przeciętna powierzchnia 125,17 127,67 120,89 191,50 96,00 173,32 191,30 182,00 175,75 180,78 181,60 149,34 133,18 

Ilość izb  82 15 291 32 6 103 67 41 171 56 31 901 9050 

na 1000 mieszkańców 10,50 2,57 4,60 4,08 1,41 12,49 9,37 5,86 5,46 8,82 2,61 5,57 9,01 

Powierzchnia użytkowa 2253 383 8583 1149 96 3293 1913 1456 4921 1627 908 26582 232405 

Udział (%) w KKSOF 8,48 1,44 32,29 4,32 0,36 12,39 7,20 5,48 18,51 6,12 3,42 100,00  

Budownictwo indywidualne 

Ilość mieszkań  14 3 65 6 1 19 10 8 28 9 5 168 1468 

Udział (%) w KKSOF 8,33 1,79 38,69 3,57 0,60 11,31 5,95 4,76 16,67 5,36 2,98 100,00  

na 1000 mieszkańców 1,79 0,51 1,03 0,77 0,23 2,30 1,40 1,00 0,89 1,42 2,81 1,04 1,46 

Przeciętna powierzchnia 150,07 127,67 126,05 191,50 96,00 173,32 191,30 182,00 175,75 180,78 181,60 155,00 147,12 

Ilość izb  74 15 273 32 6 103 67 47 171 56 31 875 8053 

na 1000 mieszkańców 9,48 2,57 4,32 4,08 1,41 12,49 9,37 5,86 5,46 8,82 2,61 5,41 8,02 

Powierzchnia użytkowa 2101 383 8193 1149 96 3293 1913 1456 4921 1627 908 26040 215979 

Udział (%) w KKSOF 8,07 1,47 31,46 4,41 0,37 12,65 7,35 5,59 18,90 6,25 3,49 100,00  

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 
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W 2013 roku wskaźnik ilości nowych mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców był na terenie 

subregionu blisko o 60 % niższy od średniej dla całego województwa opolskiego. W przypadku budownictwa 

indywidualnego wskaźnik ten był niższy o około 40 %. Przeciętna powierzchnia nowo oddanego mieszkania była 

wyższa od wartości dla województwa. Stało się tak dzięki temu, że w odróżnieniu od całego regionu 

zdecydowana większość nowych mieszkań na terenie KKSOF powstała w systemie budownictwa 

jednorodzinnego, charakteryzującego się większą powierzchnią użytkową od mieszkań w blokach 

wielorodzinnych. Wskaźniki odzwierciedlające przeciętną powierzchnię nowo oddanego mieszkania w 

budownictwie indywidualnym spłaszczyły się, a średnia dla KKSOF była nadal nieznacznie wyższa od 

porównywanej wartości dla całego województwa.  

 

Należy nadmienić, że prezentowane dane dotyczą tylko jednego roku, aczkolwiek odzwierciedlają tendencje 

obserwowane od kilkunastu lat. Na obszarze subregionu ilościowo najwięcej mieszkań powstaje w Kędzierzynie – 

Koźlu i Strzelcach Opolskich, ale w przeliczeniu na 1000 mieszkańców to w gminach: Bierawa, Reńska Wieś, 

Jemielnica i Ujazd powstaje najwięcej mieszkań. Są to gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie 

największych miast subregionu, charakteryzują się dużym zasobem terenów dobrze uzbrojonych (wodociąg, 

kanalizacja) oraz nie objętych zalewami powodziowymi i w związku z tym przyciągają nowych osadników. 

Potwierdzają to wskaźniki migracji, które właśnie tylko w tych gminach, poza Jemielnicą, wykazują wartość 

dodatnią. Najmniejsze zainteresowanie w zakresie osadnictwa dotyczy gmin: Cisek, Pawłowiczki, Polska 

Cerekiew i Zawadzkie. Również to potwierdzają wskaźniki migracji, które są najmniej korzystne w całym KKSOF. 

Wpływ na to ma kilka czynników: położenie geograficzne w postaci znacznego oddalenia od większych ośrodków 

miejskich (Pawłowiczki, Zawadzkie), warunki naturalne w postaci zagrożeń powodziowych (Cisek) i dużego 

odsetka chronionych użytków rolnych (Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew) i leśnych (Zawadzkie), 

wymagających konieczności przeprowadzenia procedury „odrolnień” i „odlesień” oraz sytuacja ekonomiczna, 

której wyrazem jest mało zróżnicowany rynek pracy jak na obszar miejski (Zawadzkie) i brak miejsc pracy poza 

rolnictwem na terenach wiejskich (Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew). 

 

Generalnie KKSOF jest potencjalnie atrakcyjnym miejscem pod względem osadnictwa, nie licząc terenów 

zagrożonych powodziami. Należy więc przedsięwziąć szereg działań, o których mowa w Strategii Rozwoju 

KKSOF, Strategii ZIT… i niniejszej Koncepcji oraz promować tereny przeznaczone pod budownictwo 

mieszkaniowe, licząc z jednej strony na uniknięcie odpływu własnej społeczności, a z drugiej na napływ nowych 

osadników, najlepiej w wieku produkcyjnym i rozrodczym, co jest kluczowe ze względu na odwrócenie obecnie 

niekorzystnych zjawisk demograficznych. Jednocześnie wskazane jest prowadzenie wyważonej polityki w 

zakresie wyznaczania miejsc pod budownictwo mieszkaniowe. Nadmierne nasycenie zabudową mieszkaniową 

poszczególnych jednostek osadniczych, zwłaszcza podmiejskich, może skutkować brakiem zainteresowania ze 

strony potencjalnych osadników i spadkiem cen nieruchomości, zaś rozproszenie zabudowy zwiększy koszty 

uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną. 

 

Obecnie przeciętna cena 1 m² terenu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe na terenie KKSOF waha 

się w przedziale od 20 do 110 złotych. Jej konkretny poziom jest uzależniony od lokalizacji (najniższy w gminie 

Pawłowiczki, najwyższy w Kędzierzynie – Koźlu) i stopnia uzbrojenia. 
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TABELA 76: Przeciętne ceny gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie KKSOF w 

2014 roku. 

 

Gmina Cena 1 m² w PLN (od – do) 

Bierawa 30 – 60  

Cisek 30 – 50  

Kędzierzyn – Koźle  60 – 110 

Pawłowiczki 20 – 30  

Polska Cerekiew 40 – 50 

Reńska Wieś 30 – 70 

Jemielnica 60 – 80 

Leśnica 45 – 60 

Strzelce Opolskie 50 – 100 

Ujazd 55 – 60 

Zawadzkie 50 – 60  

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

 

6. 5. Planowanie terenów mieszkaniowych. 

 

Realizacja zadań własnych gmin w zakresie gospodarki przestrzennej, określonych w ustawie o samorządzie 

terytorialnym, następuje na drodze stanowienia przepisów gminnych jakimi są miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego oraz ich praktycznego egzekwowania. Podstawą do ustalenia warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu, a w rezultacie wydania pozwolenia na budowę, są ustalenia tychże 

planów, a w przypadku ich braku decyzje o warunkach zabudowy. 

 

Perspektywiczne potrzeby mieszkaniowe są ściśle powiązane ze skalą rozwoju ludności, istniejącym deficytem 

mieszkań samodzielnie zamieszkiwanych, jakością zasobów mieszkaniowych (wiek i stopień zużycia 

technicznego) oraz aspektami ekonomicznymi wynikającymi z polityki społeczno – gospodarczej państwa 

(zamożność społeczeństwa, dostępność do tanich kredytów hipotecznych, itp.). Czynnikami decydującymi w 

głównej mierze o potrzebie wyznaczenia i rezerwowania terenów przeznaczonych pod lokalizację zabudowy 

mieszkaniowej są: 

� przewidywane dążenie do modelu gospodarstw rodzinnych mieszkających samodzielnie; 

� konieczność wymiany zużytej technicznie zabudowy na nową; 

� popyt na budownictwo jednorodzinne na terenach wiejskich, zwłaszcza podmiejskich (migracje miasto – 

wieś); 

� popyt na budowę tak zwanych „drugich domów” przez osoby preferujące dany rodzaj walorów 

przyrodniczo – krajobrazowych (góry, morze, jezioro, lasy, otwarty krajobraz rolniczy, itd.). 

 

Za jednostki rozwojowe na terenie KKSOF uznać należy 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 
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najbliżej Kędzierzyna – Koźle i Strzelec Opolskich [np.: Brzeźce, Dziergowice, Stare Koźle, Stara Kuźnia (gmina 

Bierawa); Kobylice (gmina Cisek); Długomiłowice, Większyce (gmina Reńska Wieś); Raszowa (gmina Leśnica); 

Dziewkowice, Szczepanek, Szymiszów, Szymiszów Osiedle (gmina Strzelce Opolskie); Niezdrowice (gmina 

Ujazd)]. Popyt na budownictwo mieszkaniowe, w tym rezydencjonalne, a także letniskowe dotyczy miejscowości 

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie większych kompleksów leśnych (Lasy Stobrawsko – Turawskie) oraz w 

rejonie Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” (pomimo ograniczeń wynikających z planu ochrony). Należą 

do nich przede wszystkim wsie: Barut, Łaziska i Wierchlesie (gmina Jemielnica), Góra Świętej Anny (gmina 

Leśnica), Kadłub i Osiek (gmina Strzelce Opolskie) oraz Kielcza i Żędowice (gmina Zawadzkie). Powyższe 

stanowi więc bazę do priorytetowego rozwoju funkcji mieszkaniowych na terenie KKSOF. Pozostałe miejscowości 

charakteryzują się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem w kontekście realizacji nowych obiektów 

mieszkaniowych, przede wszystkim ze względu na oddalenie od głównych ośrodków miejskich, fizjografię terenu 

oraz z powodu niedostatku infrastruktury technicznej i społecznej.  

 

Planując tereny mieszkaniowe należy już w miarę możliwości (do czasu nowych uregulowań prawnych) 

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”. W związku z powyższym już dzisiaj 

rozwój osadnictwa na terenie KKSOF powinien być prowadzony w następującej 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. 

Jest to o tyle istotne, że ewentualny dalszy spadek liczby ludności, będący konsekwencją dotychczasowych 

procesów demograficznych, a zwłaszcza ruchów migracyjnych (poza teren subregionu), może doprowadzić do 

konieczności utrzymywania niezamieszkanej substancji. 

 

W zakresie osadnictwa i budownictwa mieszkaniowego należy więc określić 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; 
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� 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. 

 

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. 

 

Zabudowa w ośrodkach miejskich powinna być kształtowana w nawiązaniu do już istniejących układów 

przestrzennych, ukształtowanych jako zespoły zabudowy jedno– i wielorodzinnej lub mieszanej. Celowe będzie 

zachowanie maksymalnej jednorodności rodzajów zabudowy. Konfliktowe zarówno przestrzennie jak i 

funkcjonalnie byłoby wprowadzanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w tkankę zabudowy wielorodzinnej i 

na odwrót. Zabudowa wielorodzinna powinna być traktowana jako centrotwórcza, szczególnie w przypadku 

znacznej intensywności. Dopuszczalna jest tu lokalizacja zabudowy wysokiej. Zabudowa w ośrodkach wiejskich 

powinna mieć charakter zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, z możliwością intensyfikacji 

zagospodarowania w centrach miejscowości. Dla miejscowości gminnych dopuszczalne jest lokalizowanie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności i o wysokości nieprzekraczającej 3 kondygnacji. 

Dotyczy to szczególnie centralnych rejonów wsi. Wskazane jest, aby zabudowę w ramach osiedli czy też 

miejscowości każdorazowo stopniować od zabudowy skoncentrowanej, o wysokiej intensywności, na niewielkich 

działkach, w centrach, po zabudowę o niskiej intensywności, na stosunkowo dużych działkach, ze znacznym 

udziałem powierzchni biologicznie czynnej, na obrzeżach. Pośród tkanki osadniczej powinno się lokalizować 

ogólnodostępne tereny zieleni. 

 

Jako podstawowe wskaźniki urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych proponuje się przyjąć: maksymalną 

wysokość zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalną powierzchnię 

zabudowy. Wskaźniki powinny się kształtować na następującym poziomie: 

 

1) na obszarach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w dużych ośrodkach miejskich: 

� maksymalna wysokość zabudowy: 4 kondygnacje; 

� minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %; 

� maksymalna powierzchnia zabudowy: 75 %. 
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2) na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w dużych ośrodkach miejskich: 

� maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje; 

� minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30 %; 

� maksymalna powierzchnia zabudowy: 65 %. 

 

3) na obszarach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w pozostałych ośrodkach miejskich: 

� maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje; 

� minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %; 

� maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 %. 

 

4) na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w pozostałych ośrodkach miejskich: 

� maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje; 

� minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30 %; 

� maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 %. 

 

5) na obszarach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej w gminnych ośrodkach wiejskich: 

� maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje; 

� minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 35 %; 

� maksymalna powierzchnia zabudowy: 55 %. 

 

6) na obszarach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej w pozostałych ośrodkach wiejskich: 

� maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje (z dopuszczeniem dodatkowo poddasza 

użytkowego); 

� minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 %; 

� maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %. 

 

Zaproponowane wskaźniki mogą być trudne do osiągnięcia w szczególności dla terenów mieszkaniowych już 

zainwestowanych, przede wszystkim z racji często niewielkiej powierzchni działki. 

 

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: Bierawa, Reńska Wieś, Jemielnica i Ujazd. Ujemny przyrost naturalny, zauważalna skala 

emigracji i starzenie się społeczeństwa stanowią znaczące przesłanki do ograniczania zasięgu nowych obszarów 

przeznaczonych pod osadnictwo. Podstawowymi problemami związanymi z nadpodażą nowych terenów 

mieszkaniowych są: 

� spadek wartości nieruchomości na skutek zachwiania równowagi pomiędzy podażą a popytem na rynku 

nieruchomości; 

� dezurbanizacja jednostek osadniczych; 

� niszczenie historycznej tkanki mieszkaniowej zlokalizowanej w centralnych częściach miejscowości, 

której bieżące utrzymanie i remont uznaje się za mniej opłacalne niż budowa nowych obiektów; 

� potrzeba ponoszenia zwiększonych nakładów na infrastrukturę techniczną i komunikacyjną; 

� niedostateczne uzbrojenie nowych terenów; 
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� zakłócenie lub zatarcie charakteru przestrzennego poszczególnych miejscowości; 

� tworzenie enklaw zabudowy, bez powiązań z podstawową jednostką osadniczą, na skutek częściowego 

zagospodarowania znacznych obszarowo terenów nowego zainwestowania; 

� ograniczanie zasięgu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

 

Poważnym problemem jest umocowanie przeznaczenia terenów pod osadnictwo w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, co utrudnia lub nawet uniemożliwia ich redukcję. Jeżeli grunty, których 

właścicielem jest podmiot inny niż gmina, miałyby utracić swoje przeznaczenie pod zabudowę, mogłoby to 

skutkować koniecznością wypłaty przez gminę odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości. W takim 

wypadku należy przyjąć obowiązujący zasięg planowanego zainwestowania jako docelowy i odstąpić 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 i potrzeb związanych z funkcją 

podstawową terenu. Wyniki tej analizy powinny posłużyć do korekty ustaleń studium w zakresie granicy 

planowanego zainwestowania. Niekoniecznie musi to oznaczać zmniejszenie terenów mieszkaniowych. Część 

obszarów można przekształcić w tak zwane rezerwy zagospodarowania, możliwe do stopniowego wykorzystania 

stosownie do realnych potrzeb. Podział na poszczególne strefy ułatwi racjonalną gospodarkę przestrzenią i 

umożliwi lepsze wyposażenie nowych terenów w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Docelowo może się 

okazać, że taki podział zapobiegnie niekorzystnym zmianom w przestrzeni oraz na rynku nieruchomości, a nie 

będzie stanowić bariery rozwoju osadnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 220 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

7. GOSPODARKA. 
 

7. 1. Rolnictwo. 

 

7.1.1. Rozmieszczenie użytków rolnych. 

 

Użytki rolne (grunty orne i użytki zielone) pełnią dominującą funkcję w strukturze zagospodarowania subregionu, 

stanowiąc 56,47 % jego ogólnej powierzchni, z czego grunty orne 48,60 %, a użytki zielone 7,87 %. Powyższe 

oznacza, że użytki rolne wykorzystywane są przede wszystkim w celu uprawy ziemi (grunty orne), a w znacznie 

mniejszym stopniu służą hodowli (użytki zielone). Przewaga gruntów ornych odzwierciedla fizjografię subregionu, 

w którym odlesione, wielkoprzestrzenne obszary o korzystnych warunkach glebowych zlokalizowane są przede 

wszystkim na płaskowyżach o ubogiej sieci hydrograficznej, a doliny rzeczne predysponowane do wykorzystania 

jako użytki zielone, stanowią mały udział w przestrzeni. Najwięcej użytków rolnych w strukturze 

zagospodarowania danej gminy (ponad 80 %) występuje na obszarze jednostek typowo wiejskich i/lub 

pozbawionych większych kompleksów leśnych (Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś), a więc gmin 

położonych w rejonie Płaskowyżu Głubczyckiego. Wysoki udział użytków rolnych (blisko ¾ jej ogólnej 

powierzchni) posiada także gmina Leśnica. Podobnie kształtuje się hierarchia dotycząca udziału gruntów ornych. 

Natomiast stosunkowo najwięcej użytków zielonych jest na terenie gmin charakteryzujących się bogatą siecią 

hydrograficzną (Cisek, Reńska Wieś, Ujazd, Zawadzkie) oraz niską bonitacją gruntów ornych (Jemielnica, 

Strzelce Opolskie). 

 

TABELA 77: Powierzchnia użytków rolnych na terenie KKSOF w 2014 roku. 

 

 

Gmina 

Użytki rolne ogółem Grunty orne Użytki zielone 

powierzchnia 

w ha 

% 

powierzchni 

danej gminy 

powierzchnia 

w ha 

% 

powierzchni 

danej gminy 

powierzchnia 

w ha 

% 

powierzchni 

danej gminy 

Bierawa 2624,4945 22,14 1986,4874 16,76 638,0071 5,38 

Cisek 6118,8136 86,08 5125,3156 72,11 993,4980 13,98 

Kędzierzyn – Koźle  2715,0109 21,95 2166,3110 17,51 548,6999 4,44 

Pawłowiczki 12716,7207 82,83 12584,5092 81,97 132,2115 0,86 

Polska Cerekiew 5428,7923 90,30 5010,8578 83,35 417,9345 6,95 

Reńska Wieś 8050,4824 82,04 6925,9668 70,58 1124,5156 11,46 

Jemielnica 3915,2900 34,51 2853,5900 25,15 1061,7000 9,36 

Leśnica 7018,0000 74,07 6132,0000 64,72 886,0000 9,35 

Strzelce Opolskie 11338,0000 55,98 9562,0000 47,21 1776,0000 8,77 

Ujazd 5527,5569 66,35 4750,3169 57,02 777,2400 9,33 

Zawadzkie 2389,6542 29,09 1283,8699 15,63 1105,7843 13,46 

KKSOF razem 67842,8155 56,47 58381,2246 48,60 9461,5909 7,87 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędów Gmin, 2014. 
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Blisko połowa (47,63 %) z ogółu użytków rolnych w subregionie zlokalizowana jest na terenie gmin położonych na 

Płaskowyżu Głubczyckim i w dolinie rzeki Odry (Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś). Wskaźnik 

ten jest znacznie wyższy od udziału powierzchni jaką zajmują te gminy w subregionie (31,87 %). Wysoki 

wskaźnik powierzchni zajętej przez użytki rolne posiadają także łącznie gminy Leśnica i Strzelce Opolskie (27,05 

%), ale odzwierciedla on tylko ich udział w ogólnej powierzchni KKSOF (28,13 %). Analogicznie kształtuje się 

charakterystyka dotycząca rozlokowania gruntów ornych. Natomiast najwięcej użytków zielonych w subregionie 

(41,68 %) zlokalizowanych jest w rejonie Równiny Opolskiej (gminy: Jemielnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie). 

Równie wysoki udział użytków zielonych w skali całego KKSOF (34,93 %) ma dolina rzeki Odry (gminy: Bierawa, 

Cisek, Kędzierzyn – Koźle i Reńska Wieś). 

 

TABELA 78: Udział użytków rolnych w ramach KKSOF. 

 

Gmina Udział (w %) w KKSOF 

Użytki rolne ogółem Grunty orne Użytki zielone 

Bierawa 3,87 3,40 6,74 

Cisek 9,02 8,78 10,50 

Kędzierzyn – Koźle  4,00 3,71 5,80 

Pawłowiczki 18,74 21,56 1,40 

Polska Cerekiew 8,00 8,58 4,42 

Reńska Wieś 11,87 11,86 11,89 

Jemielnica 5,77 4,89 11,22 

Leśnica 10,34 10,50 9,36 

Strzelce Opolskie 16,71 16,38 18,77 

Ujazd 8,15 8,14 8,21 

Zawadzkie 3,52 2,20 11,69 

KKSOF razem 100,00 100,00 100,00 

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

 

Pomimo znacznego udziału terenów rolnych w strukturze zagospodarowania subregionu rolnictwo nie jest tu 

wiodącą gałęzią gospodarki. Gospodarka rolna pełni jednak podstawową rolę w wybranych gminach wiejskich 

KKOSF, a zwłaszcza: Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz częściowo Bierawa i Reńska Wieś, a także na 

obszarach wiejskich gmin: Leśnica, Strzelce Opolskie i Ujazd. 

 

7.1.2. Charakterystyka gospodarstw rolnych. 

 

Według obliczeń dokonanych na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na terenie KKSOF 

funkcjonowało ogółem 7147 gospodarstw rolnych, z czego 5286 prowadziło działalność rolniczą. Oznacza to, że 

w subregionie zlokalizowanych było odpowiednio 15,95 % (gospodarstwa ogółem) i 14,39 % (prowadzące 

działalność rolniczą) ze wszystkich gospodarstw w województwie. Najwięcej gospodarstw rolnych ogółem 

występuje w gminach: Bierawa, Cisek, Reńska Wieś i Leśnica. Blisko ¾ (73,96 %) z ogółu gospodarstw w 

subregionie prowadziło działalność rolniczą (w województwie 81,98 %). Największy udział gospodarstw rolnych 

prowadzących działalność rolniczą w stosunku do ogółu gospodarstw (ponad 70 %) był w gminach: Strzelce 

Opolskie (wszystkie), Cisek, Pawłowiczki, Bierawa, Leśnica i Reńska Wieś.  
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TABELA 79: Gospodarstwa rolne w 2010 roku. 

 

 

Jednostka 

administracyjna 

Liczba gospodarstw Udział (w %) w KKOSF Udział (w %) 

gospodarstw 

prowadzących 

działalność 

rolniczą 

 

ogółem 

prowadzących 

działalność 

rolniczą 

 

gospodarstwa 

ogółem 

gospodarstwa 

prowadzące 

działalność 

rolniczą 

Bierawa 760 573 10,63 10,84 75,39 

Cisek 760 736 10,63 13,92 96,84 

Kędzierzyn – Koźle  360 212 5,04 4,01 58,89 

Pawłowiczki 707 558 9,89 10,56 78,93 

Polska Cerekiew 497 287 6,95 5,43 57,75 

Reńska Wieś 848 619 11,87 11,71 73,00 

Jemielnica 545 350 7,63 6,62 64,22 

Leśnica 824 602 11,53 11,39 73,06 

Strzelce Opolskie 612 612 8,56 11,58 100,00 

Ujazd 690 460 9,65 8,70 66,67 

Zawadzkie 544 277 7,61 5,24 50,92 

KKSOF razem 7147 5286 100,00 100,00 73,96 

Województwo Opolskie 44811 36738   81,98 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015 (Powszechny Spis Rolny 2010). 

 

TABELA 80: Przeciętna powierzchnia gospodarstw rolnych (ha) w 2010 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Gospodarstwa rolne  

ogółem 

Gospodarstwa rolne  

prowadzące działalność rolniczą 

grunty ogółem użytki rolne grunty ogółem użytki rolne 

Bierawa 3,06 2,74 3,90 3,54 

Cisek 9,13 8,78 9,42 9,07 

Kędzierzyn – Koźle  5,67 5,14 9,35 8,51 

Pawłowiczki 13,55 13,24 17,14 16,75 

Polska Cerekiew 11,44 10,94 19,62 18,85 

Reńska Wieś 8,26 7,90 11,25 10,78 

Jemielnica 6,46 5,70 9,89 8,77 

Leśnica 9,89 9,38 13,34 12,78 

Strzelce Opolskie 19,60 18,92 19,60 18,92 

Ujazd 6,86 6,56 10,19 9,76 

Zawadzkie 3,19 2,85 5,46 5,00 

KKSOF razem 8,91 8,48 11,92 11,16 

Województwo Opolskie 12,25 11,60 14,84 14,08 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015 (Powszechny Spis Rolny 2010). 
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Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego ogółem wyniosła w subregionie 8,91 ha, natomiast gospodarstwa 

prowadzącego działalność rolniczą 11,92 ha i były to wartości niższe od średniej w województwie (odpowiednio: 

12,25 ha i 14,84 ha). Spośród gospodarstw rolnych ogółem przeciętna powierzchnia użytków rolnych wyniosła 

8,48 ha (w województwie 11,60 ha), zaś wśród gospodarstw prowadzących działalność rolniczą 11,16 ha (w 

województwie 14,08 ha). Największe (grunty ogółem) powierzchniowo (powyżej średniej w KKSOF) 

gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą występują w gminach: Strzelce Opolskie, Polska Cerekiew, 

Pawłowiczki i Leśnica. Poza gminą Leśnica powierzchnie te są także wyższe od średniej wojewódzkiej. 

 

Gospodarstwa rolne ogółem o areale do 1 ha stanowiły ponad 52 % z łącznej liczby gospodarstw w subregionie. 

Spośród 3732 gospodarstw z tej kategorii 1953, to jest 52,33 %, prowadziło działalność rolniczą. Gospodarstwa 

bardzo małe, o areale od 1 do 5 ha, stanowiły blisko 21 % ogółu gospodarstw rolnych w subregionie. Spośród 

1497 gospodarstw z tej kategorii 1416, czyli już 94,59 %, prowadziło działalność rolniczą. W przedziale od 5 do 

10 ha znajduje się ponad 8 % gospodarstw. W tej kategorii już wszystkie gospodarstwa prowadziły działalność 

rolniczą. Gospodarstwa średnie jak na polskie warunki, czyli o powierzchni od 10 do 15 ha to blisko 5 % ogółu, a 

gospodarstwa duże o areale powyżej 15 ha stanowią blisko 14 % ogółu. W tych ostatnich, największych 

kategoriach niemal wszystkie gospodarstwa prowadziły działalność rolniczą (odpowiednio: 99,71 % i 100 %). 

Dane zawarte w poniższych tabelach dowodzą znacznego rozdrobnienia gospodarstw rolnych na terenie KKSOF, 

gdzie aż 81 % gospodarstw ogółem oraz 75 % prowadzących działalność rolniczą posiada areał mniejszy niż 10 

ha. Większość małych gospodarstw poszukuje i będzie poszukiwać dodatkowych, pozarolniczych źródeł 

dochodu. Aby sprostać realiom współczesnej gospodarki rynkowej należy przyspieszyć tempo restrukturyzacji 

sektora rolniczego, celem poprawy struktury agrarnej gospodarstw oraz wspierać wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich. 

 

TABELA 81: Gospodarstwa rolne według grup obszarowych (ha) w 2010 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Gospodarstwa rolne ogółem Prowadzące działalność rolniczą 

do 1 1 – 5 5 – 10 10 – 15 15+ do 1 1 – 5 5 – 10 10 – 15 15+ 

Bierawa 600 104 22 10 24 421 97 22 9 24 

Cisek 365 153 84 44 114 341 153 84 44 114 

Kędzierzyn – Koźle  218 81 16 17 28 81 70 16 17 28 

Pawłowiczki 218 130 80 68 211 70 129 80 68 211 

Polska Cerekiew 330 48 17 16 86 121 47 17 16 86 

Reńska Wieś 505 144 52 37 110 277 143 52 37 110 

Jemielnica 238 173 58 21 55 48 168 58 21 55 

Leśnica 464 142 58 39 121 247 137 58 39 121 

Strzelce Opolskie 90 198 100 55 169 90 198 100 55 169 

Ujazd 358 177 70 32 53 128 177 70 32 53 

Zawadzkie 346 147 19 7 25 129 97 19 7 25 

KKSOF razem 3732 1497 576 346 996 1953 1416 576 345 996 

Województwo Opolskie 16398 12979 5852 3046 6536 8800 12535 5834 3040 6529 

Źródło: GUS, 2015 (Powszechny Spis Rolny 2010). 
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RYCINA 17: Charakterystyka struktury agrarnej na terenie KKSOF w 2010 roku. 

 

Źródło: GUS, 2015 (Powszechny Spis Rolny 2010). 

 

TABELA 82: Udział (%) gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą w ogólnej liczbie gospodarstw 

według grup obszarowych (ha) w 2010 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Powierzchnia gospodarstwa w ha 

do 1 1 – 5  5 – 10  10 – 15  15 i więcej 

Bierawa 70,17 93,27 100,00 90,00 100,00 

Cisek 93,42 100,00 100,00 100,00 100,00 

Kędzierzyn – Koźle  37,16 86,42 100,00 100,00 100,00 

Pawłowiczki 32,11 99,23 100,00 100,00 100,00 

Polska Cerekiew 36,67 97,92 100,00 100,00 100,00 

Reńska Wieś 54,85 99,31 100,00 100,00 100,00 

Jemielnica 20,17 97,11 100,00 100,00 100,00 

Leśnica 53,23 96,48 100,00 100,00 100,00 

Strzelce Opolskie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Ujazd 35,75 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zawadzkie 37,28 65,99 100,00 100,00 100,00 

KKSOF razem 52,33 94,59 100,00 99,71 100,00 

Województwo Opolskie 53,67 96,58 99,69 99,80 99,89 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015 (Powszechny Spis Rolny 2010). 
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Na terenie KKSOF struktura agrarna gospodarstw rolnych ogółem jak i tylko gospodarstw prowadzących 

działalność rolniczą różni się od średniej w województwie opolskim. Generalnie w subregionie jest stosunkowo 

więcej gospodarstw o najmniejszym areale (do 1 ha) oraz mniej gospodarstw w średnich przedziałach wielkości 

(od 1 do 15 ha), natomiast udział gospodarstw największych (powyżej 15 ha) jest już bardzo zbliżony.  

 

TABELA 83: Struktura gospodarstw rolnych według grup obszarowych w 2010 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Struktura (%) gospodarstw rolnych według wielkości gospodarstwa (ha) 

Gospodarstwa rolne ogółem Prowadzące działalność rolniczą 

do 1 1 – 5 5 – 10 10 – 15 15+ do 1 1 – 5 5 – 10 10 – 15 15+ 

Bierawa 78,95 13,68 2,89 1,32 3,16 73,47 16,93 3,84 1,57 4,19 

Cisek 48,03 20,13 11,05 5,79 15,00 46,33 20,79 11,41 5,98 15,49 

Kędzierzyn – Koźle  60,56 22,50 4,44 4,72 7,78 38,21 33,02 7,55 8,02 13,21 

Pawłowiczki 30,83 18,39 11,32 9,62 29,84 12,54 23,12 14,34 12,19 37,81 

Polska Cerekiew 66,40 9,66 3,42 3,22 17,30 42,16 16,38 5,92 5,57 29,97 

Reńska Wieś 59,55 16,98 6,13 4,36 12,97 44,75 23,10 8,40 5,98 17,77 

Jemielnica 43,67 31,74 10,64 3,85 10,09 13,71 48,00 16,57 6,00 15,71 

Leśnica 56,31 17,23 7,04 4,73 14,68 41,03 22,76 9,63 6,48 20,10 

Strzelce Opolskie 14,71 32,35 16,34 8,99 27,61 14,71 32,35 16,34 8,99 27,61 

Ujazd 51,88 25,65 10,14 4,64 7,68 27,83 38,48 15,22 6,96 11,52 

Zawadzkie 63,60 27,02 3,49 1,29 4,60 46,57 35,02 6,86 2,53 9,03 

KKSOF razem 52,22 20,95 8,06 4,84 13,94 36,95 26,79 10,90 6,53 18,84 

Województwo Opolskie 36,59 28,96 13,06 6,80 14,59 23,95 34,12 15,88 8,27 17,77 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015 (Powszechny Spis Rolny 2010). 

 

TABELA 84: Udział (%) gospodarstw rolnych według grup obszarowych w ramach KKSOF w 2010 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Gospodarstwa rolne ogółem Prowadzące działalność rolniczą 

do 1 1 – 5 5 – 10 10 – 15 15+ do 1 1 – 5 5 – 10 10 – 15 15+ 

Bierawa 16,08 6,95 3,82 2,89 2,41 21,56 6,85 3,82 2,61 2,41 

Cisek 9,78 10,22 14,58 12,72 11,45 17,46 10,81 14,58 12,75 11,45 

Kędzierzyn – Koźle  5,84 5,41 2,78 4,91 2,81 4,15 4,94 2,78 4,93 2,81 

Pawłowiczki 5,84 8,68 13,89 19,65 21,18 3,58 9,11 13,89 19,71 21,18 

Polska Cerekiew 8,84 3,21 2,95 4,62 8,63 6,20 3,32 2,95 4,64 8,63 

Reńska Wieś 13,53 9,62 9,03 10,69 11,04 14,18 10,10 9,03 10,72 11,04 

Jemielnica 6,38 11,56 10,07 6,07 5,52 2,46 11,86 10,07 6,09 5,52 

Leśnica 12,43 9,49 10,07 11,27 12,15 12,65 9,68 10,07 11,30 12,15 

Strzelce Opolskie 2,41 13,23 17,36 15,90 16,97 4,61 13,98 17,36 15,94 16,97 

Ujazd 9,59 11,82 12,15 9,25 5,32 6,55 12,50 12,15 9,28 5,32 

Zawadzkie 9,27 9,82 3,30 2,02 2,51 6,61 6,85 3,30 2,03 2,51 

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015 (Powszechny Spis Rolny 2010). 
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Najkorzystniejsza struktura agrarna w aspekcie rozdrobnienia występuje w gminach: Pawłowiczki (50 % 

gospodarstw prowadzących działalność rolniczą ma areał większy niż 10 ha), Strzelce Opolskie (36,60 %) i 

Polska Cerekiew (35,54 %), zaś najmniej korzystna w gminach: Bierawa (94,24 % gospodarstw prowadzących 

działalność rolniczą ma areał mniejszy niż 10 ha), Zawadzkie (88,45 %), Ujazd (81,52 %), Kędzierzyn – Koźle 

(78,77 %), Cisek (78,53 %) i Jemielnica (78,29 %). Na terenie gmin: Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, 

Reńska Wieś, Leśnica i Strzelce Opolskie znajduje się ponad 81 % z ogółu gospodarstw w KKSOF o areale 

większym niż 15 ha. Udział samej tylko gminy Pawłowiczki w tej kategorii wynosi ponad 21 %. Natomiast w 

gminach: Bierawa, Cisek, Reńska Wieś i Leśnica funkcjonuje łącznie blisko 66 % z ogółu gospodarstw 

prowadzących działalność rolniczą i posiadających areał mniejszy niż 1 ha. Udział samej tylko gminy Bierawa w 

tej kategorii wynosi ponad 21 %. 

 

Na terenie KKSOF 3369 gospodarstw prowadzących działalność rolniczą o areale do 5 ha (63,73 % ogółu) skupia 

w swoim władaniu tylko niecałe 8 % z ogólnej powierzchni gruntów tychże gospodarstw. Natomiast zaledwie 996 

gospodarstw prowadzących działalność rolniczą o areale większym niż 15 ha (25,37 % ogółu) posiada aż 78 % 

ogólnej powierzchni gruntów. Podobne wskaźniki charakteryzują całe województwo opolskie. Konieczne jest więc 

przekwalifikowanie przynajmniej części ludności rolniczej pracującej w najmniejszych gospodarstwach. Głównym 

problemem dla miejscowych rolników, zwłaszcza z północnej części subregionu (niska wartość rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej), jest zmienna rentowność produkcji rolnej. Od 2004 roku stan ten uległ przynajmniej 

częściowej poprawie dzięki dopłatom bezpośrednim, pochodzącym z budżetu Unii Europejskiej. Innym 

problemem jest brak szerszej możliwości podjęcia zajęć pozarolniczych, przy czym stan ten może ulec zmianie 

wraz z oczekiwanym rozwojem przemysłu i działalności usługowych. W subregionie największy udział gruntów, 

będących we władaniu gospodarstw prowadzących działalność rolniczą o powierzchni większej niż 15 ha, 

występuje w gminach: Polska Cerekiew, Strzelce Opolskie, Leśnica, Pawłowiczki i Reńska Wieś.  

 

TABELA 85: Struktura udziału powierzchni gruntów gospodarstw rolnych według grup obszarowych w 2010 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Struktura (w %) powierzchni gospodarstw według wielkości gospodarstwa (ha) 

Gospodarstwa rolne ogółem Prowadzące działalność rolniczą 

do 1 1 – 5 5 – 10 10 – 15 15+ do 1 1 – 5 5 – 10 10 – 15 15+ 

Bierawa 10,08 9,71 7,13 5,32 67,76 7,88 9,51 7,40 4,89 70,32 

Cisek 1,99 6,00 9,32 7,97 74,72 1,96 6,00 9,33 7,97 74,74 

Kędzierzyn – Koźle  4,33 10,37 5,42 11,36 68,52 2,84 9,25 5,58 11,71 70,62 

Pawłowiczki 0,84 4,01 6,35 8,98 79,82 0,68 4,00 6,36 9,00 79,95 

Polska Cerekiew 2,36 2,06 2,28 3,46 89,83 1,47 2,04 2,30 3,50 90,69 

Reńska Wieś 2,71 5,42 6,03 6,69 79,15 2,25 5,41 6,06 6,72 79,56 

Jemielnica 2,65 14,60 13,05 8,46 61,25 1,34 14,53 13,26 8,60 62,26 

Leśnica 3,02 4,55 5,57 6,05 80,81 1,65 4,49 5,66 6,15 82,06 

Strzelce Opolskie 0,32 4,57 6,38 5,85 82,88 0,32 4,57 6,38 5,85 82,88 

Ujazd 2,46 10,51 11,88 8,88 66,27 1,47 10,62 12,00 8,97 66,94 

Zawadzkie 10,89 21,20 8,42 5,70 53,80 5,52 16,47 9,67 6,55 61,79 

KKSOF razem 2,43 6,33 7,02 6,98 77,24 1,66 6,10 7,10 7,03 78,11 

Województwo Opolskie 1,49 6,79 8,34 7,20 76,18 1,04 6,65 8,37 7,24 76,69 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015 (Powszechny Spis Rolny 2010). 
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7.1.3. Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, uprawy i hodowla. 

 

Charakterystyki jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (RPP) dokonuje się w oparciu o metodykę waloryzacji 

opracowaną przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 

(IUNG Puławy). Instytut ten ocenia jakość RPP za pomocą syntetycznego wskaźnika waloryzacji rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej (WWRPP). Wskaźnik ten agreguje w sobie jakość głównych elementów środowiska 

wpływających na warunki produkcji rolnej, to jest: warunków wodnych, rzeźby terenu, tak zwanego agroklimatu 

(temperatura, nasłonecznienie i opady) oraz jakości gleb. Ogólny wskaźnik WWRPP oblicza się poprzez 

zsumowanie czterech wyżej wymienionych wskaźników cząstkowych. Wskaźnik ten bardzo dobrze odzwierciedla 

potencjał rolniczej przestrzeni produkcyjnej, o czym świadczy jego wysoka korelacja z plonami głównych roślin 

uprawnych. Największy wpływ na jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej wywiera bonitacja gleb, bowiem aż w 

65 – 75 % decyduje ona o wielkości wskaźnika WWRPP. Wskaźnik obliczony dla całej Polski wynosi 66,6 pkt, a 

dla województwa opolskiego 81,6 pkt (najwyższy w kraju). Na terenie KKSOF najwyższy wskaźnik charakteryzuje 

gminy położone na Płaskowyżu Głubczyckim (Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś) i Garbie 

Chełmu (Leśnica i Ujazd). Najwyższą wartość WWRPP w subregionie posiada gmina Pawłowiczki (102,0 pkt), a 

w skali kraju – gmina Żórawina w województwie dolnośląskim (108,6 pkt).  

 

TABELA 86: Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP) na terenie KKSOF. 

 

Gmina Wartość WWRPP 

Bierawa 66,6 

Cisek 88,9 

Kędzierzyn – Koźle  68,2 

Pawłowiczki 102,0 

Polska Cerekiew 99,8 

Reńska Wieś 84,1 

Jemielnica 58,4 

Leśnica 80,5 

Strzelce Opolskie 70,6 

Ujazd 84,0 

Zawadzkie 64,9 

Źródło: IUNG Puławy, 2014. 

 

Powyższe uwarunkowania decydują, że głównym kierunkiem produkcji rolniczej w subregionie jest uprawa 

roślinna dostosowana przede wszystkim do potrzeb przetwórstwa rolno – spożywczego oraz uzupełniająco 

hodowla zwierząt.  

 

Warunki glebowe, zwłaszcza w południowo – zachodniej części KKSOF, są korzystniejsze od średniej 

występującej w województwie i powodują, że plony głównych ziemiopłodów są wyższe od przeciętnych wartości 

osiąganych w regionie. Na terenie subregionu w okresie Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku spośród 

wszystkich 3928 gospodarstw prowadzących uprawy:  

� 91,17 % gospodarstw uprawiało zboża; 

� 36,91 % ziemniaki; 
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� 26,09 % uprawy przemysłowe; 

� 22,10 % rzepak i rzepik; 

� 8,71 % buraki cukrowe; 

� 4,20 % warzywa gruntowe. 

Generalnie na terenie KKSOF odsetek gospodarstw prowadzących uprawy (54,96 %) był niższy w stosunku do 

całego regionu (67,39 %). 

 

TABELA 87: Gospodarstwa rolne prowadzące uprawy w 2010 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

% z ogółu  

gospodarstw 

Odsetek z ogółu gospodarstw rolnych prowadzących uprawy 

zboża 

ogółem 

ziemniaki uprawy 

przemysłowe 

buraki 

cukrowe 

rzepak i 

rzepik 

warzywa 

gruntowe 

Bierawa 18,82 88,81 23,78 11,19 –  10,49 8,39 

Cisek 72,76 94,39 29,11 20,80 – 14,83 – 

Kędzierzyn – Koźle  45,00 87,65 30,25 9,88 6,17 4,94 3,70 

Pawłowiczki 77,51 96,90 36,31 60,22 26,82 52,01 0,55 

Polska Cerekiew 47,48 84,75 26,27 56,78 28,81 49,15 – 

Reńska Wieś 56,84 87,76 32,99 25,52 7,05 21,16 4,98 

Jemielnica 54,31 93,24 39,19 0,00 –  – – 

Leśnica 49,51 96,57 33,82 27,94 9,07 25,25 1,96 

Strzelce Opolskie 95,26 84,73 54,89 19,38 6,69 16,81 14,07 

Ujazd 55,51 89,03 43,86 16,71 1,83 15,40 7,83 

Zawadzkie 24,63 97,76 32,84 0,00 –  – – 

KKSOF razem 54,96 91,17 36,91 26,09 8,71 22,10 4,20 

Województwo Opolskie 67,39 92,64 40,75 28,97 7,29 25,95 2,12 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015 (Powszechny Spis Rolny 2010). 

 

Ogólnie można przyjąć, że na terenie KKSOF, a zwłaszcza w rejonach koncentracji obszarów chronionych 

(gminy: Jemielnica, Leśnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie), uprawia się mało roślin wymagających dużej 

chemizacji, to jest rzepaku czy buraka cukrowego, co sprzyja zachowaniu bogatych walorów środowiska 

przyrodniczego. Struktura upraw jest zbliżona do średniej w województwie, a wewnątrz subregionu odzwierciedla 

lokalne uwarunkowania glebowe.  

 

Produkcja zwierzęca dostosowana jest do bieżących potrzeb na rynku. Na terenie KKSOF w 2010 roku (według 

danych z Powszechnego Spisu Rolnego):  

� 33,79 % gospodarstw rolnych posiadało drób; 

� 22,05 % trzodę chlewną; 

� 16,03 % bydło; 

� 3,39 % konie. 

Odsetek gospodarstw rolnych posiadających wyżej wymienione zwierzęta gospodarskie był zbliżony do średniej 

w województwie, natomiast udział subregionu w stosunku do ogółu pogłowia lub sztuk poszczególnych zwierząt w 

regionie wynosił odpowiednio: konie – 20,72 %, bydło – 18,10 %, trzoda chlewna – 17,53 %, drób – 16,59 % i był 

w każdym przypadku wyższy od powierzchni jaką KKSOF zajmuje w ramach województwa (12,76 %). 
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TABELA 88: Hodowla zwierząt gospodarskich w 2010 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Odsetek gospodarstw rolnych posiadających zwierzęta gospodarskie 

bydło trzoda chlewna konie drób 

Bierawa 3,68 4,08 1,45 19,34 

Cisek 25,13 34,87 2,89 42,63 

Kędzierzyn – Koźle  8,61 13,06 2,50 19,72 

Pawłowiczki 19,80 37,62 2,12 47,24 

Polska Cerekiew 14,69 17,91 1,61 18,31 

Reńska Wieś 9,55 21,11 3,42 23,47 

Jemielnica 17,06 17,25 5,14 36,15 

Leśnica 17,23 23,91 5,83 33,25 

Strzelce Opolskie 34,80 35,46 4,41 55,88 

Ujazd 17,25 23,62 3,77 40,00 

Zawadzkie 6,43 5,15 3,49 29,41 

KKSOF razem 16,03 22,05 3,39 33,79 

Województwo Opolskie 15,51 23,07 2,31 38,57 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015 (Powszechny Spis Rolny 2010). 

 

Najwięcej bydła hoduje się w gminach: Strzelce Opolskie (blisko ¼ z ogółu w KKSOF), Cisek (blisko 14 %), 

Pawłowiczki (blisko 13 %) i Leśnica (ponad 11 %), zaś trzody chlewnej w gminach: Pawłowiczki (blisko 19 % z 

ogółu w KKSOF), Strzelce Opolskie (blisko 16 %), Cisek (ponad 15 %), Reńska Wieś (blisko 14 %) i Leśnica 

(ponad 12 %). Hodowla zwierząt gospodarskich ma śladowe znaczenie w gminach: Bierawa, Kędzierzyn – Koźle i 

Zawadzkie. 

 

TABELA 89: Udział zwierząt gospodarskich w ramach KKSOF w 2010 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Udział (w %) zwierząt gospodarskich 

bydło trzoda chlewna konie drób 

Bierawa 1,40 2,54 3,76 0,41 

Cisek 13,78 15,49 12,09 2,01 

Kędzierzyn – Koźle  3,30 4,23 7,75 9,43 

Pawłowiczki 12,70 18,91 5,05 2,38 

Polska Cerekiew 9,59 6,72 5,75 0,30 

Reńska Wieś 5,89 13,56 18,31 46,08 

Jemielnica 7,89 4,32 7,51 0,66 

Leśnica 11,15 12,58 9,51 6,18 

Strzelce Opolskie 24,96 15,51 12,09 5,39 

Ujazd 7,99 4,79 11,74 3,32 

Zawadzkie 1,35 1,36 6,46 23,84 

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015 (Powszechny Spis Rolny 2010). 
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7.1.4. Rybactwo. 

 

Uzupełniającą funkcję w strukturze subregionalnego rolnictwa pełni gospodarka rybacka. Większe kompleksy 

stawów hodowlanych występują w dolinach rzek: 

� Dziergówki (Dziergowice, gmina Bierawa); 

� Łączy (Stara Kuźnia, gmina Bierawa); 

� Potoku Cisek (Ciężkowice, gmina Polska Cerekiew); 

� Jemielnicy (Gąsiorowice, gmina Jemielnica oraz Kadłub, gmina Strzelce Opolskie); 

� Straduni (Grodzisko, gmina Pawłowiczki),  

a także w rejonie:  

� Centawy (gmina Jemielnica); 

� Raszowej (gmina Leśnica); 

� Jaryszowa i Starego Ujazdu (gmina Ujazd); 

� starorzeczy Odry (Osiedle Rogi w Kędzierzynie – Koźlu). 

 

Zgodnie z zapisem ustawy Prawo wodne rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych jest 

zaliczane do szczególnego korzystania z wód. Gospodarka rybacka wymaga przestrzegania zasad ochrony 

środowiska i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.  

 

7.1.5. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego za główne zasady 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich uznaje się: 

� ochronę przestrzeni otwartych (niezurbanizowanych) i oszczędne ich wykorzystanie; 

� ochronę krajobrazów wiejskich; 

� racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych dla rozwoju produkcji rolnej; 

� minimalizowanie wpływu gospodarki rolnej na stan środowiska; 

� zalesianie gruntów o niskiej produktywności rolnej; 

� poprawę funkcjonalności jednostek osadniczych poprzez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… nie formułują odrębnych celów i zadań dotyczących stricte 

gospodarki rolnej, zaś rozwój obszarów wiejskich wkomponowany jest w szereg zadań zmierzających do 

aktywizacji działalności turystyczno – rekreacyjnych, ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego. 

 

Obszary wiejskie KKSOF są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem walorów naturalnych (położenie 

geograficzne, rzeźba terenu, warunki wodne, agroklimat, itp.), wynikającego z nich potencjału dalszego rozwoju, 

jak i problemów ograniczających tenże rozwój.  

 

Miejscowości wiejskie położone w bezpośrednim zasięgu oddziaływania większych ośrodków miejskich 

(Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie, Zawadzkie) rozwijają się przede wszystkim za sprawą napływających 

osadników, dzięki czemu wzmacnia się także sektor usług (zwłaszcza handel i naprawy, gastronomia, usługi 

finansowe), a także rzemiosło i małe zakłady produkcyjne. Natomiast związani niegdyś z rolnictwem mieszkańcy 

tychże wsi mają ułatwiony dostęp do miejsc pracy w pobliskich miastach dzięki dość dobrze zorganizowanej 

komunikacji publicznej i generalnie krótkiemu czasu dojazdu, także transportem prywatnym. Wyznacznikami 
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rozwoju tych obszarów są między innymi: niski odsetek gospodarstw utrzymujących się tylko z rolnictwa, 

korzystne wskaźniki demograficzne i wzrost gminnych dochodów budżetowych. Niezależnie od lokalnych walorów 

naturalnych opis ten dotyczy: 

� północno – zachodniej części gminy Bierawa; 

� północnej części gminy Cisek; 

� wschodniej części gminy Reńska Wieś; 

� południowo – zachodniej części gminy Jemielnica; 

� południowej części gminy Leśnica; 

� najbliższego otoczenia miasta Strzelce Opolskie; 

� południowej części gminy Ujazd. 

Utrwalenie rozwoju tych obszarów powinno być związane przede wszystkim z: 

� zwiększeniem bezpieczeństwa powodziowego; 

� rozbudową infrastruktury technicznej, zwłaszcza sieci kanalizacyjnej i gazowej; 

� ograniczeniem niskiej emisji; 

� dbałością o szeroko rozumiany ład przestrzenny, w tym przestrzeń publiczną. 

 

Obszary wiejskie położne w dalszej strefie zasięgu oddziaływania ośrodków miejskich możemy podzielić na 3 

zasadnicze grupy:  

� rejony o korzystnych warunkach dla rozwoju intensywnego rolnictwa:  

- gmina Cisek;  

- gmina Pawłowiczki; 

- gmina Polska Cerekiew; 

- zachodnia część gminy Reńska Wieś; 

- północna część gminy Leśnica; 

- południowo– i środkowo – zachodnia część gminy Strzelce Opolskie; 

� rejony o korzystnych warunkach dla rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych:  

- południowa i zachodnia część gminy Bierawa; 

- północna część gminy Jemielnica; 

- centralna część gminy Leśnica; 

- północna część gminy Strzelce Opolskie; 

- centralna część gminy Ujazd; 

- obszary wiejskie gminy Zawadzkie; 

� rejony o korzystnych warunkach dla rozwoju działalności produkcyjnych:  

- południowa część gminy Strzelce Opolskie; 

- północna część gminy Ujazd. 

 

W rejonie predysponowanym do dalszego rozwoju intensywnego rolnictwa tworzą się już duże, towarowe 

gospodarstwa rolne. Głównym problemem będzie więc stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy poza rolnictwem dla 

osób gospodarujących na niewielkich areałach (do 10 ha). Ich dotychczasowy brak jest jednym z podstawowych 

przyczyn obserwowanej tam depopulacji. Podobna problematyka dotyczy rejonów o korzystnych warunkach dla 

rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych. Potencjał tych obszarów nie wystarcza, aby rozwój usług 

turystycznych generował znaczą ilość miejsc pracy, a niska jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz 

obecność obszarów objętych ochroną wyklucza intensywne rolnictwo i rozwój działalności produkcyjnych 

opartych na dużych zakładach przemysłowych. Tym bardziej istotne wydają się więc działania zmierzające do 
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rozwoju funkcji produkcyjno – usługowych w rejonie Kędzierzyna – Koźla, Strzelec Opolskich, Zawadzkiego i 

specjalnych stref ekonomicznych oraz organizacji szybkich i dogodnych połączeń komunikacyjnych łączących 

wskazane obszary. Niezależnie od powyższego główne kierunki polityki przestrzennej w strefie intensywnego 

rolnictwa powinny koncentrować się na: 

� tworzeniu silnych gospodarstw rolnych; 

� rozwoju gospodarstw specjalistycznych; 

� rozwoju przetwórstwa rolno – spożywczego; 

� ochronie użytków rolnych najwyższych klas bonitacyjnych; 

� rozbudowie infrastruktury technicznej, zwłaszcza sieci kanalizacyjnej; 

natomiast w strefie predysponowanej do rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych: 

� budowie bazy dla turystyki i rekreacji; 

� ochronie krajobrazu kulturowego; 

� rewitalizacji i adaptacji zabytkowych obiektów; 

� rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych; 

� ochronie bioróżnorodności i walorów krajobrazowych; 

� rozbudowie infrastruktury technicznej; 

� ograniczeniu niskiej emisji. 

 

Ważnym elementem dywersyfikacji standardowych działalności rolniczych jest rozwój gospodarstw 

agroturystycznych i specjalistycznych. Należy jednak z całą stanowczością podkreślić, że są one tylko 

uzupełnieniem dla rynku pracy na terenach wiejskich, albowiem nie generują dużego zatrudnienia. Forma i zakres 

działalności gospodarstw specjalistycznych, a zwłaszcza ekologicznych oraz agroturystycznych ściśle związana 

jest z przyjazną środowisku uprawą ziemi. Obszary wiejskie KKSOF, zwłaszcza w strefie o potencjale turystyczno 

– rekreacyjnym, posiadają warunki naturalne predysponujące je do rozwoju agroturystyki, która jest czynnikiem 

aktywizującym wieś i zapewnia dodatkowe dochody rolnikom. Turystyką wiejską interesują się głównie 

mieszkańcy miast i większych aglomeracji, którzy dążą do bliskiego kontaktu z przyrodą, poszukują ciszy i 

spokoju, chcą aktywnie spędzić wolny czas, itp. Agroturystyka jest bardzo opłacalna, jednakże należy liczyć się z 

dużą konkurencją w tej branży. Umiejętność sprostania konkurencji nie może opierać się tylko na intuicji oraz 

przypadkowych rozwiązaniach indywidualnych osób. Należy przygotować cały pakiet programów, które pozwolą 

usatysfakcjonować przyjeżdżających turystów. Oferta turystyki wiejskiej powinna być skoordynowana między 

innymi z lokalnym czy subregionalnym kalendarzem cyklicznych imprez sportowych i kulturalnych. Zachęta do 

tworzenia gospodarstw specjalistycznych, w tym również ekologicznych powinna być skierowana przede 

wszystkim do rolników indywidualnych. Wśród konsumentów nieustannie zwiększa się popyt na tak zwaną 

„żywność ekologiczną”. Bieżący monitoring sytuacji panującej na rynkach rolnych, konsultowany z regionalnymi 

ośrodkami doradztwa i organizacjami rolniczymi, może owocować rozpoznaniem nisz rynkowych i 

wprowadzeniem na tutejszy grunt (dosłownie i w przenośni) nowych upraw czy hodowli. Dalsze prace powinny 

koncentrować się głównie na jednym wiodącym produkcie, któremu zostanie podporządkowana cała organizacja 

danego gospodarstwa rolnego. Należy również liczyć się z częstymi zmianami profilu produkcji (upraw czy 

hodowli) w zależności od uwarunkowań podaży i popytu na rynkach. Ważnym kierunkiem działania jest także 

certyfikacja gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych, w celu oferowania konsumentom i turystom 

jednolitych, wysokich standardów. Gospodarstwa specjalistyczne, zwłaszcza na gruntach o niższych klasach 

bonitacyjnych, mogą także opierać się na uprawach energetycznych. Produkcja energii z odnawialnych źródeł na 

coraz większą skalę stwarza zapotrzebowanie na uprawę roślin energetycznych. Takie uprawy w naszym kraju są 

jeszcze rzadkością. Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele 
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energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub 

ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, 

które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w 

celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane formalnie za uprawy energetyczne. Rośliny 

energetyczne to rośliny uzyskujące duże przyrosty biomasy w stosunkowo krótkim czasie nadającej się głównie 

do spalenia, uzyskując energię cieplną. Wśród wielu gatunków roślin energetycznych największe znaczenie w 

polskich warunkach mają przede wszystkim: wierzba energetyczna, miskant olbrzymi, ślazowiec pensylwański i 

topola. Ze względu na stosunkowo niski koszt założenia plantacji i dostępność sadzonek można oczekiwać 

najszybszego rozwoju upraw wierzby energetycznej. Decydując się na założenie plantacji roślin energetycznych i 

przy wyborze określonego gatunku należy brać pod uwagę lokalne zapotrzebowanie na surowiec. Opłacalność 

transportu biomasy na odległości większe niż 50 – 70 km jest wątpliwa. 

 

Wraz z oczekiwanym rozwojem działalności produkcyjnych na terenie Strzeleckiego Parku Przemysłowego i 

specjalnej strefy ekonomicznej w gminie Ujazd rolnictwo będzie pełnić tam tylko funkcję uzupełniającą. Główne 

kierunki polityki przestrzennej w tym rejonie w zakresie rolnictwa powinny więc opierać się na rozwoju 

przetwórstwa rolno – spożywczego, w tym na przygotowaniu bazy umożliwiającej lokalizację dużych zakładów 

przemysłowych z branży spożywczej. 

 

Działania związane z ochroną szeroko pojętego krajobrazu rolniczego przedstawione zostały w rozdziałach 

„Ochrona przyrody i zasobów naturalnych” oraz „Dziedzictwo kulturowe”. 

 

7. 2. Leśnictwo. 

 

Na terenie KKSOF leśnictwo jako jeden z działów gospodarki narodowej pełni tylko funkcję uzupełniającą w 

stosunku do wiodących działalności produkcyjnych i usługowych. Dotyczy to przede wszystkim gmin: Bierawa, 

Kędzierzyn – Koźle, Jemielnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie. 

 

W 2013 roku na terenie KKSOF z ogółu gruntów leśnych we władaniu publicznym znajdowało się 35353,15 ha 

(96,09 %), a w rękach prywatnych pozostawało 1437,57 ha (3,91 %), z czego 1268,61 ha (88,25 %) należało do 

osób fizycznych. Spośród lasów publicznych własnością Skarbu Państwa było 35310,05 ha (99,88 %) gruntów 

leśnych, zaś własnością gmin było 43,1 ha gruntów leśnych (0,12 %). Udział lasów pozostających w rękach 

prywatnych jest więc w subregionie nieznacznie niższy od średniej dla województwa (4,73 %), natomiast z ogółu 

lasów prywatnych, udział lasów należących do osób fizycznych jest zbliżony do średniej charakteryzującej 

województwo (89,35 %). Natomiast udział lasów będących własnością komunalną jest tu znacznie niższy w 

porównaniu ze wskaźnikiem dla województwa, aczkolwiek w obu przypadkach udział ten jest śladowy. W skali 

samego subregionu największy udział lasów prywatnych jest w gminie Cisek, która jednak charakteryzuje się 

śladową, najniższą w KKOSF lesistością (0,58 %). Wysoki, jak na regionalne i subregionalne uwarunkowania, 

odsetek lasów prywatnych jest także w gminie Leśnica, przede wszystkim ze względu na stosunki własnościowe 

w rejonie Góry Świętej Anny. Spośród gruntów leśnych publicznych w każdej z gmin dominuje własność Skarbu 

Państwa, zaś spośród gruntów leśnych prywatnych dominuje własność osób fizycznych, poza gminami Cisek i 

Polska Cerekiew.  
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TABELA 90: Struktura własnościowa gruntów leśnych w 2013 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Grunty leśne publiczne (%) Grunty leśne prywatne (%) 

Ogółem w tym: Ogółem z czego osób 

fizycznych Skarb Państwa Gminy 

Bierawa 98,11 99,88 0,12 1,89 93,53 

Cisek 51,02 97,53 2,47 48,98 19,85 

Kędzierzyn – Koźle  97,67 99,86 0,14 2,33 87,12 

Pawłowiczki 92,26 99,25 0,75 7,74 77,00 

Polska Cerekiew 96,06 100,00 –  3,94 50,00 

Reńska Wieś 96,80 100,00 –  3,20 93,02 

Jemielnica 93,96 99,98 0,02 6,04 98,52 

Leśnica 87,21 99,38 0,62 12,79 64,31 

Strzelce Opolskie 96,07 99,94 0,06 3,93 97,01 

Ujazd 96,23 99,94 0,06 3,77 83,33 

Zawadzkie 97,73 99,87 0,13 2,27 93,53 

KKSOF razem 96,09 99,88 0,12 3,91 88,25 

Województwo Opolskie 95,27 99,38 0,62 4,73 89,35 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 

 

Lasami państwowymi znajdującymi się na terenie KKSOF zarządzają następujące Nadleśnictwa i Leśnictwa, 

należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:  

� Nadleśnictwo Kędzierzyn (Leśnictwa: Blachownia, Brzeźce, Czajka, Kotlarnia, Niezdrowice, 

Pokrzywnica, Rudziniec, Sławięcice, Stampnica, Stara Kuźnia); 

� Nadleśnictwo Prudnik (Leśnictwo Biernatów); 

� Nadleśnictwo Rudy Raciborskie (Leśnictwa: Baborów, Kotlarnia, Lubieszów, Ponięcice); 

� Nadleśnictwo Rudziniec (Leśnictwa: Centawa, Dąbrówka, Nogowczyce, Płużnica, Sierakowice); 

� Nadleśnictwo Strzelce Opolskie (Leśnictwa: Daniec, Gąsiorowice, Kadłub, Kalinów, Klucze, Kłodnica, 

Krępna, Łąki Kozielskie, Podborzany, Spórok); 

� Nadleśnictwo Zawadzkie (Leśnictwa: Dębie, Jaźwin, Kielcza, Krupski Młyn, Łaziska, Mosty, Piotrowina, 

Rytwiny, Świerkle, Zarzecze). 

 

Podobnie jak w całym kraju oraz województwie opolskim dzisiejszy las na terenie KKSOF posiada strukturę 

gatunkową korzystną z punktu widzenia zysków, ale niekorzystną z punktu widzenia optymalnego wykorzystania 

siedlisk i bioróżnorodności zespołów leśnych. Lasy o charakterze monokultur sosnowych i borów mieszanych 

zajmują na terenie subregionu największą powierzchnie. Mają one najczęściej niewielką wartość przyrodniczą, 

gdyż są to przeważnie zbiorowiska wtórne ze sztucznie nasadzoną sosną. Jedynie niewielkie fragmenty lasów 

posiadają strukturę gatunkową korzystną z punktu widzenia optymalnego wykorzystania siedlisk i 

bioróżnorodności zespołów leśnych, a nie zysków. Innymi słowy nie są to lasy gospodarcze. Nadrzędność 

pozaprodukcyjnych funkcji lasu nad produkcją drewna wprowadziła w 1991 roku ustawa o lasach. Las 

gospodarczy bliższy wzorcowi lasu naturalnego jest bardziej odporny na działanie szkodliwych czynników. Do 

najgroźniejszych z nich należą: 

� cyklicznie pojawiające się susze; 
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� skażenie powietrza i gleb zanieczyszczeniami; 

� gradacje szkodliwych owadów; 

� odbiegająca od przepisów penetracja terenów leśnych przez ludzi; 

� ewentualne zmiany struktury własnościowej lasów. 

 

Lasy na terenie KKSOF charakteryzują się znacznymi uszkodzeniami drzewostanów przez emisje przemysłowe. 

Dotyczy to przede wszystkim Lasów Kędzierzyńskich, ale także kompleksów zlokalizowanych w sąsiedztwie 

Zdzieszowic (środkowo – zachodnia część subregionu), Strzelec Opolskich i Zawadzkiego. Większość lasów 

znajduje się w II strefie uszkodzeń przemysłowych. W rejonie Kędzierzyna – Koźle wpływ otaczającego 

przemysłu oraz duża antropopresja sprawiła, że drzewostany są w znacznym stopniu zdegradowane i brak tu 

typowego runa z udziałem ziół, owoców czy grzybów. Szkody ekologiczne powodują skrócenie igliwia, 

przerzedzenie koron i osłabienie żywotności drzewostanów, a także prześwietlenie dna lasu. Czynniki te 

pociągają za sobą bardzo silne zachwaszczenie co stwarza duże problemy przy pracach odnowieniowych i 

pielęgnacyjnych. Następstwem osłabienia drzew jest opanowanie drzewostanów przez szkodliwe owady i grzyby. 

Niemniej kluczową zaletą lasów zlokalizowanych na terenie KKSOF jest ich zwartość w rozległych kompleksach 

(Lasy Stobrawsko – Turawskie i Lasy Kędzierzyńskie), które pomimo przedstawionych problemów sprzyjają 

prowadzeniu gospodarki leśnej i umożliwiają poprawę warunków, które są odpowiednie do bytowania zwierząt i 

roślin. 

 

Uwzględnienie w gospodarce leśnej ekologicznych i społecznych funkcji lasu, określanych jako pozaprodukcyjne, 

znalazło wyraz między innymi w wyróżnieniu lasów o charakterze ochronnym. Na terenie KKSOF są to: 

� Nadleśnictwo Kędzierzyn: 

- ochrona drzewostanów uszkodzonych na skutek działalności przemysłu – 9105,77 ha; 

- ochrona w miastach – o powierzchni 856,21 ha; 

� Nadleśnictwo Prudnik: 

- lasy glebochronne i wodochronne – 172,23 ha; 

� Nadleśnictwo Rudy Raciborskie: 

- lasy ochronne ogółem – 2330 ha; 

� Nadleśnictwo Rudziniec: 

- lasy wodochronne – 173,56 ha; 

- rezerwaty – 3,17 ha; 

� Nadleśnictwo Strzelce Opolskie: 

- ochrona w miastach i wokół miast – 3437 ha; 

- lasy wodochronne – 642 ha; 

- ochrona drzewostanów uszkodzonych na skutek działalności przemysłu – 514 ha; 

� Nadleśnictwo Zawadzkie: 

- ochrona drzewostanów uszkodzonych na skutek działalności przemysłu – 9966,89 ha; 

- lasy glebochronne – 334,14 ha. 

 

Generalnie jako lasy ochronne uznano przede wszystkim lasy uszkodzone na skutek działalności przemysłu, lasy 

w miastach i wokół miast, wodochronne, glebochronne oraz ostoje zwierzyny. Cenne pod względem 

przyrodniczym są także lasy nasienne wyłączone z pozyskiwania drewna, zajęte przez starodrzew i służące do 

pozyskiwania nasion z drzew stojących. W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną zapewniającą 

utrzymanie spełnianych funkcji ochronnych. Istnienie takich form ochronnych na terenie lasów położonych w 
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granicach KKSOF w zasadniczy sposób wpływa na możliwości ich wykorzystywania dla celów rekreacyjnych. 

Racjonalna gospodarka leśna zapewnia ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie lub 

uszkodzenie oraz ochronę wód powierzchniowych i głębinowych. Właściwa gospodarka leśna pozwala 

miejscowym lasom na spełnianie różnych funkcji, które można podzielić na dwie podstawowe grupy: produkcyjne 

i pozaprodukcyjne. Funkcje produkcyjne (gospodarcze) lasu polegają na zdolności do produkcji biomasy i 

ciągłego powtarzania tego procesu, co umożliwia trwałe użytkowanie drewna i surowców niedrzewnych 

pozyskiwanych z lasu, w tym użytków gospodarki łowieckiej. Do pozaprodukcyjnych zaliczyć należy funkcje 

ekologiczne i społeczne. Funkcje ekologiczne wyrażają się między innymi korzystnym wpływem lasów na 

kształtowanie: klimatu, atmosfery, regulacji obiegu wody w przyrodzie, ochronę gleb przed erozją i krajobrazu 

przed stepowieniem, zachowanie potencjału biologicznego (różnorodność gatunków i ekosystemów) i 

różnorodności krajobrazu. Funkcje społeczne lasu kształtują głównie korzystne warunki zdrowotne, rekreacyjne, 

turystyczne i edukacyjne dla społeczeństwa. Dlatego też zagospodarowanie tych lasów winno mieć na celu 

trwałość utrzymania drzewostanu z zachowaniem w nich walorów estetyczno – krajobrazowych. 

 

Zgodnie z ustawą o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 

sprawuje właściwy Starosta. Może on jednak zlecić ten nadzór Nadleśnictwu, na terenie którego te lasy się 

znajdują. Na podstawie umów ze Starostwem poszczególne Nadleśnictwa w subregionie sprawują nadzór nad 

gospodarką leśną w lasach komunalnych i prywatnych. Zlecenia zawierają z reguły uprawnienia do wydawania 

decyzji odnośnie wykonania (ale nie egzekwowania) przez właścicieli lasów określonych zadań gospodarczych. 

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o lasach, Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą 

prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Działania te polegają przede wszystkim na: 

� doradztwie prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną; 

� udostępnianiu sadzonki drzew i krzewów leśnych; 

� wykonywaniu na koszt Nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych, jeśli wystąpią tam organizmy 

szkodliwe, zagrażające trwałości lasu; 

� organizowaniu zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z 

właścicielem lasu; 

� sporządzaniu wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz prowadzeniu banku danych o lasach. 

 

Reasumując kompleksy leśne to obszary wielofunkcyjne, gdzie nakładają się różne funkcje, ograniczenia i trendy 

rozwojowe. Są to: 

� produkcja leśna w ramach gospodarki zasobami przez poszczególne Nadleśnictwa; 

� funkcja ekologiczno – ochronna związana z ochroną zasobów leśnych oraz wartości przyrodniczych 

danego obszaru, zwłaszcza w granicach obszarów chronionych w myśl ustawy o ochronie przyrody; 

� funkcja rekreacyjna. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego kierunki polityki przestrzennej w 

zakresie ochrony terenów leśnych powinny między innymi zapewniać utrzymanie trwałości lasów poprzez: 

� kształtowanie struktur leśnych zachowujących bogactwa biologiczne, wysoką produkcyjność oraz 

potencjał regeneracyjny; 

� zapewnienie zgodności składów gatunkowych drzewostanów z możliwościami produkcyjnymi siedlisk; 

� zapewnienie ciągłości użytkowania lasu poprzez optymalizację wieku rębności oraz doboru sposobu 

zagospodarowania, najkorzystniejszego dla realizacji przyjętych celów gospodarki leśnej (hodowlanych i 

technicznych). 
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Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… nie formułują odrębnych celów i zadań dotyczących gospodarki 

leśnej. 

 

Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich charakteru, zbliżonego do 

pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej związanej z pozyskiwaniem 

drewna. Prowadzona obecnie przez poszczególne Nadleśnictwa gospodarka leśna jest prawidłowa i w takim 

charakterze powinna być kontynuowana w przyszłości, to jest: 

� ochrona istniejących zasobów; 

� dbałość o stan sanitarny lasów; 

� przebudowa gatunkowa drzewostanu w celu zmniejszenia dominacji monokultur sosnowych; 

� kontynuacja zagospodarowania lasów dla potrzeb mieszkańców i turystów – ścieżki spacerowe, ścieżki 

rowerowe, punkty widokowe, miejsca odpoczynku, itp.; 

� sukcesywna realizacja dolesień, zwłaszcza na nie użytkowanych gruntach rolnych zaliczanych do V i VI 

klasy bonitacyjnej. 

 

Pomimo znacznego udziału lasów w powierzchni subregionu, znaczenie leśnictwa w strukturze jego gospodarki 

(mierzone zatrudnieniem, dochodami lokalnych budżetów itp.) jest i pozostanie znikome. 

 

7. 3. Górnictwo i przetwórstwo 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”).  

 

Wydobycie piasków podsadzkowych i mieszkanki piaskowo – żwirowej ze złoża „Kotlarnia Pole Północne” 

prowadzone jest metodą odkrywkową. Kopalina główna, którą jest piasek podsadzkowy, nie podlega przeróbce. 

Kopalina towarzysząca (piasek ze żwirem) poddawana jest przesiewaniu i sortowaniu. W wyniku tego procesu 

powstają 4 rodzaje produktów: piasek budowlany, piasek płukany, pospółka (piasek i żwir).  

 

Na złożu „Dziergowice” eksploatację złoża prowadzono dwoma poziomami. Z poziomu pierwszego 

eksploatowano górną część warstwy piaszczystej, zalegającej do rzędnej 184,5 m n.p.m. Eksploatacja tej 

warstwy polegała na mechanicznym urabianiu złoża koparką i bezpośrednim załadunku na środki transportowe 

odbiorców. Obecnie prowadzi się prace tylko z poziomu drugiego, eksploatując dolną część warstwy piaszczystej, 

zalegającej poniżej rzędnej 184,5 m n.p.m. oraz warstwę piaszczysto – żwirową. Eksploatacja jest mechaniczna, 
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spod wody. Urobek poddawany jest następnie sortowaniu i kruszeniu. W wyniku procesu uszlachetniania 

powstają trzy asortymenty surowców: piasek uszlachetniony 0 – 2 mm, mieszanka gruba 0 – 8 mm i żwir 8 – 16 

mm.  

 

Na złożu „Kobylice III” kopalina wydobywana jest metodą odkrywkową, spod wody, systemem czołowo – 

zabierkowym. Stosowaną metodą przeróbki kopaliny jest płukanie, przesiewanie i sortowanie, w wyniku czego 

otrzymuje się dwa asortymenty surowców: mieszankę grubą 016 i piasek uszlachetniony 02. Zakład przeróbczy 

(sortownia) znajduje się w zachodniej części obszaru górniczego.  

 

Wydobycie wapieni ze złóż „Strzelce Opolskie”, „Strzelce Opolskie I” i „Szymiszów” prowadzone jest przy 

pomocy materiałów wybuchowych. Po wstępnym przekruszeniu „kamień wapienny” dostarczany jest 

samochodami do cementowni.  

 

Wydobycie wapieni na złożu „Centawa” prowadzone jest systemem ścianowym, na jednym piętrze 

eksploatacyjnym przy pomocy systemu ręcznego z wykorzystaniem łomu lub też systemu mechanicznego z 

wykorzystaniem koparki gąsienicowej.  

 

Ewentualna eksploatacja pozostałych udokumentowanych oraz perspektywicznych złóż kopalin nie wpłynie 

znacząco na wzrost udziału działalności górniczych w strukturze subregionalnej gospodarki. 
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TABELA 91: Obszary i tereny górnicze w rejonie KKSOF. 

 

Gmina Złoże Aktualna decyzja 

(data, nr, organ wydający) 

Kopalina Obszar górniczy Teren górniczy Metoda 

wydobycia 

Ważność 

koncesji (nazwa i powierzchnia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Bierawa 

 

Dziergowice 

21.04.2010 

DOŚ.II.JJ.7513–10/10  

Marszałek Województwa Opolskiego 

 

kruszywo naturalne 

Dziergowice  

1161643 m² 

Dziergowice  

1230068 m² 

 

odkrywkowa 

 

21.12.2016 

 

Bierawa 

 

Dziergowice 2 

20.11.2013 

DOŚ – II.7422.1.6.2013.JJ 

Marszałek Województwa Opolskiego 

 

piasek 

Dziergowice 2 

80598 m² 

Dziergowice 2 

80598 m² 

 

odkrywkowa 

 

31.12.2020 

 

Bierawa 

 

Bierawa 

04.09.2013 

DOŚ–II.7422.1.4.2013.KD 

Marszałek Województwa Opolskiego 

 

kruszywo naturalne 

Bierawa IV 

579337,46 m² 

Bierawa IV 

579337,46 m² 

 

odkrywkowa 

 

31.01.2054 

 

Bierawa 

 

Kotlarnia Pole N 

19.03.2014 

DOŚ–II.7422.1.3.2014.JJ 

Marszałek Województwa Opolskiego 

piaski podsadzkowe  

i mieszanki 

piaskowo – żwirowe 

Kotlarnia 4 

7237609 m² 

Kotlarnia 4 

13543105 m² 

 

odkrywkowa 

 

31.12.2050 

 

Cisek 

 

Kobylice III 

21.04.2010 

DOŚ.II.JJ.7513–11/10 

Marszałek Województwa Opolskiego 

 

kruszywo naturalne 

Kobylice Południe 

604940 m² 

Kobylice Południe 

604940 m² 

 

odkrywkowa 

 

31.12.2021 

 

Jemielnica 

 

Centawa 

03.11.2009 

SL.7511–1/2009/E 

Starosta Strzelecki 

 

wapienie 

Centawa 

19970 m² 

Centawa 

19970 m² 

 

odkrywkowa 

 

03.11.2039 

 

Strzelce Opolskie  

 

Strzelce Opolskie 

12.05.2000 

Koncesja nr 5/2000 

Minister Środowiska 

 

wapienie 

Strzelce Opolskie I 

2299820,3 m² 

Strzelce Opolskie 

9750843,0 m² 

 

odkrywkowa 

 

12.05.2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Strzelce Opolskie 

 

Strzelce Opolskie I 

22.06.2001 

Koncesja nr 7/2001 

Minister Środowiska 

 

wapienie 

Strzelce Opolskie A 

1340911 m² 

Strzelce Opolskie A 

2544193 m² 

 

odkrywkowa 

 

22.06.2025 

 

Strzelce Opolskie 

 

Szymiszów 

12.11.2012 

DOŚ–II.7422.1.16.2012.JJ 

Marszałek Województwa Opolskiego 

 

wapienie 

Szymiszów 

361586,19 m² 

Szymiszów 

1415206,63 m² 

 

odkrywkowa 

 

31.12.2037 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie decyzji i koncesji, 2015. 
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7. 4. Działalności produkcyjne. 

 

7.4.1. Lokalizacja i wykaz zakładów produkcyjnych. 

 

Działalności produkcyjne (przemysłowe) stanową kluczową gałąź gospodarki w subregionie, a zwłaszcza w jego 

największych miastach. Kędzierzyn – Koźle jest ośrodkiem przemysłowym o znaczeniu regionalnym, przy czym 

funkcjonują tu zakłady, które mają kluczowe znaczenie w skali ogólnokrajowej. Strzelce Opolskie i w mniejszym 

stopniu Zawadzkie pełnią rolę lokalnych ośrodków przemysłowych, adekwatnych do ich potencjału 

demograficznego i roli jaką pełnią w skali regionu. Miasta Leśnica i Ujazd są niewielkimi ośrodkami 

przemysłowymi i działalności te nie są dominujące w strukturze ich lokalnego rynku pracy. Na terenach wiejskich, 

ze względu na znaczną powierzchnię użytków rolnych oraz terenów leśnych w strukturze zagospodarowania 

terenu, gospodarka związana jest przede wszystkim z sektorem rolniczym i w mniejszym stopniu z leśnictwem. 

Działalności produkcyjne w postaci niewielkich zakładów (budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, rzemiosło 

produkcyjne) pełnią tu jedynie funkcję uzupełniającą i zlokalizowane są głównie na terenie największych 

miejscowości. Wyjątkiem są tu miejscowości Polska Cerekiew i Łąki Kozielskie oraz wsie położone w 

bezpośrednim sąsiedztwie specjalnych stref ekonomicznych. 

 

Na terenie Kędzierzyna – Koźle zakłady produkcyjne zlokalizowane są przede wszystkim na Osiedlach Azoty i 

Blachownia, częściowo także w Kłodnicy. Dominującym profilem działalności jest tu zaawansowany 

technologicznie przemysł chemiczny i metalowy. Osobliwością (śródlądową) w skali kraju jest produkcja statków i 

konstrukcji pływających. W Strzelcach Opolskich zakłady przemysłowe umiejscowione są głównie na północnych, 

zachodnich (tak zwany Strzelecki Obszar Gospodarczy) i wschodnich obrzeżach miasta. Struktura branżowa jest 

dość zróżnicowana i obejmuje zarówno przemysł chemiczny, jak i metalowy, maszynowy, budowlany, drzewny i 

spożywczy. W Zawadzkiem strefa industrialna położona jest de facto w jednym, zwartym przestrzennie miejscu w 

północnej części miasta, a dominuje tam hutnictwo i przemysł metalowy. W Leśnicy, z racji braku większych 

zakładów przemysłowych (największa firma produkcyjna w gminie położona jest w Łąkach Kozielskich), nie ma 

wyraźnie wykształconych stref produkcyjnych, a podmioty te lokalizują się przede wszystkim na obrzeżach 

miasta. Podobna sytuacja dotyczy Ujazdu, przy czym większa koncentracja działalności przemysłowych dotyczy 

północno – zachodniej i południowo – zachodniej części miasta. 

 

Kluczową rolę w subregionie z punktu widzenia koncentracji terenów przemysłowych, potencjalnie nie mniejszą 

niż obecnie funkcjonujące obszary industrialne, pełnią specjalne strefy ekonomiczne. Na terenie KKSOF 

zlokalizowana jest część terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), Podstrefy Gliwice. Dotyczy 

to następujących obszarów: 

� Kędzierzyn – Koźle (rejon ul. Naftowej w Sławięcicach o powierzchni 64,9 ha); 

� Strzelce Opolskie (rejon ul. 1–Maja o powierzchni 63 ha); 

� Gmina Ujazd (obszar pomiędzy miejscowościami Olszowa i Grzeboszowice przy północnej jezdni 

autostrady A4 o powierzchni 180,5 ha). 

KSSE SA została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Utworzono ją w celu 

wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. KSSE 

oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego oraz wysokiej jakości 

tereny inwestycyjne przygotowane do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone pod zabudowę 

przemysłową i usługową, wyposażone w infrastrukturę techniczną. KSSE to nie tylko inwestycje przemysłowe i 

nowe miejsca pracy, ale również podnoszenie konkurencyjności gospodarki, transfer technologii oraz know–how, 
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a także rozwój współpracy w regionie objętym Strefą. Dotychczas w rejonie KKSOF inwestorzy zlokalizowali 

zakłady przemysłowe na obszarach Strzelce Opolskie i Ujazd (częściowo). 

 

Generalnie na koniec 2013 roku na terenie KKSOF funkcjonowało 2975 podmiotów z sekcji: „C” (przetwórstwo 

przemysłowe), „D” (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych), „E” (dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją) i „F” (budownictwo), z czego: 1188 podmiotów z sekcji „C”, 22 z „D”, 40 z „E” 

i 1725 z „F”. Podmioty z wyżej wymienionych sekcji stanowiły 13,15 % z ogółu w województwie, z czego 

największy udział miała sekcja „D” (17,05 %), a najmniejszy sekcja „F” (12,86 %). Blisko połowę z ogółu 

podmiotów produkcyjnych i budowlanych (47,53 %) odnotowano w Kędzierzynie – Koźlu, natomiast udział 

wszystkich miast subregionu wynosił 63,60 %. W 2012 roku liczba pracujących70 w przemyśle i budownictwie 

(sekcje „C” i „F”) na terenie KKSOF wynosiła 12664 osoby, co stanowiło 15,89 % z ogółu w województwie. 

Oznacza to, że na 1000 osób w wieku produkcyjnym 121 pracowało w przetwórstwie przemysłowym bądź 

budownictwie (w województwie 123). Ponad połowę (53,18 %) z ogółu pracujących w sekcjach „C” i „F” 

odnotowano w Kędzierzynie – Koźlu, zaś udział wszystkich miast subregionu wynosił 79,26 %. 

 

Do największych zakładów przemysłowych i budowlanych na terenie KKSOF, zatrudniających powyżej 50 osób, 

należą: 

 

GMINA BIERAWA: 

� Betafence sp. z o.o., Kotlarnia (produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn); 

� PPHU Angra, Stara Kuźnia (kształtowanie i obróbka szkła płaskiego). 

 

GMINA CISEK: 

Brak 

 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE: 

� Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA (produkcja podstawowych chemikaliów organicznych); 

� Grupa Azoty, Prorem sp. z o.o. (naprawa i konserwacja maszyn); 

� PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o. (dystrybucja energii elektrycznej); 

� PCC Synteza SA (produkcja podstawowych chemikaliów organicznych); 

� Isco Chemical Production sp. z o.o. (produkcja wyrobów chemicznych); 

� Petrochemia Blachownia SA (produkcja podstawowych chemikaliów organicznych); 

� Jokey Plastik Blachownia sp. z o.o. (produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych) 

� Silekol sp. z o.o. (produkcja klejów); 

� Air Product Gazy sp. z o.o. (produkcja gazów technicznych); 

� Kofama Koźle SA (produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia); 

� Komet Urpol sp. z o.o. (produkcja narzędzi); 

� Aluminum Die–Casting Production sp. z o.o. (odlewnictwo metali lekkich); 

� Spółdzielnia Inwalidów Inmet (produkcja gotowych wyrobów metalowych); 

� Famet SA (produkcja konstrukcji metalowych i ich części); 

                                                 
70 Według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; bez pracujących w 

gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. 
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� Famet Plus sp. z o.o. (obróbka mechaniczna elementów metalowych); 

� A.Berger Polska sp. z o.o. (obróbka metali i nakładanie powłok na metale); 

� Colo Sport s.c. (produkcja odzieży wierzchniej); 

� Inparco sp. z o.o. (produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana); 

� Damen Shipyards Koźle sp. z o.o. (produkcja statków i konstrukcji pływających); 

� Belmar sp. z o.o. (produkcja statków i konstrukcji pływających); 

� Kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. (roboty związane z budową rurociągów 

przesyłowych i sieci rozdzielczych); 

� Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe SA (roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej); 

� Ixo Serwis sp. z o.o. (wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych); 

� Zakład Budowlano – Remontowy As sp. z o.o. (roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych); 

� PUH M+ sp. z o.o. (roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych); 

� Hornet Plus sp. z o.o. (roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych). 

� Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o. (pobór, uzdatnianie i dostarczanie 

wody); 

� Eko Petrol Recykler sp. z o.o. (zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne). 

 

GMINA PAWŁOWICZKI: 

Brak 

 

GMINA POLSKA CEREKIEW: 

� Zakład Produkcyjny Cukrownia Cerekiew, Polska Cerekiew (produkcja cukru). 

 

GMINA REŃSKA WIEŚ: 

� Kamet SA, Reńska Wieś (obróbka metali i nakładanie powłok na metale). 

 

GMINA JEMIELNICA: 

Brak 

 

GMINA LEŚNICA: 

� Izobud sp. z o.o., Łąki Kozielskie (produkcja wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych). 

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE (tylko miasto): 

� Pearl Stream SA (produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych); 

� Coroplast Polska sp. z o.o. (produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli); 

� Intersilesia Mcbride Polska sp. z o.o. (produkcja mydła i detergentów, środków myjących i 

czyszczących); 

� DSO sp. z o.o. (produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna); 

� Energo Mechanik sp. z o.o. (produkcja pieców, palenisk i palników piecowych); 
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� Kleinmann sp. z o.o. (produkcja konstrukcji metalowych i ich części); 

� PPO Przedsiębiorstwo Państwowe (produkcja obuwia); 

� Adamietz sp. z o.o. (roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych); 

� Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. (pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody); 

� Drewnoplast Jan Mika (zakładanie stolarki budowlanej). 

 

GMINA UJAZD: 

Brak. 

 

GMINA ZAWADZKIE (tylko miasto): 

� Izostal SA (obróbka metali i nakładanie powłok na metale); 

� Walcownia Rur Andrzej sp. z o.o. (produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, 

ze stali); 

� Kuźnia Zawadzkie sp. z o.o. (kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków); 

� PPH Energo Silesia sp. z o.o. (produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych); 

� Zakład Gospodarki Komunalnej Zaw–Kom (wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych). 

 

Spośród wyżej wymienionych zakładów największymi, zatrudniającymi ponad 250 osób, są firmy z Grupy Azoty w 

Kędzierzynie – Koźlu. Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA jako jedyne z subregionu znajdują się w wykazie 

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym71, dla których organem organizującym i 

nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw skarbu 

państwa.  

 

Obecnie cena 1 m² terenu przeznaczonego pod działalności gospodarcze wynosi od około 5 do 150 złotych. Jej 

konkretna wysokość uzależniona jest od lokalizacji (najniższa w gminie Reńska Wieś, najwyższa w Zawadzkiem) 

i stopnia uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną.  

 

TABELA 92: Przeciętne ceny gruntów przeznaczonych pod działalności gospodarcze na terenie KKSOF w 2014 

roku. 

 

Gmina Cena 1 m² w PLN (od – do) 

1 2 

Bierawa 80 – 100 

Cisek 30 – 50 

Kędzierzyn – Koźle  70 – 130 

Pawłowiczki 10 – 20 

Polska Cerekiew 15 – 25  

Reńska Wieś 5 – 10 

Jemielnica 60 – 80  

                                                 
71 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 października 2010 roku w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym 

znaczeniu gospodarczo – obronnym (Dz. U. z 2010 roku, poz. 1314 z późn. zm.). 
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1 2 

Leśnica 9 – 20  

Strzelce Opolskie 40 – 80  

Ujazd 66 – 70 

Zawadzkie 127 – 147 

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

 

7.4.2. Rozwój działalności produkcyjnych. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego głównym celem polityki 

przestrzennej w zakresie gospodarki jest zwiększenie konkurencyjności, w tym budowę nowoczesnej gospodarki, 

potrafiącej sprostać współczesnym i przyszłym wymaganiom konkurencyjności, wykorzystującej lokalną bazę 

surowcową oraz nowoczesne technologie. Realizować to należy między innymi poprzez aktywizację gospodarczą 

regionu w oparciu o tereny wysokiej atrakcyjności lokalizacyjnej III–go paneuropejskiego korytarza 

transportowego i rozbudowę istniejącego potencjału gospodarczego, w tym: restrukturyzację i modernizację 

przemysłu z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym działalności 

produkcyjnych, główny nacisk w postaci celu strategicznego koncentrują na „tworzeniu warunków dla 

dynamicznego wzrostu gospodarczego w oparciu o dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz 

wydajny układ komunikacyjny”. Realizacja tego celu powinna następować poprzez „uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych”, „kompleksowe projekty promocji gospodarczej” i „zintegrowany system obsługi inwestora”. 

Głównym celem rozwojowym w zakresie rozwoju gospodarczego w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim jest 

według Programu ZIT… „wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu”. Realizacja powyższych 

celów „będzie stanowiła zachętę dla potencjalnych inwestorów do lokowania przedsiębiorstw i co najważniejsze 

pozwoli dywersyfikować działalność istniejących podmiotów (zwłaszcza MSP) na rozpatrywanym terenie. 

Inicjatywa będzie ponadto wpisywać się w Specjalną Strefę Demograficzną, powstanie miejsc pracy wpłynie na 

zmniejszenie liczby migracji, zwłaszcza ludzi młodych. Wzmocni też jeden z dwóch na Opolszczyźnie ośrodków 

innowacyjności, jakim jest Kędzierzyn – Koźle”.   
Zgodnie z Programem ZIT… postuluje się uzbrojenie następujących terenów inwestycyjnych: 

� teren KSSE w rejonie ul. Naftowej w Kędzierzynie – Koźlu (kontynuacja); 

� port rzeczny w Koźlu; 

� przebudowa układu drogowego wewnątrz Strzeleckiego Obszaru Gospodarczego; 

� teren KSSE w gminie Ujazd (kontynuacja); 

� w Krasowej (gmina Leśnica); 

� w Pociękarbiu (gmina Reńska Wieś); 

� w Zawadzkiem; 

� w Jemielnicy. 
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Szansą na dalszy rozwój aktywności gospodarczych na terenie KKSOF związanych z sektorem produkcyjnym 

jest przede wszystkim: 

� położenie w III Paneuropejskim Korytarzu Transportowym oraz bliskość dużych ośrodków miejskich 

Konurbacji Górnośląskiej (rynki zbytu); 

� miejscowa baza surowcowa (np.: drewno, kopaliny budowlane, płody rolne); 

� wieloletnie tradycje przemysłowe; 

� wykwalifikowana siła robocza; 

� zasób uzbrojonych i planowanych do uzbrojenia terenów przeznaczonych pod działalności przemysłowe, 

zwłaszcza w specjalnych strefach ekonomicznych; 

� promocja gospodarcza subregionu. 

 

Obszary predysponowane do priorytetowego 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). W Kędzierzynie – Koźlu szczególnej promocji wymaga obszar 

specjalnej strefy ekonomicznej w rejonie ul. Naftowej oraz rezerwy terenowe w rejonie zakładów chemicznych na 

Osiedlach Azoty i Blachownia. W Strzelcach Opolskich i Zawadzkiem dotyczy to praktycznie wszystkich rejonów, 

dla których lokalne dokumenty planistyczne przewidują funkcje produkcyjne. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na obszar specjalnej strefy ekonomicznej w gminie Ujazd oraz na sąsiadujący z nim ponad 500 hektarowy obszar 

„Warmątowice”, położony w gminie Strzelce Opolskie. Całość, zlokalizowana pomiędzy autostradą A4 (od 

południa), drogami krajowymi nr 88 (od wschodu) i nr 94 (od północy) oraz drogą wojewódzką nr 426 (od 

zachodu), tworzy największy w Polsce teren inwestycyjny na cele produkcyjne, ujęty w bazie Polskiej Agencji 

Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA (PAIZ). Obecnie trwają prace nad utworzeniem w tym rejonie 

Strzeleckiego Parku Przemysłowego o łącznej docelowej powierzchni około 800 ha. 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. Generalnie na wyżej 

wymienionych obszarach oczekuje się rozwoju nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie inwestycji, w 

tym parków technologicznych, centrów logistycznych, klastrów przemysłowych czy ośrodków naukowo – 

badawczych służących innowacyjności przemysłu i budownictwa. Potencjalny sektor produkcyjny (w przypadku 

terenów wiejskich, poza KSSE, najlepiej w postaci zakładów drobnej wytwórczości, np.: przetwórstwa rolno – 

spożywczego) nie może powodować strat w środowisku i powinien być podporządkowany obecnej ekologiczno – 

ochronnej funkcji obszaru. 

 

Zasady zagospodarowania dla obszarów rozwoju funkcji przemysłowych należy podzielić na dwie podstawowe 

kategorie. Pierwszą z nich stanowią wielkoobszarowe tereny przemysłowe, w tym strefy przemysłowe. Drugą 

kategorią są tereny przemysłowe o nieznacznej powierzchni, zlokalizowane w ramach tkanki osadniczej lub w 

bezpośrednim jej sąsiedztwie. Generalnie na wielkoobszarowych terenach przemysłowych powinno się dążyć do 

umożliwienia lokalizacji wszystkich rodzajów przedsięwzięć, w tym również klasyfikowanych jako mogące zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko. Jednakże tak liberalne ustalenia należy poprzedzić każdorazowo analizą 

potencjalnych presji, w szczególności w zakresie: hałasu, pylenia, emisji i imisji, odorów, ryzyka awarii, wpływu na 
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środowisko wodno – gruntowe, faunę i florę oraz przede wszystkim na komfort i bezpieczeństwo osadnictwa na 

terenach sąsiednich. Dobrym rozwiązaniem jest 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. Tereny przemysłowe 

dopuszczone w ramach tkanki osadniczej lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie powinny być podporządkowane 

bezpieczeństwu i komfortowi zamieszkania. W takich przypadkach powinno się wykluczać bezwzględnie 

lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia mogące 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko można dopuścić pod warunkiem uzyskania pozytywnych 

wyników analizy w ramach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Generalnie tereny przemysłowe w 

ramach jednostek osadniczych powinny być przeznaczone dla drobnej wytwórczości. 

 

Terenem predysponowanym do pełnienia funkcji z pogranicza usług i przemysłu jest port w Koźlu. Zgodnie z 

klasyfikacją działalności gospodarczej (PKD) transport i gospodarka magazynowa, prowadzone zazwyczaj w 

portach, są usługami. Tak też klasyfikuje ten obszar Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Kędzierzyn – Koźle. Jednak zgodnie z zasadami przyjętymi w planowaniu przestrzennym 

składy, bazy i magazyny zaliczane są do terenów przemysłowych. Wiąże się to przede wszystkim z uciążliwością 

obsługi komunikacyjnej. Portu w Koźlu ma także potencjał do prowadzenia w nim funkcji wytwórczych, a co za 

tym idzie mogą powstawać nowe presje na jego otoczenie. W związku z powyższym proponuje się traktowanie 

tego terenu w wymiarze planistycznym jako przemysłowego. 

 

Jako podstawowe wskaźniki urbanistyczne dla terenów przemysłowych proponuje się przyjąć minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalną powierzchnię zabudowy. Na wielkoobszarowych terenach 

przemysłowych wskaźniki powinny się kształtować na poziomie: 

� minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10 %; 

� maksymalna powierzchnia zabudowy: 80 %. 

Natomiast dla terenów przemysłowych dopuszczonych w ramach tkanki osadniczej lub w bezpośrednim jej 

sąsiedztwie proponuje się następujące wskaźniki: 

� minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %;  

� maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 %. 

 

Zaproponowane wskaźniki mogą być trudne do osiągnięcia w szczególności dla terenów przemysłowych 

lokalizowanych w ramach jednostek osadniczych, głównie z racji często niewielkiej powierzchni działki. Nie musi 

to stanowić poważnego problemu, szczególnie w takich przypadkach gdy prowadzona działalność nie nosi 

znamion uciążliwości dla otoczenia. 
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7. 5. Usługi rynkowe. 

 

Charakterystyczny w ostatnich 30 latach XX wieku dla krajów rozwiniętych proces serwicyzacji gospodarki 

postępuje w Polsce od ponad 25 lat. Rośnie odsetek zatrudnionych w III sektorze gospodarki narodowej. 

Dogodne położenie geograficzne KKSOF oraz obecna struktura gospodarcza powoduje, że pożądany staje się 

dalszy rozwój sektora usługowego, w tym przede wszystkim usług: turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, 

gastronomicznych oraz handlowych. 

 

7.5.1. Handel drobnodetaliczny. 

 

Ogółem w 200372 roku na terenie KKSOF funkcjonowało 1541 sklepów, co stanowiło 14,45 % z ogółu w 

województwie. Wskaźnik ten był więc niższy od ówczesnego udziału populacji KKSOF w ramach województwa 

(16,45 %). Ponad połowa sklepów (50,68 %) funkcjonowała w Kędzierzynie – Koźlu, a we wszystkich miastach 

subregionu udział ten wynosił 79,62 %. W sklepach pracowały 4223 osoby, a przeciętna liczba pracujących na 1 

sklep wynosiła od 1,78 w gminie Bierawa do 3,10 w Kędzierzynie – Koźlu, przeciętnie w KKSOF 2,74. W 

województwie opolskim wskaźnik ten wynosił 2,45. Niska liczba pracujących na 1 sklep świadczy o tym, że 

placówki handlowe to były głównie zakłady osób fizycznych oraz firmy rodzinne. Na 1 obiekt handlowy w KKSOF 

przypadało od 85 mieszkańców w Kędzierzynie – Koźlu i gminie Strzelce Opolskie do 268 w gminie Cisek, 

przeciętnie 113 (w województwie 99). Dostępność do placówek handlowych dla mieszkańców KKSOF była więc 

w analizowanym okresie mniej korzystna od przeciętnej w województwie. Natomiast nasycenie placówkami 

handlowymi (liczba sklepów na 10 km²) było korzystniejsze od średniej w województwie (11,33) i wynosiło 12,83 

(od zaledwie 2,10 w gminie Cisek do 65,63 w Kędzierzynie – Koźlu). Zdecydowana większość sklepów, poza 

nielicznymi wyjątkami, to były placówki małe i średnie, o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 100 m².  

 

W ciągu ostatnich 10 lat handel przeszedł znaczne przeobrażenia. Rozwój placówek wielkopowierzchniowych 

(supermarkety, hipermarkety, galerie handlowe) spowodował zmniejszenie liczby sklepów. W województwie 

opolskim w 2013 roku ogólna liczba sklepów zmniejszyła się o 22,20 % w stosunku do roku 2003. Spadek liczby 

placówek na terenie KKSOF można więc szacować także na około 20 %. Zmianie uległa także struktura 

własnościowa handlu drobnodetalicznego. O ile w 2003 roku dominowały sklepy będące własnością małych firm 

rodzinnych, o tyle obecnie dominują placówki „sieciowe”. Dotyczy to zarówno terenów miejskich jak i wiejskich, 

gdzie również rozwijają się większe powierzchniowo niż ówcześnie placówki handlowe oraz sklepy „sieciowe”. 

Najmniejsze przeobrażenia przeszła liczba pracujących w handlu, ze względu na stosunkowo duże zatrudnienie 

w sklepach wielkopowierzchniowych. Niezależnie od powyższego głównymi ośrodkami nasycenia handlem 

drobnodetalicznym na terenie KKSOF są tereny miejskie. Większe zespoły usługowe znajdują się także we 

wsiach gminnych. Praktycznie w każdym sołectwie funkcjonuje przynajmniej jedna placówka handlowa. Należy w 

tym miejscu podkreślić, że wiejski sektor usług handlowych (zwłaszcza specjalistyczny handel drobnodetaliczny) 

ma utrudnione możliwości rozwoju, ze względu na bliskie położenie miejskich ośrodków usługowych. 

 

W 2013 roku na terenie KKSOF funkcjonowało 26 stacji paliw, co stanowiło tylko 11,45 % z ogółu w 

województwie. Wskaźnik ten jest niższy zarówno od udziału populacji jak i powierzchni KKSOF w skali całego 

województwa. Najwięcej stacji paliw zlokalizowanych jest w Kędzierzynie – Koźlu (9) i gminie Strzelce Opolskie 

                                                 
72 GUS począwszy od 2004 roku nie publikuje danych dotyczących ilości placówek handlowych w podziale na gminy i 

powiaty. 
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(7). Na terenie gmin Bierawa i Pawłowiczki stacje paliw nie występują. Na terenie KKSOF na 1 stację paliw 

przypada przeciętnie 6226 osób (w województwie 4425), na 10 tys. mieszkańców przypada 1,61 stacji (w 

województwie 2,26), zaś na 100 km² przypada 2,16 stacji (w województwie 2,41). Przedstawione wskaźniki 

prezentują się więc znacznie mniej korzystnie od średniej wojewódzkiej. Pod względem liczby ludności na 1 

stację paliw najkorzystniejszy wskaźnik charakteryzuje gminę Reńska Wieś (4124), zaś najmniej korzystny gminę 

Leśnica (8018). W przypadku wskaźnika liczby stacji na 10 tys. mieszkańców najkorzystniej przedstawia się 

dostępność w gminie Zawadzkie (2,53), zaś najmniej korzystnie w gminie Leśnica (1,25). Wskaźnik gęstości stacji 

na 100 km² kształtuje się na poziomie od 7,56 w Kędzierzynie – Koźlu do 0,81 w gminie Cisek. Wartość 

przedstawionych współczynników uzależniona jest od liczby stacji paliw w korelacji z liczbą ludności i 

powierzchnią danej gminy. Tym samym najwyższe (najkorzystniejsze) wskaźniki gęstości notuje się przede 

wszystkim na terenie gmin miejskich, zaś najniższe na terenie gmin wiejskich, a zwłaszcza tych o stosunkowo 

dużej powierzchni. Natomiast wskaźnik dostępności do stacji paliw nierzadko najkorzystniejszy jest na terenie 

gmin wiejskich, charakteryzujących się niską populacją, pod warunkiem występowania tam przynajmniej 1 czy 2 

stacji paliw. 

 

Uzupełnieniem oferty handlowej są targowiska73 stałe i sezonowe. W 2013 roku na terenie KKSOF funkcjonowało 

8 targowisk stałych, co stanowiło 15,69 % z ogółu obiektów w województwie. 2 targowiska funkcjonują w 

Kędzierzynie – Koźlu, zaś po 1 w gminach: Bierawa, Pawłowiczki, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie. 

Na terenie gmin: Cisek, Polska Cerekiew, Reńska Wieś i Jemielnica nie ma targowisk stałych. Łączna 

powierzchnia sprzedażowa targowisk stałych wyniosła 11796 m², z czego aż 94,91 % na terenie gmin miejskich. 

Największe targowisko (5425 m²) funkcjonuje w Strzelcach Opolskich. Stałe punkty sprzedaży detalicznej na 

targowiskach są tylko w Kędzierzynie – Koźlu (143) i Strzelcach Opolskich (60), a ich ilość stanowi zaledwie 9,62 

% z ogółu w województwie. Formalne targowiska sezonowe odnotowano tylko w gminie Pawłowiczki (1) i 

Jemielnica (4), a ich ilość stanowi zaledwie 1,01 % z ogółu w województwie. Z powyższego można wnioskować, 

że na terenie KKSOF handel na targowiskach nie jest dość popularny, przy czym na targowisku w Strzelcach 

Opolskich, które funkcjonuje 2 razy w tygodniu, rozkłada się regularnie około 400 stoisk (dane GUS uwględniają 

tylko tak zwane „stałe punkty sprzedaży detalicznej”). 

 

Specyfika funkcjonowania handlu drobnodetalicznego powoduje, że placówki rozproszone są po całym obszarze 

danej jednostki administracyjnej. Obserwuje się również pewne prawidłowości dotyczące ich lokalizacji w postaci 

np.: szczególnej koncentracji działalności handlowej w centrach danej miejscowości oraz wzdłuż głównych arterii 

komunikacyjnych. W Kędzierzynie – Koźlu tak zwane „ulice handlowe” to rejon Rynku w Koźlu oraz ulice 

Kozielska i Jana Pawła II. W Strzelcach Opolskich są to ulice Opolska i Krakowska oraz Rynek, a w Zawadzkiem 

ul. Opolska. Zespoły usługowe występują także na większych osiedlach mieszkaniowych w miastach oraz w 

centralnych rejonach wsi gminnych. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Według GUS targowiskiem jest wyodrębniony teren lub budowla (plac, ulica, hala targowa) ze stałymi względnie 

sezonowymi punktami sprzedaży drobnodetalicznej lub urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia handlu, codziennie 

lub w wyznaczone dni tygodnia. 
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TABELA 93: Handel w 2003 i 2013 roku. 

 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek Kędzierzyn 

– Koźle  

Pawłowiczki Polska 

Cerekiew 

Reńska 

Wieś 

Jemielnica Leśnica Strzelce 

Opolskie 

Ujazd Zawadzkie KKSOF 

razem 

Województwo 

Opolskie 

Sklepy w 2003 roku 

Liczba sklepów 40 26 781 42 30 38 30 43 400 30 81 1541 10688 

Pracujący w sklepach 71 66 2424 78 73 90 79 104 965 58 215 4223 26156 

Liczba mieszkańców  

na 1 sklep 

202 268 85 203 159 231 256 208 85 210 163 113 99 

Liczba sklepów  

na 10 km² 

5,63 2,10 65,63 2,75 5,00 3,88 2,65 4,53 19,70 3,61 9,88 12,83 11,33 

Liczba pracujących  

na 1 sklep 

1,78 2,54 3,10 1,86 2,43 2,37 2,63 2,42 2,41 1,93 2,65 2,74 2,45 

Stacje paliw w 2013 roku 

Liczba stacji paliw –  1 9 –  1 2 1 1 7 1 3 26 227 

Liczba mieszkańców  

na 1 stację paliw 

– 5830 7022 – 4265 4124 7147 8018 4472 6346 3959 6226 4425 

Liczba stacji paliw na 

10000 mieszkańców 

– 1,72 1,42 – 2,34 2,42 1,40 1,25 2,24 1,58 2,53 1,61 2,26 

Liczba stacji paliw  

na 100 km² 

– 0,81 7,56 – 1,67 2,04 0,88 1,05 3,45 1,20 3,66 2,16 2,41 

Targowiska w 2013 roku 

Targowiska stałe 1 – 2 1 – – – 1 1 1 1 8 51 

Powierzchnia w m² 360 – 971 140 – – – 100 5425 300 4500 11796 95074 

Stałe punkty sprzedaży – – 143 – – – – – 60 – – 203 2111 

Targowiska sezonowe – – – 1 – – 4 – – – – 5 494 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 
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7.5.2. Handel wielkopowierzchniowy. 

 

W okresie transformacji ustrojowej (początek lat 90–tych XX wieku) zachodziły w polskiej gospodarce, a 

zwłaszcza w handlu dynamiczne procesy rozwojowe, wpływające na rozwój sektora własności prywatnej, który 

przełożył się na szybki rozwój ilościowy małych firm. Powstało wiele małych, rodzinnych firm handlowych, 

zapełniających zastany niedobór sieci handlowej. Po okresie intensywnego rozwoju małych firm handlowych, 

najpierw w postaci handlu bazarowego, a później małych sklepów, nastąpiła w Polsce, począwszy od 1995 roku 

ekspansja supermarketów, hipermarketów oraz centrów handlowo – usługowych. 

 

Na koniec 2013 roku na terenie KKSOF funkcjonowało 36 supermarketów74, co stanowiło 16,98 % z ogółu 

obiektów w województwie. Wskaźnik ten jest nieznacznie wyższy od udziału populacji KKSOF w ramach 

województwa (16,12 %). Dokładnie połowa supermarketów funkcjonuje w Kędzierzynie – Koźlu, a łącznie we 

wszystkich miastach subregionu 86,11 %. Praktycznie w każdej wsi gminnej działa supermarket, aczkolwiek 

samoobsługowe obiekty handlowe w Bierawie i Jemielnicy formalnie nie zostały zakwalifikowane przez GUS jako 

tego typu obiekty, ze względu na powierzchnię sprzedaży nieznacznie niższą niż 400 m². Na terenie KKSOF na 1 

supermarket przypada przeciętnie 4497 osób (w województwie 4738), na 10 tys. mieszkańców przypada 2,22 

supermarketów (w województwie 2,11), zaś na 100 km² przypadają dokładnie 3 tego typu sklepy (w 

województwie 2,25). Przedstawione wskaźniki oznaczają, że zarówno nasycenie jak i gęstość występowania 

supermarketów jest wyższa od średniej w województwie. Na 1 supermarket przypada od 3511 mieszkańców w 

Kędzierzynie – Koźlu do 8018 w gminie Leśnica, wskaźnik ilości supermarketów na 10 tys. mieszkańców 

kształtuje się od 2,85 w Kędzierzynie – Koźlu do 1,25 w gminie Leśnica, zaś na 100 km² przypada od 15,13 tego 

typu sklepów w Kędzierzynie – Koźlu do 0,65 w gminie Pawłowiczki. 

 

Ponadto na terenie KKSOF funkcjonują 3 hipermarkety75 (wszystkie w Kędzierzynie – Koźlu) i stanowi to 14,29 % 

z ogółu obiektów w województwie. Na terenie KKSOF na 1 hipermarket przypada przeciętnie 53958 osób (w 

województwie 47829), na 100 tys. mieszkańców przypada 1,85 hipermarketów (w województwie 2,09), zaś na 

100 km² przypada 0,25 tego typu sklepów (w województwie 0,22). 

 

Ogółem na terenie KKSOF funkcjonuje 60 wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH), liczonych jako 

placówka handlowa o powierzchni sprzedaży większej niż 400 m² niezależnie od branży, a więc nie tylko w 

postaci super i hipermarketu, w których według definicji GUS dominuje sprzedaż samoobsługowa, w tym 

artykułów żywnościowych. Blisko połowa WOH funkcjonuje w Kędzierzynie – Koźlu (48,33 %), a we wszystkich 

miastach subregionu dokładnie 90 %. Jedynie na terenie gminy Jemielnica nie ma żadnego WOH. Na 1 WOH 

przypada od 1320 mieszkańców w gminie Zawadzkie do 8018 w gminie Leśnica (średnio w KKSOF 2698), 

wskaźnik ilości WOH na 10 tys. mieszkańców kształtuje się od 7,58 w gminie Zawadzkie do 1,25 w gminie 

Leśnica (średnio w KKSOF 3,71), zaś na 100 km² przypada od 24,37 tego typu obiektów w Kędzierzynie – Koźlu 

do 0,65 w gminie Pawłowiczki (średnio w KKSOF 5,00). Super i hipermarkety stanowią dokładnie 65 % z ogółu 

WOH na terenie KKSOF. 

 

                                                 
74 Według GUS to sklep o powierzchni sprzedażowej od 400 m² do 2499 m², prowadzący sprzedaż głównie w systemie 

samoobsługowym, oferujący szeroki asortyment artykułów żywnościowych oraz artykułów nieżywnościowych częstego 

zakupu. 
75 Według GUS to sklep o powierzchni sprzedażowej od 2500 m², prowadzący sprzedaż głównie w systemie 

samoobsługowym, oferujący szeroki asortyment artykułów żywnościowych i nieżywnościowych częstego zakupu, zwykle z 

parkingiem samochodowym. 
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TABELA 94: Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w 2013 roku. 

 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek Kędzierzyn 

– Koźle  

Pawłowiczki Polska 

Cerekiew 

Reńska 

Wieś 

Jemielnica Leśnica Strzelce 

Opolskie 

Ujazd Zawadzkie KKSOF 

razem 

Województwo 

Opolskie 

Liczba supermarketów –  1 18 1 1 2 – 1 7 1 4 36 212 

Liczba hipermarketów – – 3 – – – – – – – – 3 21 

Liczba WOH ogółem 1 1 29 1 1 2 – 1 14 1 9 60 b.d. 

Liczba mieszkańców 

na 1 supermarket 

– 5830 3511 7835 4265 4124 – 8018 4472 6346 2970 4497 4738 

Liczba supermarketów 

na 10000 mieszkańców 

– 1,72 2,85 1,28 2,34 2,42 – 1,25 2,24 1,58 3,37 2,22 2,11 

Liczba supermarketów 

na 100 km² 

– 0,81 15,13 0,65 1,67 2,04 – 1,05 3,45 1,20 4,88 3,00 2,25 

Liczba mieszkańców 

na 1 WOH ogółem 

7809 5830 2179 7835 4265 4124 – 8018 2236 6346 1320 2698 b.d. 

Liczba WOH ogółem 

na 10000 mieszkańców 

1,28 1,72 4,59 1,28 2,34 2,42 – 1,25 4,47 1,58 7,58 3,71 b.d. 

Liczba WOH ogółem 

na 100 km² 

1,41 0,81 24,37 0,65 1,67 2,04 – 1,05 6,90 1,20 10,98 5,00 b.d. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 
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Nowoczesne centrum handlowe (galeria handlowa) to wielofunkcyjny, wielopoziomowy obiekt handlowo – 

rozrywkowo – usługowy. Powierzchnie centrów handlowych są bardzo zróżnicowane (zależne od wielkości 

miasta oraz lokalizacji) i wynoszą od 10 tys. do nawet ponad 100 tys. m². Centrum handlowe łączy w sobie cechy 

hipermarketów, domów towarowych i handlowych oraz centrów usługowo – rozrywkowych. Posiadają własne 

naziemne lub/i podziemne wielopoziomowe parkingi dla pojazdów mechanicznych, wyróżniają się bardzo dużą 

liczbą sklepów firmowych i markowych pod jednym dachem, z których każdy ma osobne wejście, towarzyszy im 

supermarket lub hipermarket oraz rozbudowane zaplecze gastronomiczno – rozrywkowo – usługowe (bary, 

restauracje, kawiarnie, fast foody, kluby, kina, usługi pośrednictwa finansowego, usługi telekomunikacyjne, punkty 

obsługi klientów, punkty drobnych napraw, itp.). Na terenie KKSOF funkcjonuje 1 galeria handlowa spełniająca 

podane kryteria. Jest nią galeria „Odrzańskie Ogrody” zlokalizowana W Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Armii 

Krajowej 38. „Odrzańskie Ogrody” to ponad 80 sklepów, strefa restauracyjna, kino z 4 salami oraz blisko 700 

miejsc parkingowych. 

 

7.5.3. Oddziaływanie ośrodków handlowych. 

 

Miasto Kędzierzyn – Koźle jest głównym ośrodkiem handlowym nie tylko na terenie KKSOF, ale również w całej 

południowo – zachodniej części województwa opolskiego. Poza jedyną w tym rejonie galerią handlową 

koncentruje się tu najwięcej wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, w tym hipermarketów. W celu 

określenia realnej rangi Kędzierzyna – Koźla jako subregionalnego ośrodka usługowego, a zwłaszcza 

handlowego należy określić obszar jego oddziaływania. W tym celu stosuje się tak zwane modele grawitacji 

usługowej. Podstawowym założeniem modelu grawitacji przyjmowanym w przestrzennych badaniach społeczno – 

ekonomicznych jest założenie, że oddziaływanie danej jednostki na otoczenie maleje w miarę oddalania się od 

niej. W związku z tym wzajemne oddziaływanie między dwoma jednostkami jest wprost proporcjonalne do pewnej 

funkcji iloczynu tych mas i odwrotnie proporcjonalne do pewnej funkcji odległości. W 1929 roku W.J. Reilly 

sformułował prawo „grawitacji handlu detalicznego” w następujący sposób: „w normalnych warunkach dwa miasta 

będące ośrodkami handlu detalicznego przyciągają kupujących z otaczających je miejscowości wprost 

proporcjonalnie do pewnej potęgi liczby ludności tych miast i odwrotnie proporcjonalnie do pewnej potęgi 

odległości każdego z tych miast do tych miejscowości”. Reilly w ten sposób określał obszary wpływu miast 

amerykańskich, a uzyskane teoretyczne granice oddziaływania porównał z granicami wyznaczonymi na 

podstawie obserwacji. Ustalił wielkość wykładnika liczby ludności jako 1, a wykładnik potęgowy odległości jako 2. 

Przyjmując te wyniki Caroll (wg Eversona i Fitzgeralda, 1969) dokonał modyfikacji prawa Reilly’ego stwierdzając, 

że dla wyznaczenia obszaru wpływu pary sąsiednich ośrodków nie ma potrzeby określania atrakcyjności. 

Wystarczy określić miejsce, w którym występuje równowaga wpływów tych ośrodków albo inaczej, określić punkt 

przełamania wpływu, w którym stosunek atrakcyjności ośrodków dla hipotetycznego miasta wynosi „1”76. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono grawitacyjny obszar oddziaływania sieci handlowej Kędzierzyna – Koźle 

względem wybranych miast. Wybór miast nie jest przypadkowy. Opole, Kędzierzyn – Koźle i Nysa to główne 

ośrodki usługowe o skali regionalnej i subregionalnej na terenie województwa opolskiego. Tarnowskie Góry, 

Gliwice, Rybnik i Racibórz to największe i najbliżej położone Kędzierzyna – Koźle ośrodki usługowe zachodniej 

części województwa śląskiego. Natomiast Lubliniec to najbliżej położone, większe miasto, sąsiadujące z od 

północnego – wschodu z KKSOF. Co ważniejsze każde z tych miast posiada ofertę handlową o jakości 

przynajmniej porównywalnej z Kędzierzynem – Koźle (galeria handlowa, hipermarket(y), supermarkety). 

                                                 
76 Jakubowicz E., Podstawy metodologiczne geografii usług, Wrocław 1993. 
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TABELA 95: Grawitacyjny obszar oddziaływania sieci handlowej Kędzierzyna – Koźle względem wybranych miast 

(na podstawie przekształceń wzoru przez Racine, Reymond, 1977; Jakubowicz, 1977). 

 

 

Wyszczególnienie 

Liczba ludności  

w 2013 roku77 

Odległość drogowa 

w km względem 

Kędzierzyna – Koźle78 

Zasięg oddziaływania 

Kędzierzyna – Koźle  

w km 

Opole 120146 49,6 20,9 

Lubliniec 24316 55,5 34,3 

Tarnowskie Góry 60957 49,1 24,8 

Gliwice 185450 37,2 13,7 

Rybnik 140173 42,0 16,9 

Racibórz 55930 37,3 19,2 

Nysa 44899 77,2 41,9 

Kędzierzyn – Koźle  63194   

Źródło: Obliczenia własne.  

 

Według powyższych obliczeń rejon ciążenia kędzierzyńsko – kozielskiej sieci handlowej obejmuje w granicach 

KKSOF (poza miastem) w całości tylko gminy Leśnica, Pawłowiczki i Reńska Wieś. Zasięg oddziaływania 

Raciborza obejmuje południową część gmin Cisek i Polska Cerekiew. Zasięg oddziaływania Rybnika obejmuje 

południowo – wschodnią część gminy Bierawa. Gliwice oddziaływują na wschodnią część gmin Bierawa i Ujazd, a 

wraz z Tarnowskimi Górami także na wschodnie krańce gmin Strzelce Opolskie i Jemielnica. Gmina Zawadzkie w 

całości znajduje się w zasięgu Tarnowskich Gór i Lublińca. Natomiast zasięg oddziaływania Opola obejmuje 

północną część gminy Jemielnica oraz zachodnią i północną część gminy Strzelce Opolskie. Należy podkreślić, 

że spośród miejscowości będących siedzibami władz samorządowych w granicach KKSOF jedynie Zawadzkie są 

poza zasięgiem grawitacyjnego oddziaływania Kędzierzyna – Koźle, natomiast Polska Cerekiew znajduje się na 

granicy pomiędzy zasięgiem Kędzierzyna – Koźle i Raciborza. Grawitacyjny obszar oddziaływania sieci 

handlowej Kędzierzyna – Koźle rozwinął się przede wszystkim w kierunku zachodnim i obejmuje kilka gmin nie 

należących do subregionu, to jest: 

� powiat krapkowicki – gminy: Zdzieszowice, Walce i południowa część gminy Gogolin; 

� powiat prudnicki – gminy: Głogówek, wschodnia część gminy Lubrza i południowo – wschodnia część 

gminy Biała; 

� powiat głubczycki – gmina Głubczyce. 

Obliczony w ten sposób obszar oddziaływania obejmuje około 1,5 tys. km² i zamieszkuje go około 180 tys. 

mieszkańców. Strefa ta obejmuje maksymalną liczbę osób będących w teoretycznym oddziaływaniu sieci 

handlowej Kędzierzyna – Koźla. Dotyczy to przede wszystkim zaopatrzenia w produkty niedostępne na lokalnym 

rynku handlowym. 

 

Zasięg oddziaływania sieci handlowej danego ośrodka usługowego oblicza się także w izochronach czasowych 

liczonych w minutach czasu dojazdu (pojazdem mechanicznym) lub dojścia (pieszo). Obliczenia przedstawione 

przez operatora galerii „Odrzańskie Ogrody” (lokalizacja galerii pokrywa się mniej więcej z umiejscowieniem 

                                                 
77 Według GUS, 2015. 
78 Najkrótsza odległość do centrum danej miejscowości (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe). 
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punktu „0”, od którego oblicza się odległości drogowe) obejmują liczbę mieszkańców w izochronach czasowych 

dojazdu pojazdem mechanicznym, która wynosi: 

� 5 minut – 36.000 mieszkańców; 

� 10 minut – 65.000 mieszkańców; 

� 20 minut – 120.000 mieszkańców; 

� 30 minut – 143.000 mieszkańców. 

 

Należy pamiętać, że główną zasadą jaką rządzi się obliczanie zasięgów oddziaływania ośrodków usługowych, 

bądź nawet poszczególnych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, jest „im większy ośrodek (obiekt) 

handlowo – usługowy tym większa strefa jego oddziaływania, z której dojeżdżają do niego klienci”. Dla 

mieszkańców obszarów peryferyjnych, położonych na granicy oddziaływania 2 czy więcej ośrodków handlowych, 

duże znaczenie przy wyborze ośrodka docelowego ma nie tylko sam czas dojazdu, ale i jego jakość 

(nawierzchnia drogi, bezpieczeństwo przejazdu, dostępność komunikacji publicznej, środek transportu, itp.). 

Ponadto w handlu istotne są również inne czynniki i dlatego decyzje klientów są bardziej złożone. Zależą one 

między innymi od innowacyjności i atrakcyjności całego ośrodka bądź danego obiektu, działań marketingowych 

(w tym promocji), poziomu cen i wielu innych czynników pojmowanych zarówno subiektywnie jak i obiektywnie. 

 

7.5.4. Gastronomia. 

 

Dla jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności i prestiżu każdej miejscowości niebagatelne znaczenie ma 

gastronomia i poziom jej usług. Generalnie rejon KKSOF charakteryzuje się dość dużym nasyceniem placówkami 

gastronomicznymi, a ich ilość dodatkowo zwiększają placówki sezonowe (tak zwane „domy weselne”). 

Rozmieszczenie placówek gastronomicznych w skali subregionalnej jest prawidłowe i odzwierciedla realny popyt. 

Najwięcej placówek funkcjonuje na terenach większych miast (Kędzierzyn – Koźle i Strzelce Opolskie), ale także 

w rejonach o atrakcyjnej ofercie turystycznej (Góra Świętej Anny) oraz – upraszczając – wzdłuż ważniejszych 

ciągów transportowych i komunikacyjnych (gminy Pawłowiczki i Reńska Wieś). Ze tego względu współczynnik 

dotyczący liczby mieszkańców na 1 placówkę gastronomiczną ma przede wszystkim charakter informacyjny i nie 

oznacza np.: realnych niedoborów w gminach Bierawa czy Jemielnica w stosunku do gminy Leśnica. 

 

TABELA 96: Sieć placówek gastronomicznych na terenie KKSOF w 2014 roku. 

 

Gmina Ilość placówek gastronomicznych Liczba mieszkańców na 1 placówkę 

1 2 3 

Bierawa 3 2603 

Cisek 4 1458 

Kędzierzyn – Koźle  64 987 

Pawłowiczki 7 1119 

Polska Cerekiew 2 2133 

Reńska Wieś 7 1178 

Jemielnica 3 2382 

Leśnica 16 501 

Strzelce Opolskie 42 745 

Ujazd 4 1587 
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1 2 3 

Zawadzkie 6 1980 

KKSOF razem 158 1025 

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

 

Ogółem na terenie KKSOF w 2013 roku funkcjonowało 441 podmiotów z sekcji „I” dział 56 (działalność usługowa 

związana z wyżywieniem) co stanowiło 16,86 % z ogółu w województwie. Ponad połowę tych podmiotów (50,57 

%) odnotowano w Kędzierzynie – Koźlu, natomiast we wszystkich miastach subregionu 68,03 %. 

 

7.5.5. Pośrednictwo finansowe. 

 

Obecność oddziałów banków oraz agencji bankowych pozytywnie wpływa na prestiż gminy czy danej 

miejscowości. Na terenie KKSOF funkcjonuje obecnie 61 placówek bankowych z czego przeszło połowa w 

Kędzierzynie – Koźlu. Na obszarze każdej z gmin wiejskich oraz małych gmin miejsko – wiejskich (Leśnica i 

Ujazd) ofertę podstawowych usług finansowych świadczy tylko 1 bank. W Kędzierzynie – Koźlu i Strzelcach 

Opolskich ofertę bankową świadczą oddziały praktycznie wszystkich największych instytucji finansowych w kraju. 

Na terenie poszczególnych gmin funkcjonują także podmioty oferujące usługi ubezpieczeniowe, itp. Zarówno 

klienci detaliczni jak i przedsiębiorcy mogą korzystać z szerokiego wachlarza nowoczesnych usług finansowych. 

 

TABELA 97: Sieć placówek bankowych na terenie KKSOF w 2014 roku. 

 

Gmina Ilość placówek bankowych Liczba mieszkańców na 1 placówkę 

Bierawa 1 7809 

Cisek 1 5830 

Kędzierzyn – Koźle  35 1806 

Pawłowiczki 1 7835 

Polska Cerekiew 1 4265 

Reńska Wieś 1 8248 

Jemielnica 1 7147 

Leśnica 1 8018 

Strzelce Opolskie 14 2236 

Ujazd 1 6346 

Zawadzkie 4 2970 

KKSOF razem 61 2654 

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

 

Ogółem na terenie KKSOF w 2013 roku funkcjonowało 411 podmiotów z sekcji „K” (działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa) co stanowiło 12,50 % z ogółu w województwie. Ponad połowę tych podmiotów (54,01 %) 

odnotowano w Kędzierzynie – Koźlu, natomiast we wszystkich miastach subregionu 79,32 %. 
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7.5.6. Rozwój usług rynkowych. 

 

Łącznie w 2013 roku na terenie KKSOF funkcjonowało 8659 komercyjnych podmiotów usługowych (sekcje: „G” – 

handel i naprawy, „H” – transport i gospodarka magazynowa, „I” – zakwaterowanie i gastronomia, „J” – informacja 

i komunikacja, „K” – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, „L” – działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości, „M” – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, „N” – działalność w zakresie usług 

administrowania oraz „S” i „T” – pozostała działalność usługowa). Ponad połowę tych podmiotów (54,66 %) 

odnotowano w Kędzierzynie – Koźlu, natomiast we wszystkich miastach subregionu 75,38 %. Należy nadmienić, 

że tylko część z wymienionych podmiotów usługowych zajmuje na swą działalność jakiś obiekt, który można 

rozpatrywać z punktu widzenia zagospodarowania przestrzeni. Ponadto część podmiotów zarejestrowanych na 

terenie KKSOF prowadzi działalność gospodarczą poza granicami subregionu. Generalnie nasycenie siecią 

usługową jest wystarczające z punktu widzenia podstawowych potrzeb. Ośrodkami koncentrującymi najliczniejszą 

ilość placówek usługowych są i pozostaną miasta Kędzierzyn – Koźle i Strzelce Opolskie. W dalszej perspektywie 

rozwój sektora usług rynkowych uzależniony będzie głównie od lokalnego popytu, skorelowanego z rozwojem 

demograficznym i gospodarczym poszczególnych gmin czy miejscowości. 

 

Z wieloletnich badań i obserwacji handlu wewnętrznego w Polsce wynika, że wzrasta znaczenie 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (hipermarkety, supermarkety, sklepy dyskontowe, galerie i centra 

handlowe). Budowane współcześnie galerie przyciągają klientów wielofunkcyjnością. Są nie tylko centrami 

zakupów, ale również rekreacji i wypoczynku. Stają się ulubionym miejscem spotkań, co nie dziwi, bo brakuje 

takich miejsc w przestrzeni publicznej polskich miast (np.: na źle zaprojektowanych osiedlach mieszkaniowych, 

zarówno tych starszych z „wielkiej płyty” jak i nowszych „deweloperskich”, a także nierzadko na ubogich pod 

względem ciekawej oferty centrach miast). Rozwijają się także sieci mniejszych powierzchniowo sklepów, w tym 

franchisingowe, których atutem jest wsparcie budowy wizerunku sieci dobrym zapleczem informatycznym oraz 

logistyką i profesjonalnym merchandisingiem. Powstają również małe sklepy z artykułami żywnościowymi, których 

oferta kreowana jest według nowych, oryginalnych koncepcji, np.: wykorzystujących produkty regionalne, czy 

ekologiczne. W końcu rośnie także liczba sklepów firmowych konkurujących wysoką jakością i świeżością 

produktów. 

 

Z badań przeprowadzanych cyklicznie przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) wynika, że 

krajowe firmy detaliczne, zarówno małe, średnie jak i duże, upatrują swoich konkurentów głównie w 

hipermarketach i supermarketach, a zwłaszcza sklepach dyskontowych, których znaczenie jako konkurentów 

ciągle wzrasta w związku z rosnącym zainteresowaniem zagranicznych sieci handlowych posiadaniem 

mniejszych formatów sklepów. Rośnie także znaczenie centrów handlowych. Wskutek silnej konkurencji ze strony 

supermarketów i hipermarketów tracą pozycję na rynku tradycyjne branżowe punkty sprzedaży (np.: sklepy 

rybne, mięsne czy owocowo – warzywne). Także sklepy oferujące artykuły kosmetyczne i drogeryjne podlegają 

silnej konkurencji. To samo dotyczy sklepów z odzieżą, elektroniką, RTV, AGD, wyposażenia wnętrz, itd. Z 

drugiej strony powstanie każdego nowego obiektu handlowego, czy jakiegokolwiek podmiotu świadczącego 

usługę komercyjną, stanowi zwiększenie konkurencji względem istniejących placówek. Konkurencja jest 

zasadniczym motorem rozwoju i podnoszenia jakości gospodarowania. Tym samym z perspektywy klienta 

występowanie wzmożonej konkurencji, nawet w postaci kolejnych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 

jest sytuacją pożądaną. Jednakże z perspektywy podmiotów, które tej konkurencji muszą sprostać, zjawisko to 

może być postrzegane negatywnie. Wynika to z konieczności podejmowania większych wysiłków dla osiągnięcia 
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dotychczasowego rezultatu, a czasami, w przypadku niemożności sprostania tej konkurencji, może wiązać się z 

koniecznością likwidacji działalności. 

 

Ustalenie docelowej czy założenie maksymalnej ilości wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na terenie 

danej jednostki administracyjnej jest jednym z trudniejszych wyzwań stojących przed władzami samorządowymi, 

przede wszystkim ze względu na uzasadnione interesy lokalnego środowiska kupieckiego. Należy podkreślić, że 

w gospodarce rynkowej nie ma obowiązujących wskaźników ani normatywnej ilości sklepów, ich powierzchni 

sprzedaży czy struktury branżowej usług jaka powinna przypadać na mieszkańca. O kształtowaniu sieci handlowo 

– usługowej danej gminy nie mogą decydować tylko statystyczne wyliczenia „nasycenia” powierzchnią handlową 

czy sprzedażową, ani wskaźniki ilości takiej powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca, czy różne 

wyliczenia poziomu siły nabywczej klientów lub obrotów sklepów. Są to tylko elementy monitoringu sytuacji. Nie 

ma dobrej delimitacji obszaru dla takich analiz gdyż obecnie granice gmin, powiatów czy województw, a nawet 

państw nie stanowią żadnej bariery w dostępie do wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Jedynie 

obserwacja wieloletnich trendów może pomóc w odpowiedzi na to zagadnienie. Należy również pamiętać, że to 

klienci (konsumenci) decydują o powodzeniu lub klęsce każdej placówki handlowej, tym bardziej 

wielkopowierzchniowej i to oni bezpośrednio kształtują każdy z trendów w ilościowej i jakościowej strukturze 

handlu. Stan i jakość sieci handlowej podlega niemal codziennie subiektywnej ocenie mieszkańców podczas 

dokonywania zakupów. Oceniają oni stan oferty handlowej zarówno w odniesieniu do swojej siły nabywczej, 

dostępności lokalizacji, dostępności asortymentów, preferencji formy handlu, estetyki sklepów, porównania do 

innych miast, spełnienia oczekiwań i potrzeb. Dodatkowym parametrem pomocnym w ocenie stanu nasycenia 

sklepami i innymi placówkami usługowymi są więc badania rynkowe (konsumenckie) dotyczące poziomu 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

 

Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, którego prawo nie panuje na żywiołowym rozrostem sieci 

handlowych, zwłaszcza tak zwanych dyskontów (…). We Francji od 1993 roku obowiązuje tak zwana ustawa Loi 

Royer, wprowadzająca ograniczenia dla nowych dużych obiektów w celu ochrony przed upadłością małych firm 

handlowych. Późniejsze ustawy stawiały przed hipermarketami kolejne bariery, ustalając coraz bardziej 

szczegółowe warunki wydawania zezwoleń. Wielkie centra handlowe wyprowadzono poza miasta (…). W 

miastach francuskich, mających mniej niż 40 tys. mieszkańców, na otwarcie obiektu handlowego powyżej 1000 

m² musi wydać zgodę odpowiednia komisja. W Portugalii zgodę na budowę sklepu powyżej 2000 m² wydaje już 

minister po uprzedniej akceptacji tamtejszego odpowiednika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (…). W 

Niemczech budowę sieci kontroluje ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, a restrykcje utrudniające 

otwieranie supermarketów zaczynają się już w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Na nieograniczoną 

handlową konkurencję wielkich sieci z lokalnymi firmami nie zezwala nawet liberalna Wielka Brytania, także w 

trosce o wygląd miast79. 

 

Zdecydowana większość usług, a handel przede wszystkim, uwzględnia bieżące realia rynkowe i elastycznie 

reaguje na zależność pomiędzy popytem a podażą. Dlatego we wstępie do niniejszego podrozdziału uznano, że 

nasycenie siecią usługową na terenie KKSOF jest wystarczające z punktu widzenia podstawowych potrzeb. 

Analizując aktualne dokumenty planistyczne poszczególnych gmin należy dodatkowo stwierdzić, że nie ma barier 

formalnych i przestrzennych do dalszego rozwoju placówek usługowych. Otwartą kwestią pozostaje ewentualny 

dalszy rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Z punktu widzenia niniejszej Koncepcji należy 

                                                 
79 Solska J., Biedronka czy stonka?, Polityka nr 42 (2980), 2014. 
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zablokować możliwość lokalizacji kolejnych supermarketów (w myśl definicji GUS) na terenach gmin wiejskich 

oraz najmniejszych miast regionu (Leśnica, Ujazd, Zawadzkie) poprzez odpowiednie zapisy w dokumentach 

planistycznych. Ponadto dla ewentualnych nowych obiektów handlowych z dominującym asortymentem artykułów 

żywnościowych należy rozważyć znacznie niższy od 400 m² pułap powierzchni sprzedaży. Na terenie Strzelec 

Opolskich należy spodziewać się powstania centrum handlowego i w związku z tym uzasadnione byłoby ustalenie 

maksymalnej powierzchni handlowej dla tego typu obiektu, adekwatnej do pozycji ośrodka, a także aktualnej sieci 

handlowej. Dobrą lokalizacją byłyby okolice dworca autobusowego przy ul. Powstańców Śląskich, włącznie ze 

wspólną funkcją dworca i centrum handlowego. W Kędzierzynie – Koźlu nasycenie największymi obiektami 

(galeria handlowa, hipermarkety, supermarkety) wydaje się być optymalne. Również w tym mieście postuluje się 

przyjęcie maksymalnej powierzchni sprzedaży dla kolejnych potencjalnych obiektów. Zasadna wydaje się być 

granica do 400 m². Dla obu największych miast subregionu wskazane byłoby przeprowadzenie pogłębionej 

analizy (badania) dotyczącej rozwoju usług handlowych, a zwłaszcza możliwości lokalizacji kolejnych 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 

 

W związku z planowanym rozwojem sieci drogowej w postaci nowych odcinków obwodnic na drogach krajowych i 

wojewódzkich należy spodziewać się rozwoju sieci stacji paliw. Dodatkowe obiekty zwiększą nasycenie tymi 

usługami w subregionie, a ich lokalizacja poza obszarami zwartej zabudowy wydaje się być optymalna. 

 

Pomimo stosunkowo dużego nasycenia gastronomią należy nadal wspierać rozwój sieci tego typu placówek. W 

tym celu należy wykorzystać obecne rezerwy lokalizacyjne. Na terenie miast powinny być to przede wszystkim 

centralne i zabytkowe rejony danej miejscowości (Kędzierzyn – Koźle: Rynek i okoliczne ulice; Leśnica: rejon ulic 

1–go Maja i Kościelnej; Strzelce Opolskie: Rynek i okoliczne ulice; Ujazd: Plac 1–go Maja; Zawadzkie: ul. 

Opolska na odcinku między ulicami Księdza Wojdy a Paderewskiego). Na terenach wiejskich predysponowane są 

do tego świetlice wiejskie, dawne zabytkowe karczmy, zespoły pałacowo – parkowe, zespoły folwarczne, 

nieczynne stacje kolejowe, itd. Wskazane jest także funkcjonowanie obiektów sezonowych w wybranych 

miejscowościach, zwłaszcza w kontekście turystycznej i rekreacyjnej penetracji rozległych terenów leśnych 

(gminy: Jemielnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie) czy dalszego rozwoju sportów wodnych, w oparciu o 

funkcjonujące i planowane przystanie wodne oraz kąpieliska (gminy: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn – Koźle, Reńska 

Wieś i Zawadzkie). Usługi gastronomiczne powinny rozwijać się także w otoczeniu stacji paliw jako uzupełnienie 

oferty dla podróżujących tranzytem przez subregion. 

 

Oferta i rozmieszczenie usług pośrednictwa finansowego jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb. Główne 

miasta subregionu, zwłaszcza Kędzierzyn – Koźle, są i pozostaną subregionalnymi centrami usług finansowych, 

oddziaływującymi na ościenne gminy. 

 

Ośrodek subregionalny (Kędzierzyn – Koźle) oraz ośrodek powiatowy (Strzelce Opolskie) powinny zapewniać 

mieszkańcom ościennych gmin nowoczesną obsługę w niezbędnym zakresie ponadlokalnych i lokalnych usług 

rynkowych, zwłaszcza w zakresie usług finansowych, handlu wielkopowierzchniowego, gastronomii i rozrywki czy 

usług specjalistycznych (np.: teleinformatycznych). Mniejsze ośrodki miejskie (Leśnica i Ujazd) i gminne (Bierawa, 

Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Jemielnica) powinny koncentrować podstawowe placówki 

usług rynkowych, zwłaszcza w zakresie handlu drobnodetalicznego czy gastronomii. Miejscowość Zawadzkie, ze 

względu na jej specyfikę i peryferialne położenie w stosunku do ośrodka subregionalnego i powiatowego, 

powinna utrzymać ofertę usług rynkowych na szerszym poziomie od przeciętnego ośrodka gminnego.  
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Na terenie KKSOF rozwój funkcji usługowych należy wiązać przede wszystkim z zagospodarowaniem 

istniejących już, a obecnie nieużytkowanych obiektów. Często zarówno lokalizacja jak i potencjał zainwestowania 

tych budynków predysponują je do włączenia w sieć usług. Szczególnie dotyczy to wyboru lokalizacji dla usług z 

sektora publicznego. 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. 

 

Specyficznym rodzajem zabudowy usługowej są wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Z racji oddziaływania 

na drobny handel i komunikację wymagają indywidualnego podejścia w zakresie ich lokalizacji. Choć niniejsza 

Koncepcja nie przewiduje potrzeb rozwoju tego typu obiektów, to będą mogły być one lokalizowane na podstawie 

już obowiązujących dokumentów planistycznych, w szczególności w oparciu o zapisy miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. W przypadku podjęcia decyzji umożliwiającej rozwój kolejnych 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych postuluje się następujące ograniczenia lokalizacyjne: 

� na terenach większych miast (Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie, Zawadzkie) obiekty o powierzchni 

sprzedaży w granicach 400 m² powinny być lokalizowane w rejonach zabudowy wielorodzinnej o dużej 

intensywności, jako uzupełniająca funkcja usługowa o wysokich walorach estetyczno – użytkowych, 

najlepiej w postaci małych centrów handlowych, grupujących stoiska lokalnych kupców i innych 

usługodawców; 

� obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², bez względu na wielkość jednostki osadniczej, 

powinny być lokalizowane na obrzeżach miejscowości, przy planowanych obwodnicach lub w pobliżu 

innych ważnych elementów infrastruktury komunikacyjnej (np.: pętle autobusowe, stacje kolejowe), 

umożliwiających ich sprawną obsługę. 

 

Jako podstawowe wskaźniki urbanistyczne dla terenów usługowych proponuje się przyjąć minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalną powierzchnię zabudowy. Powinny się one kształtować na 

poziomie: 

� minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %; 

� maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 %. 

 

Zaproponowane wskaźniki mogą być trudne do osiągnięcia w odniesieniu do obiektów już istniejących. W takich 

przypadkach odnoszenie się do nich może być bezcelowe, ze względu na częste potrzeby związane z rozbudową 

i przebudową budynków, które mają znaczący wpływ na tego rodzaju wskaźniki. Ważne jest także zagadnienie 

maksymalnej wysokości zabudowy. Powinna ona korespondować z sąsiednią zabudową, w szczególności o 

charakterze mieszkaniowym. Przekroczenie przez obiekty usługowe wysokości maksymalnej zabudowy 

sąsiedniej jest uzasadnione jedynie w przypadku celowego kształtowania ich jako lokalne dominanty 

architektoniczne. 
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7. 6. Turystyka i rekreacja. 

 

7.6.1. Główne atrakcje turystyczne i rekreacyjne. 

 

Województwo Opolskie, w tym także KKSOF, nie należy do obszarów charakteryzujących się licznym 

nagromadzeniem nośnych (popularnych) atrakcji turystycznych, czy to o charakterze naturalnym (góry, morze, 

pojezierza), czy historycznym, będącym pochodną rozwoju cywilizacyjnego (zabytki architektury, kultury, sztuki, 

itp.). Udział tego regionu w PKB wytwarzanym przez turystykę i rekreację jest wręcz śladowy.  

 

KKSOF charakteryzuje się specyficznym zagospodarowaniem terenu gdzie sąsiadują ze sobą obszary dość 

atrakcyjne z punktu widzenia walorów przyrodniczo – krajobrazowych i zarazem przekształcone antropogenicznie 

tereny przemysłowe. Jednakże występuje tu zasób atrakcji, w tym kilka o już uznanej marce, których odpowiednie 

zagospodarowanie i wypromowanie może wpłynąć na rozwój tej dochodowej i przyjaznej środowisku gałęzi 

gospodarki jaką jest turystyka. 

 

Potencjał turystyczny subregionu związany jest głównie z walorami krajobrazowymi środkowo – wschodniej 

części województwa opolskiego, do których przede wszystkim należą: rozległe kompleksy leśne (Lasy 

Stobrawsko – Turawskie, Bory Kędzierzyńsko – Kozielskie), miejscami urozmaicona rzeźba terenu (Chełm) i 

gęsta sieć hydrograficzna (Odra, Mała Panew i ich dopływy). Są one objęte ochroną w postaci: parku 

krajobrazowego, obszarów NATURA 2000, obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody, zespołów 

przyrodniczo – krajobrazowych oraz użytków ekologicznych. Naturalny krajobraz powinien przyciągać coraz 

większe rzesze turystów. Znajdą oni tutaj piękne krajobrazy, czystą wodę, kompleksy leśne, pomniki przyrody 

oraz inne urokliwe zakątki. Ponadto atrakcje turystyczne uzupełniają zabytki o charakterze sakralnym (Góra 

Świętej Anny, Jemielnica), architektoniczno – krajobrazowym (zamki, pałace, dwory, układy urbanistyczne i 

ruralistyczne, parki) i technicznym, a zwłaszcza hydrotechnicznym (Kanał Gliwicki, Kanał Kłodnicki). 

 

Do najważniejszych i zagospodarowanych atrakcji turystyczno – rekreacyjnych należą przede wszystkim: 

� Centrum Pielgrzymkowo – Turystyczne „Góra Świętej Anny”, składające się z: sanktuarium, geoparku, 

muzeum i amfiteatru (jeden z czołowych produktów turystycznych w tej kategorii w skali regionu i kraju); 

� Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Jeździectwie i Klub Jeździecki „Lewada” w Zakrzowie (jeden z 

czołowych produktów rekreacyjnych w tej kategorii w skali regionu i kraju); 

� szlak kajakowy na rzece Małej Panwi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przystani kajakowych 

(czołowy produkt turystyczno – rekreacyjny w tej kategorii w skali regionu); 

� turystyczna żegluga śródlądowa na rzece Odrze i Kanale Gliwickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

postaci wielofunkcyjnych przystani wodnych (czołowy produkt turystyczno – rekreacyjny w tej kategorii w 

skali regionu); 

� system znakowanych szlaków rowerowych w powiecie strzeleckim (jeden z ważniejszych produktów 

rekreacyjnych w tej kategorii w skali regionu); 

� udostępnione do kąpieli akweny wodne w Dębowej, Kobylicach i Dziergowicach (produkt turystyczno – 

rekreacyjny o skali lokalnej); 

� możliwość zwiedzania wybranych zabytków architektury (np.: Góra Świętej Anny, Stare Miasto w Koźlu 

wraz z zespołem fortyfikacji fryderycjańskich, opactwo cystersów w Jemielnicy, zespoły pałacowo 

[zamkowo] – parkowe).  
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Do najważniejszych elementów z obecnie funkcjonującej infrastruktury turystycznej najeżą przede wszystkim: 

� obiekty noclegowe o zróżnicowanej kategorii; 

� baza gastronomiczna; 

� gęsta sieć znakowanych szlaków rowerowych (północna część KKSOF); 

� szlaki kajakowe; 

� przystanie wodne; 

� znakowana sieć szlaków pieszych. 

 

Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od tego czy dana atrakcja jest już udostępniona dla turystów i należycie 

promowa, czy jest jeszcze tylko potencjałem, który po właściwym zagospodarowaniu i wypromowaniu może stać 

się kolejnym ważnym produktem turystycznym w subregionie, są to oferty skierowane przede wszystkim dla 

turystów jednodniowych i/lub weekendowych i przede wszystkim sezonowych (półrocze ciepłe).  

 

7.6.2. Znakowane trasy turystyczne. 

 

Po obszarze subregionu prowadzą liczne znakowane piesze trasy turystyczne, będące w gestii Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego (PTTK) oraz trasy rowerowe i szlak kajakowy. 

 

Szlaki piesze (przebieg w granicach KKSOF): 

 

� szlak niebieski (Powstańców Śląskich) w relacji: granica województw śląskie / opolskie – Kotlarnia – 

Dziergowice PKP – Lubieszów – Bierawa – Stare Koźle – Brzeźce – granica gmin Bierawa / Kędzierzyn 

– Koźle – Kłodnica – granica gmin Kędzierzyn–Koźle / Leśnica – Raszowa PKP – Krasowa – Leśnica – 

Góra Świętej Anny – granica gmin Leśnica / Strzelce Opolskie – Ligota Górna – Kalinowice – Szymiszów 

PKP – Strzelce Opolskie – granica gmin Strzelce Opolskie / Jemielnica – Gąsiorowice – Jemielnica – 

Centawa – granica województw opolskie / śląskie; 

� szlak czerwony (III Powstania Śląskiego) w relacji: Kędzierzyn–Koźle PKP – Śródmieście – Azoty – 

Sławięcice PKP – Sławięcice – granica gmin Kędzierzyn–Koźle / Ujazd – Ujazd – Stary Ujazd – Zimna 

Wódka – Klucz – Wapienniki – granica gmin Ujazd / Leśnica – Czarnocin – Poręba – Góra Świętej Anny 

– granica gmin Leśnica / Zdzieszowice; 

� szlak żółty (Kapitana Roberta Oszka) w relacji: Kędzierzyn–Koźle PKP – Śródmieście – Kuźniczka – 

granica gmin Kędzierzyn–Koźle / Leśnica – Łąki Kozielskie – Leśnica – Poręba – Granica – granica gmin 

Leśnica / Ujazd – Klucz – Wapienniki – Olszowa – Księży Las – granica gmin Ujazd / Strzelce Opolskie 

– Strzelce Opolskie Park Miejski; 

� szlak żółty (Polskich Szkół Mniejszościowych) w relacji: Bierawa PKP – Bierawa – granica gmin 

Bierawa / Cisek – Cisek – Roszowicki Las – Przewóz – Podlesie – Miejsce Odrzańskie – granica 

województw opolskie / śląskie; 

� szlak czarny w relacji: Leśnica – Góra Świętej Anny – granica gmin Leśnica / Zdzieszowice; 

� szlak żółty po Górze Świętej Anny; 

� szlak czarny w relacji: Sławięcice PKP – granica gmin Kędzierzyn–Koźle / Bierawa – Stara Kuźnia – 

granica województw opolskie / śląskie; 

� szlak zielony w relacji: granica województw śląskie / opolskie – Płużnica Wielka – granica województw 

opolskie / śląskie; 
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� droga św. Jakuba (szlak pielgrzymkowy do Santiago de Compostela). Opolski odcinek szlaku, będący 

częścią drogi Via Regia (od granicy ukraińsko – polskiej w Korczowej do granicy polsko – niemieckiej w 

Zgorzelcu) prowadzi od granic subregionu, przez Górę Świętej Anny, Kamień Śląski, Opole, 

Skorogoszcz i Brzeg. Na obszarze subregionu prowadzi w relacji: granica województw śląskie / opolskie 

– Niezdrowice – Ujazd – Stary Ujazd – Ferdynand – granica gmin Ujazd / Leśnica – Zalesie Śląskie – 

Lichynia – Leśnica – Góra Świętej Anny – granica gmin Leśnica / Strzelce Opolskie – Ligota Dolna – 

granica gmin Strzelce Opolskie / Izbicko; 

� ścieżka dydaktyczna Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” w relacji: Ligota Dolna – granica gmin 

Strzelce Opolskie / Leśnica – (…) – granica gmin Zdzieszowice / Leśnica – Góra Świętej Anny – Leśnica 

– Poręba – Granica – Zalesie Śląskie; 

� inne ścieżki dydaktyczne: 

- gmina Jemielnica: w rejonie stawów w Centawie i Gąsiorowicach; 

- gmina Zawadzkie: w rejonie pałacyku myśliwskiego Malepartus; 

� ścieżka spacerowa po Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich (szlakiem hrabiego Renarda). 

 

Powyższe oznacza, że obecnie z systemu znakowanych szlaków pieszych wyłączone są gminy: Pawłowiczki, 

Polska Cerekiew i Reńska Wieś, a także gmina Zawadzkie (poza krótką ścieżką dydaktyczną). Większość 

szlaków pieszych wymaga odnowy oznakowania. Ruch na szlakach, poza Górą Świętej Anny, jest znikomy. 

 

Szlaki kajakowe: 

 

Spływy kajakowe organizowane są przede wszystkim na rzece Mała Panew (gminy Zawadzkie i Jemielnica). 

Odbywają się one także na rzece Odrze oraz kanałach: Gliwickim i Kłodnickim na całym odcinku w KKSOF.  

 

Trasy rowerowe: 

 

Wykaz tras rowerowych znajduje się w rozdziale „Infrastruktura transportowa i komunikacyjna” (podrozdział „trasy 

rowerowe”). 

 

KKSOF znajduje się także w zasięgu wielu nieoznakowanych tras rowerowych, samochodowych i motocyklowych 

promowanych przez różne jednostki, organizacje i stowarzyszenia. 

 

7.6.3. Baza noclegowa. 

 

Szczególna koncentracja bazy noclegowej na terenie KKSOF dotyczy Kędzierzyna – Koźle (największe miasto 

subregionu) i Góry Świętej Anny (największe nagromadzenie atrakcji turystycznych). Pozostałe obiekty 

rozproszone są po całym obszarze subregionu, jednakże maksymalnie jest to kilka obiektów na daną gminę. 

Standard bazy noclegowej jest zróżnicowany i przygotowany z myślą o różnych grupach odbiorców. Występują tu 

zarówno hotele, jak i pensjonaty, ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe, apartamenty na wynajem, pokoje 

gościnne, domy pielgrzyma, schroniska młodzieżowe oraz miejsca noclegowe oferowane przez gospodarstwa 

agroturystyczne. Jako pozytywne zjawisko należy odnotować rozwój bazy noclegowej o podwyższonym 

standardzie na terenach wiejskich (pojedyncze obiekty hotelowe w gminach: Jemielnica, Pawłowiczki, Reńska 

Wieś czy Ujazd), ale z drugiej strony brakuje obiektów noclegowych w miejscowościach o dużym potencjale dla 

rozwoju turystyki i rekreacji (Lasy Stobrawsko – Turawskie). 



Strona 264 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

Według danych GUS z 2013 roku na terenie KKSOF funkcjonowało 12 całorocznych turystycznych obiektów 

noclegowych zbiorowego zakwaterowania80,, dysponujących 725 miejscami noclegowymi. Z bazy noclegowej na 

terenie KKSOF w 2013 roku skorzystało 31737 gości. Udzielono im łącznie 72864 noclegów. Oznacza to, że 

średni pobyt 1 gościa trwał około 2,3 dnia. Wśród korzystających z noclegów było 2863 gości zagranicznych. 

 

TABELA 98: Ilość obiektów noclegowych i liczba udzielonych noclegów w 2013 roku. 

 

 

Jednostka 

administracyjna 

 

Obiekty 

noclegowe 

 

Miejsca 

noclegowe 

Korzystający z noclegów Udzielone noclegi 

 

ogółem 

w tym 

turyści 

zagraniczni 

 

ogółem 

w tym 

turystom 

zagranicznym 

Bierawa –  – – – – – 

Cisek –  – – – – – 

Kędzierzyn – Koźle  4 259 9110 1626 17669 3902 

Pawłowiczki 1 10 20 15 111 76 

Polska Cerekiew –  – – – – – 

Reńska Wieś 1 45 228 16 297 48 

Jemielnica –  – – – – – 

Leśnica 3 282 15018 159 36746 753 

Strzelce Opolskie 2 90 6818 1030 15263 2108 

Ujazd –  – – – – – 

Zawadzkie 1 39 543 17 2778 17 

KKSOF razem 12 725 31737 2863 72864 6904 

Województwo Opolskie 107 5680 266917 32624 595441 74948 

Źródło: GUS 2015. 

 

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę na następujące uwarunkowania: 

� na terenie KKSOF w stosunku do całego województwa opolskiego:  

- jest 11,21 % obiektów noclegowych i 12,76 % miejsc noclegowych; 

- z bazy noclegowej skorzystało 11,89 % gości. Udział gości z zagranicy wyniósł 8,78 %; 

- udzielono 12,24 % noclegów. Udział noclegów dla gości z zagranicy wyniósł 9,21 %; 

� w stosunku do całego KKSOF: 

- ¾ (74,62 %) miejsc noclegowych zlokalizowanych jest w Kędzierzynie – Koźlu i gminie Leśnica; 

- blisko połowa (47,87 %) gości skorzystała z noclegów w gminie Leśnica; 

- 92,77 % gości z zagranicy skorzystało z noclegów w Kędzierzynie – Koźlu i gminie Strzelce 

Opolskie; 

- ponad połowę (50,43 %) noclegów udzielono w gminie Leśnica; 

- 87,05 % noclegów dla gości z zagranicy udzielono w Kędzierzynie – Koźlu i gminie Strzelce 

Opolskie. 

                                                 
80 Główny Urząd Statystyczny (GUS) pod tym pojęciem obejmuje tylko wybrane obiekty zbiorowego zakwaterowania, 

spełniające określone normy, między innymi: zarejestrowana działalność gospodarcza lub osobowość prawna w sektorze 

usług turystycznych (sekcja „I” – zakwaterowanie i gastronomia), odpowiednia liczba miejsc noclegowych, standard, a 

przede wszystkim na bieżąco prowadzona statystyka dotycząca udzielanych noclegów. 
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TABELA 99: Usługi zakwaterowania w 2013 roku. 

 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek Kędzierzyn 

– Koźle  

Pawłowiczki Polska 

Cerekiew 

Reńska 

Wieś 

Jemielnica Leśnica Strzelce 

Opolskie 

Ujazd Zawadzkie KKSOF 

razem 

Województwo 

Opolskie 

Obiekty noclegowe  

na 100 km² 

–  – 3,23 0,65 – 1,02 – 3,16 0,99 – 1,22 1,00 1,14 

Miejsca noclegowe  

na 100 km² 

– – 208,87 6,54 – 45,92 – 296,84 44,33 – 47,56 60,37 60,35 

Miejsca noclegowe  

na 1000 mieszkańców 

– – 4,10 1,28 – 5,46 – 35,17 2,88 – 3,28 5,56 5,66 

Korzystający z noclegów  

na 1 miejsce noclegowe 

– – 35,17 2,00 – 5,07 – 53,26 75,76 – 13,92 43,78 46,99 

Korzystający z noclegów  

turyści zagraniczni 

na 1 miejsce noclegowe 

 

– 

 

– 

 

6,28 

 

1,50 

 

 

– 

 

0,36 

 

– 

 

0,56 

 

11,44 

 

– 

 

0,44 

 

3,95 

 

5,74 

Udzielone noclegi  

na 1 miejsce noclegowe 

– – 68,22 11,10 – 6,60 – 130,30 169,59 – 71,23 100,50 104,83 

Udzielone noclegi 

turystom zagranicznym 

na 1 miejsce noclegowe 

 

– 

 

– 

 

15,07 

 

7,60 

 

– 

 

1,07 

 

– 

 

2,67 

 

23,42 

 

– 

 

0,44 

 

9,52 

 

13,20 

Ilość udzielonych noclegów 

na 1 turystę 

– – 1,94 5,55 – 1,30 – 2,45 2,24 – 5,12 2,30 2,23 

Ilość udzielonych noclegów 

na 1 turystę z zagranicy 

– – 2,40 5,07 – 3,00 – 4,74 2,05 – 1,00 2,41 2,30 

Obłożenie bazy noclegowej 

całorocznej w skali roku (%) 

– – 18,69 3,04 – 1,81 – 35,70 46,46 – 19,52 27,53 28,72 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2015. 
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Generalnie na terenie KKSOF większość wskaźników zaprezentowanych w powyższej tabeli, poza usługami 

zakwaterowania dla turystów zagranicznych, jest bardzo zbliżona do wartości charakteryzujących województwo 

opolskie. Współczynniki dla poszczególnych gmin subregionu zasadniczo odzwierciedlają komentarz 

przedstawiony dla tabeli poprzedzającej. Tak więc najwyższe wartości dotyczące korzystających turystów oraz 

udzielonych dla nich noclegów na 1 miejsce noclegowe cechują gminy: Kędzierzyn – Koźle, Leśnica i Strzelce 

Opolskie. Popyt na miejsca noclegowe w gminie Leśnica opiera się przede wszystkim na Górze Świętej Anny, 

zaś w Kędzierzynie – Koźlu oraz Strzelcach Opolskich dotyczy to głównie klientów biznesowych, o czym między 

innymi świadczą wysokie wskaźniki dla gości z zagranicy. Należy zwrócić uwagę, że przeciętnie najdłuższe 

pobyty odnotowano w gminach Pawłowiczki (przede wszystkim goście biznesowi) i Zawadzkie (turystyka wodna). 

Natomiast najmniejsze obłożenie bazy noclegowej w skali roku występuje w sąsiadujących ze sobą gminach 

Pawłowiczki i Reńska Wieś. Może to oznaczać nadpodaż miejsc noclegowych w stosunku do odwiedzających te 

rejony szeroko rozumianych turystów. 

 

Jak wspomniano wcześniej prezentowane dane nie obejmują pełnego stanu zagospodarowania i ruchu 

turystycznego. Z oczywistych względów statystyki nie obejmują np.: gospodarstw agroturystycznych, pokoi do 

wynajęcia, pokoi gościnnych, coraz bardziej popularnych apartamentów, innych obiektów niesklasyfikowanych, a 

także niezarejestrowanych pobytów w obiektach podlegających obliczeniom statystycznym. Można tylko 

domniemywać rzeczywistych wielkości i założyć, że zarówno noclegowych obiektów turystycznych jak i 

udzielonych noclegów jest kilkukrotnie więcej. Według GUS na terenie KKSOF w 2013 roku funkcjonowały 33 

podmioty z sekcji „I” dział 55 (zakwaterowanie) co stanowiło 9,88 % z ogółu w województwie. Blisko połowę z tych 

podmiotów (42,42 %) odnotowano w Kędzierzynie – Koźlu, natomiast we wszystkich miastach subregionu 51,52 

%. Należy również podkreślić, że znaczny strumień ruchu turystycznego, a tym samym użytkowników lokalnej 

infrastruktury turystycznej, generują turyści jednodniowi, których w skali roku można liczyć nawet w setkach 

tysięcy osobodni, z czego zdecydowaną większość stanowią odwiedzający Górę Świętej Anny. 

 

7.6.4. Kierunki rozwoju turystyki. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego polityka przestrzenna w 

zakresie turystyki powinna być ukierunkowana na: 

� rozwój infrastruktury turystycznej; 

� poprawę stanu i jakości środowiska; 

� ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych; 

� ochronę, modernizację, konserwację i odbudowę obiektów i układów zabytkowych oraz innych obiektów 

kultury; 

� rozwój turystyki na obszarach wiejskich; 

� budowę systemu szlaków tematycznych, w tym o zasięgu międzyregionalnym. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… jako cel strategiczny w zakresie turystyki zakładają 

„dywersyfikację struktury gospodarczej subregionu przy wykorzystaniu unikatowego potencjału zasobów 

lokalnych – dziedzictwa przyrody i kultury”. Według Strategii… „harmonijny rozwój subregionu musi wiązać się z 

wykorzystaniem tych zasobów, które mogą stanowić podstawy dla ożywienia gospodarczego w sektorach 

pozaprzemysłowych”. Głównymi celami rozwojowymi dotyczącymi turystyki w Subregionie Kędzierzyńsko – 

Kozielskim są według Programu ZIT…: wzrost akcyjności turystycznej Centrum Pielgrzymkowo – Rekreacyjno – 

Turystycznego „Góra Świętej Anny”, podnoszenie jakości infrastruktury aktywnych form turystyki (infrastruktury 
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umożliwiającej czynne uprawianie sportu) oraz zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego. 

 

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju należy promować inwestycje sportowe i turystyczne oparte na 

koncepcji ekorozwoju, harmonijnie wpisanego w struktury przyrodnicze, gospodarcze oraz społeczne subregionu. 

Ekologiczny rozwój turystyki powinien być nastawiony na budowę raczej mniejszych ośrodków dla turystów 

poszukujących spokoju i odosobnienia oraz kontaktu z naturą. Ten kierunek, zgodny z ideą ekorozwoju, zakłada 

unikanie degradacji walorów przyrodniczych. Teren KKSOF, a przede wszystkim strefy rekreacyjno – 

wypoczynkowej Chełmu i Lasów Stobrawsko – Turawskich, a także doliny rzeki Odry, predysponowany jest do 

rozwoju trzech rodzajów aktywizacji turystycznej: 

� turystyka umiarkowanie masowa – w oparciu o większe ośrodki noclegowe, w tym także szkoleniowo – 

wypoczynkowe, z towarzyszącą im infrastrukturą sportowo – rekreacyjną; 

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

rolnych; 

� turystyka wiejska – baza noclegowa i żywieniowa w specjalnie przygotowanych punktach. Mogą to być: 

nowo budowane niewielkie ośrodki, istniejące zabudowania (np.: folwarczne), pola biwakowe, campingi. 

Biorąc pod uwagę zasoby przyrodniczo – krajobrazowo – kulturowe subregionu oczekuje się rozwoju 

następujących form turystyki: 

� krajoznawcza – polegająca na zwiedzaniu różnych miejsc i obiektów. Ta forma dotyczy zarówno 

turystów wypoczywających kilka godzin, jak i kilka dni; 

� religijna – rozwija się w oparciu o walory kultury sakralnej i pielgrzymkowej; 

� kulturowa – bazująca na ofercie kulturalnej lub związana z organizowaniem imprez; 

� rekreacyjna weekendowa – przyjazdy w wolne dni od pracy z możliwością zakwaterowania oraz 

uprawiania różnych sportów; 

� biznesowa – kursy, szkolenia, wyjazdy integracyjne; 

� turystyka specjalistyczna: 

- turystyka rowerowa; 

- turystyka wodna; 

- turystyka naukowa; 

- turystyka zdrowotna; 

- hippika; 

- wędkarstwo; 

- myślistwo; 

- „zielone szkoły”; 

- obserwacje przyrody; 

- fotografika i malarstwo. 

 

Za główne zintegrowane produkty turystyczne wymagające priorytetowo dalszego rozwoju i promocji należy 

uznać: 

� turystykę krajoznawczą, religią i kulturową w oparciu o Centrum Pielgrzymkowo – Turystyczne „Góra 

Świętej Anny” oraz zwiedzanie pozostałych zabytków architektury, kultury i sztuki, a także organizację 

imprez o charakterze regionalnym; 

� turystykę rowerową rozwijającą się na bazie istniejącej i planowanej sieci szlaków oraz infrastruktury 

towarzyszącej (zakwaterowanie i gastronomia); 
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� turystykę wodną opartą na systemie szlaków wodnych (kajakowych i żeglugi śródlądowej) oraz 

infrastrukturze towarzyszącej (przystanie wodne). 

 

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele należy przede wszystkim: 

� rozpoznać, rozszerzyć i/lub ograniczyć oraz zabezpieczyć system obszarów chronionych; 

� rozbudować infrastrukturę służącą turystyce: 

� przygotować zabytki kultury i przyrody na przyjęcie turystów;  

� zagospodarować wody powierzchniowe w celu bezpiecznego i bezkolizyjnego użytkowania 

turystycznego; 

� wdrożyć na poziomie subregionalnym system promocji atrakcji turystycznych. 

 

Jednym z istotnych zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego i poprzedzających turystyczną 

penetrację danego rejonu powinno być przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji przyrodniczej. Tylko kilka gmin 

KKSOF posiada taką inwentaryzację i najczęściej są to dokumenty opracowane kilkanaście lat temu. W związku z 

powyższym postuluje się wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, tym razem na poziomie subregionalnym. 

Opracowanie to powinno służyć aktualizacji rozpoznania i opisania stanowisk florystycznych, ostoi fauny, a także 

obiektów geologicznych i geomorfologicznych, zwłaszcza w kontekście utworzonych w międzyczasie form 

ochrony przyrody. Inwentaryzacja wykaże ewentualne, dodatkowe tereny i obiekty, znajdujące się obecnie poza 

siecią obszarów chronionych, które należałoby ze względu na cenne wartości objąć jedną z form ochrony 

przyrody, bądź wskaże propozycje ograniczenia obecnej sieci. Punktem wyjścia powinna być propozycja 

rozszerzenia systemu obszarów chronionych przedstawiona w rozdziale „Ochrona przyrody i zasoby naturalne” 

(podrozdział „obszary proponowane do objęcia ochroną”). Mając na uwadze ograniczone środki konieczne na 

realizację tego zadania, można nawiązać kontakty ze środowiskami naukowymi na wyższych uczelniach. 

Poszczególne Gminy ze swojej strony mogłyby na przykład zaproponować odbycie cyklu praktyk dla naukowców 

oraz studentów, oferując w zamian za inwentaryzację np.: darmowe noclegi. Należy również podjąć rozmowy z 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Na realizację niniejszego zadania można uzyskać również środki z 

Unii Europejskiej.  

 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej subregionu można osiągnąć poprzez rozbudowę infrastruktury 

towarzyszącej turystyce: 

� wspieranie rozwoju sezonowej i całorocznej bazy noclegowej (głównie w strefie rekreacyjno – 

wypoczynkowej i dolinie Odry); 

� wspieranie rozwoju bazy gastronomicznej (głównie w strefie rekreacyjno – wypoczynkowej i dolinie 

Odry); 

� dokończenie oznakowania sieci szlaków rowerowych w powiecie strzeleckim i wykonanie powiązanego z 

nimi systemu tras w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim (np.: zgodnie z propozycją zawartą w rozdziale 

„Infrastruktura transportowa i komunikacyjna”, podrozdział „rozwój infrastruktury i komunikacji 

rowerowej”); 

� wytyczenie sieci nowych szlaków pieszych, zwłaszcza w rejonie Lasów Stobrawsko – Turawskich (gminy 

Jemielnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie), w tym szlaków łącznikowych pomiędzy obiektami 

noclegowymi i przystankami komunikacji publicznej, a głównymi szlakami w regionie; 

� wytyczenie szlaków dla jeździectwa i dorożek (okolice obecnych ośrodków jeździeckich, dolina Odry, 

Lasy Stobrawsko – Turawskie, Bory Kędzierzyńsko – Kozielskie), narciarstwa biegowego (Lasy 
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Stobrawsko – Turawskie, Bory Kędzierzyńsko – Kozielskie), ścieżek dydaktycznych i tras spacerowych 

(praktycznie cały subregion); 

� powiązanie planowanej sieci szlaków z analogiczną w gminach sąsiadujących z KKSOF;  

� zagospodarowanie miejsc odpoczynku na trasach turystycznych (plansze informacyjne, wiaty, itp.); 

� oznaczenie i zagospodarowanie punktów widokowych, w tym budowa wież obserwacyjnych (np.: na 

terenach leśnych w porozumieniu z Nadleśnictwami); 

� wytyczenie szlaku tematycznego związanego z historią Koźla (Stare Miasto, planty, fortyfikacje); 

� wytyczenie oraz promocja ponadregionalnych i międzynarodowych tras turystycznych: 

- „Szlak Solny” (pieszy, rowerowy, samochodowy) w relacji: Berlin – Wrocław – Opole – KKSOF 

(Kędzierzyn–Koźle lub Strzelce Opolskie) – Kraków – Lwów – Kijów; 

- „Szlak Bursztynowy” (rowerowy, samochodowy) w relacji: Bałtyk – Adriatyk, na terenie KKSOF 

przebiegający przez gminy Leśnica (Góra Świętej Anny) i Reńska Wieś (prom na Odrze, 

Mechnica, Kamionka);  

- „Szlak Cystersów” (samochodowy), obejmujący Jemielnicę i Górę Świętej Anny;  

� budowa kolejnych parkingów (miejskie, wiejskie, przydrożne, leśne), zwłaszcza w rejonie 

nagromadzenia atrakcji turystycznych oraz w pobliżu większych węzłów znakowanych tras 

turystycznych, z wykorzystaniem postulowanej sieci parkingów Park & Ride (rozdział „Infrastruktura 

transportowa i komunikacyjna”, podrozdział „rozwój infrastruktury parkingowej”);  

� budowa parków rozrywki i rekreacji dla dzieci i młodzieży, np.: adrealina park, skate park, itp., w 

rejonach istniejących i planowanych placów zabaw na terenach miejskich i wiejskich; 

� budowa pola golfowego przez podmiot komercyjny lub na zasadzie partnerstwa publiczno – prywatnego 

(obszary predysponowane to zarówno dolina Odry jak i rejon Lasów Stobrawsko – Turawskich); 

� budowa kolejnych punktów informacji turystycznej (przede wszystkim w Kędzierzynie – Koźlu, 

Strzelcach Opolskich i Zawadzkiem), wyposażonych w darmowe mapy, ulotki i foldery (w kilku językach), 

prezentujące lokalne atrakcje kulturowo – krajobrazowe oraz ofertę miejscowego biznesu noclegowego i 

gastronomicznego;  

� pokrycie pozostałych rejonów KKSOF (powiat kędzierzyńsko – kozielski) siecią zharmonizowanych 

plansz informacyjnych, przedstawiających miejsce w którym się obecnie turysta znajduje, sieć tras 

turystycznych, okoliczne atrakcje, a także reklamę punktów gastronomicznych i obiektów noclegowych; 

� budowa wypożyczalni sprzętu sportowego; 

� szersza promocja obecnych lokalnych imprez o charakterze kulturalnym; 

� opracowanie oferty kolejnych, „nośnych” imprez o charakterze kulturalnym i sportowo – rekreacyjnym o 

zasięgu subregionalnym i regionalnym. 

 

Z punktu widzenia rozwoju turystyki w połączeniu z ochroną dziedzictwa kulturowego najważniejsze działania to: 

� rewitalizacja i udostępnienie zabytkowych obiektów (ruiny zamków, dwory, pałace, kościoły, kapliczki, 

stacje kolejowe); 

� rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowych parków; 

� pozyskanie środków finansowych na ochronę pozostałych obiektów zabytkowych (obiekty sakralne, 

zabudowania gospodarcze i mieszkalne, itp.); 

� ochrona zabytkowych układów przestrzennych i ruralistycznych poszczególnych miejscowości oraz 

zachowanie osi widokowych. 

Wskazane jest wprowadzanie funkcji turystycznych do obiektów zabytkowych, przede wszystkim poprzez 

adaptację zespołów pałacowo – parkowych i zabudowań folwarcznych na hotele, zajazdy lub pensjonaty z 
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towarzyszącymi im ośrodkami sportów np.: jeździeckimi. Dobrym przykładem jest funkcjonujący ośrodek we wsi 

Olszowa (gmina Ujazd). Wybrane zabytkowe stacje kolejowe (np.: Kadłub, Zimna Wódka, Leśnica, 

Długomiłowice, Polska Cerekiew) na nieczynnych szlakach nr 175 i 195, które docelowo mają stać się drogami 

rowerowymi, można przeznaczyć w całości lub częściowo na obiekty noclegowo – gastronomiczne, dedykowane 

głównie turystyce rowerowej. Aby wykorzystać istniejący potencjał tych obiektów należy doskonalić ich standard, 

dostosować infrastrukturę do wymogów architektonicznych, ekologicznych oraz ogólnych uwarunkowań ładu 

przestrzennego. Największym niebezpieczeństwem dla zachowania istniejących na terenie KKSOF zabytków jest 

ich zły stan techniczny oraz brak lub niewłaściwe zagospodarowanie. Dla części obiektów, zarówno tych objętych 

jak i nie objętych ochroną w postaci wpisu do rejestru, należałoby urealnić wymogi dotyczące ich ochrony, co 

mogłoby dopomóc w uratowaniu ich przed zupełną degradacją. Chodzi w szczególności o zasady 

konserwatorskie odnoszące się do remontów tych obiektów, oczywiście bez ryzyka utraty przez obiekt cennych 

walorów decydujących o wartości zabytkowej. Jednak w zdecydowanej większości powodem złego stanu 

technicznego obiektów są problemy natury ekonomicznej i własnościowej, wymagające opracowania 

kompleksowych mechanizmów działania związanych z pozyskiwaniem środków na ich ochronę (środki właścicieli 

obiektów, środki z budżetu gminy i budżetu państwa, środki z Unii Europejskiej). Działania związane z ochroną 

zabytkowych układów przestrzennych i ruralistycznych oraz zachowaniem osi widokowych należy zabezpieczać 

na etapie kolejnych aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w porozumieniu z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz poprzez staranne realizowanie i egzekwowanie prawa 

miejscowego. 

 

Zwiedzanie obiektów zabytkowych (zespoły pałacowo – parkowe, sanktuaria i pozostałe obiekty sakralne, itd.) 

jest dla zdecydowanej większości turystów celem tylko na kilka godzin, a więc może ono pełnić jedynie 

uzupełniającą rolę w strukturze subregionalnego sektora turystycznego. Poza kompleksami leśnymi oraz 

zespołami obiektów zabytkowych, doliny rzeki Odry i Małej Panwi są jednymi z największych atrakcji przyrodniczo 

– krajobrazowych i turystyczno – rekreacyjnych na terenie KKSOF. Obecne zagospodarowanie wód 

powierzchniowych (rzeki, akweny wodne) w kierunku turystycznym, wypoczynkowym, rekreacyjnym i sportowym 

rozwija się we właściwym kierunku. Powstają miejsca do plażowania i kąpieli, stawy hodowlane udostępniane są 

dla wędkarstwa, rozwija się turystyka kajakowa (spływy kajakowe), budowane są przystanie wodne, coraz 

większą popularnością cieszy się ponownie śródlądowa żegluga turystyczna. Należy kontynuować działania 

wspierające rozwój tych form aktywności poprzez: 

� promocję międzyregionalnych szlaków wodnych: 

- na rzece Małej Panwi w relacji: Krupski Młyn – Zawadzkie – Kolonowskie – Ozimek – Jezioro 

Turawskie – rzeka Odra; 

- na rzece Odrze w relacji: Gliwice – Ujazd – Koźle oraz (Czechy) – Chałupki – Racibórz – Koźle 

– Opole – Wrocław – Bałtyk; 

� budowę kolejnych, uzupełniających przystani na szlakach wodnych: Poborszów, około 300 m powyżej 

śluzy „Januszkowice” na rzece Odrze (gmina Reńska Wieś), Ujazd przy Kanale Gliwickim (tak zwany 

„stary kanał”) i Zawadzkie na rzece Małej Panwi (powyżej mostu na drodze wojewódzkiej nr 901 oraz 

przy Domu Pomocy Społecznej, ul. Czarna);  

� poszerzenie oferty spływów kajakowych i turystycznej żeglugi śródlądowej o zwiedzanie zabytków 

hydrotechniki (Kanał Gliwicki i Kłodnicki, Port Koźle, Syfon Kłodnicki, zabytkowe śluzy); 

� wyznaczanie i zagospodarowanie miejsc do biwakowania i ewentualnego bezpośredniego kontaktu z 

wodą (akweny wodne, dolina Małej Panwi, starorzecza w dolinie Odry); 
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� wyznaczanie miejsc dla lokalizacji różnego typu obiektów gastronomicznych (całorocznych i 

sezonowych): przystanie wodne, ośrodki wędkarskie, miejsca do biwakowania, plażowania i kąpieli; 

� zlokalizowanie i zagospodarowanie punktów widokowych, w tym przede wszystkim ambon 

umożliwiających obserwację i fotografowanie awifauny; 

� wytyczenie i oznakowanie przebiegu tras rowerowych, szlaków dla jeździectwa, ścieżek dydaktycznych i 

tras spacerowych wzdłuż rzek; 

� dopuszczenie funkcji rekreacyjnych na planowanych zbiornikach retencyjnych. 

Dobrym przykładem zagospodarowania dolin rzecznych na lokalne cele wypoczynkowe (spacerowe), byłoby 

pełne uporządkowanie doliny Kłodnicy w Kędzierzynie – Koźlu oraz innych cieków przepływających przez 

poszczególne miejscowości i właściwe wkomponowanie ich w lokalny krajobraz. Poza miastami wybrane trasy 

wzdłuż rzek należy powiązać z istniejącymi alejami wiejskimi i duktami leśnymi, a także znakowanymi szlakami, 

łączącymi doliny rzeczne z miastem i wybranymi miejscowościami, tworząc tym samym zorganizowaną sieć 

ciągów spacerowo – rekreacyjnych. Należy pamiętać, że doliny rzeczne pełnią przede wszystkim rolę lokalnych 

korytarzy ekologicznych. W związku z powyższym przyszłe zagospodarowanie należy dopasować do lokalnych 

uwarunkowań oraz uzależnić je od wyników inwentaryzacji przyrodniczej. Realizacja niniejszych zadań będzie 

wymagać konsultacji i zgody Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

 

Rozwój zintegrowanej oferty turystyczno – rekreacyjnej na poziomie subregionu wymagać może uprzedniego 

opracowania odrębnego programu rozwoju turystyki. Taki plan, analogicznie do Strategii Rozwoju KKSOF, 

powinien opierać się na obecnych mocnych stronach w dziedzinie turystyki, eliminować słabości, wykorzystywać 

potencjalne szanse oraz unikać przyszłych zagrożeń. Opracowując produkty turystyczne dla całego subregionu 

należy wziąć pod uwagę lokalne osobliwości każdej z gmin, a nawet poszczególnych, predysponowanych do 

rozwoju turystyki miejscowości, to jest: historię, w tym tak zwane lokalne motywy, walory kulturowe, walory 

naturalne i krajobrazowe, architekturę, układ urbanistyczny czy ruralistyczny oraz uwarunkowania społeczno – 

ekonomiczne. Należy również umiejętnie dozować nasycenie atrakcji i usług turystyczno – rekreacyjnych w danej 

gminie w celu utworzenia systemu „naczyń połączonych” (każda miejscowość lub grupa miejscowości oferuje 

osobliwe atrakcje) i uniknięcia wewnętrznej konkurencji.  

 

Przedstawione propozycje opierają się na zasadzie racjonalnego wykorzystania istniejących walorów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego oraz nie zakładają konieczności zagospodarowania nowych terenów, traktując jako 

priorytet spożytkowanie obecnych zasobów. Rozwój turystyki wymagać będzie natomiast wdrożenia szeregu 

innych działań przedstawionych w niniejszej Koncepcji, związanych między innymi z modernizacją infrastruktury 

technicznej, poprawą funkcjonowania komunikacji publicznej, szeroką ofertą usług kultury i sportu, a także 

poprawą estetyki i wizerunku. Ponadto należy podjąć działania proekologiczne związane z ochroną przyrody i 

środowiska.  
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8. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I KOMUNIKACYJNA. 
 

8. 1. Położenie KKSOF w układzie powiązań transportowych i komunikacyjnych. 

 

Według Słownika Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) transport to przewóz ludzi i rzeczy lub ich 

przenoszenie z jednego miejsca na drugie lub dokądś za pomocą odpowiednich pojazdów lub urządzeń, 

natomiast komunikacja między jakimiś miejscami to utrzymywanie między nimi połączenia za pomocą środków 

transportu lub łączności za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

KKSOF posiada liczne powiązania drogowe i kolejowe z obszarami zewnętrznymi. W stosunku do układu 

krajowego czy międzynarodowego dominują przede wszystkim powiązania o przebiegu równoleżnikowym, jako 

konsekwencja położenia subregionu na tle ukształtowanych historycznie struktur państwowych i przestrzennych. 

W stosunku do układu regionalnego ważną, aczkolwiek uzupełniającą rolę pełnią także powiązania południkowe, 

zaś w układzie lokalnym (subregionalnym) dominują powiązania południkowe, będące pochodną dokonanej w 

takim kształcie delimitacji granic subregionu. 

 

Przez teren KKSOF przebiegają ważne w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej szlaki 

transportowe i komunikacyjne. Zasadnicze znaczenie ma tu przebieg III Paneuropejskiego Korytarza 

Transportowego81, łączącego wschodnią część Niemiec przez Polskę z Ukrainą, którego osią jest tu fragment 

międzynarodowej drogi E40 (autostrada A4), odcinki międzynarodowych linii kolejowych AGC82 i AGTC83 (szlaki: 

C–30 czyli linia nr 132, E–30 czyli linie nr 136 i 137 oraz CE–59 czyli linie nr 136 i 151), a także Odrzańska Droga 

Wodna. Kędzierzyn – Koźle pełni funkcję węzła komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym, zaś Strzelce 

Opolskie to węzeł komunikacyjny o znaczeniu ponadlokalnym. 

 

To co odróżnia III Paneuropejski Korytarz Transportowy od pozostałych korytarzy to jego potencjał aktywacyjny 

łączności i integracji krajów Unii Europejskiej ze Wschodem, przez Kijów z obszarem przebiegu Kolei 

Transsyberyjskiej, a przez Odessę z obszarem Morza Czarnego. Wiodąc z Drezna i Berlina przez Wrocław, 

Kraków i Lwów do Kijowa wpisuje się w stary, historyczny szlak handlowy, a także trakt wojskowy i pątniczy (Via 

Regia), biegnący od Santiago de Compostella przez Bordeaux, Paryż, Drezno, Kraków do Kijowa. Po wielu 

dziejowych przekształceniach od form nieutwardzonej drogi Via Regia stała się osią połączeń kolejowych i 

                                                 
81 Paneuropejski korytarz transportowy to ciąg komunikacyjny międzynarodowego znaczenia, na który składają się co 

najmniej dwie różne drogi transportowe o stosownych parametrach technicznych, z rozmieszczonymi na nich węzłami 

transportowymi. Paneuropejskie korytarze transportowe tworzą pewien spójny system transportowy, który został 

zdefiniowany na II Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie w marcu 1994 roku, a uzupełniony na III 

Paneuropejskiej Konferencji Transportowej w Helsinkach w 1997 roku. Paneuropejskie korytarze transportowe łączą drogi 

kołowe, drogi wodne oraz linie kolejowe. 
82 Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych podpisana w Genewie 31 maja 1985 roku. Weszła 

w życie w stosunku do Polski 27 kwietnia 1989 roku. W jej ramach wyznaczona została, wg kryterium EKG-ONZ, sieć linii 

kolejowych znaczenia międzynarodowego. Długość linii kolejowych układu AGC w Polsce wynosi 2972 km. Linie tworzące 

ten układ powinny być dostosowane do prędkości 160 km/h w ruchu pasażerskim i 120 km/h w ruchu towarowym, przy 

nacisku osi 225 kN. 
83 Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego i obiektach 

towarzyszących podpisana w Genewie 1 lutego 1991 roku. W Polsce weszła w życie po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów 

14 stycznia 2002 roku. W jej ramach wyznaczona została, wg kryteriów EKG–ONZ, sieć linii kolejowych dla 

międzynarodowych przewozów kontenerowych oraz terminale kontenerowe położone na sieci kolejowej. Długość linii 

kolejowych układu AGTC w Polsce wynosi 4278 km. Umowa ta jest uzgodnionym planem rozwoju i funkcjonowania linii 

międzynarodowego transportu kombinowanego i obiektów towarzyszących, który zamierza się realizować w ramach 

programów narodowych. 
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drogowych, a na niektórych odcinkach również wodnych. Są oczekiwania, że III Korytarz stanie się w przyszłości 

osią centralną aktywacji i rozwoju regionów Europy Środkowej. Strategicznym funkcjom służyć ma podjęcie 

działań zmierzających do oceny i określenia potencjału rozwoju, wyznaczenia centrów rozwojowych oraz zasad 

powiązań i współpracy pomiędzy tymi centrami i ośrodkami regionalnymi. Założono, że rozwój infrastruktury 

korytarza będzie środkiem stymulującym i wspierającym rozwój regionów, ale i regiony, wyzwalając swój 

potencjał, będą powodować dalszy rozwój Korytarza84.  

 

W ramach najbardziej radykalnej reformy unijnej polityki infrastruktury od czasu jej wprowadzenia w latach 80– 

tych XX wieku Komisja Europejska opublikowała w 2013 roku nową koncepcję przedstawiającą 9 głównych 

korytarzy, które stanowić będą trzon transportu na jednolitym rynku europejskim i zrewolucjonizują połączenia 

wschód – zachód. Rozpatrywana jako całość nowa unijna polityka w zakresie infrastruktury przekształci obecną 

europejską mozaikę dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i kanałów w jednolitą europejską sieć transportową 

(TEN–T). Dzięki nowej unijnej polityce w zakresie infrastruktury powstanie potężna europejska sieć transportowa 

w 28 państwach członkowskich, która będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności. Umożliwi 

ona transformację połączeń wschód – zachód, a dzisiejszą transportową mozaikę zastąpi prawdziwie europejska 

sieć połączeń. W ramach nowej polityki po raz pierwszy ustanowiono bazową sieć transportową opartą na 

dziewięciu głównych korytarzach: 2 korytarzach północ – południe, 3 korytarzach wschód – zachód i 4 

korytarzach diagonalnych. Sieć bazowa przekształci połączenia wschód – zachód, zapewni usunięcie wąskich 

gardeł, modernizację infrastruktury i usprawnienie transgranicznej działalności przewozowej na potrzeby 

pasażerów i przedsiębiorstw w całej UE. Usprawni ona również połączenia między różnymi środkami transportu i 

przyczyni się do realizacji unijnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu. Sieć bazowa ma zostać 

ukończona do 2030 roku. Każdy z korytarzy musi obejmować trzy rodzaje transportu, trzy państwa członkowskie i 

dwa odcinki transgraniczne85. Zgodnie z powyższym przez teren KKSOF ma przebiegać Korytarz Bałtycko – 

Adriatycki, a więc na osi południkowej. Korytarz ten jest jedną z najważniejszych transeuropejskich sieci drogowo 

– kolejowych.     Łączy on Bałtyk z Morzem Adriatyckim, prowadząc przez uprzemysłowione rejony od południowej 

Polski poprzez Wiedeń, Bratysławę i rejon Alp Wschodnich aż po północne Włochy. 

 

8. 2. Infrastruktura drogowa. 

 

8.2.1. Drogi krajowe. 

 

Autostrada A4: 

 

Autostrada A4 w relacji: Jędrzychowice (granica DE / PL) – Legnica – Wrocław – Opole – Katowice – Kraków – 

Rzeszów – Korczowa (granica PL / UA) to główny szlak drogowy o przebiegu równoleżnikowym w południowej 

części Polski. Jest to droga o znaczeniu międzynarodowym w ramach III Paneuropejskiego Korytarza 

Transportowego. Stanowi ona fragment najdłuższego europejskiego korytarza transportowego E40, łączącego 

miejscowość Calais we Francji z miejscowością Ridder w Kazachstanie poprzez Belgię, Niemcy, Polskę, Ukrainę 

i Rosję. Na terenie KKSOF droga A4 ma długość 20,285 km i przebiega przez gminy Leśnica (km 261+401 – 

270+786) i Ujazd (km 270+786 – 281+686). Znajdują się tu 2 węzły autostradowe: „Olszowa” (A4 / DW 426) i 

„Nogowczyce” (A4 / DK 88), oba zlokalizowane na terenie gminy Ujazd. Trasa na całej długości posiada klasę 

                                                 
84 Rybarkiewicz J., III Paneuropejski Korytarz Transportowy, Zależności pomiędzy logiką oceny stanu a logiką efektu, 

Architektura, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej (1–A/2010, zeszyt 3, rok 107).  
85 http://www.transinfo.pl/text.php?from=archive&id=59599 
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techniczną „A”. Według danych GDDKiA w 2010 roku na analizowanym obszarze przejeżdżało od 26533 

pojazdów na dobę na odcinku Olszowa – Nogowczyce, poprzez 26570 pojazdów na dobę na odcinku Gogolin – 

Olszowa do 31830 pojazdów na dobę na odcinku Nogowczyce – Łany. Podane wartości natężenia ruchu 

klasyfikowały je na najwyższej pozycji w stosunku do natężenia na innych odcinkach dróg krajowych na terenie 

województwa opolskiego. 

 

RYCINA 18: Przebieg drogowego korytarza transportowego E40. 

 

Źródło reprodukcji: http://pl.wikipedia.org/wiki/E40_(trasa_europejska)# 

 

Droga krajowa nr 94: 

 

Droga krajowa nr 94 w relacji: Zgorzelec (granica DE / PL) – Legnica – Wrocław – Opole – Strzelce Opolskie – 

Bytom – Kraków – Tarnów – Rzeszów – Korczowa (granica (PL / UA) jest uzupełnieniem dla autostrady A4 w 

ramach III paneuropejskiego korytarza transportowego. Przebiegająca równoleżnikowo przez cały kraj, wzdłuż 

autostrady A4, jest jednym z ważniejszych szlaków komunikacyjnych w skali całego kraju. Obecnie rozprowadza 

zwłaszcza ruch lokalny i regionalny, obejmujący województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i 

podkarpackie. Jest także bezpłatną alternatywą w stosunku do drogi A4 dla przejazdu wzdłuż polskiego odcinka 

drogowego w ramach III paneuropejskiego korytarza transportowego. Na terenie KKSOF droga nr 94 ma długość 

22,489 km (km 207+886 – 230+375) i przebiega przez gminę Strzelce Opolskie (wsie: Sucha, Warmątowice, 

Błotnica Strzelecka, Płużnica Wielka oraz ulice: Opolska, Rynek, Krakowska i Toszecka w Strzelcach Opolskich). 

Trasa posiada klasę techniczną „GP”. Według danych GDDKiA w 2010 roku na analizowanym obszarze 

przejeżdżało od 3850 pojazdów na dobę na odcinku Strzelce Opolskie – granica województwa, poprzez 8487 

pojazdów na dobę na przejściu przez Strzelce Opolskie do 9122 pojazdów na dobę na odcinku Izbicko – Strzelce 
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Opolskie. Podane wartości natężenia ruchu klasyfikowały je na średniej pozycji w stosunku do natężenia na 

innych odcinkach dróg krajowych na terenie województwa opolskiego. 

 

Droga krajowa nr 88: 

 

Droga krajowa nr 88 na terenie województwa opolskiego to uzupełniający szlak komunikacyjny o przebiegu 

południkowym, pełniący funkcję łącznika pomiędzy drogą krajową nr 94 w rejonie Strzelec Opolskich a autostradą 

A4 (węzeł „Nogowczyce”). Na terenie KKSOF droga nr 88 ma długość 6,523 km i przebiega przez gminy Strzelce 

Opolskie (km 0+000 – 3+300; poza terenem osadniczym) i Ujazd (km 3+300 – 6+623; Sieroniowice). Trasa 

posiada klasę techniczną GP. Według danych GDDKiA w 2010 roku na analizowanym obszarze (Strzelce 

Opolskie – Nogowczyce) przejeżdżało 6588 pojazdów na dobę. Podane wartości natężenia ruchu klasyfikowały je 

na średniej pozycji w stosunku do natężenia na innych odcinkach dróg krajowych na terenie województwa 

opolskiego. 

 

Droga krajowa nr 38: 

 

Droga krajowa nr 38 w relacji: granica państwa (CZ / PL) – Głubczyce – Pawłowiczki – Reńska Wieś to 

uzupełniający szlak komunikacyjny o przebiegu równoleżnikowym w południowo – wschodniej części 

województwa opolskiego. Droga nr 38 umożliwia rozprowadzenie ruchu z rejonu Kędzierzyna – Koźle w kierunku 

polsko – czeskiego przejścia granicznego pomiędzy miastami Głubczyce i Krnov oraz dalej w kierunku 

turystycznych rejonów Hrubý Jeseník i Nízký Jeseník, a docelowo w stronę miasta Olomouc (Ołomuniec) – 

ważnego węzła drogowego w Republice Czeskiej. Tym samym pełni ona ważną rolę w kontekście ruchu 

turystycznego, a także dla transportu w stronę Brna czy Pragi. Na terenie KKSOF droga nr 38 ma długość 17,792 

km i przebiega przez gminy Pawłowiczki (km 24+195 – 35+849; Ucieszków, Pawłowiczki, Rzeczyce) i Reńska 

Wieś (km 35+849 – 41+987; Reńska Wieś). Trasa posiada klasę techniczną „G”. Według danych GDDKiA w 2010 

roku na analizowanym obszarze przejeżdżało od 2346 pojazdów na dobę na odcinku Głubczyce – Pawłowiczki 

do 4070 pojazdów na dobę na odcinku Pawłowiczki – Reńska Wieś. Podane wartości natężenia ruchu 

klasyfikowały je na jednej z niższych pozycji w stosunku do natężenia na innych odcinkach dróg krajowych na 

terenie województwa opolskiego. 

 

Droga krajowa nr 40: 

 

Droga krajowa nr 40 w relacji: Głuchołazy (granica CZ / PL) – Prudnik – Kędzierzyn–Koźle – Ujazd – Pyskowice 

to międzyregionalny, uzupełniający szlak komunikacyjny o przebiegu równoleżnikowym w południowej części 

województwa opolskiego, będący fragmentem tak zwanej Trasy Podsudeckiej. Droga nr 40 umożliwia 

rozprowadzenie ruchu z autostrady A4 na pograniczu województw śląskiego i opolskiego w kierunku 

turystycznych rejonów Hrubý Jeseník czy Králický Sněžník. Na terenie KKSOF droga nr 40 ma długość 30,105 

km i przebiega przez gminy: Reńska Wieś (km 53+852 – 59+304 i 0+000 – 1+508; Pokrzywnica, Radziejów, 

Większyce, Reńska Wieś), Kędzierzyn – Koźle (km 66+218 – 80+364 i 1+508 – 4+934; ulice: Aleja Armii 

Krajowej, Aleja Jana Pawła II, Przyjaźni, Strzelecka, Sławięcicka, Eichendorffa) i Ujazd (km 80+364 – 85+937; 

ulice: Powstańców Śląskich, Sławięcicka, Kościuszki, 3–go Maja, Traugutta). Trasa posiada klasę techniczną „G”. 

Według danych GDDKiA w 2010 roku na analizowanym obszarze przejeżdżało od 2742 pojazdów na dobę na 

odcinku Głogówek – Większyce do 4564 pojazdów na dobę na odcinku Kędzierzyn–Koźle (Sławięcice) – granica 

województwa. W samym Kędzierzynie – Koźlu natężeniu ruchu na drodze nr 40 wynosiło od 6578 pojazdów na 
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dobę na obrzeżach miasta do 16928 pojazdów na dobę na obwodnicy Kędzierzyna. Podane wartości natężenia 

ruchu klasyfikowały je, za wyjątkiem obwodnicy Kędzierzyna gdzie wartości były jednymi z najwyższych w 

województwie, na średniej pozycji w stosunku do natężenia na innych odcinkach dróg krajowych na terenie 

województwa opolskiego. 

 

Droga krajowa nr 45: 

 

Droga krajowa nr 45 w relacji: Zabełków – Racibórz – Reńska Wieś – Opole – Kluczbork – Wieluń – Złoczew to 

międzyregionalny szlak komunikacyjny o przebiegu południkowym w południowo – zachodniej części 

województwa śląskiego, wschodniej części województwa opolskiego i południowo – zachodniej części 

województwa łódzkiego. Droga nr 45 umożliwia rozprowadzenie ruchu z rejonu Ostravy w kierunku Kędzierzyna – 

Koźle i Opola, a także z rejonu Opola w stronę trasy S8 i dalej w kierunku centralnej lub północnej Polski. Na 

terenie KKSOF droga nr 45 ma długość 23,126 km i przebiega przez gminy Polska Cerekiew (km 34+785 – 

45+005; Ciężkowice, Polska Cerekiew) i Reńska Wieś (km 45+005 – 57+911 i 0+000 – 2+891; Długomiłowice, 

Reńska Wieś, Większyce, Komorno, Poborszów, Mechnica). Trasa posiada klasę techniczną „G” (odcinek od 

południowej granicy KKSOF do skrzyżowania z DK nr 40) i „GP” (pozostały odcinek). Według danych GDDKiA w 

2010 roku na analizowanym obszarze przejeżdżało od 5147 pojazdów na dobę na odcinku granica województwa 

– Reńska Wieś i 5339 pojazdów na dobę na odcinku Większyce – Krapkowice do 6442 pojazdów na dobę na 

odcinku obwodnica – Większyce i 7276 pojazdów na dobę na odcinku obwodnica – Reńska Wieś. Podane 

wartości natężenia ruchu klasyfikowały je na średniej pozycji w stosunku do natężenia na innych odcinkach dróg 

krajowych na terenie województwa opolskiego. 

 

Reasumując łączna długość dróg krajowych przebiegających przez KKSOF wynosi 123,211 km, z czego: 

� 28,895 km na terenie gminy Reńska Wieś; 

� 25,789 km na terenie gminy Strzelce Opolskie; 

� 19,696 km na terenie gminy Ujazd; 

� 17,572 km na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle; 

� 11,654 km na terenie gminy Pawłowiczki; 

� 10,220 km na terenie gminy Polska Cerekiew; 

� 9,385 km na terenie gminy Leśnica. 

 

Wyszczególnione powyżej drogi krajowe znajdują się w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad (GDDKiA), Oddział w Opolu. 
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8.2.2. Drogi wojewódzkie. 

 

Przez teren KKSOF przebiega 13 odcinków dróg wojewódzkich.  

 

Droga wojewódzka nr 408: 

� relacja: Kędzierzyn–Koźle – Gliwice; 

� długość drogi na terenie KKSOF: 20,693 km; 

� przebieg przez KKSOF: Kędzierzyn – Koźle (km 0+000 – 1+553; ul. Gliwicka), Brzeźce, Stare Koźle, 

Korzonek, Ortowice, Kotlarnia, Goszyce (km 1+553 – 20+693; gmina Bierawa);  

� klasa techniczna: „G”; 

� natężenie ruchu (liczba pojazdów na dobę): od 3247 na odcinku Bierawa – granica województwa do 

6679 na odcinku DK 40 – Kędzierzyn–Koźle.  

 

Droga wojewódzka nr 409: 

� relacja: Dębina – Krakowice – Strzelce Opolskie; 

� długość drogi na terenie KKSOF: 11,688 km; 

� przebieg przez KKSOF: Ligota Dolna, Niwki, Kalinowice, Kalinów, Rożniątów (km 31+125 – 40+863; 

gmina Strzelce Opolskie), Strzelce Opolskie (km 40+863 – 42+813; ul. Gogolińska); 

� klasa techniczna: „G”; 

� natężenie ruchu (liczba pojazdów na dobę): od 4886 na odcinku Gogolin – Strzelce Opolskie do 5042 w 

Strzelcach Opolskich. 

 

Droga wojewódzka nr 410: 

� relacja: DW 418 – Kędzierzyn–Koźle – Brzeźce; 

� długość drogi na terenie KKSOF: 6,778 km; 

� przebieg przez KKSOF: Kędzierzyn – Koźle (km 0+000 – 0+946; ul. Raciborska), Kobylice, Biadaczów 

(km 0+946 – 5+451; gmina Cisek), Brzeźce (km 5+451 – 6+778; gmina Bierawa);  

� klasa techniczna: „Z”; 

� natężenie ruchu (liczba pojazdów na dobę): 2757 na odcinku DW 418 – Brzeźce. 

 

Droga wojewódzka nr 417: 

� relacja: Laskowice – Szonów – Racibórz;  

� długość drogi na terenie KKSOF: 13,461 km; 

� przebieg przez KKSOF: Milice, Grudynia Mała, Dobrosławice, Maciowakrze (km 18+991 – 32+452; 

gmina Pawłowiczki); 

� klasa techniczna: „Z”; 

� natężenie ruchu (liczba pojazdów na dobę): od 586 na odcinku DK 38 – granica województwa do 683 na 

odcinku Szonów – DK 38. 

 

Droga wojewódzka nr 418: 

� relacja: DK 45 – Kędzierzyn–Koźle – DK 40; 

� długość drogi na terenie KKSOF: 3,558 km; 

� przebieg przez KKSOF: Reńska Wieś (km 0+000 – 1+859), Kędzierzyn – Koźle (km 1+859 – 3+558; 

ulice: Głubczycka, 24 kwietnia, Racławicka, Dunikowskiego);  
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� klasa techniczna: „Z”; 

� natężenie ruchu (liczba pojazdów na dobę): od 3398 na odcinku DK 45 – Koźle do 11326 w Koźlu. 

 

Droga wojewódzka nr 421: 

� relacja: Szczyty – Nędza; 

� długość drogi na terenie KKSOF: 13,441 km; 

� przebieg przez KKSOF: Koza, Wronin, Dzielawy, Witosławice (km 1+016 – 9+939; gmina Polska 

Cerekiew), Błażejowice (km 9+939 – 14+457; gmina Cisek); 

� klasa techniczna: „Z”; 

� natężenie ruchu (liczba pojazdów na dobę): od 545 na odcinku Szczyty – DK 45 do 1000 na odcinku DK 

45 – granica województwa. 

 

Droga wojewódzka nr 422: 

� relacja: DW 421 – Dziergowice; 

� długość drogi na terenie KKSOF: 9,319 km; 

� przebieg przez KKSOF: Błażejowice, Łany, Dzielnica, Przewóz (km 0+000 – 7+378; gmina Cisek), 

Dziergowice (km 7+378 – 9+319; gmina Bierawa);  

� klasa techniczna: „Z”; 

� natężenie ruchu (liczba pojazdów na dobę): 761 na odcinku Błażejowice – Dziergowice. 

 

Droga wojewódzka nr 423: 

� relacja: Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – Kędzierzyn–Koźle ; 

� długość drogi na terenie KKSOF: 4,663 km; 

� przebieg przez KKSOF: Kędzierzyn – Koźle (km 44+966 – 49+629; ulice Kłodnicka i Wyspiańskiego);  

� klasa techniczna: „G”; 

� natężenie ruchu (liczba pojazdów na dobę): od 3726 na odcinku Zdzieszowice – Koźle do 6173 w Koźlu. 

 

Droga wojewódzka nr 425: 

� relacja: Bierawa – Rudy; 

� długość drogi na terenie KKSOF: 10,612 km; 

� przebieg przez KKSOF: Bierawa, Lubieszów, Dziergowice, Solarnia (km 0+000 – 10+612; gmina 

Bierawa); 

� klasa techniczna: „Z”; 

� natężenie ruchu (liczba pojazdów na dobę): 2588 na odcinku Bierawa – granica województwa. 

 

Droga wojewódzka nr 426: 

� relacja: Zawadzkie – Strzelce Opolskie – Kędzierzyn–Koźle ; 

� długość drogi na terenie KKSOF: 33,558 km; 

� przebieg przez KKSOF: Zawadzkie (km 0+000 – 2+399; ul. Strzelecka), Wierchlesie, Piotrówka, 

Jemielnica (km 2+399 – 11+853; gmina Jemielnica), Szczepanek (km 11+853 – 14+602; gmina Strzelce 

Opolskie), Strzelce Opolskie (km 14+602 – 19+065; ulice: Prawego, Parkowa, Kozielska), gmina 

Strzelce Opolskie (km 19+065 – 20+445), Olszowa (km 20+445 – 26+115; gmina Ujazd), Zalesie Śląskie 

(km 26+155 – 30+109; gmina Leśnica), Kędzierzyn – Koźle (km 30+109 – 33+558; ul. Sławięcicka); 

� klasa techniczna: „G”; 
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� natężenie ruchu (liczba pojazdów na dobę): od 3859 na odcinku Olszowa – Kędzierzyn–Koźle do 6880 

na odcinku Zawadzkie – Strzelce Opolskie. 

 

Droga wojewódzka nr 427: 

� relacja: DK 45 – Zakrzów – Dzielnica; 

� długość drogi na terenie KKSOF: 6,779 km; 

� przebieg przez KKSOF: Zakrzów (km 0+000 – 3+751; gmina Polska Cerekiew), Nieznaszyn, Roszowice, 

Dzielnica (km 3+751 – 6+779; gmina Cisek);  

� klasa techniczna: „Z”; 

� natężenie ruchu (liczba pojazdów na dobę): 345 na odcinku DK 45 – Dzielnica. 

 

Droga wojewódzka nr 463: 

� relacja: Bierdzany – Ozimek – Kolonowskie – Zawadzkie; 

� długość drogi na terenie KKSOF: 0,325 km; 

� przebieg przez KKSOF: Zawadzkie (km 38+256 – 38+581; ul. Opolska); 

� klasa techniczna: „Z”; 

� natężenie ruchu (liczba pojazdów na dobę): 2458 na odcinku Ozimek – Zawadzkie. 

 

Droga wojewódzka nr 901: 

� relacja: Olesno – Dobrodzień – Zawadzkie – Pyskowice – Gliwice; 

� długość drogi na terenie KKSOF: 11,529 km; 

� przebieg przez KKSOF: Zawadzkie (km 30+215 – 34+503; ul. Opolska), Żędowice, Kielcza (km 34+503 

– 41+744; gmina Zawadzkie); 

� klasa techniczna: „G”. 

� natężenie ruchu (liczba pojazdów na dobę): od 3207 na odcinku Zawadzkie – granica województwa do 

5393 w Zawadzkiem. 

 

Reasumując łączna długość dróg wojewódzkich przebiegających przez KKSOF wynosi 146,404 km, z czego: 

� 33,020 km na terenie gminy Bierawa; 

� 20,280 km na terenie gminy Strzelce Opolskie, z czego 6,413 km w Strzelcach Opolskich; 

� 19,429 km na terenie gminy Cisek; 

� 14,253 km na terenie gminy Zawadzkie, z czego 7,012 km w Zawadzkiem; 

� 13,461 km na terenie gminy Pawłowiczki; 

� 12,674 km na terenie gminy Polska Cerekiew. 

� 12,310 km na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle; 

� 9,454 km na terenie gminy Jemielnica; 

� 5,710 km na terenie gminy Ujazd, poza obszarem miasta Ujazd; 

� 3,954 km na terenie gminy Leśnica, poza obszarem miasta Leśnica; 

� 1,859 km na terenie gminy Reńska Wieś. 

 

Łączna długość dróg wojewódzkich na terenach miejskich wynosi 25,735 km, co stanowi 17,58 % z ogółu dróg 

wojewódzkich. 

 

Wyszczególnione powyżej drogi wojewódzkie znajdują się w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 
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8.2.3. Drogi powiatowe. 

 

TABELA 100: Wykaz dróg powiatowych na terenie KKSOF. 

 

Nr  

drogi 

Przebieg  

(nazwa drogi / ulicy) 

Długość  

w km 

Klasa 

drogi 

1 2 3 4 

1211 O Zwiastowice – Ucieszków  12,237 Z 

1212 O Gościęcin – Szonów  5,660 Z 

1249 O Stare Kotkowice – Trawniki  3,381 Z 

1259 O Baborów – Radoszowy  3,830 Z 

1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie 9,256 G 

1402 O Kędzierzyn – Koźle (ul. Spacerowa) – Kotlarnia  12,323 Z 

1403 O Roszowice – Biadaczów  10,988 Z 

1404 O Cisek – Bierawa  2,790 Z 

1405 O Pawłowiczki – Kochaniec  10,851 Z 

1406 O Pawłowiczki – Wronin  8,440 Z 

1408 O Zdzieszowice – Walce  8,263 Z 

1409 O Większyce – Łężce  7,704 Z 

1410 O Urbanowice – DP nr 1409 O 3,016 Z 

1411 O Gościęcin – Urbanowice – Łężce  5,343 Z 

1412 O Dolna – Olszowa  2,160 L 

1413 O Bytków – DK nr 38 1,600 Z 

1414 O Ligota Wielka – Karchów  1,989 Z 

1415 O Grudynia Wielka – Milice  4,742 Z 

1416 O Grudynia Wielka – Grudynia Mała 1,011 Z 

1417 O Grudynia Mała – Borzysławice  3,411 Z 

1418 O Karchów – DK nr 38 3,427 Z 

1419 O Chrósty – Dobrosławice  4,485 Z 

1420 O Ucieszków – Radoszowy  5,482 Z 

1421 O Chrósty – Ligota Mała 4,832 Z 

1422 O Zakrzów – Cisek  5,163 Z 

1423 O Sukowice – Długomiłowice  2,335 Z 

1424 O Nieznaszyn – Steblów  3,464 Z 

1425 O Roszowice – Steblów  2,808 Z 

1426 O Polska Cerekiew – Ciepły Dół  1,787 Z 

1428 O Miejsce Odrzańskie – Dzielnica  4,648 Z 

1429 O Długomiłowice – Gierałtowice – DK nr 38 6,472 Z 

1430 O Gierałtowice – DK nr 38 3,704 Z 

1431 O Długomiłowice – Reńska Wieś 5,840 Z 

1432 O Dzielnica – Przewóz  3,906 Z 

1433 O Ortowice – Stara Kuźnia  3,365 Z 
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1434 O Kędzierzyn – Koźle (ul. Szpaków, ul. Fredry) – Januszkowice  13,293 Z , L 

1435 O Zalesie – Kędzierzyn–Koźle (ul. Brzechwy, ul. Grunwaldzka)  9,576 Z 

1437 O Miejsce Odrzańskie – granica województwa (Lasoki) 2,251 Z 

1438 O Góra Świętej Anny – Leśnica  2,736 Z 

1439 O Zalesie Śląskie – Olszowa  7,350 L 

1440 O Klucz – DP nr 1455 O 1,631 L 

1441 O Zimna Wódka – Jaryszów  3,677 L 

1442 O Nogowczyce – Balcarzowice  2,735 L 

1448 O Grocholub – Poborszów  3,090 Z 

1449 O Korzonek – Bierawa  2,408 Z 

1450 O Bierawa – DW nr 408 1,722 Z 

1455 O Olszowa – Ujazd  10,900 Z 

1456 O Dzielawy – granica województwa (Modzurów) 1,770 Z 

1457 O Ujazd – Niezdrowice – granica województwa  4,002 Z 

1458 O Ujazd – Kędzierzyn–Koźle (ul. Batorego) 2,598 Z 

1460 O granica województwa (Pawłów) – Wronin  1,559 Z 

1461 O Sieroniowice – Ujazd  9,783 G 

1462 O Naczęsławice – Grodzisko  1,810 Z 

1463 O Kotlarnia – Tworóg  5,500 Z 

1466 O Błotnica Strzelecka – Sieroniowice  3,092 L 

1468 O Leśnica – Poręba  4,409 L 

1469 O Mierzęcin – Gościęcin  0,841 Z 

1470 O Pokrzywnica – Dobieszowice  0,600 Z 

1471 O Leśnica – Żyrowa  1,967 L 

1472 O Leśnica – Krasowa  2,901 L 

1473 O Koza – Maciowakrze  2,668 Z 

1476 O Opatrzność – DP nr 1418 O 0,979 Z 

1477 O Kędzierzyn – Koźle (ulice: Wojska Polskiego, Waryńskiego, Mostowa) – DW nr 408 5,593 Z 

1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina  3,272 L 

1802 O Jemielnica – granica województwa (Kotulin) 9,388 Z 

1803 O Piotrówka – Żędowice  9,670 Z 

1804 O Strzelce Opolskie – Kolonowskie  12,528 L 

1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn–Koźle (ul. Kłodnicka) 21,233 G , Z 

1806 O Sucha – Kalinów  5,175 Z 

1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów  16,942 G 

1808 O DW nr 409 – Zdzieszowice  8,745 Z 

1812 O granica województwa (Dąbrówka) – Barut  1,500 L 

1815 O Izbicko – Grodzisko  3,018 G 

1816 O Kadłub – Spórok  2,383 Z 

1818 O Rożniątów – Dolna  4,455 L 

1819 O Kalinowice – Siedlec  1,940 L 
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1820 O Szymiszów – Rożniątów  3,250 L 

1821 O Rozmierka – Osiek  4,108 L 

1822 O Sucha – Rozmierka  4,265 L 

1823 O Kadłub – Osiek  3,567 L 

1824 O Płużnica Wielka – granica województwa (Kotulin) 0,930 L 

1827 O Ligota Dolna – DP nr 1805 O 7,285 Z 

1836 O Kielcza – granica województwa (Krupski Młyn) 4,570 Z 

1840 O Jemielnica – Gąsiorowice  2,592 L 

1841 O Jemielnica – Barut  3,660 L 

1842 O Piotrówka – Osiek  9,760 L 

1843 O Gąsiorowice – Piotrówka  2,061 L 

1847 O Strzelce Opolskie – Dziewkowice  3,292 L 

1848 O Rozmierz – Grodzisko  2,210 L 

1854 O Ligota Czamborowa – Sucha  1,189 L 

1855 O Jemielnica – Gąsiorowice (ul. Szkolna) 2,130 L 

1857 O Gąsiorowice (do końca zabudowy) 1,143 L 

2041 O Kędzierzyn – Koźle, ul. 1–go Maja  0,557 Z 

2042 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Bema 1,087 Z 

2043 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Damrota 0,512 Z 

2044 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Gazowa 0,393 Z 

2045 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Główna 2,484 Z 

2046 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Harcerska 0,763 Z 

2047 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Jagiellońska 1,362 Z 

2048 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Kochanowskiego 1,255 Z 

2049 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Kosmonautów 0,351 Z 

2050 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Krasickiego 0,519 Z 

2051 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Królowej Jadwigi 0,466 Z 

2052 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Krzywoustego 0,770 Z 

2053 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Aleja Lisa 1,590 Z 

2054 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Łukasiewicza 1,522 Z 

2055 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Karola Miarki 0,871 Z 

2056 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Mostowa 0,420 Z 

2057 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Nałkowskiej 2,163 Z 

2058 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Nowowiejska 2,504 Z 

2059 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Partyzantów 0,801 Z 

2060 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Piastowska 0,745 Z 

2061 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Pionierów 0,516 Z 

2062 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Pocztowa 0,263 Z 

2063 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Portowa 0,148 Z 

2064 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Powstańców 1,007 Z 

2065 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Reja  0,321 Z 
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2066 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Piotra Skargi 1,120 Z 

2067 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Stelmacha 0,373 Z 

2068 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Stoczniowców 1,156 Z 

2069 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Szymanowskiego 1,122 Z 

2070 O Kędzierzyn – Koźle, ul. Towarowa 1,258 Z 

2271 O Strzelce Opolskie, ul. Dworcowa 1,174 L 

2272 O Strzelce Opolskie, ul. Cementowa 1,215 G 

2273 O Strzelce Opolskie, ul. Zakładowa 1,628 G 

2274 O Strzelce Opolskie, ul. Szpitalna 0,500 Z 

2275 O Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 1,460 Z 

2276 O Strzelce Opolskie, ul. Budowlanych 0,865 L 

2277 O Strzelce Opolskie, ul. Budowlanych (boczna) 0,305 L 

2278 O Strzelce Opolskie, ul. Matejki 1,220 L 

2279 O Strzelce Opolskie, ul. Nowowiejska 1,395 L 

2280 O Strzelce Opolskie, ul. Celna 1,930 L 

2281 O Strzelce Opolskie, ul. Powstańców Śląskich 0,335 L 

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg Kędzierzyn – Koźle, 2014 i Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Wydział Dróg 

Powiatowych, 2014. 

 

Reasumując łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez KKSOF wynosi 488,861 km, z czego: 

� 96,577 km na terenie gminy Strzelce Opolskie, z czego 26,000 km w Strzelcach Opolskich; 

� 75,654 km na terenie gminy Pawłowiczki; 

� 66,000 km na terenie gminy Leśnica, z czego 12,139 km w Leśnicy; 

� 54,062 km na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle; 

� 39,112 km na terenie gminy Ujazd, z czego 7,248 w Ujeździe; 

� 37,208 km na terenie gminy Reńska Wieś; 

� 34,055 km na terenie gminy Jemielnica; 

� 33,065 km na terenie gminy Cisek; 

� 24,148 km na terenie gminy Bierawa; 

� 20,960 km na terenie gminy Polska Cerekiew. 

� 8,020 km na terenie gminy Zawadzkie, poza obszarem miasta Zawadzkie. 

 

Spośród wszystkich dróg powiatowych nawierzchnię gruntową posiadają jedynie drogi nr 1463 O (na długości 

5,500 km) oraz nr 1812 O (na długości 0,670 km). Powyższe oznacza, że drogi o nawierzchni gruntowej stanowią 

zaledwie 1,62 % łącznej długości dróg powiatowych. Łączna długość dróg powiatowych na terenach miejskich 

wynosi 99,449 km, co stanowi 20,35 % z ogółu dróg powiatowych. 

 

Wyszczególnione powyżej drogi powiatowe znajdują się w gestii Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie – 

Koźlu i Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 
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8.2.4. Drogi gminne. 

 

TABELA 101: Długość dróg gminnych na terenie KKSOF. 

 

 

Gmina 

Długość dróg w km Udział długości dróg  

o nawierzchni gruntowej 

w % 

ogółem w tym  

o nawierzchni gruntowej 

Bierawa 49,0 7,2 14,69 

Cisek 35,7 5,9 16,53 

Kędzierzyn – Koźle  124,4 15,3 12,30 

Pawłowiczki 59,8 5,1 8,53 

Polska Cerekiew 27,7 2,9 10,47 

Reńska Wieś 81,3 16,9 20,79 

Jemielnica 39,1 9,9 25,32 

Leśnica 52,3 3,8 7,27 

Strzelce Opolskie 121,0 10,7 8,84 

Ujazd 45,1 6,0 13,30 

Zawadzkie 61,2 12,0 19,61 

KKSOF razem 696,6 95,7 13,74 

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

 

Łączna długość dróg gminnych na terenie KKSOF wynosi 696,6 km. Spośród wszystkich dróg gminnych 

nawierzchnię gruntową posiada 95,7 km dróg co oznacza, że drogi gminne o nawierzchni gruntowej stanowią 

13,74 % łącznej długości dróg gminnych. 

 

TABELA 102: Struktura (udział w %) dróg publicznych o nawierzchni twardej na terenie KKSOF. 

 

Gmina Drogi 

ogółem 

w tym: 

krajowe wojewódzkie powiatowe gminne 

Bierawa 7,28 0,00 22,55 4,94 6,96 

Cisek 6,05 0,00 13,27 6,76 4,96 

Kędzierzyn – Koźle  14,20 14,26 8,41 11,06 18,16 

Pawłowiczki 11,44 9,46 9,19 15,48 9,10 

Polska Cerekiew 5,05 8,29 8,66 4,29 4,13 

Reńska Wieś 9,74 23,45 1,27 7,61 10,72 

Jemielnica 5,35 0,00 6,46 6,97 4,86 

Leśnica 9,40 7,62 2,70 13,50 8,07 

Strzelce Opolskie 18,61 20,93 13,85 19,76 18,36 

Ujazd 7,62 15,99 3,90 8,00 6,51 

Zawadzkie 5,26 0,00 9,74 1,64 8,19 

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędów Gmin, 2014.  
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8. 3. Linie kolejowe. 

 

Linia nr 132: 

 

Linia kolejowa nr 132 w relacji Bytom – Strzelce Opolskie – Opole – Wrocław sklasyfikowana jest jako linia 

normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana, magistralna, o znaczeniu państwowym. Linia ma znaczenie 

międzynarodowe (szlak AGTC nr C–30) i wpisuje się w III paneuropejski korytarz transportowy. Na terenie 

KKSOF długość linii nr 132 wynosi 23,172 km i przebiega przez gminę Strzelce Opolskie. Linia obsługiwana jest 

zarówno na potrzeby przewozów pasażerskich jak i towarowych na całym odcinku. Na analizowanym terenie 

infrastrukturę kolejową dla podróżnych stanowią stacje kolejowe: Błotnica Strzelecka, Strzelce Opolskie i 

Szymiszów. 

 

Linia nr 136: 

 

Linia kolejowa nr 136 w relacji Kędzierzyn–Koźle – Zdzieszowice – Opole Groszowice sklasyfikowana jest jako 

linia normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana, magistralna, o znaczeniu państwowym. Linia ma znaczenie 

międzynarodowe (szlak AGC nr E–30 i CE–59) i wpisuje się w III paneuropejski korytarz transportowy oraz 

korytarz Bałtycko – Adriatycki (TEN–T). Na terenie KKSOF długość linii nr 136 wynosi 5,846 km i przebiega przez 

gminy Kędzierzyn – Koźle oraz Leśnica. Linia obsługiwana jest zarówno na potrzeby przewozów pasażerskich jak 

i towarowych na całym odcinku. Na analizowanym terenie infrastrukturę kolejową dla podróżnych stanowią stacje 

kolejowe Kędzierzyn – Koźle i Raszowa. 

 

Linia nr 137: 

 

Linia kolejowa nr 137 w relacji Katowice – Gliwice – Kędzierzyn–Koźle – Nysa – Kamieniec Ząbkowicki – Legnica 

na terenie KKSOF składa się z dwóch odcinków (Katowice – Kędzierzyn–Koźle i Kędzierzyn–Koźle – Legnica) o 

różnych funkcjach i parametrach technicznych. Odcinek Katowice – Kędzierzyn–Koźle sklasyfikowany jest jako 

linia normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana, magistralna, o znaczeniu państwowym. Odcinek ten ma 

znaczenie międzynarodowe (szlak AGC nr E–30) i wpisuje się w III paneuropejski korytarz transportowy. Odcinek 

Kędzierzyn–Koźle – Legnica sklasyfikowany jest jako linia normalnotorowa, dwutorowa, niezelektryfikowana, 

pierwszorzędna, o znaczeniu państwowym. Łącznie na terenie KKSOF długość linii nr 137 wynosi 24,619 km i 

przebiega przez gminy Kędzierzyn – Koźle oraz Reńska Wieś. Linia obsługiwana jest zarówno na potrzeby 

przewozów pasażerskich jak i towarowych na całym odcinku. Na analizowanym terenie infrastrukturę kolejową 

dla podróżnych stanowią stacje kolejowe: Sławięcice, Kędzierzyn – Koźle, Kędzierzyn – Koźle Przystanek, 

Kędzierzyn – Koźle Zachód i Pokrzywnica. 

 

Linia nr 144: 

 

Linia kolejowa nr 144 w relacji Tarnowskie Góry – Zawadzkie – Fosowskie – Opole Główne sklasyfikowana jest 

jako linia normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana, pierwszorzędna. Na terenie KKSOF długość linii nr 144 

wynosi 13,333 km i przebiega przez gminę Zawadzkie. Na całym odcinku linia obsługiwana jest na potrzeby 

przewozów towarowych. Przewozy pasażerskie prowadzone są tylko na odcinku Zawadzkie – Opole Główne. Na 

analizowanym terenie infrastrukturę kolejową dla podróżnych stanowią stacje kolejowe: Kielcza (zawieszony ruch 

pasażerski), Żędowice (zawieszony ruch pasażerski) i Zawadzkie. 
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Linia nr 151: 

 

Linia kolejowa nr 151 w relacji Kędzierzyn–Koźle – Racibórz – Chałupki (granica PL / CZ) sklasyfikowana jest 

jako linia normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana, magistralna, o znaczeniu państwowym. Linia ma 

znaczenie międzynarodowe (szlak AGC nr CE–59) i wpisuje się w transportowy korytarz Bałtycko – Adriatycki 

(TEN–T). Na terenie KKSOF długość linii nr 151 wynosi 15,193 km i przebiega przez gminy Kędzierzyn – Koźle 

oraz Bierawa. Linia obsługiwana jest zarówno na potrzeby przewozów pasażerskich jak i towarowych na całym 

odcinku. Na analizowanym terenie infrastrukturę kolejową dla podróżnych stanowią stacje kolejowe: Kędzierzyn – 

Koźle, Kędzierzyn – Koźle Azoty, Bierawa i Dziergowice. 

 

Linia nr 175: 

 

Linia kolejowa nr 175 w relacji Strzelce Opolskie – Fosowskie – Kluczbork sklasyfikowana jest jako linia 

normalnotorowa, jednotorowa, niezelektryfikowana, pierwszorzędna. Na terenie KKSOF długość linii nr 175 

wynosi 13,938 km i przebiega przez gminę Strzelce Opolskie. Na linii nie prowadzi się już przewozów towarowych 

i pasażerskich. Obecnie formalnie czynny jest tylko fragment z całości niegdysiejszej linii nr 175 w relacji 

Kędzierzyn–Koźle (Kłodnica) – Leśnica – Strzelce Opolskie – Fosowskie – Kluczbork, która stanowiła rolę 

łącznika pomiędzy liniami nr 136, 132, 144 i 143. Odcinek Kędzierzyn–Koźle – Strzelce Opolskie, przebiegający 

przez gminy: Kędzierzyn – Koźle, Leśnica, Ujazd i Strzelce Opolskie, został zlikwidowany. Na likwidację oczekuje 

także odcinek Strzelce Opolskie – Fosowskie, w części pozbawiony już torowiska i trakcji elektrycznej. Na 

analizowanym terenie infrastrukturę kolejową dla podróżnych stanowiły nieczynne już stacje kolejowe: Łąki 

Kozielskie, Leśnica, Zalesie Śląskie, Zimna Wódka, Rozmierka i Kadłub. 

 

Linia nr 195: 

 

Linia kolejowa nr 195 w relacji Polska Cerekiew – Baborów sklasyfikowana jest jako linia normalnotorowa, 

jednotorowa, niezelektryfikowana, znaczenia miejscowego. Na terenie KKSOF długość linii nr 195 wynosi 17,900 

km i przebiega przez gminy Polska Cerekiew oraz Pawłowiczki. Na linii nie prowadzi się już przewozów 

towarowych i pasażerskich. Obecnie formalnie czynny jest tylko fragment niegdysiejszej linii nr 195 w relacji 

Kędzierzyn – Koźle Zachód – Reńska Wieś – Polska Cerekiew – Pawłowiczki – Baborów. Odcinek Kędzierzyn–

Koźle Zachód – Pawłowiczki, przebiegający przez gminy: Kędzierzyn – Koźle, Reńska Wieś, Cisek i Polska 

Cerekiew, został zlikwidowany. Na likwidację oczekuje także pozostały odcinek. Na analizowanym terenie 

infrastrukturę kolejową dla podróżnych stanowiły nieczynne już stacje kolejowe: Reńska Wieś, Długomiłowice, 

Sukowice, Jaborowice, Polska Cerekiew, Grzędzin, Pawłowiczki (Chrósty) i Dobrosławice. 

 

Uzupełniającą rolę w układzie sieci kolejowej na terenie KKSOF pełnią następujące linie: 

� nr 174 w relacji Kędzierzyn–Koźle – Kędzierzyn–Koźle Port, normalnotorowa, dwutorowa, znaczenia 

miejscowego. Długość linii na terenie KKSOF – 5,164 km; 

� nr 199 w relacji Rudziniec Gliwicki – Kędzierzyn–Koźle KKA, normalnotorowa, jednotorowa, 

zelektryfikowana, magistralna, o znaczeniu państwowym. Długość linii na terenie KKSOF – 12,788 km; 

� nr 680 w relacji Kędzierzyn–Koźle KKD – Kłodnica, normalnotorowa, dwutorowa, drugorzędna, o 

znaczeniu państwowym. Długość linii na terenie KKSOF – 3,764 km; 

� nr 681 w relacji Nowa Wieś – Stare Koźle, normalnotorowa, jednotorowa, pierwszorzędna, o znaczeniu 

państwowym. Długość linii na terenie KKSOF – 3,390 km; 
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� nr 682 w relacji Nowa Wieś – Kędzierzyn–Koźle KKB, normalnotorowa, jednotorowa, pierwszorzędna. 

Długość linii na terenie KKSOF – 2,520 km; 

� nr 709 w relacji Kędzierzyn–Koźle – Stare Koźle, normalnotorowa, jednotorowa, drugorzędna. Długość 

linii na terenie KKSOF – 4,645 km; 

� nr 872 w relacji Nowa Wieś – Kędzierzyn–Koźle KKC, normalnotorowa, jednotorowa, znaczenia 

miejscowego. Długość linii na terenie KKSOF – 1,563 km; 

� nr 890 w relacji Bierawa – Zakłady Azotowe Kędzierzyn, normalnotorowa, jednotorowa, znaczenia 

miejscowego. Długość linii na terenie KKSOF – 1,629 km; 

� nr 891 w relacji Raszowa – Zdzieszowice (Zakłady Koksownicze), normalnotorowa, dwutorowa, 

znaczenia miejscowego. Długość linii na terenie KKSOF – 0,041 km; 

� nr 956 w relacji Kędzierzyn–Koźle KKC – Kędzierzyn–Koźle KKB 12, normalnotorowa, jednotorowa, 

znaczenia miejscowego. Długość linii na terenie KKSOF – 2,269 km. 

 

Ogółem długość linii kolejowych na terenie KKSOF wynosi 151,774 km. Powyższe oznacza, że analizowany rejon 

charakteryzuje się korzystniejszymi współczynnikami dotyczącymi gęstości sieci kolejowej w stosunku do 

województwa i kraju, co prezentuje poniższa tabela. 

 

TABELA 103: Podstawowe współczynniki dotyczące czynnych linii kolejowych w 2013 roku. 

 

Wyszczególnienie KKSOF Województwo Opolskie Polska 

Linie kolejowe w km na 100 km² 12,6 8,5 6,2 

Linie kolejowe w km na 10 tyś. ludności 9,4 7,9 5,0 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 

 

TABELA 104: Podstawowe parametry techniczne linii kolejowych na terenie KKSOF. 

 

Nr linii Kilometraż86 Kategoria linii87 Znaczenie 

państwowe88 

Klasa linii89 

1 2 3 4 5 

132 57,625 – 80,797  magistralna TAK Tor N (km: 57,625 – 80,797) D3 

Tor P (km: 57,625 – 80,797) D3 

 

136 

 

–0,206 – 5,640 

 

magistralna 

 

TAK 

Tor N (km: –0,192 – 0,425) C3  

Tor N (km: 0,425 – 5,640) D3 

Tor P (km: –0,206 – 0,480) C3 

Tor P (km: 0,480 – 5,640) D3 

 

                                                 
86 Kilometraż o ujemnej wartości występuje w przypadku, gdy początek kilometracji linii znajduje się przed osią stacji lub 

posterunku odgałęźnego 
87 Według PKP PLK SA, Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, Warszawa 2005 (ze zmianami 

wprowadzonymi Zarządzeniem nr 22/2010 Zarządu PKP PLK SA z dnia 31 sierpnia 2010 roku). 
88 Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu 

państwowym (Dz. U. z dnia 16 maja 2013 roku, poz. 569). 
89 Według PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras 

pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2015/2016 – uchwała nr 

895/2014 Zarządu PKP PLK SA z dnia 18 listopada 2014 roku. 
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1 2 3 4 5 

 

 

137 

 

 

51,348 – 75,967 

magistralna 

(Katowice – Kędzierzyn–Koźle) 

 

pierwszorzędna 

(Kędzierzyn–Koźle – Legnica) 

 

 

TAK 

Tor N (km: 51,348 – 63,690) D3 

Tor N (km: 63,690 – 70,985) C3 

Tor N (km: 70,985 – 75,967) – – 

Tor P (km: 51,348 – 63,717) D3 

Tor P (km: 63,717 – 75,967) C3  

 

144 

 

22,953 – 36,286 

 

pierwszorzędna 

 

NIE 

Tor N (km: 22,953 – 36,286) D3 

Tor P (km: 22,953 – 35,030) D3 

Tor P (km: 35,030 – 36,286) – – 

151 –0,430 – 14,763  magistralna TAK Tor N (km: –0,430 – 14,763) D3 

Tor P (km: 0,233 – 14,763) D3 

174 –0,197 – 4,967 znaczenia miejscowego NIE Tor N (km: –0,197 – 4,967) C3 

Tor P (km: –0,167 – 4,967) C3 

175 29,775 – 43,713 pierwszorzędna NIE Tor N (km: 29,775 – 30,712) C3 

Tor N (km: 30,712 – 43,713) – – 

195 16,100 – 34,000 znaczenia miejscowego NIE Tor N (km: 16,100 – 34,000) – – 

199 51,348 – 64,136 magistralna TAK Tor N (km: 51,348 – 55,700) – – 

Tor N (km: 55,700 – 64,136) C3 

680 –1,456 – 2,308 drugorzędna TAK Tor N (km: –0,141 – 2,308) C3 

Tor P (km: –1,456 – 2,308) C3 

681 0,000 – 3,390 pierwszorzędna TAK Tor N (km: 0,000 – 3,390) C3 

682 0,000 – 2,520 pierwszorzędna NIE Tor N (km: 0,000 – 2,520) D3 

709 –0,434 – 4,211 drugorzędna NIE Tor N (km: –0,434 – 4,211) D3 

872 61,526 – 63,089 znaczenia miejscowego NIE Tor N (km: 61,526 – 63,089) C3 

890 0,000 – 1,629 znaczenia miejscowego NIE Tor N (km: 0,000 – 1,629) C3 

891 0,000 – 0,041 znaczenia miejscowego NIE Tor N (km: 0,000 – 0,041) C3 

Tor P (km: 0,000 – 0,041) C3 

956 0,000 – 2,269 znaczenia miejscowego NIE Tor N (km: 0,000 – 2,269) – – 

Tor „N” – nieparzysty (jeden na szlaku; pierwszy na stacji).  

Tor „P” – parzysty (dwa na szlaku; drugi na stacji). 

D3 – nacisk osi 221 kN/oś (22,5 t/oś).  

C3 – nacisk osi 196 kN/oś (20,0 t/oś).  

– – nacisk osi 0 kN/oś (0,0 t/oś). 

Źródło: PKP PLK SA, 2015. 
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TABELA 105: Maksymalne prędkości na liniach kolejowych na terenie KKSOF90. 

 

Nr linii Maksymalne prędkości (km/h) 

Pociągi pasażerskie Autobusy szynowe Pociągi towarowe 

1 2 3 4 

 

132 

Tor N (km: 57,625 – 80,797) 120 

 

Tor P (km: 57,625 – 80,797) 120 

Tor N (km: 57,625 – 80,797) 120 

 

Tor P (km: 57,625 – 80,797) 120 

Tor N (km: 57,625 – 58,600) 120 

Tor N (km: 58,600 – 80,797) 70 

Tor P (km: 57,625 – 58,600) 120 

Tor P (km: 58,600 – 80,797) 70 

136 Tor N (km: –0,192 – 5,640) 60 

Tor P (km: –0,206 – 5,640) 60 

Tor N (km: –0,192 – 5,640) 60 

Tor P (km: –0,206 – 5,640) 60 

Tor N (km: –0,192 – 5,640) 60 

Tor P (km: –0,206 – 5,640) 60 

 

 

 

 

137 

 

 

Tor N (km: 51,348 – 61,300) 120 

Tor N (km: 61,300 – 63,690) 90 

Tor N (km: 63,690 – 64,878) 50 

Tor N (km: 64,878 – 69,600) 90 

Tor N (km: 69,600 – 70,985) 50 

Tor N (km: 70,985 – 75,967) 0 

Tor N (km: 51,348 – 61,300) 120 

Tor N (km: 61,300 – 63,690) 90 

Tor N (km: 63,690 – 64,878) 50 

Tor N (km: 64,878 – 69,600) 90 

Tor N (km: 69,600 – 70,985) 50 

Tor N (km: 70,985 – 75,967) 0 

Tor N (km: 51,348 – 61,300) 120 

Tor N (km: 61,300 – 63,690) 90 

Tor N (km: 63,690 – 64,878) 50 

Tor N (km: 64,878 – 69,600) 90 

Tor N (km: 69,600 – 70,985) 50 

Tor N (km: 70,985 – 75,967) 0 

Tor P (km: 51,348 – 61,300) 120 

Tor P (km: 61,300 – 63,717) 90 

Tor P (km: 63,717 – 72,000) 50 

Tor P (km: 72,000 – 75,967) 100 

Tor P (km: 51,348 – 61,300) 120 

Tor P (km: 61,300 – 63,717) 90 

Tor P (km: 63,717 – 72,000) 50 

Tor P (km: 72,000 – 75,967) 100 

Tor P (km: 51,348 – 61,300) 120 

Tor P (km: 61,300 – 63,717) 90 

Tor P (km: 63,717 – 72,000) 50 

Tor P (km: 72,000 – 75,967) 70 

 

 

144 

Tor N (km: 22,953 – 28,100) 70 

Tor N (km: 28,100 – 36,286) 80 

Tor N (km: 22,953 – 28,100) 70 

Tor N (km: 28,100 – 36,286) 80 

Tor N (km: 22,953 – 36,286) 70 

Tor P (km: 22,953 – 28,100) 50 

Tor P (km: 28,100 – 35,030) 80 

Tor P (km: 35,030 – 36,286) 0 

Tor P (km: 22,953 – 28,100) 50 

Tor P (km: 28,100 – 35,030) 80 

Tor P (km: 35,030 – 36,286) 0 

Tor P (km: 22,953 – 28,100) 50 

Tor P (km: 28,100 – 35,030) 70 

Tor P (km: 35,030 – 36,286) 0 

 

 

151 

Tor N (km: –0,430 – 1,770) 90 

Tor N (km: 1,770 – 4,128) 100 

Tor N (km: 4,128 – 14,763) 50 

Tor N (km: –0,430 – 1,770) 90 

Tor N (km: 1,770 – 4,128) 100 

Tor N (km: 4,128 – 14,763) 50 

Tor N (km: –0,430 – 1,770) 90 

Tor N (km: 1,770 – 4,128) 100 

Tor N (km: 4,128 – 14,763) 50 

Tor P (km: 0,233 – 4,500) 60 

Tor P (km: 4,500 – 14,763) 60 

Tor P (km: 0,233 – 4,500) 60 

Tor P (km: 4,500 – 14,763) 60 

Tor P (km: 0,233 – 4,500) 60 

Tor P (km: 4,500 – 14,763) 60 

 

174 

Tor N (km: –0,197 – 4,967) 40 Tor N (km: –0,197 – 4,967) 40 Tor N (km: –0,197 – 4,967) 40 

Tor P (km: –0,167 – 1,300) 60 

Tor P (km: 1,300 – 4,967) 40 

Tor P (km: –0,167 – 1,300) 60 

Tor P (km: 1,300 – 4,967) 40 

Tor P (km: –0,167 – 1,300) 60 

Tor P (km: 1,300 – 4,967) 40 

175 Tor N (km: 29,775 – 30,712) 60 

Tor N (km: 30,712 – 43,713) 0 

Tor N (km: 29,775 – 30,712) 60 

Tor N (km: 30,712 – 43,713) 0 

Tor N (km: 29,775 – 30,712) 60 

Tor N (km: 30,712 – 43,713) 0 

195 Tor N (km: 16,100 – 34,000) 0  Tor N (km: 16,100 – 34,000) 0  Tor N (km: 16,100 – 34,000) 0  

199 Tor N (km: 51,348 – 55,700) 0 

Tor N (km: 55,700 – 64,136) 50 

Tor N (km: 51,348 – 55,700) 0 

Tor N (km: 55,700 – 64,136) 50 

Tor N (km: 51,348 – 55,700) 0 

Tor N (km: 55,700 – 64,136) 50 

 

                                                 
90 Według PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras 

pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2015/2016 – uchwała nr 

895/2014 Zarządu PKP PLK SA z dnia 18 listopada 2014 roku. 
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1 2 3 4 

 

680 

Tor N (km: –0,141 – 1,200) 40 

Tor N (km: 1,200 – 2,308) 60  

Tor N (km: –0,141 – 1,200) 40 

Tor N (km: 1,200 – 2,308) 60  

Tor N (km: –0,141 – 1,200) 40 

Tor N (km: 1,200 – 2,308) 60  

Tor P (km: –1,456 – 0,460) 40 

Tor P (km: 0,460 – 2,308) 60  

Tor P (km: –1,456 – 0,460) 40 

Tor P (km: 0,460 – 2,308) 60  

Tor P (km: –1,456 – 0,460) 40 

Tor P (km: 0,460 – 2,308) 60  

681 Tor N (km: 0,000 – 3,390) 30 Tor N (km: 0,000 – 3,390) 30 Tor N (km: 0,000 – 3,390) 30 

682 Tor N (km: 0,000 – 2,520) 30 Tor N (km: 0,000 – 2,520) 30 Tor N (km: 0,000 – 2,520) 30 

709 Tor N (km: –0,434 – 4,211) 50 Tor N (km: –0,434 – 4,211) 50 Tor N (km: –0,434 – 4,211) 50 

872 Tor N (km: 61,526 – 63,089) 70 Tor N (km: 61,526 – 63,089) 70 Tor N (km: 61,526 – 63,089) 70 

890 Tor N (km: 0,000 – 0,229) 40 

Tor N (km: 0,229 – 1,629) 20 

Tor N (km: 0,000 – 0,229) 40 

Tor N (km: 0,229 – 1,629) 20 

Tor N (km: 0,000 – 0,229) 40 

Tor N (km: 0,229 – 1,629) 20 

891 Tor N (km: 0,000 – 0,041) 30 Tor N (km: 0,000 – 0,041) 30 Tor N (km: 0,000 – 0,041) 30 

956 Tor N (km: 0,000 – 2,269) 0 Tor N (km: 0,000 – 2,269) 0 Tor N (km: 0,000 – 2,269) 0 

Tor „N” – nieparzysty (jeden na szlaku; pierwszy na stacji). Tor „P” – parzysty (dwa na szlaku; drugi na stacji). 

Źródło: PKP PLK SA, 2015. 

 

8. 4. Żegluga śródlądowa. 

 

Rzeki od zawsze stanowiły oś rozwoju. To właśnie w dolinach rzek powstawały osady ludzkie, przekształcając się 

we współczesne miasta i aglomeracje. Rzeki zapewniały zaopatrzenie w wodę, źródło energii, pożywienia i 

zatrudnienie np.: w rybołówstwie oraz stanowiły naturalne korytarze transportowe, przyczyniając się do rozwoju 

handlu. Człowiek od wieków próbował przystosować koryta rzek do celów żeglugi. Rzeki, jako dynamiczne 

systemy zależne od szeregu czynników, nie poddają się jednak łatwo ludzkim zabiegom. Jednym z ważniejszych 

projektów wykorzystania rzeki jako korytarza transportowego w Polsce jest szereg powiązanych inwestycji 

mających na celu poprawę warunków żeglugowych na Odrze91. 

 

8.4.1. Transport rzeczny w Polsce. 

 

Szereg dokumentów opracowanych przez Unię Europejską, odnoszących się do strategii rozwoju transportu, 

wskazuje na kierunki rozwoju transportu oraz jego szkodliwe oddziaływania dla ludności i środowiska 

naturalnego. Promowane są systemy transportu minimalizujące emisję zanieczyszczeń, w tym między innymi 

śródlądowy transport wodny. Niedostateczne zagospodarowanie dróg żeglownych w Polsce, zarówno pod 

względem charakteru (rzeki skanalizowane, swobodnie płynące, kanały), jak i parametrów żeglugowych (wymiary 

śluz, głębokości i szerokości szlaku, wysokości mostów) wpływa na specyfikę żeglugi śródlądowej i powoduje, że 

odgrywa ona marginalną rolę w polskim systemie transportowym. Według GUS udział transportu śródlądowego w 

przewozach ładunków ogółem w latach 2000 – 2013 zmniejszył się z 0,8 % do 0,3 %. W 2013 roku żeglugą 

śródlądową przetransportowano tylko 5044 tys. ton ładunków oraz wykonano 768,0 mln ton pracy przewozowej. 

W 2013 roku w przewozach ładunków żeglugą śródlądową średnia odległość przewozu 1 tony w transporcie 

międzynarodowym wyniosła 252,6 km, a w transporcie krajowym 25,6 km. Duża średnia odległość w transporcie 

międzynarodowym wynika z dominującego udziału transportu ładunków na zachodnioeuropejskich szlakach 

wodnych. W Polsce w strukturze przewożonych ładunków w 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, 

dominowały przewozy towarów z grupy rud metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa (48,8 %) oraz 

                                                 
91 WWF Polska, Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju odrzańskiej drogi wodnej, 2010. 
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z grupy węgiel brunatny i kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny (13,7 %). Większa część taboru żeglugi 

śródlądowej jest zdekapitalizowana i wymaga odtworzenia. Jego wiek znacznie przekracza normatywny okres 

użytkowania, a eksploatacja jest możliwa dzięki stałej modernizacji. Według danych za 2013 rok większość 

eksploatowanych pchaczy (74,5 %) oraz niemal połowa barek do pchania została wyprodukowana w latach 1949 

– 1979. Blisko ¾ użytkowanych barek z własnym napędem pochodzi z lat 50 i 60–tych XX wieku92. Jak 

dotychczas analiza głównych dokumentów programowych w Polsce prowadzi do wniosku, że rozwój żeglugi 

śródlądowej oraz dostosowanie głównych rzek do potrzeb żeglugi nie należą do kwestii priorytetowych. 

 

Rzeka, podobnie jak droga czy linia kolejowa, musi spełniać określone parametry, by można ją było uznać za 

szlak transportowy. Minimalne parametry szlaku żeglownego, czyli szerokość, głębokość, promień łuków szlaku 

oraz wielkość prześwitu pod mostami, precyzuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 maja 2002 roku w 

sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. nr 77, poz. 695). Zgodnie z rozporządzeniem, parametry 

te (przedstawione w poniższej tabeli) muszą być spełnione przez co najmniej 240 dni w przeciętnym roku z 

wielolecia. 

 

TABELA 106: Wybrane parametry eksploatacyjne klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. 

 

 

Parametry 

Klasa drogi wodnej 

znacznie regionalne znacznie międzynarodowe 

Ia Ib II III IV Va Vb 

Minimalne wymiary szlaku żeglownego w rzece (m) 

Szerokość szlaku żeglownego 15 20 30 40 40 50 50 

Głębokość tranzytowa 1,2 1,6 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8 

Promień łuku osi szlaku 100 200 300 500 650 650 800 

Minimalne wymiary kanału (m) 

Szerokość szlaku żeglownego 12 18 25 35 40 45 45 

Głębokość wody w kanale 1,5 2,0 2,2 2,5 3,5 3,5 3,5 

Promień łuku osi szlaku 150 250 400 600 650 650 800 

Minimalne wymiary śluz żeglugowych (m) 

Szerokość śluzy 3,3 5,0 9,6 9,6 12,0 12,0 12,0 

Długość śluzy 25 42 65 72 120 120 187 

Głębokość na progu dolnym 1,5 2,0 2,2 2,5 3,5 4,0 4,0 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. nr 

77, poz. 695). 

 

8.4.2. Odrzańska Droga Wodna. 

 

Odra była pierwotnie rzeką o licznych zakolach, często przerzucającą koryto w obrębie doliny podczas 

okresowych wylewów. Pierwsze prace mające na celu ujarzmienie rzeki przeprowadzono już w XIII wieku, 

budując wały przeciwpowodziowe. Dla zapewnienia szybszego odpływu wód rozpoczęto budowę przekopów 

skracających bieg rzeki i prostujących zakola. By zapobiec rozmywaniu brzegów przez przyspieszony przepływ 

                                                 
92 GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2013 roku, 2014. 
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wody, zastosowano ostrogi, czyli poprzeczne budowle regulacyjne wychodzące od brzegów do środka koryta. 

Rozwiązania te zastosowano na Odrze aż do ujścia Warty. Następnie za pomocą stopni wodnych skanalizowano 

odcinek Odry od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej oraz w obrębie Wrocławia. Wybudowano też zbiorniki wodne 

mające na celu między innymi ochronę przed powodzią i zasilanie wód Odry w okresach suszy. W efekcie 

regulacji i kanalizacji długość Odry w dzisiejszych granicach Polski jest o około 20 % mniejsza od pierwotnej, a jej 

bieg jest silnie zmieniony przez prowadzone na przestrzeni wieków prace regulacyjne. Mimo tego nie udało się 

doprowadzić do przekształcenia Odry w transportowy szlak wodny o znaczeniu międzynarodowym. Nie uniknięto 

też katastrofalnych powodzi93. 

 

Już od średniowiecza Odra wykorzystywana była jako droga wodna, zwłaszcza w jej górnym i dolnym biegu. 

Funkcja transportowa rzeki była ograniczona przez trudny do żeglowania środkowy odcinek od Wrocławia do 

ujścia Warty. Rzeką transportowano głównie sól i wydobywane z jej dna materiały budowlane (glinę, piasek, żwir), 

a flisacy tratwami spławiali też pnie drzew. Dolny odcinek Odry wykorzystywany był do transportu zbóż i drewna. 

Towary dostarczane były do Wolina i Kamienia Pomorskiego, także do portu szczecińskiego i innych portów u 

ujścia rzeki. Na większą skalę rozwój żeglugi rozpoczął się w 2 połowie XVIII wieku, kiedy rząd pruski podjął 

szeroko zakrojone prace regulacyjne, głównie pod kątem zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz melioracji 

doliny. W strukturze przewożonych towarów dużą rolę odgrywały wtedy sukno i wyroby włókiennicze. 

Transportowano już także węgiel kamienny i wyroby hutnicze. Dopiero działania podjęte począwszy od końca XIX 

wieku do lat 30–tych XX wieku przekształciły Odrę w nowoczesny szlak żeglugowy jak na ówczesne czasy. 

Rzeka została skanalizowana, zbudowano śluzy na odcinku od Koźla po Wrocław. Intensywny rozwój przemysłu 

ciężkiego na Górnym Śląsku wpływał na zwiększenie transportu surowców i wywozu węgla oraz wyrobów 

hutniczych. Zwielokrotnił się dotychczasowy wolumen przewożonych Odrą towarów, zwłaszcza gdy 

zmodernizowano flotyllę i pojawiły się statki o napędzie parowym. Wąskim gardłem dla przewoźników pozostawał 

jednak nadal nieuregulowany środkowy odcinek Odry, uniemożliwiający stały ruch statków pomiędzy Śląskiem a 

Szczecinem. W czasie II wojnie światowej infrastruktura szlaku żeglugowego zastała w znacznym stopniu 

zniszczona. Po 1945 roku transport rzeczny odbywał się de facto na pozostawionym przez Niemców szlaku 

żeglugowym (dobudowano stopień wodny w Brzegu Dolnym), który niedoinwestowany w kolejnych latach ulegał 

stałej degradacji. Przewozy drogą wodną ciągle zmniejszały się, stopniowo ustępując miejsca kolejowym i 

samochodowym94. 

 

Tym niemniej przepływająca przez południowe rejony KKSOF rzeka Odra jest najlepiej zagospodarowaną drogą 

wodną w Polsce. Część rzeki, służąca transportowi wodnemu, nazywana jest Odrzańską Drogą Wodną (ODW). 

Początek ODW (km 0,0) liczony jest od miejsca, w którym rzeka Opava wpada do Odry (Republika Czeska), zaś 

koniec (km 741,6) jest u ujścia Regalicy do jeziora Dąbie (Szczecin). Szlak ten obsługuje obecnie 80 % ładunków 

żeglugi śródlądowej w ruchu krajowym. Funkcja transportowa Odry wypełniana jest obecnie pomiędzy 

Szczecinem a Kędzierzynem – Koźle, z różnym natężeniem spowodowanym niezadowalającym stanem 

technicznym wielu jej odcinków. Elementem ODW są także Kanał Gliwicki (Koźle – Gliwice) i Kanał Kędzierzyński 

(Blachownia – Azoty). ODW spełnia także ważną rolę na osi wschód – zachód, zapewniając poprzez kanały Odra 

– Hawela i Odra – Szprewa komunikację żeglugą śródlądową pomiędzy Górnym Śląskiem, Szczecinem i 

Niemcami (w tym aglomeracją Berlina) oraz krajami Beneluksu. ODW jest bardzo niejednolita i charakteryzuje się 

różnorodną zabudową hydrotechniczną, różnymi parametrami technicznymi i na ogół znacznym stopniem zużycia 

                                                 
93 WWF Polska, Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju odrzańskiej drogi wodnej, 2010. 
94 Na podstawie: Marszałek E., Odra jako szlak komunikacyjno – transportowy oraz turystyczny, 2010. 



Strona 293 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

obiektów. Większość jej długości, klasyfikowana formalnie jako odcinki drogi wodnej, to tak zwana rzeka 

swobodnie płynąca [Racibórz (km 51,2) – Koźle (km 95,6) i Brzeg Dolny (km 281,6) – jezioro Dąbie (km 741,6)]. 

Odcinek skanalizowany, na którym głównie w praktyce prowadzi się transport ładunków, rozciąga się od Koźla 

(km 95,6) do Brzegu Dolnego (km 281,6). Pozostałe odcinki to kanały żeglugowe (Kanał Gliwicki, Kanał 

Kędzierzyński oraz Kanał Miejski i Kanał Żeglugowy we Wrocławiu). W uproszczeniu, na 690,5 km odcinka rzeki 

Odry sklasyfikowanego w Polsce jako ODW, 44,4 km posiada klasę drogi wodnej Ia (6,4 %), 335,0 km – klasę II 

(48,5 %), 266,5 km – klasę III (38,6 %), a 44,6 km – klasę Vb (6,5 %). Odcinkiem limitującym żeglugę na ODW, 

ze względu na często występującą niekorzystną głębokość tranzytową, jest odcinek od Brzegu Dolnego do ujścia 

Nysy Łużyckiej. 

 

Głównym ograniczeniem transportu wodnego na Odrze jest obecnie długość sezonu żeglugowego, zależna od 

warunków klimatycznych. W okresach niżówek czy wyżówek transport wodny jest wstrzymywany, przez co nie 

można zagwarantować terminowości dostaw towarów i producenci wybierają zwykle inne środki transportu. 

Szerokość toru wodnego, rozmiary śluz przy stopniach wodnych, wielkość prześwitów między przęsłami mostów 

oraz pod mostami warunkuje rozmiary, zanurzenie i ładowność statków i barek. Przykładowo na odcinku między 

Kanałem Gliwickim a ujściem Nysy Łużyckiej maksymalna szerokość jednostek pływających to 9 m, podczas gdy 

standardowa europejska szerokość barek to 11,4 m. Parametry te ograniczają ładowność barek, co wpływa na 

wzrost kosztów przewozu 1 tony towarów przypadającej na każdy kilometr95. 

 

8.4.3. Infrastruktura żeglugi śródlądowej na terenie KKSOF. 

 

Na terenie KKSOF żegluga śródlądowa, polegająca na transporcie towarów, dotyczy tylko Odrzańskiej Drogi 

Wodnej. Infrastrukturę ODW tworzą tu przede wszystkim: 

� rzeka Odra; 

� Kanał Gliwicki; 

� Kanał Kędzierzyński; 

� porty rzeczne; 

� urządzenia hydrotechniczne – śluzy wodne. 

 

Na terenie KKSOF rzekę Odrę w ramach ODW dzielimy na rzekę swobodnie płynącą i Odrę skanalizowaną. 

Odcinek swobodnie płynący rozciąga się tu od granicy gmin: Cisek, Kuźnia Raciborska i Rudnik do śluzy Koźle 

(km 95,6), gdzie rozpoczyna się odcinek Odry skanalizowanej, prowadzący do granicy gmin Reńska Wieś i 

Zdzieszowice (km 107,8). Odra swobodnie płynąca posiada tu klasę drogi wodnej Ia (w praktyce nie prowadzi się 

na niej transportu rzecznego), zaś Odra skanalizowana klasę III. Droga wodna posiada 2 śluzy: Koźle i 

Januszkowice. 

 

Kanał Gliwicki, otwarty dla żeglugi w 1941 roku, łączy port w Gliwicach Łabędach z Odrą i portem w Koźlu. 

Droga wodna o łącznej długości 41,2 km (z czego 18,4 km na terenie KKSOF) posiada 6 śluz (z czego 3 na 

terenie KKSOF: Kłodnica, Nowa Wieś, Sławięcice), rozmieszczonych parami na 6 stopniach, o łącznym spadzie 

43,60 m, w tym dwie o spadzie powyżej 10 m. Głębokość projektowana kanału wynosi 3,5 m. Obecnie zamulenie 

zmniejszyło ją. Śluzy mają odpowiednią szerokość (12 m), lecz problemem może być ich niedostateczna długość, 

wynosząca około 72 m, która ogranicza przepustowość i wymusza rozczepianie dłuższych zestawów pchanych. 

                                                 
95 WWF Polska, Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju odrzańskiej drogi wodnej, 2010. 
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Poziom wody jest uzupełniany głównie ze zbiornika retencyjnego Dzierżno Duże oraz z rzek Kłodnica i Drama. 

Stan techniczny kanału jest dostateczny, wymaga on jednak prac odmulających oraz modernizacji śluz i kanału 

żeglownego. Obecnie Kanał Gliwicki może obsługiwać statki o zanurzeniu do 1,70 m, spełniając normy III klasy 

żeglowności.  

 

Kanał Kędzierzyński, oddany do eksploatacji w 1970 roku, odgałęzia się na 9 km Kanału Gliwickiego w rejonie 

Blachowni i prowadzi do portu Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”. Jego łączna długość wynosi 5,9 km. Jest on 

otwarty dla żeglugi, spełniając normy II klasy żeglowności. Obecnie nie jest wykorzystywany.  

 

Kanał Gliwicki i Odra skanalizowana charakteryzują się ustalonymi parametrami hydrotechnicznymi. Przyjmuje 

się stałą głębokość tranzytową 1,8 m co umożliwia eksploatację floty o zanurzeniu T = 1,7 m. Nominalne 

zanurzenie obecnie eksploatowanych barek pchanych wynosi 1,6 m lub 1,55 m. Sezon nawigacyjny trwa tu od 15 

marca do 15 grudnia. Przerwa zimowa wykorzystywana jest na prace remontowe i modernizacyjne. 

 

Port Koźle położony jest u ujścia Kanału Gliwickiego do Odry. Wybudowany w latach 1891 – 1903 był 

największym portem rzecznym na Odrze, jednym z większych w ówczesnych Niemczech. Przeładowywano w nim 

węgiel i rudę, przywożone małymi barkami Kanałem Kłodnickim z Górnego Śląska, na większe barki nawigujące 

Odrą do centralnych Niemiec. Mała przepustowość Kanału Kłodnickiego wymusiła budowę bocznic kolejowych w 

porcie i równoległy przeładunek węgla z wagonów na barki. W skład Portu Koźle wchodzą trzy baseny, w których 

znajduje się 3185 m nabrzeży przeładunkowych oraz 635 m nabrzeży postojowych i innych. Nabrzeża są bardzo 

wysokie, przygotowane do obsługi ładunków także w czasie wysokiej wody żeglownej. Do częściowego upadku 

Portu Koźle przyczyniło się powstanie Kanału Gliwickiego i Portu Gliwice, ze względu na brak potrzeby 

przeładunku. Do początku lat 90–tych XX wieku Port Koźle działał jeszcze jako uzupełnienie Portu Gliwice, ale 

późniejszy zanik transportu rzecznego na Odrze ostatecznie go unicestwił. Od ponad 20 lat jest nieużywany i 

popada w ruinę. Na terenie KKSOF zlokalizowany jest jeszcze port Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”, 

składający się z 1 basenu. Od ponad 20 lat jest praktycznie nie wykorzystywany. Stan rzecznej infrastruktury 

punktowej jest pochodną warunków żeglugowych panujących na drodze wodnej. Porty rzeczne na Odrze nie są w 

chwili obecnej dostatecznie wykorzystane i uległy znacznemu zdekapitalizowaniu z powodu złego stanu szlaku, 

który uniemożliwia transportowi wodnemu sprawną i niezawodną obsługę popytu na przewozy. Można założyć, 

że dopóki poprawie nie ulegnie stan ODW, dopóty znacząco nie zmieni się kondycja odrzańskich portów, 

nabrzeży i przystani. 

 

Odrzańską Drogę Wodną w rejonie KKSOF obsługuje 5 śluz wodnych, z czego 3 na Kanale Gliwickim i 2 na 

Odrze. Wszystkie śluzy Kanału Gliwickiego są dwukomorowe. Zbudowano w nich systemy oszczędzania wody, 

co wynikało z założenia, że przy wysokiej częstotliwości śluzowań i dość słabym zasilaniu w wodę przez rzekę 

Kłodnicę, zrzut wody z Kanału do Odry może powodować jego czasowe wypłycanie. Dzięki równoległym 

komorom można było jednocześnie śluzować 2 barki (jedną w dół, drugą w górę). W każdej śluzie są specjalne 

kanały i pompy służące do przepompowywania wody z jednej komory śluzy do drugiej. Po II wojnie światowej 

zarzucono korzystanie z tego systemu. Zachowane do dzisiaj przepompownie i maszynownie śluz mają 

unikatowy charakter zabytków techniki. 
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TABELA 107: Podstawowe parametry techniczne śluz wodnych na Odrzańskiej Drodze Wodnej w rejonie 

KKSOF. 

 

Parametry Sławięcice Nowa Wieś Kłodnica Koźle Januszkowice 

mała duża 

Rzeka / Kanał  Kanał Gliwicki Kanał Gliwicki Kanał Gliwicki Kanał Gliwicki Odra 

Lokalizacja (km) 15+190 7+800 3+630 95+540 105+600 

Długość (m) 71,4 71,4 71,8 38,5 55,0 187,0 

Szerokość (m) 12,0 12,0 12,0 5,3 9,60 9,60 

Różnica poziomów (m) 6,25 6,2 10,4 1,3 3,3 3,3 

Źródło: RZGW Gliwice, 2015; RZGW Wrocław, 2015. 

 

Obecnie Odrzańska Droga Wodna, biorąc pod uwagę choćby ilość śluzowanych jednostek, służy głównie dla 

celów turystyki i rekreacji (spływy kajakowe, łodzie turystyczne, statki wycieczkowe). Rozwijają się także 

przystanie wodne (mariny). Celom sportowo – rekreacyjnym służy także rzeka Mała Panew (spływy kajakowe). 

Na szlakach wodnych w rejonie KKSOF nie prowadzi się przewozów pasażerskich służących celom 

komunikacyjnym. 

 

8. 5. Transport lotniczy. 

 

Na terenie KKSOF, jak i w całym województwie opolskim, nie ma lotniska pasażerskiego. Najbliższe porty 

lotnicze znajdują się we Wrocławiu (Strachowice) oraz w Katowicach (Pyrzowice). W gminie Pawłowiczki 

funkcjonuje prywatne Lądowisko Pawłowiczki, należące do przedsiębiorstwa Karol Kania i synowie sp. z o.o., 

które od 2013 roku figuruje w ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dysponuje ono jedną drogą 

startową o nawierzchni trawiastej. 

 

Na obszarze objętym opracowaniem nie planuje się budowy lotnisk obsługujących ruch regionalny, krajowy czy 

międzynarodowy. Do rozważenia pozostaje jedynie rozbudowa sieci lądowisk dla helikopterów, głównie dla celów 

ratownictwa medycznego (szpitale) i komercyjno – biznesowych (większe zakłady przemysłowe, strefy 

inwestycyjne – parki przemysłowe, rejony atrakcyjne turystycznie, itp.). 

 

8. 6. Transport indywidualny. 

 

W Polsce z końcem lat 80–tych XX wieku nastąpił gwałtowny rozwój motoryzacji, wyrażający się rekordowym w 

stosunku do lat poprzednich, przyrostem liczby samochodów. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów osobowych 

i jednośladów, ale także pojazdów ciężarowych. Przyczyną tego zjawiska była oczywiście chęć posiada własnego 

pojazdu (samochody osobowe i jednoślady), możliwa do zrealizowania między innymi dzięki zwiększającej się 

sile nabywczej rodzimej waluty oraz zwiększone potrzeby transportowe rozwijającej się z roku na rok gospodarki 

(samochody ciężarowe). Powyższe sprawiło, że skrócił się dystans cywilizacyjny w zakresie motoryzacji 

pomiędzy Polską, a rozwiniętymi gospodarczo krajami. Z drugiej strony transport indywidualny zaczął dominować 

nad transportem publicznym i pojawiły się poważne problemy związane z niewydolnością układów 

komunikacyjnych, ze względu na niewystarczające inwestycje w drogową sieć transportową w stosunku do stale 

rosnących potrzeb.  
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Na terenie KKSOF długość dróg o twardej nawierzchni96 stanowi 16,00 % z ogółu w województwie opolskim, w 

tym: 15,83 % z ogółu dróg krajowych, 14,88 % z ogółu dróg wojewódzkich, 13,16 % z ogółu dróg powiatowych i 

19,89 % z ogółu dróg gminnych. Wskaźniki te są więc ogółem i w każdej z kategorii z osobna wyższe od udziału 

powierzchni KKSOF w ramach województwa (12,76 %). Najdłuższą sieć dróg na terenie KKSOF posiadają gminy 

Strzelce Opolskie i Kędzierzyn – Koźle (32,81 % z ogółu w subregionie).  

 

Gęstość sieci drogowej o twardej nawierzchni liczonej w stosunku do powierzchni (km / 100 km²) jest o ponad 25 

% wyższa od średniej wojewódzkiej i zarazem krajowej. Jedynie na terenie gmin: Bierawa, Jemielnica i 

Zawadzkie, a więc jednostek o najwyższym wskaźniku lesistości, współczynniki te są niższe od wielkości 

charakteryzujących cały region i kraj. Natomiast pod względem dostępności sieci drogowej, liczonej w km / na 

1000 mieszkańców, KKSOF ma wartości zbliżone do średniej wojewódzkiej i nieco wyższe od średniej krajowej. 

Wskaźniki dotyczące Kędzierzyna – Koźle są charakterystyczne dla dużych gmin miejskich, cechujących się 

znacznym zaludnieniem na stosunkowo niewielkiej powierzchni, a więc wypadają znacznie korzystniej w zakresie 

ich gęstości i jednocześnie bardzo ubogo w aspekcie ich dostępności. 

 

TABELA 108: Gęstość sieci drogowej w 2013 roku (I). 

 

Jednostka 

administracyjna 

Drogi publiczne o nawierzchni twardej97 w km na 100 km² 

Ogółem w tym: 

krajowe wojewódzkie powiatowe gminne 

Bierawa 83,2 – 27,7 20,3 35,1 

Cisek 115,9 –  27,4 46,6 42,0 

Kędzierzyn – Koźle  155,7 14,2 9,9 43,6 88,0 

Pawłowiczki 101,6 7,6 8,8 49,4 35,8 

Polska Cerekiew 114,4 17,0 21,1 34,9 41,3 

Reńska Wieś 135,1 29,5 1,9 38,0 65,7 

Jemielnica 64,3 –  8,4 30,1 25,8 

Leśnica 134,6 9,9 4,2 69,5 51,1 

Strzelce Opolskie 124,6 12,7 10,0 47,6 54,3 

Ujazd 124,8 23,7 6,9 47,1 47,1 

Zawadzkie 87,2 –  17,4 9,8 60,0 

KKSOF razem 113,2 10,3 12,2 40,7 50,0 

Województwo Opolskie 90,3 8,3 10,5 39,5 32,1 

Polska 91,2 6,2 9,1 36,6 39,3 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Drogi publiczne: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
97 Drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
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TABELA 109: Gęstość sieci drogowej w 2013 roku (II). 

 

Jednostka 

administracyjna 

Drogi publiczne o nawierzchni twardej98 w km na 1000 mieszkańców 

Ogółem w tym: 

krajowe wojewódzkie powiatowe gminne 

Bierawa 12,7 –  4,2 3,1 5,4 

Cisek 14,1 –  3,3 5,7 5,1 

Kędzierzyn – Koźle  3,1 0,3 0,2 0,9 1,7 

Pawłowiczki 19,8 1,5 1,7 9,7 7,0 

Polska Cerekiew 16,1 2,4 3,0 4,9 5,8 

Reńska Wieś 16,0 3,5 0,2 4,5 7,8 

Jemielnica 10,2 –  1,3 4,8 4,1 

Leśnica 15,9 1,2 0,5 8,2 6,0 

Strzelce Opolskie 8,1 0,8 0,6 3,1 3,5 

Ujazd 16,3 3,1 0,9 6,2 6,2 

Zawadzkie 6,0 –  1,2 0,7 4,1 

KKSOF razem 8,4 0,8 0,9 3,0 3,7 

Województwo Opolskie 8,5 0,8 1,0 3,7 3,0 

Polska 7,4 0,5 0,7 3,0 3,2 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 

 

Ogółem na koniec 2013 roku na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego i strzeleckiego99 zarejestrowanych 

było 107539 pojazdów, z czego 85470 to samochody osobowe, co stanowiło 15,33 % z ogółu pojazdów w 

województwie (15,48 % z ogółu samochodów osobowych). Oba współczynniki są niższe od udziału obu powiatów 

w populacji województwa (17,25 %). Współczynniki dotyczące ilości pojazdów ogółem oraz poszczególnych 

rodzajów pojazdów na 1000 mieszkańców były (poza motocyklami i motorowerami) niższe od średniej dla 

województwa opolskiego. Warto zwrócić uwagę, że współczynniki gęstości, obliczane na 100 km² powierzchni. są 

na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego znacznie wyższe od średniej notowanej zarówno dla powiatu 

strzeleckiego jak i w skali całego województwa. Niewątpliwe w tym przypadku wartość prezentowanych 

wskaźników podwyższają dane obejmujące miasto Kędzierzyn – Koźle, a w powiecie strzeleckim obniża je 

relatywnie duża powierzchnia powiatu w stosunku do zamieszkującej ludności. 

 

TABELA 110: Podstawowe współczynniki dotyczące nasycenia motoryzacją w 2013 roku. 

 

Wyszczególnienie Powiat Kędzierzyńsko – 

Kozielski 

Powiat Strzelecki Województwo Opolskie 

1 2 3 4 

Pojazdy ogółem 60275 47264 701399 

Samochody osobowe 48033 37437 552176 

Motocykle 2086 2034 24988 

                                                 
98 Drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
99 GUS nie publikuje danych w podziale na poszczególne gminy, stąd dane dla powiatu strzeleckiego obejmują również 
gminy Izbicko i Kolonowskie, nie wchodzące w skład KKSOF. 
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1 2 3 4 

Motorowery 4125 5092 41734 

Samochody ciężarowe 5125 3541 68534 

Autobusy 205 140 2482 

Współczynniki na 1000 mieszkańców 

Pojazdy ogółem 620,2 621,2 698,3 

Samochody osobowe 494,3 492,1 549,7 

Motocykle 21,5 26,7 24,9 

Motorowery 42,4 66,9 41,6 

Samochody ciężarowe 52,7 46,5 68,2 

Autobusy 2,1 1,8 2,5 

Współczynniki na 100 km² 

Pojazdy ogółem 9644 6353 7452 

Samochody osobowe 7685 5032 5867 

Motocykle 334 273 265 

Motorowery 660 684 443 

Samochody ciężarowe 820 476 728 

Autobusy 33 19 26 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015. 

 

W Kędzierzynie – Koźlu największy ruch pojazdów występuje na drodze krajowej nr 40, którą tworzy ciąg ulic: 

Aleja Armii Krajowej, Aleja Jana Pawła II, Przyjaźni, Strzelecka, Sławięcicka i Von Eichendorffa. 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 (ulice: Głubczycka, 24 kwietnia, Racławicka) i 423 (ul. Kłodnicka). Drogi te obciążone są ruchem pojazdów 

zarówno tranzytowych jak i lokalnych. Kolejna grupa ulic o znacznym natężeniu ruchu, zwłaszcza w okresie 

porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, to główne „wewnętrzne” arterie miasta: ul. Kozielska na 

Osiedlu Pogorzelec, Aleja Jana Pawła II w Śródmieściu oraz ulice Chrobrego i Piastowska w Koźlu. Poza 

wymienionymi drogami nadmierny ruch pojazdów występuje także na ulicach łączących Aleję Armii Krajowej z 

ulicami Kozielską i Aleją Jana Pawła II. 

 

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). Droga nr 

94 stanowi główną oś komunikacyjną miasta i przebiega w niewielkiej odległości od terenów mieszkaniowych. 

Jednocześnie znacznym obciążeniem ruchu samochodowego objęte są wszystkie drogi krzyżujące się z trasą nr 

94, zwłaszcza na odcinku pomiędzy ulicami Gogolińską i Ujazdowską / Stawową. Poza wymienionymi drogami 

nadmierny ruch pojazdów występuje praktycznie w całym rejonie Starego Miasta (Rynku), charakteryzującego się 

gęstą siecią wąskich, jednokierunkowych uliczek. 

 

Na terenie miasta Zawadzkie największy ruch pojazdów obserwowany jest na drodze wojewódzkiej nr 901 (ul. 

Opolska). Stanowi ona główną oś komunikacyjną miasta i przebiega w niewielkiej odległości od terenów 

mieszkaniowych. W Ujeździe problemem jest przede wszystkim tranzytowy ruch pojazdów na drodze krajowej nr 
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40 (ulice: 3–go Maja, Kościuszki, Sławięcicka). W Leśnicy, położonej poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, 

ruch pojazdów jest mały, a jego lokalna skala nie stanowi problemu dla wydolności układu drogowego. 

 

Na terenach wiejskich KKSOF problem nadmiernego ruchu pojazdów dotyczy przede wszystkim dróg krajowych 

oraz w mniejszym stopniu dróg wojewódzkich, przebiegających przez poszczególne miejscowości (podrozdziały 

„drogi krajowe” i „drogi wojewódzkie”). Ruch na drogach powiatowych i gminnych jest niewielki. Lokalnie większe 

natężenie ruchu pojazdów występuje na drogach prowadzących do zakładów przemysłowych, zwłaszcza do 

zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego i górniczych, a także w trakcie szczytu prac polowych (transport 

rolniczy, zwłaszcza w rejonie gmin: Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś). 

 

Generalnie problem dominacji transportu indywidualnego nad publicznym 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, bogatej oferty 

usługowej. Układ komunikacyjny w centralnych rejonach tych miast staje się niewydolny i cechuje się wysokim 

stopniem kongestii. Kongestia100, czyli zatłoczenie na szlakach komunikacyjnych, może powstawać: 

� w miejscach o niedostatecznej przepustowości nazywanych „wąskimi gardłami”. Jest to tak zwana 

kongestia pierwotna. W krajach o wysokim poziomie motoryzacji występuje szczególny rodzaj kongestii 

pierwotnej (można ją nazwać węzłową), kiedy to w wyniku przekroczenia zdolności przepustowej 

skrzyżowania stanowiącego „wąskie gardło” na pewnym obszarze miasta dochodzi do zatrzymania 

ruchu na wyodrębnionym obszarze przylegającym do tego skrzyżowania; 
� w miejscach, które nie są „wąskimi gardłami”, ale w wyniku wystąpienia kongestii pierwotnej wtórnie 

ulegają zatłoczeniu gdyż ruch omijający odcinek krytyczny kieruje się w inne miejsca powodując także 

tam przekroczenie zdolności przepustowej. Ten rodzaj kongestii można nazywać kongestią wtórną. 
 

Osobnym problemem jest niewystarczająca ilość miejsc parkingowych na terenach miejskich i dotyczy to przede 

wszystkim centralnych rejonów Strzelec Opolskich, w mniejszym stopniu Kędzierzyna – Koźle i pozostałych 

miast. Podobny problem dotyczy miejscowości Góra Świętej Anny w gminie Leśnica. Jej niewystarczająca 

„pojemność parkingowa” nie jest w stanie sprostać rosnącemu ruchowi turystycznemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Według: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kongestia 
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TABELA 111: Generalny pomiar ruchu na drogach krajowych województwa opolskiego w 2010 roku – średni dobowy ruch pojazdów na drogach krajowych w punkach 

pomiarowych w 2010 roku. 

 

 

Nr 

drogi 

Pikietaż Długość 

odcinka 

(km) 

 

Przebieg 

 

Pojazdy 

ogółem 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych 

 

początek 

 

koniec 

 

motocykle 

samochody 

osobowe 

lekkie 

samochody 

ciężarowe 

samochody ciężarowe  

autobusy 

ciągniki 

rolnicze 

 

rowery bez 

przyczepy 

z  

przyczepą 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A4 251,5 273,1 21,6  „Gogolin” – „Olszowa” 26570 44 15972 2399 1300 6754 101 0 0 

A4 273,1 278,7 5,6  „Olszowa” – „Nogowczyce” 26533 46 15836 2871 1127 6533 120 0 0 

A4 278,7 287,8 9,1 „Nogowczyce” – „Łany” 31830 57 19280 3233 1468 7612 180 0 0 

38 15,5 31,2 15,7 Głubczyce – Pawłowiczki 2346 17 1707 315 107 122 26 52 11 

38 31,2 40,0 10,7 Pawłowiczki – Reńska Wieś 4070 65 3381 190 101 283 32 18 83 

40 40,8 59,3 18,5 Głogówek – Większyce  2742 34 2064 287 119 181 27 10 43 

40 59,3 63,0 3,7 Większyce – Kędzierzyn–Koźle  11434 102 9535 965 212 258 347 15 336 

40 63,0 66,2 3,2 Kędzierzyn – Koźle (przejście nr 1) 11813 94 10188 779 347 245 138 22 192 

40b 0,0 1,6 1,6 Kędzierzyn – Koźle (obwodnica1) 8166 46 6607 700 197 535 69 12 10 

40b 1,6 4,9 3,4 Kędzierzyn – Koźle (obwodnica2) 16928 125 14057 1267 388 729 347 15 59 

40 66,2 70,6 4,4 Kędzierzyn – Koźle (obwodnica) 11299 84 9554 930 301 402 20 8 186 

40 70,6 80,4 9,7 Kędzierzyn – Koźle (przejście nr 2) 6578 64 5410 482 219 385 10 8 119 

40 80,4 85,9 5,6 Kędzierzyn–Koźle – granica wojew. 4564 88 3560 409 166 298 31 12 114 

45 34,8 51,4 16,6 granica wojew. – Reńska Wieś 5147 61 3665 486 144 734 35 22 76 

45 51,4 52,3 0,9 Reńska Wieś – obwodnica  7276 49 5247 738 231 911 62 38 12 

45 52,3 54,2 1,9 obwodnica – Większyce  6442 48 4779 563 239 765 29 19 28 

45 54,2 73,3 18,8 Większyce – Krapkowice  5339 37 3875 497 238 647 29 16 129 



Strona 301 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

88 0,0 6,5 6,5 Strzelce Opolskie – Nogowczyce  6588 24 3974 568 330 1588 100 4 9 

94 203,7 214,2 10,5 Izbicko – Strzelce Opolskie  9122 61 6958 801 334 825 129 14 121 

94 214,2 219,1 4,9 Strzelce Opolskie (przejście) 8487 53 6636 575 354 745 113 11 278 

94 219,1 230,4 11,3 Strzelce Opolskie – granica wojew. 3850 31 3243 254 100 178 35 9 30 

Źródło: GDDKiA, 2015. 

 

TABELA 112: Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich województwa opolskiego w 2010 roku – średni dobowy ruch pojazdów na drogach wojewódzkich w punktach 

pomiarowych w 2010 roku. 

 

 

Nr 

drogi 

Pikietaż Długość 

odcinka 

(km) 

 

Przebieg 

 

Pojazdy 

ogółem 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych 

 

początek 

 

koniec 

 

motocykle 

samochody 

osobowe 

lekkie 

samochody 

ciężarowe 

samochody ciężarowe  

autobusy 

ciągniki 

rolnicze 

 

Rowery bez 

przyczepy 

z przyczepą 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

408 0,0 1,7 1,7 DK 40 – Kędzierzyn–Koźle  6679 100 5417 528 167 314 140 13 b.d. 

408 1,7 7,7 5,9 Kędzierzyn–Koźle – Bierawa  5649 85 4744 339 130 311 34 6 b.d. 

408 7,7 20,7 13,0 Bierawa – granica województwa 3247 78 2422 182 88 455 19 3 b.d. 

409 20,4 40,9 20,4 Gogolin – Strzelce Opolskie 4886 83 4207 322 93 107 64 10 b.d. 

409 40,9 42,8 2,0 Strzelce Opolskie – DK 94 5042 76 4401 222 106 166 61 10 b.d. 

410 0,0 6,8 6,8 DW 418 – Brzeźce  2757 66 2326 163 55 108 28 11 b.d. 

417 9,2 24,9 15,7 Szonów – DK 38 683 10 488 69 38 46 5 27 b.d. 

417 24,9 34,0 9,0 DK 38 – granica województwa 586 6 470 49 17 22 9 13 b.d. 

418 0,0 1,9 1,9 DK 45 – Koźle  3398 68 2864 262 78 65 34 27 b.d. 

418 1,9 3,6 1,7 Koźle – DK 40 11326 136 9491 861 283 170 362 23 b.d. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

421 0,0 8,8 8,8 Szczyty – DK 45 545 14 435 22 7 27 14 26 b.d. 

421 8,8 14,5 5,6 DK 45 – granica województwa 1000 19 699 98 52 24 45 63 b.d. 

422 0,0 9,3 9,3 Błażejowice – Dziergowice  761 32 621 40 13 4 21 30 b.d. 

423 40,3 47,6 7,4 Zdzieszowice – Koźle  3726 37 3217 220 89 130 26 7 b.d. 

423 47,6 49,6 2,0 Koźle – DK 40 6173 62 5389 438 130 117 25 12 b.d. 

425 0,0 10,6 10,6 Bierawa – granica województwa 2588 47 2168 202 52 96 18 5 b.d. 

426 0,0 14,6 14,6 Zawadzkie – Strzelce Opolskie 6880 89 5133 530 268 791 55 14 b.d. 

426 14,6 16,9 2,3 Strzelce Opolskie – DK 94 6494 91 5202 539 156 468 32 6 b.d. 

426 16,9 19,1 2,2 DK 94 – Strzelce Opolskie  4373 61 3530 332 114 297 26 13 b.d. 

426 19,1 23,7 4,6 Strzelce Opolskie – Olszowa 3880 31 3197 225 97 299 23 8 b.d. 

426 23,7 33,6 9,9 Olszowa – Kędzierzyn–Koźle  3859 50 3099 324 112 239 23 12 b.d. 

427 0,0 6,8 6,8 DK 45 – Dzielnica  345 19 251 23 10 5 9 28 b.d. 

463 19,6 38,6 19,0 Ozimek – Zawadzkie  2458 66 2061 199 47 71 12 2 b.d. 

901 30,5 34,2 3,7 DW 426 – Zawadzkie  5393 113 4616 324 119 178 27 16 b.d. 

901 34,2 41,7 7,5 Zawadzkie – granica województwa  3207 51 2547 285 106 173 26 19 b.d. 

Źródło: ZDW Opole, 2015. 
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RYCINA 19: Sieć głównych szlaków komunikacyjnych na terenie KKSOF. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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8. 7. Komunikacja autobusowa. 

 

8.7.1. Miejska komunikacja autobusowa. 

 

Na terenie KKSOF miejska komunikacja autobusowa prowadzona jest w Kędzierzynie – Koźlu i Zawadzkiem. 

 

KĘDZIERZYN – KOŹLE: 

 

Miejski Zakład Komunikacyjny (MZK) w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o. prowadzi autobusowe przewozy 

pasażerskie na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle i uzupełniająco dla miasta Ujazd i miejscowości Brzeźce 

(gmina Bierawa). Łącznie MZK oferuje mieszkańcom 12 linii autobusowych w następujących relacjach: 

� Linia nr 1: Azoty – Koźle Stadion. Długość 17,2 km; 

� Linia nr 2: Rogi Stocznia – Osiedle Piastów. Długość 15,9 km; 

� Linia nr 3: Elektrownia Blachownia – Kuźniczka. Długość 12,0 km; 

� Linia nr 4: Koźle, ul. Głubczycka – Kędzierzyn, dworzec PKP. Długość 16,7 km; 

� Linia nr 5: (Ujazd, PKS) – Sławięcice – Partyzantów. Długość 18,3 km; 

� Linia nr 6: Koźle Rogi – Koźle, ul. Głubczycka. Długość 6,3 km; 

� Linia nr 7: Azoty, Brama OXO – Blachownia Biurowiec. Długość 13,2 km; 

� Linia nr 8: (Brzeźce, PKS) – Partyzantów – Elektrownia Blachownia. Długość 12,6 km; 

� Linia nr 9: Bema – Sławięcice. Długość 17,6 km; 

� Linia nr 12: Rogi Stocznia – Osiedle Piastów. Długość 15,9 km; 

� Linia nr 13: Elektrownia Blachownia – Koźle, dworzec PKP. Długość 17,7 km; 

� Linia N: Koźle, dworzec PKP – Sławięcice. Długość 30,5 km. 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że komunikacja autobusowa prowadzona przez MZK obsługuje cały obszar 

miasta wraz ze wszystkimi osiedlami. Kędzierzyn – Koźle jest miastem o układzie podłużnym, w efekcie czego 

sieć transportowa, a w ślad za nią przebieg głównych linii komunikacyjnych, ukształtował się pasmowo. Łączna 

długość autobusowej sieci komunikacyjnej wynosi 171,7 km. Według Planu Zrównoważonego Rozwoju 

Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Kędzierzyn – Koźle na lata 2013 – 2022
101 cechą 

charakterystyczną komunikacji miejskiej Kędzierzyna – Koźle są znaczne długości wszystkich linii (średnia 15,68 

km), z których najkrótsza ma 12 km, nie licząc linii nr 6 kursującej tylko w Koźlu. Długości te są efektem 

istniejącego układu drogowego miasta oraz realizacją przewozów pasażerskich, do głównych generatorów ruchu, 

bez stosowania systemu przesiadkowego. Przez miasto przebiega de facto jeden główny ciąg komunikacyjny: 

� ulice: Chrobrego – Piastowska – Łukasiewicza – Dunikowskiego – Wyspiańskiego – Kozielska – Aleja 

Jana Pawła II – Krzywoustego – Królowej Jadwigi – Przyjaźni – Tuwima – Zwycięstwa – Szkolna – 

Przyjaźni – Energetyków – (Strzelecka – Sławięcicka), 

oraz następujące ciągi uzupełniające: 

� ulice: Stoczniowców – Główna – Kochanowskiego – Piastowska – Racławicka – 24 kwietnia – 

Głubczycka; 

� ulice: 1–go Maja – Harcerska – Wojska Polskiego – Waryńskiego – Mostowa; 

� ulice: Portowa – Szymanowskiego – Kłodnicka – Krasickiego – Jagiellońska; 

� ulice: Grunwaldzka – Brzechwy – Fredry – Szpaków – Sławięcicka. 

                                                 
101 Uchwała nr XXXVIII/475/13 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 28 czerwca 2013 roku. 
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TABELA 113: Liczba par kursów na danej linii komunikacyjnej MZK Kędzierzyn – Koźle sp. z o.o. Stan na II 2015. 

 

Nr linii Dni robocze Dni wolne 

soboty niedziele święta 

1 68 34 13 

2 23 9 10 9 

3 20 13 

4 12 – 

5 29 (2)102 11 (5)103 

6 3 – 

7 4 1 

8 4 (1)104 – 

9 20 11 

12 12 21 9 – 

13 27 20 

N – 2 

Źródło: http://www.mzkkk.pl/rozklad_jazdy.html  

 

Generalnie sieć komunikacyjna MZK Kędzierzyn – Koźle sp. z o.o. składa się z jednej linii głównej (1) oraz 5 linii 

podstawowych (2, 3, 5, 9, 13), biegnących niemal przez całe miasto i obsługujących przede wszystkim centralne, 

a więc o największej gęstości zaludnienia rejony Kędzierzyna – Koźle (osiedla: Piastów, Pogorzelec, Stare 

Miasto, Śródmieście, Zachód). Ponadto prowadzą do największych zakładów przemysłowych. Linia nr 12 jest 

uzupełnieniem dla linii nr 2. Linie nr 7 i 8 to linie szczytowe, zaś linia nr 4 kursuje tylko w dni robocze (podobnie 

jak linie nr 6 i 8). Linia nr 6 jako jedyna obsługuje mniejszy obszar (Koźle). Szczególnie ważną rolę pełnią linie nr: 

1, 2, 3, 4, 5, 9 i 12, umożliwiając skomunikowanie najbardziej oddalonych osiedli (Cisowa, Miejsce Kłodnickie, 

Kłodnica, Kuźniczka, Lenartowice, Sławięcice) z centralnymi rejonami miasta (Stare Miasto, Śródmieście). Trasy 

tylko dwóch linii, obejmując Brzeźce (8) oraz Ujazd (5), wykraczają poza obszar administracyjny Kędzierzyna – 

Koźle, ale wykonują one śladową część pracy przewozowej w ramach publicznego transportu zbiorowego. 

Największa częstotliwość kursowania autobusów dotyczy Osiedla Śródmieście (średnio co 5 minut), a najniższa 

Osiedla Lenartowice (średnio co 2 godziny). Większość linii posiada wariantowe przebiegi (skrócona relacja, 

odnogi) co jest słabo czytelne na tle całej sieci komunikacyjnej i powoduje także, że liczba kursów pomiędzy 

skrajnymi przystankami na danej linii nie odpowiada liczbie kursów przedstawionych w powyższej tabeli.  

 

ZAWADZKIE: 

 

Na terenie gminy Zawadzkie funkcjonuje komunikacja gminna, obsługiwana przez PKS Strzelce Opolskie SA na 

zlecenie gminy Zawadzkie, w relacji: Zawadzkie – Żędowice – Kielcza – Krupski Młyn. Przebieg trasy sugeruje, 

że jest to komunikacja międzygminna, a nawet międzyregionalna, zważywszy na przekroczenie granicy nie tylko 

gmin (Zawadzkie i Krupski Młyn) czy powiatów (strzelecki i tarnogórski), ale nawet województw (opolskie i 

                                                 
102 Kursy z Ujazdu. 
103 Kursy z Ujazdu. 
104 Kursy z przystanku Brzeźce, PKS (gmina Bierawa). 
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śląskie). Przebieg ten wynika przede wszystkim ze specyficznego ukształtowania sieci osadniczej, a fakt 

regularnej obsługi całego miasta Zawadzkie pozwala na umieszczenie jej w niniejszym podrozdziale. 

 

Jak wspomniano na wstępie komunikacja gminna obsługuje miasto Zawadzkie (przebiegając na całej jego 

długości wzdłuż ul. Opolskiej), wsie Żędowice i Kielcza oraz łączy je z miejscowością Krupski Młyn. Długość linii 

wynosi około 18,5 km. Obecnie (II 2015) w dni robocze linię obsługują 4 pary kursów (2 poranne, 1 w okolicach 

południa, 1 popołudniu). Czas przejazdu pomiędzy skrajnymi przystankami (Zawadzkie, Parking Cmentarz – 

Krupski Młyn, Słoneczna) wynosi 35 min. Komunikacja nie funkcjonuje w dni wolne od pracy. 

 

8.7.2. Międzymiastowa (międzygminna) komunikacja autobusowa. 

 

Zasadniczo przewozy pasażerskie obejmujące wszystkie gminy KKSOF prowadzą 2 podmioty: Arriva sp. z o.o. 

na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego i PKS Strzelce Opolskie SA na terenie powiatu strzeleckiego. 

Poniżej analizie poddano wyłącznie połączenia komunikacyjne zawierające się w granicach KKSOF, zgodnie z 

obecnie obowiązującym rozkładem jazdy. 

 

POWIAT KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKI: 

 

Arriva sp. z o.o. formalnie obsługuje 29 linii komunikacyjnych. Wśród nich można wyróżnić 13 zasadniczych 

szlaków (relacji) komunikacyjnych, dla których przystankiem początkowym i końcowym jest dworzec autobusowy 

w Koźlu na Placu Raciborskim: 

� Kędzierzyn–Koźle – Brzeźce – Stare Koźle – Bierawa – Lubieszów – Grabówka – Korzonek – Ortowice 

– Stara Kuźnia – Kotlarnia (obejmuje tylko gminę Bierawa); 

� Kędzierzyn–Koźle – Brzeźce – Stare Koźle – Bierawa – Lubieszów – Dziergowice – Solarnia (obejmuje 

tylko gminę Bierawa); 

� Kędzierzyn–Koźle – Kobylice – Landzmierz – Cisek – Roszowicki Las – Roszowice – Dzielnica – Łany – 

Błażejowice – Miejsce Odrzańskie – Podlesie – Przewóz, opcjonalnie od Dzielnicy: Przewóz – Podlesie 

– Miejsce Odrzańskie – Błażejowice – Łany (obejmuje tylko gminę Cisek); 

� Kędzierzyn–Koźle – Kobylice – Landzmierz – Cisek – Sukowice – Zakrzów – Steblów – Nieznaszyn – 

Roszowice – Dzielnica – Przewóz (obejmuje gminy Cisek i Polska Cerekiew); 

� Kędzierzyn–Koźle – Kobylice – Landzmierz – Cisek – Sukowice – Zakrzów – Steblów – Nieznaszyn – 

Jaborowice – Polska Cerekiew (obejmuje gminy Cisek i Polska Cerekiew); 

� Kędzierzyn–Koźle – Kobylice – Landzmierz – Cisek – Sukowice – Zakrzów – Jaborowice Polska 

Cerekiew – Ligota Mała – Ciężkowice – Witosławice – Dzielawy – Wronin (obejmuje gminy Cisek i 

Polska Cerekiew); 

� Kędzierzyn–Koźle – Reńska Wieś – Długomiłowice – Polska Cerekiew – Ciężkowice – Witosławice – 

Dzielawy – Wronin (obejmuje gminy Reńska Wieś i Polska Cerekiew); 

� Kędzierzyn–Koźle – Reńska Wieś – Długomiłowice – Naczysławki – Gierałtowice – Przedborowice – 

Pawłowiczki – Ostrożnica – Połowa – Ligota Mała – Polska Cerekiew – Ciężkowice – Witosławice – 

Dzielawy – Wronin (obejmuje gminy: Reńska Wieś, Pawłowiczki i Polska Cerekiew); 

� Kędzierzyn–Koźle – Reńska Wieś – Długomiłowice – Naczysławki – Gierałtowice – Przedborowice – 

Pawłowiczki – Ostrożnica – Chrósty – Radoszowy – Dobieszów – Dobrosławice – Maciowakrze – 

Grudynia Wielka – Jakubowice – Milice – Grudynia Mała, opcjonalnie od Pawłowiczek przez Ucieszków i 

dalej od Grudyni Wielkiej po trasie (obejmuje gminy Reńska Wieś i Pawłowiczki); 
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� Kędzierzyn–Koźle – Większyce – Radziejów – Pociękarb – Bytków – Łężce – Urbanowice – Gościęcin – 

Kózki – Gościęcin – Ligota Wielka – Karchów – Borzysławice – Ucieszków, opcjonalnie: Kędzierzyn–

Koźle – Reńska Wieś – Łężce i dalej po trasie (obejmuje gminy Reńska Wieś i Pawłowiczki); 

� Kędzierzyn–Koźle – Reńska Wieś – Długomiłowice – Naczysławki – Gierałtowice – Przedborowice – 

Łężce – Bytków – Pociękarb – Radziejów – Większyce – Kędzierzyn–Koźle (obejmuje gminy Reńska 

Wieś i Pawłowiczki); 

� Kędzierzyn–Koźle – Większyce – Komorno – Poborszów – Mechnica – Kamionka (obejmuje tylko gminę 

Reńska Wieś); 

� Kędzierzyn–Koźle – Łężce – Bytków – Pociękarb – Radziejów – Większyce – Pokrzywnica – Większyce 

– Komorno – Poborszów (obejmuje tylko gminę Reńska Wieś). 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że wszystkie miejscowości na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego 

objęte są zbiorową komunikacją autobusową, przy czy bezpośredniego połączenia z Kędzierzynem – Koźle nie 

posiadają wsie sołeckie Goszyce (gmina Bierawa) i Grzędzin (gmina Polska Cerekiew). Warto nadmienić, że 

południowa część powiatu objęta jest siecią połączeń realizowanych przez PKS Racibórz sp. z o.o. (połączenia z 

Raciborzem), a wschodnia przez PKS Głubczyce sp. z o.o. (połączenia z Głubczycami). 

 

POWIAT STRZELECKI: 

 

PKS Strzelce Opolskie SA formalnie obsługuje 13 linii komunikacyjnych. Wśród nich można wyróżnić 11 

zasadniczych szlaków (relacji) komunikacyjnych, dla których przystankiem początkowym i końcowym jest 

dworzec autobusowy w Strzelcach Opolskich przy ul. Powstańców Śląskich: 

� Strzelce Opolskie – Szczepanek – Jemielnica – Piotrówka – Wierchlesie – Zawadzkie – Żędowice – 

Kielcza (obejmuje gminy: Strzelce Opolskie, Jemielnica i Zawadzkie); 

� Strzelce Opolskie – Szczepanek – Jemielnica – Gąsiorowice – Piotrówka – Łaziska – Piotrówka – Barut 

(obejmuje gminy Strzelce Opolskie i Jemielnica); 

� Strzelce Opolskie – Dziewkowice – Warmątowice – Błotnica Strzelecka – Centawa – Błotnica – Płużnica 

(obejmuje gminy Strzelce Opolskie i Jemielnica); 

� Strzelce Opolskie – Dziewkowice – Brzezina – Grzeboszowice – Sieroniowice – Balcarzowice – 

Sieroniowice – Nogowczyce – Jaryszów – Ujazd – Niezdrowice (obejmuje gminy Strzelce Opolskie i 

Ujazd); 

� Strzelce Opolskie – Księży Las – Olszowa – Zimna Wódka – Stary Ujazd – Ujazd (obejmuje gminy 

Strzelce Opolskie i Ujazd); 

� Strzelce Opolskie – Księży Las – Olszowa – Klucz – Zalesie Śląskie – Lichynia – Leśnica (obejmuje 

gminy: Strzelce Opolskie, Ujazd i Leśnica); 

� Strzelce Opolskie – Biadacz – Dolna – Poręba – Leśnica (obejmuje gminy Strzelce Opolskie i Leśnica); 

� Strzelce Opolskie – Rozmierka – Rozmierz – Sucha – Szymiszów Osiedle – Szymiszów – Rożniątów – 

Strzelce Opolskie (obejmuje tylko gminę Strzelce Opolskie); 

� Strzelce Opolskie – Rożniątów – Kalinów – Kalinowice – gmina Izbicko (w ramach KKSOF obejmuje 

tylko gminę Strzelce Opolskie); 

� Strzelce Opolskie – Rozmierka – Rozmierz – Grodzisko – gmina Izbicko (w ramach KKSOF obejmuje 

tylko gminę Strzelce Opolskie); 

� Strzelce Opolskie – Rozmierka – Jędrynie – Osiek – Kadłub – gmina Kolonowskie (w ramach KKSOF 

obejmuje tylko gminę Strzelce Opolskie). 
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Z powyższego zestawienia wynika, że na terenie powiatu strzeleckiego komunikacja autobusowa nie dociera 

obecnie tylko do wsi Czarnocin i Krasowa w gminie Leśnica. Miejscowości położone w północno – zachodniej 

części gminy Leśnica (Kadłubiec, Góra Świętej Anny, Wysoka) oraz południowo – zachodniej części gminy 

Strzelce Opolskie (Ligota Dolna, Ligota Górna, Niwki) obsługiwane są poprzez kursy ze Strzelec Opolskich w 

kierunku Gogolina, Krapkowic i Zdzieszowic.  

 

Ponadto w obrębie KKSOF Arriva sp. z o.o. i PKS Strzelce Opolskie SA oferują przewozy pomiędzy oboma 

powiatami na następujących głównych szlakach (relacjach): 

� Kędzierzyn–Koźle (Koźle – Kłodnica – Pogorzelec – Śródmieście – Osiedle Piastów – Lenartowice – 

Blachownia – Sławięcice) – Ujazd – Jaryszów – Nogowczyce – Sieroniowice – Grzeboszowice – 

Brzezina – Strzelce Opolskie (obejmuje gminy: Kędzierzyn – Koźle, Ujazd i Strzelce Opolskie); 

� Strzelce Opolskie – Olszowa – Klucz – Zalesie Śląskie – Lichynia – Leśnica – (Zdzieszowice) – 

Kędzierzyn–Koźle (obejmuje gminy: Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica i Kędzierzyn – Koźle); 

� Kędzierzyn–Koźle (Koźle – Kłodnica – Pogorzelec – Śródmieście – Osiedle Piastów – Lenartowice – 

Blachownia – Sławięcice) – Zalesie Śląskie – Lichynia – Leśnica (obejmuje gminy Kędzierzyn – Koźle i 

Leśnica); 

� Kędzierzyn–Koźle (Koźle – Kłodnica – Pogorzelec – Śródmieście – Kuźniczka – Cisowa) – Łąki 

Kozielskie – Raszowa – Leśnica (obejmuje gminy Kędzierzyn – Koźle i Leśnica); 

� Kędzierzyn–Koźle (Koźle – Kłodnica) – Raszowa – Leśnica (obejmuje gminy Kędzierzyn – Koźle i 

Leśnica). 

 

Przez teren KKSOF przebiegają również kursy, w tym przelotowe, wykraczające poza granice subregionu, 

prowadzone przez lokalnych i zewnętrznych przewoźników. Główne trasy to: 

� Kędzierzyn–Koźle – Głogówek (obejmują także gminę Reńska Wieś i Pawłowiczki); 

� Kędzierzyn–Koźle – Głubczyce (obejmują także gminy Reńska Wieś i Pawłowiczki); 

� Kędzierzyn–Koźle – Racibórz (obejmują także gminy Bierawa, Cisek i Polska Cerekiew);  

� Kędzierzyn–Koźle – Zdzieszowice; 

� Strzelce Opolskie – Gogolin – Krapkowice (obejmują także gminę Leśnica); 

� Strzelce Opolskie – Opole; 

� Strzelce Opolskie – Zdzieszowice (obejmują także gminę Leśnica).  

 

Analizie poddano także częstotliwość połączeń autobusowych pomiędzy głównymi miastami subregionu a 

pozostałymi ośrodkami gminnymi. Wyodrębniono w tym celu 4 przedziały czasowe:  

� od godziny 05:00 do 08:59 (wyjazdy do pracy i do szkół); 

� od godziny 09:00 do 12:59; 

� od godziny 13:00 do 17:59 (powroty ze szkół i z pracy); 

� od godziny 18:00 do 23:00. 
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TABELA 114: Częstotliwość połączeń autobusowych105 łączących główne ośrodki na terenie KKSOF. 

 

 

Połączenie 

 

Przedziały czasowe Czas 

przejazdu 

(minuty) 

05:00 – 08:59 09:00 – 12:59 13:00 – 17:59 18:00 – 23:00 

Kędzierzyn–Koźle – Bierawa  1 2 4 – 28 – 33  

Kędzierzyn–Koźle – Cisek 3 4 5 – 15 – 17  

Kędzierzyn–Koźle – Pawłowiczki 2 3 7 1 19 – 30 

Kędzierzyn–Koźle – Polska Cerekiew 5 4 7 – 22 – 45  

Kędzierzyn–Koźle – Reńska Wieś 6 5 9 1 5 

Kędzierzyn–Koźle – Leśnica  3 1 2 – 20 – 50 

Kędzierzyn–Koźle – Strzelce Opolskie 1 1  – 70 

Kędzierzyn–Koźle – Ujazd  1 1 3 – 40 

Strzelce Opolskie – Jemielnica  3 3 5 1 12 – 13  

Strzelce Opolskie – Leśnica  2 1 5 – 30 

Strzelce Opolskie – Ujazd  2 3 5 – 30 

Strzelce Opolskie – Zawadzkie  3 2 4 1 28 

Bierawa – Kędzierzyn–Koźle  4 3 1 – 17 – 25 

Cisek – Kędzierzyn–Koźle 5 5 4 – 15 – 18 

Pawłowiczki – Kędzierzyn–Koźle 5 3 2 1 20 – 32 

Polska Cerekiew – Kędzierzyn–Koźle 7 4 6 1 20 – 45 

Reńska Wieś – Kędzierzyn–Koźle 10 4 10 2 5 – 7 

Leśnica – Kędzierzyn–Koźle 2 2 1 – 25 – 49 

Strzelce Opolskie – Kędzierzyn–Koźle  1 1 1 – 56 

Ujazd – Kędzierzyn–Koźle 2 1 2 – 26 – 32 

Jemielnica – Strzelce Opolskie 6 2 4 – 12 – 13  

Leśnica – Strzelce Opolskie  3 2 3 – 25 – 30  

Ujazd – Strzelce Opolskie  5 3 4 – 30 

Zawadzkie – Strzelce Opolskie  3 2 4 – 28 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie rozkładów jazdy autobusów, II 2015.  

 

Przede wszystkim należy podkreślić, że wszystkie powyższe połączenia są realizowane tylko w dni robocze. 

Analizując częstotliwość połączeń autobusowych w zakresie poszczególnych przedziałów czasowych należy 

stwierdzić, że z oczywistych powodów najwięcej kursów odnotowywanych jest w okresach związanych z 

dojazdami i powrotami do pracy i szkoły (godziny: 05:00 – 08:59 oraz 13:00 – 17:59). Liczba kursów w wyżej 

wymienionych godzinach w stosunku do wszystkich kursów na dobę w dni robocze i w dni nauki szkolnej na 

poszczególnych odcinkach prezentuje się w następujący sposób: 

� Kędzierzyn–Koźle – Bierawa: 5 kursów na 7 ogółem (5 na 8 z powrotem); 

� Kędzierzyn–Koźle – Cisek: 8 kursów na 12 ogółem (9 na 14 z powrotem); 

� Kędzierzyn–Koźle – Pawłowiczki: 9 kursów na 13 ogółem (7 na 11 z powrotem); 

� Kędzierzyn–Koźle – Polska Cerekiew: 12 kursów na 16 ogółem (13 na 18 z powrotem); 

                                                 
105 Z wyłączeniem przelotowych kursów pospiesznych. 



Strona 310 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

� Kędzierzyn–Koźle – Reńska Wieś: 15 kursów na 21 ogółem (20 na 26 z powrotem); 

� Kędzierzyn–Koźle – Leśnica: 5 kursów na 6 ogółem (3 na 5 z powrotem); 

� Kędzierzyn–Koźle – Ujazd: 4 kursy na 5 ogółem (4 na 5 z powrotem); 

� Strzelce Opolskie – Jemielnica: 8 kursów na 12 ogółem (10 na 12 z powrotem); 

� Strzelce Opolskie – Leśnica: 7 kursów na 8 ogółem (6 na 8 z powrotem); 

� Strzelce Opolskie – Ujazd: 7 kursów na 10 ogółem (9 na 12 z powrotem); 

� Strzelce Opolskie – Zawadzkie: 7 kursów na 10 ogółem (7 na 9 z powrotem). 

 

Należy nadmienić, że obecne rozkłady jazdy uwzględniają również specyfikę natężenia potoków pasażerskich w 

relacjach pomiędzy głównymi miastami subregionu a pozostałymi miejscowościami gminnymi. Wyrazem tego jest 

większa ilość połączeń z mniejszych ośrodków do miast powiatowych w godzinach porannych (dojazdy do pracy i 

szkoły) niż w drugą stronę oraz większa ilość połączeń z miast powiatowych do mniejszych ośrodków w 

godzinach popołudniowych (powroty z pracy i szkoły) niż w drugą stronę. Liczba kursów w godzinach porannych 

do Kędzierzyna – Koźle i Strzelec Opolskich w stosunku do kierunku odwrotnego oraz liczba kursów w godzinach 

popołudniowych z tych miast w stosunku do kierunku odwrotnego prezentuje się w następujący sposób: 

� Bierawa – Kędzierzyn–Koźle: 4 kursy do 1 kursu rano oraz 4 do 1 po południu; 

� Cisek – Kędzierzyn–Koźle: 5 kursów do 3 kursów rano oraz 5 do 4 po południu; 

� Pawłowiczki – Kędzierzyn–Koźle: 5 kursów do 2 kursów rano oraz 7 do 2 po południu; 

� Polska Cerekiew – Kędzierzyn–Koźle: 7 kursów do 5 kursów rano oraz 7 do 6 po południu; 

� Reńska Wieś – Kędzierzyn–Koźle: 10 kursów do 6 kursów rano oraz 9 do 10 po południu; 

� Leśnica – Kędzierzyn–Koźle: 2 kursy do 3 kursów rano oraz 2 do 1 popołudniu; 

� Ujazd – Kędzierzyn–Koźle: 2 kursy do 1 kursu rano oraz 3 do 2 popołudniu; 

� Jemielnica – Strzelce Opolskie: 6 kursów do 3 kursów rano oraz 5 do 4 po południu; 

� Leśnica – Strzelce Opolskie: 3 kursy do 2 kursów rano oraz 5 do 3 popołudniu; 

� Ujazd – Strzelce Opolskie: 5 kursów do 2 kursów rano oraz 5 do 4 po południu; 

� Zawadzkie – Strzelce Opolskie: 3 kursy do 3 kursów rano oraz 4 do 4 popołudniu. 

Powyższe oznacza, że jedynie w relacji Leśnica – Kędzierzyn–Koźle w godzinach porannych obserwujemy więcej 

kursów do Leśnicy niż z Leśnicy. Wynika to z faktu, że o tej porze kumulują się tu także kursy przelotowe do 

Zdzieszowic. Wpływ na równowagę kursów na trasie Zawadzkie – Strzelce Opolskie ma przede wszystkim 

mniejsza siła oddziaływania ośrodka powiatowego w obustronnych relacjach. 

 

Warto również wspomnieć o komunikacji międzymiastowej (międzygminnej) wewnątrz Kędzierzyna–Koźle. 

Przykładowo pomiędzy dworcem autobusowym w Koźlu a przystankiem „Pogorzelec Kozielska” czy „Dworzec 

Kolejowy K. Miarki” kursuje łącznie kilkanaście par autobusów, zaś np.: przez Sławięcice przejeżdża ich blisko 10. 

Jednak ze względu na międzymiastowy charakter tych przewozów, mieszkańcy Kędzierzyna – Koźle tylko 

doraźnie korzystają z tych usług w zakresie komunikacji wewnątrzmiejskiej. 

 

Częstotliwość jak i strukturę połączeń komunikacyjnych w dniach roboczych pomiędzy poszczególnymi 

miejscowościami należy uznać za wystarczającą z punktu widzenia potrzeb (dojazdy do pracy i szkół), 

zważywszy na faktyczne oddziaływanie między danymi ośrodkami. 
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8. 8. Komunikacja taksówkowa. 

 

Transport taksówkowy, łączy w sobie w pewien sposób zarówno cechy transportu indywidualnego (samochód 

osobowy) oraz transportu publicznego (postoje TAXI). Jednakże pomimo faktu, że transport taksówkowy służy do 

przewozu pasażerów to nie posiada podstawowych cech transportu publicznego, to jest: ustalonych i podanych 

do publicznej wiadomości kursów po stałych trasach oraz rozkładów jazdy, a także przystanków, na których 

pojazdy te zatrzymują się w celu wymiany pasażerów. Transport taksówkowy funkcjonuje przede wszystkim w 

dużych ośrodkach miejskich. 

 

Na terenie KKSOF firmy (stowarzyszenia) taksówkowe funkcjonują tylko w Kędzierzynie – Koźlu (Hallo Taxi, 

Radio Taxi, Tele Taxi). Łącznie zarejestrowanych jest 79 taksówek. Największe postoje TAXI zlokalizowane są 

przy dworcu autobusowym w Koźlu i przy dworcu kolejowym w Kędzierzynie. W Strzelcach Opolskich 

zarejestrowano 9 indywidualnych taksówek. Główny postój TAXI jest w Rynku. W pozostałych miejscowościach 

KKSOF nie ma formalnie zarejestrowanych taksówek. Szacuje się, że dodatkowo działalność gospodarczą 

prowadzi przynajmniej kilkanaście jednoosobowych podmiotów świadczących przewozy osobowe, najczęściej za 

pomocą jednego pojazdu. 

 

8. 9. Komunikacja kolejowa. 

 

Komunikację kolejową na terenie KKSOF należy rozpatrzyć w 3 zasadniczych aspektach: 

� komunikacja o zasięgu subregionalnym; 

� komunikacja o zasięgu regionalnym; 

� komunikacja o zasięgu ponadregionalnym. 

 

Przewozy pasażerskie o zasięgu subregionalnym odbywają się de facto tylko w relacjach: 

� linia nr 132: Strzelce Opolskie – Błotnica Strzelecka; 

� linia nr 132: Strzelce Opolskie – Szymiszów; 

� linia nr 136: Kędzierzyn–Koźle – Raszowa; 

� linia nr 137: Kędzierzyn–Koźle – Kędzierzyn–Koźle Przystanek – Kędzierzyn–Koźle Zachodnie – 

Pokrzywnica; 

� linia nr 137: Kędzierzyn–Koźle – Sławięcice; 

� linia nr 151: Kędzierzyn–Koźle – Kędzierzyn–Koźle Azoty – Bierawa – Dziergowice. 

 

Aktualna sieć czynnych linii kolejowych powoduje, że komunikacja kolejowa wewnątrz KKSOF pełni marginalną 

rolę w strukturze przewozów zbiorowych. Przewozy na linii nr 132 umożliwiają bezpośredni dojazd do Strzelec 

Opolskich tylko z 3 miejscowości: Błonica Strzelecka, Szymiszów (część zachodnia) i Szymiszów Osiedle. 

Przewozy na linii nr 136 obsługują jedynie mieszkańców wsi Raszowa (gmina Leśnica), udających się do 

Kędzierzyna – Koźle. Na linii nr 137 relacja pomiędzy Sławięcicami a dworcem w Kędzierzynie – Koźlu nie ma 

praktycznie żadnego znaczenia, z racji niewielkiej liczby mieszkańców w zasięgu stacji w Sławięcicach. 

Nieznacznie lepiej wygląda relacja na tej linii pomiędzy Pokrzywnicą (gmina Reńska Wieś) a dworcem w 

Kędzierzynie – Koźlu, gdzie na szlaku są jeszcze 2 stacje (Kędzierzyn – Koźle Zachodnie i Kędzierzyn – Koźle 

Przystanek), ale przystanek w Pokrzywnicy położony jest dopiero około 1 km od zabudowań wsi: Komorno, 

Pokrzywnica i Radziejów, zaś stacje Kędzierzyn – Koźle Zachodnie i Kędzierzyn – Koźle Przystanek z racji 

położenia są dostępne tylko dla części mieszkańców Osiedli Zachód i Kłodnica. Przewozy na linii nr 151 
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umożliwiają bezpośredni dojazd do Kędzierzyna – Koźle przede wszystkim z rejonu Dziergowic i Solarni (gmina 

Bierawa), w znacznie mniejszym stopniu z samej Bierawy (z centralnych rejonów Bierawy odległość do stacji 

wynosi blisko 2 km) i Azotów (ewentualne przewozy związane z dojazdem do pracy w zakładach ZAK SA). 

Wszystkie powyższe kursy obsługują Przewozy Regionalne. W zdecydowanej większości są one częścią 

połączeń o zasięgu regionalnym (województwo opolskie). 

 

TABELA 115: Komunikacja kolejowa o zasięgu subregionalnym na terenie KKSOF106. 

 

Relacja Ilość par pociągów Czas przejazdu  

(minuty) dni robocze sobota niedziela 

Strzelce Opolskie – Błotnica Strzelecka 10 6 6 5 – 6 

Strzelce Opolskie – Szymiszów 12 6 6 6 

Kędzierzyn–Koźle – Raszowa 19 7 7 8 – 10 

Kędzierzyn–Koźle – Pokrzywnica 7 4 4 16 – 17 

Kędzierzyn–Koźle – Sławięcice 9 6 6 8 

Kędzierzyn–Koźle – Dziergowice 9 7 7 19 – 21 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy PKP SA, 2015. 

 

Przewozy pasażerskie o zasięgu regionalnym są dość urozmaicone i obejmują praktycznie wszystkie stacje w 

subregionie. Główne relacje to: 

� Linia nr 132: Błotnica Strzelecka – Strzelce Opolskie – Szymiszów – Opole Główne; 

� Linia nr 136: Kędzierzyn–Koźle – Raszowa – Opole Główne; 

� Linia nr 137: Sławięcice – Kędzierzyn–Koźle i dalej linią nr 136 do Opola Głównego; 

� Linia nr 137: Kędzierzyn–Koźle – Kędzierzyn–Koźle Przystanek – Kędzierzyn–Koźle Zachodnie – 

Pokrzywnica – Nysa – Brzeg; 

� Linia nr 144: Zawadzkie – Opole Główne; 

� Linia nr 151: Dziergowice – Bierawa – Kędzierzyn–Koźle Azoty – Kędzierzyn–Koźle i dalej linią nr 136 

do Opola Głównego. 

 

Spośród wszystkich 13 stacji, które położone są na szlakach czynnych dla przewozów pasażerskich, tylko z 3 

stacji (Kędzierzyn–Koźle Przystanek, Kędzierzyn–Koźle Zachodnie i Pokrzywnica) nie można bezpośrednio 

dojechać do Opola. Ze wszystkich 10 stacji, z których można bezpośrednio dojechać do Opola, tylko w 

Kędzierzynie – Koźlu i Strzelcach Opolskich zatrzymują się składy inne niż obsługiwane przez Przewozy 

Regionalne. Dla przykładu w dni robocze na linii Kędzierzyn–Koźle – Opole Główne kursuje aż 26 par pociągów, 

z czego 19 składów obsługują Przewozy Regionalne (w poniższej tabeli są to wartości w nawiasach). Powyższe 

oznacza, że główne miasta subregionu, ale także większość wsi położonych na szlakach kolejowych, są bardzo 

dobrze skomunikowane z Opolem. Dotyczy to również struktury kursów w ciągu doby, dopasowanej do 

porannych i popołudniowych szczytów komunikacyjnych. Kursy obsługujące Strzelce Opolskie w zdecydowanej 

większości prowadzone są w relacji Opole – Gliwice, zaś część kursów do Kędzierzyna – Koźle wchodzi w skład 

relacji Opole – Gliwice lub Opole – Racibórz. Dotyczy to składów obsługiwanych przez Przewozy Regionalne. 

 

 

                                                 
106 Połączenia bezpośrednie. Rozkład jazdy aktualny na II 2015. 
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TABELA 116: Komunikacja kolejowa o zasięgu regionalnym na terenie KKSOF107. 

 

Relacja Ilość par pociągów Czas przejazdu 

(minuty) dni robocze sobota niedziela 

Błotnica Strzelecka – Opole  9 6 6 38 – 46  

Strzelce Opolskie – Opole 18 (12) 11 (6) 11 (6) 26 – 34  

Szymiszów – Opole  12 6 6 20 – 28  

Sławięcice – Opole  2 1 1 60 – 61  

Dziergowice – Opole  3 3 3 75 – 78  

Kędzierzyn–Koźle – Opole 26 (19) 15 (7) 16 (8) 45 – 51 

Raszowa – Opole  19 7 7 37 – 43  

Kędzierzyn–Koźle – Nysa 7 4 4 96 – 98  

Kędzierzyn–Koźle – Nysa – Brzeg 3 2 2 160 – 162  

Zawadzkie – Opole Główne 9 6 6 38 – 52  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy PKP SA, 2015. 

 

Dostępność do przewozów pasażerskich o zasięgu ponadregionalnym dotyczy przede wszystkim Kędzierzyna – 

Koźle i Strzelec Opolskich. Kędzierzyn–Koźle to ważny czterokierunkowy węzeł kolejowy, z którego można 

bezpośrednio dojechać nie tylko do najbliższych większych miast województwa śląskiego (Gliwice i Racibórz), ale 

także do Katowic i dalej do Krakowa, Lublina czy Warszawy oraz do Wrocławia i dalej do Wałbrzycha, Jeleniej 

Góry, Poznania czy Gdyni. Bezpośrednio można także dojechać do Bielska Białej. Ze Strzelec Opolskich, poza 

kursami do Gliwic, dojedziemy bezpośrednio do Katowic i dalej do Krakowa, Przemyśla czy Kielc oraz do 

Wrocławia i dalej do Poznania czy Kołobrzegu. 

 

Komunikacja pasażerska siłą rzeczy nie obejmuje zlikwidowanych już linii kolejowych nr 175 (Kędzierzyn–Koźle – 

Leśnica – Strzelce Opolskie – Kolonowskie) oraz 195 (Kędzierzyn–Koźle – Reńska Wieś – Polska Cerekiew – 

Pawłowiczki – Baborów). Tym samym spośród wszystkich gmin KKSOF komunikacja kolejowa nie dociera 

obecnie do gmin: Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Jemielnica i Ujazd. 

 

8. 10. Przystanki autobusowe. 

 

8.10.1. Przystanki komunikacji miejskiej. 

 

MZK w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.: 

 

Pasażerowie korzystający z linii komunikacyjnych należących do MZK w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o. mają do 

dyspozycji łącznie 189 przystanków autobusowych (nie licząc pętli autobusowych są to oczywiście pary 

przystanków). Według Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta 

Kędzierzyn – Koźle na lata 2013 – 2022 w sieci komunikacyjnej miasta można wyróżnić następujące typy 

przystanków: 

� zwykłe (rozkładowe) – autobus przyjeżdża i zatrzymuje się na przystanku o określonym czasie; 

                                                 
107 Połączenia bezpośrednie. Rozkład jazdy aktualny na II 2015. 



Strona 314 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

� warunkowe (na żądanie) – autobus nie zatrzymuje się na przystanku, jeżeli taka potrzeba nie zostanie 

zasygnalizowana przez podróżnych oczekujących na przystanku lub znajdujących się w pojeździe; 

� końcowe lub początkowe (pętle); 

� dla wysiadających – na przystanku pasażerowie mogą tylko wysiąść. 

Nasycenie przestrzeni osadniczej przystankami jest wystarczające z punktu widzenia potrzeb mieszkańców. 

Większość osób zamieszkuje w odległości od 5 do 10 minut marszu do przystanku, w sporadycznych 

przypadkach odległość ta wynosi 15 minut i więcej (rejon ul. Kłodnickiej pomiędzy linią kolejową a Kanałem 

Gliwickim oraz zabudowania mieszkalne przy stacji PKP Sławięcice). Współczynnik gęstości przystanków 

komunikacji miejskiej na 1 km² powierzchni miasta wynosi 1,52. Biorąc pod uwagę tylko powierzchnię terenów 

zainwestowanych (bez lasów i użytków rolnych) współczynnik ten wynosi 4,91. Większość przystanków posiada 

zatokę dla autobusów, zadaszoną wiatę z miejscami do siedzenia oraz aktualny rozkład jazdy autobusów.  

 

Komunikacja gminna Zawadzkie: 

 

Pasażerowie korzystający z komunikacji gminnej na terenie gminy Zawadzkie mają do dyspozycji 12 

przystanków. Wszystkie z nich to przystanki rozkładowe. Podobnie jak w Kędzierzynie – Koźlu nasycenie 

przystankami jest wystarczające z punktu widzenia potrzeb mieszkańców. Większość osób zamieszkuje w 

odległości od 5 do 10 minut marszu do przystanku. Współczynnik gęstości przystanków komunikacji gminnej na 1 

km² powierzchni gminy wynosi 0,15. Tak niska wartość współczynnika jest myląca ze względu na lokalną 

strukturę użytkowania gruntów (wysoki udział terenów leśnych), więc bardziej wymierny jest współczynnik 

obejmujący tylko tereny zainwestowane i wynosi on 1,87. Przystanki posiadają zadaszoną wiatę z miejscami do 

siedzenia oraz aktualny rozkład jazdy. 

 

8.10.2. Przystanki komunikacji międzymiastowej (międzygminnej). 

 

Na terenie KKSOF funkcjonują 2 wielofunkcyjne dworce autobusowe zlokalizowane w Kędzierzynie – Koźlu i 

Strzelcach Opolskich, obsługujące połączenia o zasięgu lokalnym i regionalnym.  

 

Dworzec autobusowy w Kędzierzynie – Koźlu (konkretnie w Koźlu), położony przy Placu Raciborskim, to obiekt 

wyposażony w 5 zadaszonych stanowisk do odjazdów autobusów z aktualnym rozkładem jazdy, plac 

manewrowy, parking (stosunkowo mały jak na rangę obiektu), stojaki rowerowe (bardzo mało), poczekalnię dla 

podróżnych czynną okresowo (zimą w określonych godzinach) oraz kasę biletową i informację (tylko dla klientów 

Arriva sp. z o.o.). Bezpośrednio przy dworcu zlokalizowane są przystanki autobusowej komunikacji miejskiej, a w 

jego pobliżu punkty usługowe i gastronomiczne. Do dworca nie docierają drogi ani szlaki rowerowe. 

 

Dworzec autobusowy w Strzelcach Opolskich, położony przy ul. Powstańców Śląskich, wyposażony jest w 

budynek administracyjno – dworcowy, 9 stanowisk (z czego 7 zadaszonych) do odjazdów autobusów z aktualnym 

rozkładem jazdy, plac manewrowy, parking (stosunkowo mały jak na rangę obiektu), stojaki rowerowe (bardzo 

mało), poczekalnię dla podróżnych czynną okresowo (tylko w dni robocze w określonych godzinach) oraz kasę 

biletową, informację i toalety. Na zapleczu obiektu funkcjonują punkty usługowe i gastronomiczne. Około 200 m 

od dworca przebiegają szlaki rowerowe. Dworzec autobusowy położony jest w odległości około 400 – 500 m od 

dworca kolejowego. Należy nadmienić, że na ul. Opolskiej (przy Hotelu „Leśnym”) zlokalizowany jest plac z 

zadaszonymi wiatami, pełniący funkcję przystanku dla międzynarodowych linii autobusowych. 
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W Zawadzkiem nie ma formalnie dworca autobusowego. Jego rolę pełni zadaszony przystanek (wiata) z 

miejscami do siedzenia i aktualnym rozkładem jazdy, zlokalizowany bezpośrednio na placu (róg ulic Dworcowej i 

Kolejowej) przed dworcem kolejowym (opis w kolejnym podrozdziale). Zatrzymuje się tu także autobus 

komunikacji gminnej. W Ujeździe rolę dworca autobusowego pełni mały plac zlokalizowany przy ul. 3–go Maja, 

wykorzystywany także jako parking, z zadaszonym przystankiem z miejscami siedzącymi i aktualnym rozkładem 

jazdy. Jest tam również pętla komunikacji miejskiej (linia nr 5 MZK Kędzierzyn – Koźle sp. z o.o.). W Leśnicy nie 

ma dworca autobusowego. Główna para przystanków zlokalizowana jest przy ul. Góry Świętej Anny i 

wyposażona w zatoki, wiaty z miejscami do siedzenia i aktualny rozkład jazdy. Przez główne przystanki 

autobusowe w Leśnicy i Ujeździe przebiegają szlaki rowerowe. 

 

We wsiach gminnych główne przystanki autobusowe położone są w centralnych rejonach danej miejscowości, 

przy kluczowych dla komunikacji drogach i składają się tylko z zatoki oraz wiaty z miejscami do siedzenia i 

aktualnym rozkładem jazdy. W Cisku nie ma nawet zatoki autobusowej, a jedynie w Polskiej Cerekwi występuje 

plac manewrowy (zajazd autobusowy), wykorzystywany częściowo także jako parking. W pozostałych 

miejscowościach większość przystanków posiada zadaszoną wiatę z miejscami do siedzenia, tylko niektóre 

składają się wyłącznie ze słupka, zaś wszystkie posiadają aktualny rozkład jazdy autobusów. Poza miastami i 

wsiami gminnymi zdecydowana większość przystanków nie ma zatok autobusowych. 

 

TABELA 117: Przystanki międzymiastowej (międzygminnej) komunikacji autobusowej na terenie KKSOF. 

 

Gmina Liczba przystanków Gęstość przystanków w km / 1 km² 

powierzchnia ogółem tereny zainwestowane 

Bierawa 25 0,21 2,03 

Cisek 39 0,55 4,14 

Kędzierzyn – Koźle  32 0,26 0,83 

Pawłowiczki 38 0,25 3,16 

Polska Cerekiew 17 0,28 3,37 

Reńska Wieś 28 0,29 3,50 

Jemielnica 16 0,14 2,90 

Leśnica 23 0,24 2,17 

Strzelce Opolskie 46 0,23 1,67 

Ujazd 24 0,29 3,05 

Zawadzkie 11 0,13 1,71 

KKSOF razem 299 0,25 2,09 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego Kędzierzyn – Koźle i Strzelce Opolskie, 2014 oraz 

rozkładów jazdy, II 2015. 

 

Pasażerowie korzystający z linii komunikacyjnych obsługiwanych przez Arriva sp. z o.o. i PKS Strzelce Opolskie 

SA mają do dyspozycji łącznie 299 przystanków autobusowych108 (nie licząc dworców autobusowych są to 

oczywiście pary przystanków). Zważywszy na fakt, że komunikacja międzymiastowa (międzygminna) służy 

przede wszystkim do przemieszczania się na większe odległości, a tym samym charakteryzuje się mniejszą 

                                                 
108 Tylko służące dla komunikacji wewnątrz subregionu, na których zatrzymują się autobusy według rozkładu jazdy. 
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gęstością wyposażenia w przystanki, to nasycenie przestrzeni osadniczej przystankami w tej kategorii należy 

uznać za wystarczające z punktu widzenia potrzeb mieszkańców KKSOF. Większość osób zamieszkuje w 

odległości od 15 do 30 minut marszu do przystanku. Współczynnik gęstości przystanków służących komunikacji 

międzymiastowej (międzygminnej) na 1 km² powierzchni ogólnej KKSOF wynosi 0,25. Biorąc pod uwagę tylko 

powierzchnię terenów zainwestowanych (bez lasów i użytków rolnych) współczynnik ten wynosi 2,09.  

 

8. 11. Stacje kolejowe. 

 

Na terenie KKSOF zlokalizowanych jest 29 stacji kolejowych: 

 

GMINA BIERAWA: 

Bierawa, Dziergowice. 

 

GMINA CISEK: 

Sukowice. 

 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE: 

Kędzierzyn – Koźle, Kędzierzyn – Koźle Azoty, Kędzierzyn – Koźle Przystanek, Kędzierzyn – Koźle 

Zachodnie, Sławięcice. 

 

GMINA PAWŁOWICZKI: 

Chrósty (Pawłowiczki), Dobrosławice. 

 

GMINA POLSKA CEREKIEW: 

Jaborowice, Grzędzin, Polska Cerekiew. 

 

GMINA REŃSKA WIEŚ: 

Długomiłowice, Pokrzywnica, Reńska Wieś. 

 

GMINA JEMIELNICA: 

BRAK. 

 

GMINA LEŚNICA: 

Leśnica, Łąki Kozielskie, Raszowa, Zalesie Śląskie. 

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE: 

Błotnica Strzelecka, Kadłub, Rozmierka, Strzelce Opolskie, Szymiszów. 

 

GMINA UJAZD: 

Zimna Wódka. 

 

GMINA ZAWADZKIE: 

Kielcza, Zawadzkie, Żędowice. 
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Generalnie powyższe obiekty możemy podzielić na 3 grupy pod względem organizacyjnym:  

� 13 stacji zlokalizowanych przy szlakach, na których prowadzony jest ruch kolejowy (pogrubiona 

czcionka); 

� 2 stacje zlokalizowane przy szlakach, na których prowadzony jest ruch kolejowy, ale zawieszono 

przewozy pasażerskie (pogrubiona czcionka); 

� 14 nieczynnych stacji zlokalizowanych przy szlakach, które zostały zlikwidowane i/lub oczekują na 

likwidację (zwykła czcionka). 

 

Wśród obiektów zakwalifikowanych do pierwszych dwóch grup (czynny ruch kolejowy) pod względem 

funkcjonalnym możemy umownie wyróżnić: 

� wielofunkcyjne dworce kolejowe (Kędzierzyn – Koźle i Strzelce Opolskie), wyróżniające się spośród 

pozostałych obiektów między innymi tym, że posiadają obecnie: budynek dworca, czynne kasy biletowe, 

czynne poczekalnie dla podróżnych, zadaszone perony, czynne toalety, punkty usługowe i 

gastronomiczne (Kędzierzyn – Koźle w bezpośrednim pobliżu dworca), odpowiednio dużą ilość 

odjeżdżających składów, parkingi oraz przystanki komunikacji autobusowej w pobliżu dworca; 

� dworzec kolejowy (Zawadzkie) posiadający obecnie: budynek dworca, czynną poczekalnię dla 

podróżnych, czynne toalety, odpowiednio dużą ilość odjeżdżających składów, parking i przystanek 

komunikacji autobusowej w pobliżu dworca oraz potencjał infrastrukturalny, umożliwiający uruchomienie: 

kas biletowych i punktów usługowych; 

� stacje kolejowe (Dziergowice, Kędzierzyn – Koźle Zachodnie, Kielcza, Szymiszów) posiadające obecnie: 

budynek dworca, odpowiednio dużą ilość odjeżdżających składów (poza Kielczą), parking (poza 

Szymiszowem) i przystanki komunikacji autobusowej w pobliżu dworca (poza Dziergowicami) oraz 

potencjał infrastrukturalny, umożliwiający uruchomienie: kas biletowych, poczekalni dla podróżnych i 

toalet dla podróżnych; 

� stacje kolejowe (Bierawa, Sławięcice) posiadające obecnie: budynek dworca, odpowiednio dużą ilość 

odjeżdżających składów i parking oraz potencjał infrastrukturalny, umożliwiający uruchomienie: kas 

biletowych, poczekalni i toalet dla podróżnych; 

� przystanki kolejowe (Błotnica Strzelecka, Raszowa) posiadające obecnie: zadaszoną wiatę peronową i 

parking oraz potencjał infrastrukturalny, umożliwiający uruchomienie toalet dla podróżnych; 

� przystanki kolejowe (Kędzierzyn – Koźle Azoty, Kędzierzyn – Koźle Przystanek, Pokrzywnica, 

Żędowice), które składają się tylko z peronu kolejowego oraz przystanku komunikacji autobusowej w 

pobliżu stacji (Kędzierzyn – Koźle Przystanek). 

 

Wśród obiektów zakwalifikowanych do trzeciej grupy (zlikwidowany ruch kolejowy) możemy wyróżnić: 

� byłe dworce kolejowe (Leśnica, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Zalesie Śląskie, Zimna Wódka) z 

wielofunkcyjnymi budynkami dworcowymi, parkingami i przystankami komunikacji autobusowej w pobliżu 

dworca; 

� byłe stacje kolejowe (Chrósty, Długomiłowice, Grzędzin, Łąki Kozielskie, Kadłub, Rozmierka) z małymi 

budynkami dworcowymi, parkingami i przystankami komunikacji autobusowej w pobliżu dworca 

(Chrósty);  

� byłe przystanki kolejowe (Dobrosławice, Jaborowice, Sukowice), które składały się tylko z peronu 

kolejowego.  
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TABELA 118: Charakterystyka wybranej infrastruktury stacji kolejowych na terenie KKSOF (czynne linie kolejowe). 

 

 

Stacja 

Nr linii 

kolejowej 

 

Budynek stacji 

Poczekalnia  

dla 

podróżnych 

Kasy 

biletowe 

Przystanek 

autobusowy 

 

Parking przed stacją 

Szlaki / stojaki 

rowerowe 

Dodatkowa 

infrastruktura  

dla podróżnych 

Infrastruktura  

dla przewozów 

towarowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Błotnica 

Strzelecka 

132 NIE NIE NIE NIE 

Najbliższy około 750 m 

TAK 

Nawierzchnia gruntowa 

TAK / NIE Wiaty na peronach Plac składowy 

 

Strzelce Opolskie 

132 

175 

Wielofunkcyjny budynek  

dla obsługi podróżnych 

 

TAK 

 

TAK 

 

TAK 

TAK 

Nawierzchnia asfaltowa 

TAK / TAK 

Niewiele jak na 

skalę dworca 

Przejście podziemne 

Perony zadaszone 

Informacja. Toalety 

Plac składowy 

Magazyny  

Bocznica kolejowa 

 

Szymiszów 

 

132 

TAK 

Nieczynny 

Częściowo zamieszkały 

 

NIE 

 

NIE 

 

TAK 

 

NIE 

 

TAK / NIE 

 

Wiaty na peronach 

 

Plac składowy 

 

 

Kędzierzyn–Koźle 

136 

137 

151 

709 

 

Wielofunkcyjny budynek  

dla obsługi podróżnych. 

Obecnie modernizowany 

 

 

TAK 

 

 

TAK 

 

 

TAK 

 

TAK 

Nawierzchnia asfaltowa 

 

NIE / TAK 

Niewiele jak na 

skalę dworca 

Przejście podziemne 

Perony zadaszone 

Informacja. Toalety 

Gastronomia w pobliżu 

Postój TAXI 

Plac składowy 

Magazyny 

Bocznica kolejowa 

CARGO 

Raszowa 136 NIE NIE NIE NIE 

Najbliższy około 1000 m 

TAK 

Nawierzchnia gruntowa 

TAK / TAK Wiaty na peronach BRAK 

Sławięcice 137 TAK 

Częściowo zamieszkały 

NIE NIE NIE 

Najbliższy około 2500 m 

TAK 

Nawierzchnia asfaltowa 

NIE / NIE Przejście podziemne 

Wiaty na peronach 

Bocznica kolejowa 

Kędzierzyn–Koźle 

Przystanek 

137 NIE NIE NIE TAK NIE NIE / NIE BRAK BRAK 

Kędzierzyn–Koźle 

Zachodnie 

 

137 

TAK 

Nieczynny 

Częściowo zamieszkały 

 

NIE 

 

NIE 

 

TAK 

TAK 

Nawierzchnia asfaltowa 

 

NIE / NIE 

 

Wiata na peronie 

Plac składowy 

Magazyny 

Pokrzywnica 137 NIE NIE NIE NIE 

Najbliższy około 1200 m 

NIE NIE / NIE BRAK BRAK 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Zawadzkie 

 

144 

 

TAK 

 

TAK 

 

NIE 

 

TAK 

TAK 

Nawierzchnia asfaltowa 

Niewielki jak na  

skalę dworca 

TAK / TAK 

Niewiele jak na 

skalę dworca 

 

Toalety 

Plac składowy 

Magazyny 

Bocznica kolejowa 

 

Żędowice 144 NIE NIE NIE NIE 

Najbliższy około 650 m 

NIE TAK / NIE BRAK BRAK 

 

Kielcza 

 

144 

TAK 

Częściowo zamieszkały  

i przeznaczony na usługi 

 

NIE 

 

NIE 

 

TAK 

TAK 

Nawierzchnia asfaltowa 

 

TAK / NIE 

 

Wiaty na peronach 

Plac składowy 

Magazyny 

Kędzierzyn–Koźle 

Azoty 

151 TAK 

Zrujnowany 

NIE NIE NIE 

Najbliższy około 400 m 

NIE 

Dojście tylko pieszo 

NIE / NIE Wiaty na peronach  

Kładka nad peronami 

BRAK 

 

Bierawa 

 

151 

TAK 

Nieczynny, niszczejący 

 

NIE 

 

NIE 

NIE 

Najbliższy około 700 m 

TAK 

Nawierzchnia asfaltowa 

 

NIE / NIE 

Wiaty na peronach 

Kładka nad peronami 

Plac składowy 

Magazyny 

Bocznica kolejowa 

Dziergowice 151 TAK  

Częściowo zamieszkały 

TAK 

Nieczynna 

NIE NIE 

Najbliższy około 400 m 

TAK 

Nawierzchnia asfaltowa 

NIE / TAK Wiaty na peronach 

 

Bocznica kolejowa 

Baza techniczna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej, XII 2014 – I 2015. 

 

TABELA 119: Charakterystyka wybranej infrastruktury stacji kolejowych na terenie KKSOF (nieczynne linie kolejowe). 

 

Stacja Nr linii kolejowej Budynek stacji Parking przed stacją Dodatkowa infrastruktura 

1 2 3 4 5 

Łąki Kozielskie 175 TAK, częściowo zamieszkały TAK, nawierzchnia brukowa Magazyn 

Leśnica 175 TAK, niszczejący TAK, nawierzchnia asfaltowa Plac składowy, magazyny 

Zalesie Śląskie 175 TAK (w remoncie), własność prywatna TAK, nawierzchnia brukowa BRAK 

Zimna Wódka 175 TAK, częściowo zamieszkały TAK, nawierzchnia brukowa Magazyn 

Rozmierka 175 TAK, zamieszkały TAK, nawierzchnia asfaltowa Plac składowy, magazyny, bocznica kolejowa 

Kadłub 175 TAK, zrujnowany TAK, nawierzchnia gruntowa Plac składowy, magazyn 
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1 2 3 4 5 

Reńska Wieś 195 TAK, zamieszkały TAK, nawierzchnia brukowa Plac składowy, magazyn 

Długomiłowice 195 TAK, zrujnowany TAK, nawierzchnia brukowa Magazyn 

Sukowice 195 TAK, częściowo zamieszkały NIE BRAK 

Jaborowice 195 NIE NIE BRAK 

Polska Cerekiew 195 TAK, częściowo zamieszkały TAK, nawierzchnia asfaltowa Plac składowy, magazyny 

Grzędzin 195 TAK, niszczejący TAK, nawierzchnia asfaltowa Plac składowy, magazyny 

Chrósty 195 TAK, częściowo zamieszkały NIE Magazyn  

Dobrosławice 195 NIE TAK, nawierzchnia brukowa BRAK 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej, XII 2014 – I 2015. 

 

TABELA 120: Charakterystyka infrastruktury peronowej stacji kolejowych na terenie KKSOF109. 

 

Stacja Nr linii Nr peronu Km początku Km końca Długość peronu (m) Kod rodzaju Nawierzchnia Dojścia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Błotnica Strzelecka 132 1 59,018 59,318 300 p1kn K , Ż X 

132 2 59,080 59,380 300 p1kn P P 

 

Strzelce Opolskie 

132 1 66,743 67,055 312 p1kn P X 

132 2 66,818 67,130 312 pwyn K , Ż T 

175 3 29,970 30,220 250 pwyn K , Ż T 

Szymiszów 132 1 72,774 73,080 306 p1kn P X 

132 2 72,805 73,105 300 p1kn P P 

 

 

Kędzierzyn–Koźle 

709 1a 0,240 0,528 288 p1kn B P 

709 1  –0,100  0,480 580 p1kw B T 

137 2 64,107 64,414 307 pwyw B T 

136 3 –0,055 0,252 307 pwyw B T 

151 4 –0,367 0,000 367 pwyw B T 

                                                 
109 Według PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach 

rozkładu jazdy pociągów 2015/2016 – uchwała nr 895/2014 Zarządu PKP PLK SA z dnia 18 listopada 2014 roku. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Raszowa 136 1 5,735 5,983 248 p1kn P P , X 

136 2 5,735 5,983 248 p1kn P P , X 

Sławięcice 137 1 55,497 55,787 290 p1kn P D , X , T 

137 2 55,700 55,985 285 pwyn P T 

Kędzierzyn–Koźle Przystanek 137 1 68,287 68,517 230 p1kn Ż P2 

137 2 68,287 68,517 230 p1kn P , Ż S , X , P2 

Kędzierzyn–Koźle Zachodnie 137 1 70,050 70,290 240 p1kn P P3 , X 

137 2 70,010 70,290 280 p1kn Ż P3 

Pokrzywnica 137 1 73,764 74,008 244 p1kn Ż X 

137 2 73,764 73,980 216 p1kn Ż X 

Zawadzkie 144 1 34,414 34,674 260 p1kn P X 

144 2 34,480 34,680 200 pwyn P P 

Żędowice 144 1 29,798 29,938 140 p1kn Ż X 

144 2 29,712 29,842 130 p1kn Ż P 

Kielcza 144 1 26,200 26,390 190 p1kn P X 

144 2 26,476 26,693 217 pwyn P P 

Kędzierzyn – Koźle Azoty 151 1 4,540 4,720 180 p1kn P P 

151 2 4,535 4,715 180 p1kn P P 

Bierawa 151 1 6,600 6,915 315 pwyn P K , P , X 

Dziergowice 151 1 13,261 13,521 260 p1kn P P , X , S 

151 2 13,261 13,521 260 p1kn P , Ż P , X , S 

Km początku: kilometraż początku peronu według kilometracji toru; Km końca: kilometraż początku peronu według kilometracji toru. 

Kod rodzaju: p1kn – peron jednokrawędziowy niski; p1kw – peron jednokrawędziowy wysoki; pwyn – peron wyspowy niski; pwyw – peron wyspowy wysoki. 

Nawierzchnia: B – nawierzchnia bitumiczna; K – kostka brukowa, kamienna; P – płyta betonowa, chodnikowa; Ż – nawierzchnia gruntowa ulepszona żwirem, żużlem. 

Dojścia: D – dojście z dworca; K – kładka na linią kolejową; P – przejście w poziomie szyn (liczba oznacza ilość przejść); S – dojście schodami; T – tunel pod linią kolejową; X – dojście z ulicy.  

Źródło: PKP PLK SA, 2015. 

 

 

 



Strona 322 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

8. 12. Trasy rowerowe. 

 

8.12.1. Uwarunkowania prawne. 

 

Aktem prawnym regulującym zasady ruchu drogowego, między innymi poruszania się rowerem, jest ustawa z 

dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 z późń. zm.). Zgodnie z 

niniejszą ustawą: 

� rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym 

pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd 

elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej 

niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 

25 km/h (art. 2, pkt 47); 

� droga dla rowerów to droga lub jej część przeznaczona dla ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi 

znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi 

konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 2, pkt 5); 

� pas ruchu dla rowerów to część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, 

oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi (art. 2, pkt 5a); 

� śluza dla rowerów to część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego 

pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia 

pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (art. 2, pkt 5b); 

� przejazd dla rowerzystów to powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez 

rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (art. 2, pkt 12); 

� kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są 

one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, 

korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i 

ustępować miejsca pieszym (art. 33, ust. 1);  

� kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, 

zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym (art. 33, ust. 6). 

 

Według wielu raportów, między innymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polska jest 

najniebezpieczniejszym dla rowerzystów krajem w Europie. Rocznie, w przeliczeniu na liczbę ludności, ginie u 

nas cztery razy więcej cyklistów niż średnio w całej Unii Europejskiej. Ponad połowa rowerzystów zostaje 

uderzona przez auta bokiem. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym z 2011 roku wprowadziła wiele 

ułatwień dla rowerzystów i spowodowała, że mogą oni swobodniej i bezpieczniej poruszać się po polskich 

drogach. Ustawa wprowadziła np.: przepis jednoznacznie stwierdzający pierwszeństwo rowerzysty na przejeździe 

dla rowerów, kiedy droga dla samochodów krzyżuje się z drogą rowerową. Inne zmiany wprowadzone przez 

nową ustawę dotyczą między innymi: 

� pozwolenia rowerzystom na jazdę parami, o ile nie utrudnia to ruchu innych pojazdów (treningi kolarskie, 

jazda w peletonie); 

� zdefiniowania pojęcia śluzy rowerowej. Śluzy mogą być wyznaczoną częścią na jezdni przed 

skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Korzystają z niej rowerzyści, którzy chcą zająć np.: lewy pas 

ruchu przed samochodami, aby bezpiecznie skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Przez to są lepiej widoczni 

dla pozostałych uczestników ruchu drogowego; 
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� zdefiniowania pojęcia pasa rowerowego jako wydzielonego miejsca na jezdni przeznaczonego tylko dla 

rowerów; 

� poprawy definicji drogi rowerowej; 

� likwidacji zakazu jady rowerem obok innego pojazdu (np.: auta na drugim pasie); 

� pozwolenia rowerzystom na wyprzedzanie pojazdów z prawej strony, co w wielu przypadkach bywa 

bezpieczniejsze niż wyprzedzanie z lewej strony; 

� zezwolenia rowerzyście na skrzyżowaniu jechania środkiem pasa ruchu, co zapobiega zajeżdżaniu drogi 

przez pojazdy skręcające w prawo; 

� zezwolenia na przewóz dzieci w przyczepkach rowerowych. Nowelizacja ustawy określa także czym jest 

wózek rowerowy. Zgodnie z nowymi przepisami takim wózkiem jest pojazd o szerokości powyżej 0,9 m 

przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek 

rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny 

zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, 

którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h 

(art. 2, pkt 47a); 

� dopuszczenia jazdy po chodniku w sytuacji bardzo złej pogody (np.: mgła, gołoledź). Na chodniku jednak 

to pieszy nadal ma absolutne pierwszeństwo, a rowerzysta ma zachować szczególną ostrożność; 

� zakazania postoju pojazdów na drogach rowerowych i zatokach dla rowerów. 

 

Natomiast zgodnie z rozdziałem III uchwały nr 170/XVI/2007 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno – Krajoznawczego (PTTK) z dnia 21 kwietnia 2007 roku w sprawie wytyczania, znakowania i 

odnawiania szlaków turystycznych przez PTTK („Instrukcja znakowania szlaków turystycznych”): 

1. Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek, oznakowana 

jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają 

bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, o 

każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczegółowe wymagania nie stanowią 

inaczej (okresowe zamykanie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub ze względów 

przyrodniczych na terenach chronionych). 

2. Rozróżnia się następujące rodzaje szlaków turystycznych: 

� piesze górskie i nizinne oraz ścieżki spacerowe, przyrodnicze i dydaktyczne; 

� narciarskie; 

� rowerowe; 

� kajakowe; 

� jeździeckie. 

3. Każdy rodzaj szlaku posiada własny jednolity system znaków i urządzeń informacyjnych zgodny z 

niniejszą Instrukcją. Systemy te muszą być komplementarne, ponieważ szlaki różnych rodzajów mogą 

być prowadzone wspólnie. 

4. Szlaki turystyczne tworzą spójną sieć na terenie kraju i łączą się ze szlakami w krajach sąsiednich. 

Część szlaków stanowi elementy sieci międzynarodowych lub ogólnoeuropejskich. 
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8.12.2. Wykaz tras rowerowych. 

 

Podstawowym kryterium, na podstawie którego zakwalifikowano daną trasę jako szlak rowerowy lub drogę 

rowerową było oznaczenie w terenie w postaci tabliczek lub znaków drogowych, a także publikacja przebiegu 

poszczególnych tras rowerowych w ogólnodostępnych wydawnictwach kartograficznych, przewodnikach 

turystycznych, wydawnictwach reklamowych poszczególnych gmin, stronach internetowych, itp. Zgodnie z 

powyższym na terenie KKSOF wyznaczone są następujące szlaki i drogi rowerowe: 

 

SZLAKI ROWEROWE110: 

 

Szlak Odry – nitka południowa111: 

 

granica gmin Walce / Reńska Wieś – Mechnica (114,2112) – Poborszów (117,1) – Kędzierzyn–Koźle (124,4).  

 

Szlak Odry – nitka północna113: 

 

granica gmin Zdzieszowice / Kędzierzyn–Koźle – Kędzierzyn–Koźle (110,2) – granica gmin Kędzierzyn–Koźle / 

Bierawa – Brzeźce (112,6) – Stare Koźle (114,2) – Bierawa (118,3) – Lubieszów (121,8) – Dziergowice (124,4) – 

granica województw opolskie / śląskie (127,4).  

 

Trasa nr 9 (znaki niebieskie): 

 

Ligota Dolna, trasa nr 154 (31,4) – granica gmin Strzelce Opolskie / Leśnica – trasy nr 52 i 152 (34,4) – rezerwat 

„Biesiec” – Wysoka (35,3) – Góra Świętej Anny, trasy nr 16, 52, 170, 182 i 202 (37,2) – Leśnica (41,0) – Leśnica, 

trasy nr 154, 155 i 156 (41,6) – Pokój (43,0) – Krasowa (45,3) – Raszowa, stawy (46,8) – Raszowa, trasa nr 157 

(47,2) – Raszowa PKP, trasy nr 157, 158 i 202 (48,5). 

 

Trasa nr 16 (znaki żółte): 

 

granica województw śląskie / opolskie – Niezdrowice, trasa nr 174 (29,9) – Niezdrowice, trasa nr 173 (31,0) – 

Niezdrowice, trasa nr 174 (31,7) – Ujazd (32,9) – Zimna Wódka, trasa nr 178 (40,0) – Klucz, trasy nr 171 i 172 

(42,0) – Olszowa, trasa nr 172 (43,2) – Janków, trasy nr 158 i 170 (45,2) – granica gmin Ujazd / Leśnica – 

Czarnocin, trasy nr 158 i 171 (46,8) – Poręba, trasy nr 155 i 156 (51,9) – Góra Świętej Anny, trasy nr 9, 52, 170, 

182 i 202 (53,6) – granica gmin Leśnica / Zdzieszowice. 

 

 

                                                 
110 Na podstawie Atlasu znakowanych szlaków rowerowych po terenach wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego oraz map turystycznych galileos.pl, Studio PLAN Wrocław: Województwo Opolskie dla aktywnych 1:125000 

(wydanie I, 2014), Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski dla aktywnych 1:45000 (wydanie I, 2013), Powiat Opolski dla 

aktywnych 1:80000 (wydanie I, 2011) i mapy turystycznej COMPASS Wyżyna Śląska 1:50000 (wydanie III, 2014), a także 

informacji przekazanych przez poszczególne Urzędy Gmin. 
111 Na terenie KKSOF szlak nie jest oznakowany. 
112 Opublikowany w Atlasie znakowanych szlaków rowerowych po terenach wiejskich kilometraż w ramach systemu szlaków 

w granicach województw opolskiego i śląskiego, zawierający również kilometraż odcinków planowanych. 
113 Na terenie KKSOF szlak nie jest oznakowany. 
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Trasa nr 18 (znaki czerwone): 

 

granica województw śląskie / opolskie (38,9) – rezerwat „Płużnica”, trasa nr 165 (40,9) – granica gmin Strzelce 

Opolskie / Jemielnica – Centawa, trasa nr 151 (44,7) – Jemielnica, trasa nr 161 (49,6) – Piotrówka (52,6) – 

Łaziska, trasa nr 179 (54,6) – trasa nr 163 (62,2) – granica gmin Jemielnica / Kolonowskie. 

 

Trasa nr 19 (znaki zielone): 

 

granica województw śląskie / opolskie (31,2) – Kielcza, trasa nr 167 (34,5) – Żędowice (38,3) – Żędowice 

Świerkle, trasa nr 165 (41,5) – granica gmin Zawadzkie / Dobrodzień. 

 

Trasa nr 52 (znaki czarne): 

 

Góra Świętej Anny, trasy nr 9, 16, 170, 182 i 202 (0,0) – Wysoka, trasa nr 9 (1,9) – trasy nr 9 i 152 (2,7) – granica 

gmin Leśnica / Zdzieszowice – (…) – granica gmin Izbicko / Strzelce Opolskie – Kadłub (43,7) – granica gmin 

Strzelce Opolskie / Kolonowskie. 

 

Trasa nr 151 (znaki zielone): 

 

granica gmin Izbicko / Strzelce Opolskie – Grodzisko – Rozmierz – Nowa Wieś – Strzelce Opolskie PKP, trasy nr 

152, 158, 159 i 161 – Dziewkowice – granica gmin Strzelce Opolskie / Jemielnica – Centawa, trasa nr 18. 

 

Trasa nr 152 (znaki czerwone): 

 

Strzelce Opolskie PKP, trasy nr 151, 158, 159 i 161 (0,0) – Szymiszów (4,3) – rezerwat „Tęczynów” – granica 

gmin Strzelce Opolskie / Izbicko – (…) – granica gmin Izbicko / Strzelce Opolskie – Niwki (15,5) – Ligota Górna, 

trasa nr 154 – granica gmin Strzelce Opolskie / Leśnica – trasy nr 9 i 52 (19,8) – granica gmin Leśnica / 

Zdzieszowice. 

 

Trasa nr 154 (znaki zielone): 

 

Klucz, trasa nr 172 – granica gmin Ujazd / Leśnica – Zalesie Śląskie, trasa nr 176 – Leśnica, trasy nr 9, 155 i 156 

(23,6) – Leśnica, trasa nr 9 (24,3) – granica gmin Leśnica / Zdzieszowice (26,1) – (…) – granica gmin 

Zdzieszowice / Strzelce Opolskie – rezerwat „Ligota Dolna” (33,2) – Ligota Dolna, trasa nr 9 (34,1) – Ligota 

Górna. 

 

Trasa nr 155 (znaki czerwone): 

 

Leśnica, trasy nr 9, 154 i 156 (0,0) – Poręba, trasy nr 16 i 156 (2,4). 

 

Trasa nr 156 (znaki czarne): 

 

Dolna, trasa nr 170 – Poręba, trasa nr 16 (0,0) – Leśnica, trasy nr 9, 154 i 155 (2,5) – Łąki Kozielskie, trasa nr 

158 (7,3) – trasa nr 157 – granica gmin Leśnica / Kędzierzyn–Koźle. 
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Trasa nr 157 (znaki zielone): 

 

Raszowa PKP, trasy nr 9, 158 i 202 (0,0) – trasa nr 156 – granica gmin Leśnica / Kędzierzyn–Koźle – Cisowa. 

 

Trasa nr 158 (znaki czerwone): 

 

Raszowa PKP, trasy nr 9, 157 i 202 – Łąki Kozielskie, trasa nr 156 – Lichynia, trasa nr 154 – Granica, trasa nr 

171 – Czarnocin, trasy nr 16 i 171 – granica gmin Leśnica / Ujazd – Janków, trasy nr 16 i 170 – granica gmin 

Ujazd / Strzelce Opolskie – Brzezina, trasa nr 161 – Strzelce Opolskie PKP, trasy nr 151, 152, 159 i 161. 

 

Trasa nr 159 (znaki żółte): 

 

Strzelce Opolskie PKP, trasy nr 151, 152, 158 i 161 – granica gmin Strzelce Opolskie / Jemielnica – Gąsiorowice, 

trasy nr 161 i 180 – granica gmin Jemielnica / Strzelce Opolskie – Osiek – Kasztal, trasa nr 180 – granica gmin 

Strzelce Opolskie / Kolonowskie.  

 

Trasa nr 161 (znaki czarne): 

 

Żędowice, trasa nr 19 (0,0) – Żędowice PKP, trasa nr 167 (1,5) – Leśnictwo Mostki, trasa nr 162 (4,3) – ZPK 

„Mostki” – granica gmin Zawadzkie / Jemielnica – trasa nr 165 (9,6) – Jemielnica, trasa nr 18 (13,9) – 

Gąsiorowice, trasa nr 180 – trasa nr 159 – granica gmin Jemielnica / Strzelce Opolskie – Podborzany – Farska 

Kolonia – Strzelce Opolskie PKP, trasy nr 151, 152, 158 i 159 – Brzezina, trasa nr 158 – granica gmin Strzelce 

Opolskie / Ujazd – Grzeboszowice – trasa nr 178 – trasa nr 16 – Zimna Wódka (43,4). 

 

Trasa nr 162 (znaki zielone): 

 

Żędowice (0,0) – Leśnictwo Mosty, trasa nr 161 (7,2) – trasa nr 165. 

 

Trasa nr 163 (znaki niebieskie): 

 

granica gmin Kolonowskie / Jemielnica (26,2), trasa nr 18 – trasy nr 166 i 179 (26,2) – ZPK „Pod Dębami” – 

granica gmin Jemielnica / Zawadzkie – Kąty, trasa nr 166 i 167 (28,8) – „Malepartus” (32,7) – granica gmin 

Zawadzkie / Kolonowskie. 

 

Trasa nr 165 (znaki żółte): 

 

granica województw śląskie / opolskie, trasa nr 483 – trasa nr 19 – Leśnictwo Świerkle – Zawadzkie, trasa nr 16 – 

trasa nr 166 – trasa nr 162 – „ZPK Mostki” – trasa nr 161 – granica województw opolskie / śląskie – (…) – granica 

województw śląskie / opolskie – rezerwat „Płużnica”, trasa nr 18 – Błotnica Strzelecka – granica województw 

opolskie / śląskie – (…) – granica województw śląskie / opolskie – Balcarzowice, trasa nr 177. 
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Trasa nr 166 (znaki czarne): 

 

Zawadzkie PKP, trasa nr 165 i 167 (0,0) – Nadleśnictwo Zawadzkie (2,9). 

 

Trasa nr 167 (znaki czerwone): 

 

Kąty, trasy nr 163 i 166 (0,0) – Zawadzkie PKP, trasy nr 165 i 166 (5,4) – Żędowice, trasa nr 165 (10,3) – trasa nr 

19 – Kielcza PKP (14,4). 

 

Trasa nr 170 (znaki zielone): 

 

Janków, trasy nr 16 i 158 – granica gmin Ujazd / Leśnica – Dolna, trasa nr 156 – Kadłubiec – Wysoka – Góra 

Świętej Anny, trasy nr 9, 16, 52, 182 i 202. 

 

Trasa nr 171 (znaki niebieskie): 

 

Klucz, trasa nr 16 (0,0) – Wapienniki, trasa nr 172 (1,1) – rezerwat „Boże Oko” (2,9) – granica gmin Ujazd / 

Leśnica – Czarnocin, trasa nr 16 i 158 (3,5) – rezerwat „Grafik” – Granica, trasa nr 158 – Zalesie Śląskie, trasy nr 

154 i 176 – granica gmin Leśnica / Kędzierzyn–Koźle.  

 

Trasa nr 172 (znaki czerwone): 

 

Klucz, trasa nr 16 (0,0) – Wiszni Dół (1,8) – Wapienniki, trasa nr 171 (2,7) – Olszowa, trasa nr 16 (3,8). 

 

Trasa nr 173 (znaki czarne): 

 

granica województw śląskie / opolskie – trasa nr 174 (5,3) – Niezdrowice, trasa nr 16 (6,1). 

 

Trasa nr 174 (znaki czerwone): 

 

Niezdrowice, trasa nr 16 (0,0) – trasa nr 173 (0,7) – granica gminy Kędzierzyn–Koźle (2,4) – Ujazd, trasa nr 16 

(3,3). 

 

Trasa nr 176 (znaki czarne): 

 

Zalesie Śląskie, trasy nr 154 i 171 – Korea – granica gmin Leśnica / Ujazd – Ferdynand. 

 

Trasa nr 177 (znaki czerwone): 

 

Jaryszów, trasa nr 178 (0,0) – Sieroniowice (4,3) – Balcarzowice, trasa nr 165 (6,5) – Nogowczyce (9,5) – 

Jaryszów, trasa nr 178 (11,5). 
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Trasa nr 178 (znaki niebieskie): 

 

Jaryszów, trasa nr 177 (0,0) – Jaryszów Kolonia (1,8) – Buczki (3,4) – Zimna Wódka, trasa nr 16 i 161 (4,8) – 

Zimna Wódka (5,3). 

 

Trasa nr 179 (znaki żółte): 

 

Łaziska, trasa nr 18 – trasa nr 163. 

 

Trasa nr 180 (znaki czerwone): 

 

Gąsiorowice, trasa nr 161 – trasa nr 159 – Bokowe – granica gmin Jemielnica / Strzelce Opolskie – Kasztal, trasa 

nr 159 – granica gmin Strzelce Opolskie / Kolonowskie. 

 

Trasa nr 182 (znaki czarne): 

 

granica gmin Zdzieszowice / Leśnica – Góra Świętej Anny, trasy nr 9, 16, 52, 170 i 202. 

 

Trasa nr 202 (znaki czarne): 

 

Raszowa, trasa nr 9 (38,7) – Raszowa PKP, trasy nr 9, 157 i 158 (40,0) – Raszowa las, granica gmin Leśnica / 

Zdzieszowice (41,0) – (…) – granica gmin Zdzieszowice / Leśnica – Góra Świętej Anny, trasy nr 9, 16, 52, 170 i 

182 (57,9). 

 

Trasa nr 438 (znaki niebieskie): 

 

granica województw śląskie / opolskie, trasa nr 165 – trasa nr 19 – trasa nr 167 – Żędowice PKP, trasy nr: 161, 

162, 167 – granica województw opolskie / śląskie.  

 

DROGI ROWEROWE: 

 

GMINA BIERAWA: 

Brak. 

 

GMINA CISEK: 

� odcinek wzdłuż mostu na Odrze na drodze powiatowej nr 1404 O. 

 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE: 

� na wale powodziowym łączącym jaz „Koźle” z rejonem Ronda Milenijnego; 

� ul. Kozielska od Ronda Milenijnego do ul. Chopina; 

� ul. Mostowa; 

� odcinek pomiędzy ul. Mostową a Aleją Partyzantów; 

� ul. Waryńskiego; 

� ul. Wojska Polskiego; 
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� Aleja Ignacego Lisa; 

� odcinek pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Aleją Jana Pawła II poprzez ul. Królowej Jadwigi; 

� wzdłuż Kanału Gliwickiego na Osiedlu Przyjaźni; 

� ul. Energetyków; 

� ul. Strzelecka; 

� ul. Grunwaldzka (fragment); 

� ul. Sławięcicka (fragment przy drodze wojewódzkiej nr 426). 

 

GMINA PAWŁOWICZKI: 

� droga pieszo – rowerowa w parku w Grudyni Wielkiej. 

 

GMINA POLSKA CEREKIEW: 

Brak. 

 

GMINA REŃSKA WIEŚ: 

� droga pieszo – rowerowa wokół Akwenu Dąbrowa (część). 

 

GMINA JEMIELNICA: 

� ul. Strzelecka na odcinku od granicy gmin Strzelce Opolskie / Jemielnica, poprzez Jemielnicę do 

miejscowości Piotrówka na granicy z wsią Wierchlesie, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 426. 

 

GMINA LEŚNICA: 

� Leśnica, ul. Zdzieszowicka, wzdłuż drogi powiatowej nr 1401 O; 

� Zalesie Śląskie – Lichynia, wzdłuż drogi powiatowej nr 1401 O (jednocześnie jest to fragment trasy 

rowerowej nr 154).  

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE: 

� Strzelce Opolskie: 

- ul. Bursztynowa; 

- ul. Euzebiusza Ferta; 

- ul. Gogolińska, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409; 

- ul. Marka Prawego na odcinku od wiaduktu kolejowego do wsi Szczepanek, wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 426; 

- ul. Osiedle Piastów Śląskich; 

- ul. Krakowska (częściowo) i Toszecka, wzdłuż drogi krajowej nr 94, 

� Szczepanek, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 426 od granicy gmin Strzelce Opolskie / Jemielnica do 

granicy miasta Strzelce Opolskie; 

� Błotnica Strzelecka, wzdłuż drogi krajowej r 94; 

� Warmątowice, wzdłuż drogi krajowej nr 94. 

 

GMINA UJAZD: 

Brak. 
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GMINA ZAWADZKIE: 

� Zawadzkie, ul. Opolska na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 426 do ul. Szymanowskiego, wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 901; 

� Żędowice, ul. Opolska na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Stawowej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 901. 

 

Według danych GUS na koniec 2013 roku na terenie KKSOF było 49,6 km dróg rowerowych, co stanowiło 19,73 

% z ogółu długości takich dróg w województwie. Wskaźnik ten był więc wyższy od udziału powierzchni KKSOF w 

ramach województwa (12,76 %). Blisko połowa (43,95 %) z ogółu dróg rowerowych występowała na terenie 

Kędzierzyna – Koźle. Gęstość sieci dróg rowerowych na terenie KKSOF jest wyższa o ponad 50 % od średniej 

wartości charakteryzującej województwo opolskie. Dostępność sieci dróg rowerowych dla mieszkańców KKSOF 

jest statystycznie również korzystniejsza od średniej dla województwa. Warto odnotować, że każda z gmin 

KKSOF, która posiada drogi rowerowe ma współczynniki gęstości i dostępności wyższe od średniej wojewódzkiej. 

Są to także współczynniki wyższe od średniej krajowej wynoszące odpowiednio: 2,47 km / 100 km² i 2,0 km na 10 

tys. ludności. Niemniej należy przyznać, że Polska jako całość nie jest dobrym punktem odniesienia w tej 

statystyce, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. 

 

TABELA 121: Drogi rowerowe w 2013 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

 

Długość w km 

Udział (w %)  

w KKSOF 

Gęstość  

w km / 100 km² 

Dostępność  

w km / 10 tys. 

mieszkańców 

Bierawa –  –  –  –  

Cisek –  –  –  –  

Kędzierzyn – Koźle  21,8 43,95 17,58 3,45 

Pawłowiczki –  –  –  –  

Polska Cerekiew –  –  –  –  

Reńska Wieś –  –  –  –  

Jemielnica 5,0 10,08 4,42 7,00 

Leśnica 3,4 6,85 3,58 4,24 

Strzelce Opolskie 15,6 31,45 7,68 4,98 

Ujazd –  –  –  –  

Zawadzkie 3,8 7,66 4,63 3,20 

KKSOF razem 49,6 100,00 4,13 3,06 

Województwo Opolskie 251,4  2,67 2,50 

Źródło: GUS, 2015. 

 

8.12.3. Charakterystyka tras rowerowych. 

 

Pod względem organizacyjnym zaprezentowane w poprzednim podrozdziale trasy rowerowe można podzielić na 

2 główne grupy: 

� trasy „numeryczne” – szlaki rowerowe pozostające w gestii poszczególnych gmin i stowarzyszeń 

funkcjonujących w subregionie i poza jego granicami; 

� drogi rowerowe – pozostające w gestii poszczególnych gmin subregionu i zarządów dróg.  
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Pod względem funkcjonalnym powyższe trasy rowerowe można również podzielić na 2 zasadnicze grupy: 

� trasy „numeryczne” – szlaki pełniące przede wszystkim funkcje turystyczne i sportowo – rekreacyjne; 

� drogi rowerowe – zlokalizowane na terenach zurbanizowanych, służące przede wszystkim lokalnej 

społeczności. 

 

Gospodarka KKSOF, a zwłaszcza jego największych miast, opiera się w głównej mierze na przemyśle. Rolę 

uzupełniającą pełnią tu usługi i rolnictwo. Sektor turystyczny, jako część usług, dopiero się rozwija, choć stanowi 

już ważną gałąź gospodarki na terenie gmin Leśnica i Zawadzkie oraz potencjalną szansę dla pozostałych gmin, 

zwłaszcza zlokalizowanych w centralnej i północnej części KKSOF (Jemielnica, Strzelce Opolskie, Ujazd). 

Głównie z myślą o rozwoju funkcji turystycznych wyznaczano tu dotychczas przebieg tras „numerycznych” i nie 

przypadkowo w KKSOF występują one obecnie tylko w rejonie powiatu strzeleckiego. Stanowią one tak zwany 

produkt turystyczny i są jedną z głównych ofert skierowanych do możliwie szerokiego grona turystów (cyklistów) 

poza sezonem zimowym. Trasy wyznaczono na zasadzie wiążących się w spójną całość odcinków, tyko część 

tras opiera się na zasadzie pętli. Dodatkowo dzięki oznakowaniu odcinków łącznikowych dają możliwość 

dowolnego komponowania tras, w zależności od kondycji rowerzystów, ilości czasu jakim dysponują oraz chęci 

odwiedzenia konkretnych, zaplanowanych miejsc. W razie załamania się pogody bardzo szybko można wrócić do 

zaplanowanego miejsca. Przebieg poszczególnych tras umożliwia przejazd przez możliwie szerokie spectrum 

dostępnych dla rowerzystów miejsc, atrakcyjnych z punktu widzenia walorów przyrodniczo – krajobrazowych i 

kulturowych. Umożliwiają zwiedzanie zabytków (pałaców, dworów, kościołów, itp.), dojazd do sieci istniejących 

szlaków pieszych i ścieżek dydaktycznych (obszary cenne przyrodniczo), dojazd do miejsc wypoczynku i relaksu 

(zbiorniki wodne, kompleksy leśne, parki, stanice wodne, baza noclegowo – gastronomiczna, itp.). Trasy 

prowadzą zarówno przez tereny zurbanizowane jak i przez tereny rolno – leśne. W tym celu wykorzystano 

praktycznie większość dostępnych dróg o nawierzchni umożliwiającej bezpieczny przejazd. Wybierając konkretne 

przebiegi kierowano się zasadą aby unikać dróg o znacznym nasileniu pojazdów mechanicznych i dróg głównych. 

Na terenach zurbanizowanych trasy „numeryczne” posiadają najczęściej nawierzchnię bitumiczną, rzadziej: 

brukową, gruntową i szutrową, zaś na terenach rolnych i leśnych dominuje nawierzchnia szutrowa i gruntowa, a 

sporadycznie bitumiczna. Jak na rejon nizinno (Równina Opolska) – wyżynny (Chełm) trasy charakteryzują się 

urozmaiconym profilem, w tym również o znacznych przewyższeniach (Chełm). Wszystkie trasy „numeryczne” 

oznakowane są w jednakowy sposób. Tabliczki informacyjne umieszczone są słupach i posiadają treść dotyczącą 

numeru danej trasy oraz kierunku dalszej jazdy. W wybranych miejscach umieszczone są także mapy sytuacyjne. 

 

Osobną kategorię tworzą drogi rowerowe, które można podzielić na 2 zasadnicze grupy funkcjonalne. Trasy 

wyznaczone w poszczególnych miastach mają z zasady łączyć poszczególne osiedla z centrum, zaś trasy na 

terenach wiejskich, przebiegające wzdłuż głównych dróg wojewódzkich i krajowych, służą przede wszystkim 

bezpieczeństwu dla poruszających się rowerem, przy czym służą jako dojazd do pobliskich miast. Drogi 

rowerowe posiadają nawierzchnię bitumiczną lub z kostki betonowej. 

 

8.12.4. Trasy rowerowe służące komunikacji. 

 

Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale zdecydowana większość analizowanych tras rowerowych 

wyznaczona została przede wszystkim jako oferta sportowo – rekreacyjna dla turystów. Jednak jednym z celów 

niniejszej Koncepcji jest wskazanie tras rowerowych mogących służyć mieszkańcom KKSOF dla celów 

komunikacyjnych. W związku z powyższym w niniejszym podrozdziale dalszej analizie poddano wyłącznie trasy 
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istotne dla powiązań komunikacyjnych wewnątrz poszczególnych gmin oraz pomiędzy nimi, a więc o znaczeniu 

subregionalnym. 

 

POWIĄZANIA WEWNĄTRZ MIEJSCOWOŚCI: 

 

Na terenie Kędzierzyna – Koźle istniejące drogi rowerowe nie tworzą jeszcze kompletnej sieci i zlokalizowane są 

wzdłuż wybranych, ważniejszych ciągów komunikacyjnych. Taki układ dróg rowerowych umożliwia obecnie 

bezpieczny przejazd dla rowerzystów od rejonu Koźla (jaz „Koźle”) na Osiedle Pogorzelec (Galeria „Odrzańskie 

Ogrody”). Ponadto drogi rowerowe łączą osiedla: Piastów, Śródmieście i Leśna z Zakładami Azotowymi 

„Kędzierzyn” (ZAK SA) oraz zakłady przemysłowe na Osiedlu Blachownia ze Sławięcicami. Żadna z tych dróg nie 

posiada jeszcze połączenia z samym centrum Koźla (Rynek) i Kędzierzyna (Plac Wolności i/lub dworzec kolejowy 

Kędzierzyn – Koźle) oraz z trasami „numerycznymi”, które docierają tylko do północnych osiedli miasta (Miejsce 

Kłodnickie, Cisowa, Kuźniczka). Należy podkreślić fakt, że na terenie Kędzierzyna – Koźle żaden z dworców 

kolejowych czy autobusowych nie jest jeszcze bezpośrednio obsługiwany przez drogę czy szlak rowerowy.  

 

W Strzelcach Opolskich system dróg rowerowych także nie tworzy jeszcze spójnej sieci i koncentruje się przede 

wszystkim na Osiedlu Piastów Śląskich oraz wzdłuż głównych dróg dojazdowych/wylotowych z miasta. Żadna z 

dróg nie prowadzi bezpośrednio do Rynku czy Parku Miejskiego. Znakowane szlaki rowerowe (trasy 

„numeryczne”), jak przystało na trasy służące przede wszystkim celom sportowo – rekreacyjnym, przebiegają po 

obrzeżach miasta (zachodnich, północnych i wschodnich), obsługując także dworzec kolejowy i autobusowy oraz 

Park Miejski. 

 

W Zawadzkiem droga rowerowa obsługuje praktycznie niemal cały odcinek ul. Opolskiej czyli głównej arterii 

miasta. Nie ma jeszcze połączeń poprzecznych, prowadzących na poszczególne osiedla mieszkaniowe. Trasy 

„numeryczne” prowadzą zarówno przez ul. Opolską (wspólnie z drogą rowerową) jak i po obrzeżach miasta.  

 

W najmniejszych miastach subregionu droga rowerowa prowadzi tylko w Leśnicy (ul. Zdzieszowicka w kierunku 

Zdzieszowic), w Ujeździe nie ma dróg rowerowych, a trasy „numeryczne” prowadzą głównymi ulicami tychże 

miast. 

 

Na terenach wiejskich drogi rowerowe prowadzą przez: Lichynię i Zalesie Śląskie (gmina Leśnica), Jemielnicę i 

Piotrówkę (gmina Jemielnica), Błotnicę Strzelecką i Warmątowice (gmina Strzelce Opolskie) oraz Żędowice 

(gmina Zawadzkie). Przez większość miejscowości powiatu strzeleckiego prowadzą także trasy „numeryczne”. 

 

POWIĄZANIA POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI: 

 

Analizując przebieg oznakowanych tras rowerowych („numerycznych”) łączących poszczególne miejscowości 

wewnątrz danych gmin należy stwierdzić, że formalną sieć połączeń posiadają tylko gminy powiatu strzeleckiego. 

W każdej z tych gmin większość miejscowości sołeckich połączonych jest ze sobą i z lokalnym ośrodkiem 

miejskim siecią oznakowanych tras rowerowych. Dotychczas w powiecie strzeleckim poza tym systemem 

pozostają następujące miejscowości: 

� gmina Jemielnica: Barut (przebieg trasy poza terenami zabudowanymi); 

� gmina Strzelce Opolskie: Jędrynia, Kadłub Piec, Kalinowice, Kalinów, Mokre Łany, Płużnica Wielka, 

Rozmierka, Rożniątów, Sucha, Suche Łany, Szymiszów Osiedle. 
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� gmina Ujazd: Stary Ujazd.  

 

Poza miastem Kędzierzyn – Koźle gminy powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego nie posiadają żadnych 

oznakowanych tras ani dróg rowerowych, łączących przynajmniej 2 miejscowości. 

Ważnym elementem powiązań pomiędzy miejscowościami są drogi rowerowe łączące ośrodki wiejskie z 

pobliskimi miastami. Na terenie KKSOF taki system rozwinął się dotychczas tylko wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 

426 i łączy Piotrówkę, Jemielnicę oraz Szczepanek ze Strzelcami Opolskimi. 

 

POWIĄZANIA POMIĘDZY MIASTAMI: 

 

� Zawadzkie – Strzelce Opolskie: poprzez trasy nr 165, 161 i drogę rowerową wzdłuż DW nr 426.  

� Zawadzkie – Leśnica: do Strzelec Opolskich jak wyżej i dalej poprzez trasy nr 158 i 154. 

� Zawadzkie – Ujazd: poprzez trasy nr 165, 177, 178 i 16. 

� Zawadzkie – Kędzierzyn–Koźle (granica miasta, Sławięcice): do Ujazdu jak wyżej i dalej trasa nr 174. 

� Zawadzkie – Kędzierzyn–Kożle (Miejsce Kłodnickie): do Strzelec Opolskich jak wyżej i dalej poprzez 

trasy nr 158 i 171. 

� Zawadzkie – Kędzierzyn–Kożle (Cisowa): do Strzelec Opolskich jak wyżej i dalej poprzez trasy nr 158, 

156 i 157.  

� Zawadzkie – Kędzierzyn–Koźle (Kuźniczka): do Strzelec Opolskich jak wyżej i dalej poprzez trasy nr 158 

i 156. 

� Strzelce Opolskie – Ujazd: poprzez trasy nr 161 i 16. 

� Strzelce Opolskie – Kędzierzyn–Koźle (granica miasta, Sławięcice): do Ujazdu jak wyżej i dalej trasa nr 

174. 

� Strzelce Opolskie – Kędzierzyn–Koźle (Miejsce Kłodnickie): poprzez trasy nr 158 i 171. 

� Strzelce Opolskie – Kędzierzyn–Koźle (Cisowa): poprzez trasy nr 158, 156 i 157. 

� Strzelce Opolskie – Kędzierzyn–Koźle (Kuźniczka): poprzez trasy nr 158 i 156. 

� Strzelce Opolskie – Leśnica: poprzez trasy nr 158 i 154. 

� Leśnica – Ujazd: poprzez trasy nr 154 i 176 (oznakowania wymaga trasa nr 176 na odcinku Ferdynand – 

Ujazd). 

� Leśnica – Kędzierzyn–Koźle (granica miasta, Sławięcice): do Ujazdu jak wyżej i dalej trasa nr 174. 

� Leśnica – Kędzierzyn–Koźle (Miejsce Kłodnickie): poprzez trasy nr 154 i 171. 

� Leśnica – Kędzierzyn–Koźle (Cisowa): poprzez trasy nr 156 i 157. 

� Leśnica – Kędzierzyn – Koźle (Kuźniczka): poprzez trasę nr 156. 

� Ujazd – Kędzierzyn–Koźle (granica miasta, Sławięcice): poprzez trasę nr 174. 

� Ujazd – Kędzierzyn–Koźle (Miejsce Kłodnickie): poprzez trasy nr 176 i 171. 

� Ujazd – Kędzierzyn–Koźle (Cisowa): poprzez trasy nr 176, 154, 158, 156 i 157. 

� Ujazd – Kędzierzyn–Koźle (Kuźniczka): poprzez trasy nr 176,154, 158 i 156. 

 

Jak wspomniano na wstępie niniejszego rozdziału zdecydowana większość analizowanych tras rowerowych to 

szlaki rowerowe, prowadzące głównie drogami leśnymi, polnymi, gminnymi, powiatowymi i fragmentarycznie 

wojewódzkimi, o różnej nawierzchni (poza terenami zabudowanymi głównie gruntowej). Powyższe oznacza, że 

mieszkańcy KKSOF obecnie równie dobrze mogą korzystać z innych nieoznakowanych dróg, a tym samym 

połączenia rowerowe wewnątrz danej gminy jak i pomiędzy gminami obejmują w rzeczywistości wszystkie 

dostępne i w miarę bezpieczne drogi: leśne, polne, wewnętrzne i publiczne. Wieloletnie doświadczenia 
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projektantów tras rowerowych wykazują, że większość użytkowników częściej decyduje się na jazdę po dobrych 

nawierzchniach o znacznym ruchu pojazdów niż po bezpieczniejszych, ale gorszych technicznie drogach polnych 

i leśnych. Jazda po dobrej równej nawierzchni powoduje mniejsze zmęczenie i mniejsze zużycie energii 

rowerzystów, dlatego częściej wykorzystują oni drogi asfaltowe, nawet kosztem swego bezpieczeństwa 

osobistego. 

 

8. 13. Rozwój infrastruktury drogowej. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego rozwój układu komunikacji 

drogowej realizowany będzie poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej, w tym między 

innymi: 

� poprawa powiązań na kierunku wschód – zachód (drogi krajowe nr: 40, 88 i 94); 

� wzmocnienie powiązań na kierunku północ – południe (droga krajowa nr 45); 

� kształtowanie powiązań wewnątrzregionalnych (droga krajowa nr 38, drogi wojewódzkie i kluczowe drogi 

powiatowe). 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… w zakresie rozbudowy układu drogowego postuluje „realizację 

wyodrębnionych i spójnych terytorialnie inwestycji drogowych w subregionie, podnoszących stopień wzajemnego 

skomunikowania oraz w kontekście autostrady A4”. Głównym celem rozwojowym dotyczącym rozwoju 

infrastruktury drogowej w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim jest według Programu ZIT… „poprawa 

funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej powiatu kędzierzyńsko 

– kozielskiego i strzeleckiego”. 

 

Podstawowy element drogowego układu komunikacyjnego w rejonie KKSOF tworzą drogi krajowe i drogi 

wojewódzkie. Pozostałe drogi (powiatowe, gminne i wewnętrzne) pełnią funkcje uzupełniające. Gęstość sieci 

drogowej (wskaźniki na 100 km² oraz na 1000 mieszkańców) prezentuje się korzystniej od średniej wojewódzkiej i 

krajowej. Pomimo tego drogi obciążone są nadmiernym ruchem pojazdów. Przyczyną takiego stanu jest 

dominacja transportu indywidualnego nad publicznym oraz ruch tranzytowy. Należy podkreślić, że w skali samego 

subregionu, w zakresie obsługi transportowej i komunikacyjnej, najważniejszymi elementami układu drogowego 

są przede wszystkim drogi krajowe nr 38, 40 i 45 oraz droga wojewódzka nr 426. Tylko te 4 drogi wiążą 

bezpośrednio 9 miejscowości gminnych oraz kilkadziesiąt wsi, a także rozprowadzają ruch w kierunku węzłów 

autostradowych. Kluczowe dla regionu i kraju – drogi A4 i 94 – nie mają praktycznie żadnego znaczenia w 

zakresie połączeń wewnątrz subregionu, aczkolwiek mają żywotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i 

połączeń subregionu z resztą kraju. 

 

Generalnie stan dróg na terenie KKSOF jest zadowalający pod względem możliwości obsługiwania przez nie 

poszczególnych obszarów zabudowy. Większość dróg nie posiada jednak odpowiedniej wytrzymałości i jest w 

złym stanie technicznym. Jakość nawierzchni, zwłaszcza na drogach powiatowych i gminnych oraz na niektórych 

odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich, wymaga pilnych napraw i modernizacji. Brak kanalizacji deszczowej 

oraz rowów odwadniających uniemożliwia odprowadzenie wód opadowych lub prawidłowe odwodnienie korpusu 

drogi. Na terenach zabudowanych drogi wszystkich kategorii w znacznej części nie posiadają chodników i ruch 

pieszy odbywa się na poboczu lub jezdni. Ze względu na spodziewany wzrost natężenia ruchu i związaną z tym 

emisję hałasu, przebieg dróg krajowych i wojewódzkich wchodzi w kolizję z funkcjami mieszkaniowymi. Do 

najpilniejszych zadań modernizacyjnych układu drogowego KKSOF należą: 
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� budowa obwodnic poszczególnych miejscowości w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich; 

� modernizacja dróg krajowych do pełnych parametrów klasy „GP”; 

� modernizacja dróg wojewódzkich do pełnych parametrów klasy „G”, a w uzasadnionych przypadkach 

(tereny zabudowane) do klasy „Z”; 

� poprawa bezpieczeństwa, zwłaszcza na drogach krajowych i wojewódzkich, w rejonie kluczowych 

skrzyżowań na terenach zabudowanych; 

� modernizacja dróg powiatowych do pełnych parametrów klasy „Z”; 

� dostosowanie parametrów jezdni i nośności nawierzchni dróg powiatowych i gminnych do ruchu 

ciężkiego i pojazdów rolniczych, zwłaszcza w perspektywie rozwoju funkcji przetwórstwa rolno – 

spożywczego, przemysłowego i turystycznego; 

� budowa dróg wewnętrznych do obsługi poszczególnych posesji oraz dojazdów do użytków rolnych; 

� budowa zatok autobusowych; 

� budowa chodników dla ruchu pieszego i rowerowego. 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono kierunki rozwoju infrastruktury drogowej na terenie poszczególnych gmin 

oraz zamierzenia inwestycyjne poszczególnych zarządców dróg (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe). 

 

8.13.1. Drogi krajowe – zamierzenia inwestycyjne. 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu postuluje ujęcie w dokumentach planistycznych 

następujących przedsięwzięć związanych z rozbudową dróg krajowych w rejonie KKSOF: 

� droga nr 38 – budowa obwodnicy miejscowości Pawłowiczki; 

� droga nr 40 – budowa obwodnicy miejscowości: Pokrzywnica, Radziejów, Większyce, Kędzierzyn – 

Koźle (kontynuacja) i Ujazd; 

� droga nr 45 – budowa obwodnicy miejscowości: Mechnica, Komorno, Większyce, Reńska Wieś, 

Długomiłowice, Polska Cerekiew i Ciężkowice; 

� droga nr 88 – dobudowa drugiej jezdni; 

� droga nr 94 – budowa obwodnicy miejscowości: Sucha, Strzelce Opolskie, Warmątowice, Błotnica 

Strzelecka i Płużnica Wielka oraz dobudowa drugiej jezdni. 

 

 8.13.2. Drogi wojewódzkie – zamierzenia inwestycyjne. 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu prowadzi aktualnie prace projektowe nad inwestycjami drogowymi 

planowanymi do realizacji na lata 2014 – 2020. Planowane przedsięwzięcia na terenie KKSOF to rozbudowa 

drogi nr 408 na odcinku Brzeźce – Stare Koźle, w miejscowości Stare Koźle, w miejscowości Ortowice (km 

12+200 – 13+300) oraz na odcinku Kotlarnia – Goszyce (km 15+800 – 17+000). Ponadto ZDW Opole postuluje 

następujące przedsięwzięcia związane z rozbudową dróg wojewódzkich w rejonie KKSOF: 

� droga nr 408 – budowa obwodnicy miejscowości Kędzierzyn – Koźle i Kotlarnia; 

� droga nr 423 – budowa obwodnicy miejscowości Kędzierzyn – Koźle; 

� droga nr 425 – budowa obwodnicy miejscowości: Bierawa, Lubieszów, Dziergowice i Solarnia;  

� droga nr 426 – budowa obwodnicy miejscowości: Strzelce Opolskie, Jemielnica, Piotrówka i Wierchlesie; 

� droga nr 901 – budowa obwodnicy miejscowości: Zawadzkie, Żędowice i Kielcza. 
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Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego należy dopuścić budowę 

obwodnic miejscowości nie wymienionych w powyższym wykazie, w przypadku gdy zaistnieją ku temu istotne 

przesłanki, między innymi znaczny wzrost obciążenia ruchem lub wzrost uciążliwości akustycznej dla terenów 

zabudowanych. Ważnym elementem uzupełnienia układu drogowego jest także budowa mostu na Odrze w ciągu 

drogi nr 422 (Przewóz – Dziergowice). 

 

8.13.3. Drogi powiatowe – zamierzenia inwestycyjne. 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu na 2015 rok przewiduje następujące zamierzenia inwestycyjne: 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 2052 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O. 

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu zwraca uwagę na konieczność modernizacji 

następujących, kluczowych dla subregionu dróg powiatowych: 

� DP nr 1402 O – droga stanowi jedyny dojazd do strefy ekonomicznej; 

� DP nr 1403 O – droga stanowi alternatywny dojazd od drogi wojewódzkiej nr 425 poprzez DP nr 1404 O 

i DP nr 1422 O do drogi krajowej nr 45; 

� DP nr 1422 O – droga stanowi alternatywny dojazd od drogi wojewódzkiej nr 425 poprzez DP nr 1403 O 

i DP nr 1404 O do drogi krajowej nr 45. 

 

Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przewiduje następujące zamierzenia 

inwestycyjne na lata 2015 – 2018: 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1401 O; 

� kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1455 O; 

� kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1461 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1801 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1802 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1803 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1804 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1805 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1806 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1808 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1816 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1820 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1821 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1827 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1842 O; 

� kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 2273 O; 

 

Ponadto zgodnie z Programem ZIT… postuluje się następujące inwestycje w zakresie modernizacji układu 

drogowego: 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1404 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O wraz z budową mostu na Odrze; 
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� przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1411 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1460 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1463 O; 

� przebudowa drogi powiatowej nr 1807 O. 

 

8.13.4. Drogi gminne – zamierzenia inwestycyjne. 

 

Poszczególne gminy wchodzące w skład KKSOF planują do 2020 roku następujące inwestycje modernizacyjne 

lokalnego układu drogowego (drogi gminne): 

 

GMINA BIERAWA (na łączną długość 3,940 km): 

� nr 108119 O – Stare Koźle, ul. Polna; 

� nr 108120 O – Stare Koźle, ul. Leśna; 

� nr 108189 O – Dziergowice, ul. Sosnowa; 

� nr 109104 O – Stare Koźle, ul. Wierzbowa; 

� nr 109109 O – Bierawa, ul. Jana Pawła II; 

� nr 109110 O – Bierawa, ul. Cicha; 

� nr 109130 O – Dziergowice, ul. Stawowa; 

� Solarnia, działki nr 550/1 i 541/3; 

� Brzeźce, ul. Kwiatowa. 

 

Ponadto potrzeby modernizacji (realizacja po 2020 roku) obejmują drogę nr 109131 O – Stara Kuźnia, ul. 

Okrężna o długości 0,720 km. 

 

GMINA CISEK (na łączną długość 4,510 km): 

� nr 108206 O, Cisek – Roszowicki Las; 

� nr 108210 O, Łany – Roszowice; 

� nr 108216 O, Kotliny. 

 

Ponadto potrzeby modernizacji (realizacja po 2020 roku) obejmują następujące drogi o łącznej długości 8,363 km: 

� nr 107669 O, Kobylice – Dębowa; 

� nr 108201 O, Podlesie – Miejsce Odrzańskie; 

� nr 108205 O, Cisek – Landzmierz; 

� nr 108208 O, Błażejowice – Poniecice; 

� nr 108211 O, Roszowicki Las – Sukowice; 

� nr 108215 O, Kobylice – Akwen Dębowa. 

 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE (następujące ulice na łączną długość 12,972 km): 

9–go Maja, Archimedesa, Benisza, Bolesława Śmiałego, Broniewskiego, Bukowa, Chełmońskiego, Dmowskiego, 

Dunikowskiego (przebudowa mostu na rzece Odrze), Elsnera, Grunwaldzka 17, 19 (sięgacz dojazdowy), 

Kazimierza Wielkiego, Korfantego, Kościuszki, Kraszewskiego, Krzywa, Leszka Białego, Ligonia, Modrzewiowa, 

Niemcewicza, Piastowska 38 A (sięgacz dojazdowy), Piramowicza, Przodowników Pracy, Przyjaźni 119, 135, 
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141, 143, 145, 147 (sięgacz dojazdowy), Raciborska 5,7,9 (sięgacz dojazdowy), Skarbowa, Spółdzielców, Stara 

Odra, Sucharskiego, Tartaczna, Traugutta, Wierzbowa, Witosa, Władysława Łokietka, Wyspiańskiego, Zielona, 

Zwycięstwa 6 (sięgacz dojazdowy) i przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Pionierów do budynku na ul. 11–go 

Listopada 10. 

 

Ponadto potrzeby obejmują budowę łącznika od ul. Przyjaźni z planowaną obwodnicą północną w ciągu drogi 

krajowej nr 40 (tak zwany „łącznik Blachownia”) o długości około 2,5 km. 

 

GMINA PAWŁOWICZKI (na łączną długość 1, 320 km): 

� nr 108410 O – Kózki, ul. Główna; 

� nr 108417 O – Milice, ul. Teszniowska. 

 

Ponadto potrzeby modernizacji (realizacja po 2020 roku) obejmują następujące drogi o łącznej długości 2,111 km: 

� nr 108406 O – Gościęcin, ul. Górna; 

� nr 108421 O – Ostrożnica, ul. Chróstecka; 

� nr 108422 O – Ostrożnica, ul. Grodzisko; 

� nr 108425 O – Ostrożnica, ul. Kopidolska. 

 

GMINA POLSKA CEREKIEW (na łączną długość 2,703 km): 

� nr 108324 O – Zakrzów, ul. Wodna; 

� nr 108329 O – Zakrzów, ul. Zielona; 

� nr 108333 O – Mierzęcin do drogi wojewódzkiej nr 421; 

� Polska Cerekiew, ul. Raciborska; 

� Polska Cerekiew, ul. Ciepłodolska.  

 

Ponadto potrzeby modernizacji (realizacja po 2020 roku) obejmują następujące drogi o łącznej długości 5,020 km: 

� nr 108331 O, Zakrzów – Połowa; 

� nr 108468 O, Maciowakrze – Wronin. 

 

GMINA REŃSKA WIEŚ (na łączną długość 19,868 km): 

� nr 107567 O – Reńska Wieś, ul. Polna; 

� nr 107569 O – Reńska Wieś, ul. Dolna; 

� nr 107570 O – Reńska Wieś, ul. Boczna; 

� nr 107571 O – Reńska Wieś, ul. Dworcowa; 

� nr 107604 O – Długomiłowice, ul. Parkowa; 

� nr 107614 O – Mechnica, ul. Kwiatowa; 

� nr 107633 O – Większyce, ul. Szkolna; 

� nr 107634 O, Komorno – Radziejów; 

� nr 107643 O – Większyce, ul. Łąkowa; 

� nr 107644 O – Większyce, ul. Zamkowa; 

� nr 107646 O – Większyce, ul. Chabrowa; 

� nr 107659 O – Komorno, ul. Harcerska; 

� nr 107662 O – Poborszów, ul. Chałupki; 

� nr 107665 O – Gierałtowice, ul. Strażaków; 
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� nr 107668 O – Dębowa, ul. Polna; 

� nr 107674 O – Pokrzywnica, ul. 1 Maja; 

� nr 107677 O – Pokrzywnica, ul. Łąkowa; 

� nr 107678 O – Pokrzywnica, ul. Ogrodowa; 

� nr 107679 O – Pokrzywnica, ul. Słoneczna; 

� nr 107684 O – Radziejów, ul. Sportowa; 

� nr 107687 O – Poborszów, ul. Krapkowicka; 

� nr 107690 O, Pociękarb – Bytków. 

Ponadto potrzeby modernizacji (realizacja po 2020 roku) obejmują następujące drogi o łącznej długości 2,958 km: 

� nr 107585 O – Reńska Wieś, ul. Raciborska; 

� nr 107688 O – Większyce, ul. Kozielska. 

 

GMINA JEMIELNICA: brak zamierzeń inwestycyjnych. 

 

GMINA LEŚNICA: 

� nr 105906 O – Zalesie Śląskie, ul. Ujazdowska na długości 0,700 km. 

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE (na łączną długość 3,849 km): 

� nr 105211 O – Strzelce Opolskie, ul. Graniczna (boczna); 

� nr 105225 O – Strzelce Opolskie, ul. Łąkowa; 

� nr 105252 O – Strzelce Opolskie, ul. W. Świerzego; 

� Strzelce Opolskie, ul. Budowlanych (2 odcinki). 

Dodatkowo na około 20 % długości dróg gminnych (około 24,2 km) planuje się wymianę nawierzchni asfaltowych 

na nowe, w szczególności na drogach gdzie przeprowadzone zostały prace związane z budową kanalizacji 

sanitarnej. 

 

Ponadto potrzeby modernizacji (realizacja po 2020 roku) obejmują wymianę nawierzchni asfaltowych na nowe, w 

szczególności na drogach gdzie przeprowadzone zostały prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, na 

około 40 % długości dróg gminnych (około 48,4 km). 

 

Potrzeby obejmują także budowę następujących dróg gminnych o łącznej długości 2,300 km: 

� Brzezina, ul. Cicha; 

� Sucha, ul. Sosnowa; 

� Szczepanek, ul. Krótka; 

� Szczepanek, ul. Okrężna; 

� Strzelce Opolskie, ul. Ogrodowa; 

� Strzelce Opolskie, ul. Piękna; 

� Strzelce Opolskie, ul. Słonecznikowa; 

� Strzelce Opolskie, ul. Wrzosowa. 

 

GMINA UJAZD (na łączną długość 7,612 km): 

� nr 105725 O – Stary Ujazd, ul. Stawowa; 

� nr 105726 O – Stary Ujazd, ul. Młyńska; 

� nr 105727 O – Stary Ujazd, ul. Cmentarna; 
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� nr 105728 O – Stary Ujazd, ul. Chopina; 

� nr 105730 O – Stary Ujazd, ul. Zielona; 

� nr 105731 O – Stary Ujazd, ul. Leśna; 

� nr 105748 O – Niezdrowice, ul. Gliwicka; 

� nr 105774 O, Księży Las; 

� nr 105776 O – Zimna Wódka, ul. Europejska; 

� nr 105783 O – Olszowa do ronda przy drodze wojewódzkiej nr 426; 

� nr 105784 O – Ujazd ul. Krzemowa i ul. Bazaltowa. 

Ponadto potrzeby modernizacji (realizacja po 2020 roku) obejmują następujące drogi o łącznej długości 2,189 km: 

� nr 105722 O – Ujazd, ul. Spacerowa; 

� nr 105750 O – Niezdrowice, ul. Kanałowa; 

� nr 105753 O – Nogowczyce, ul. Strzelecka; 

� nr 105767 O – Balcarzowice, ul. Dębowa; 

� nr 105768 O – Balcarzowice, ul. Leśna. 

 

Dodatkowo potrzeby obejmują budowę następujących dróg gminnych o łącznej długości 2,800 km: 

� Niezdrowice (połączenie terenów mieszkaniowych z Kędzierzynem – Koźle; 

� Niezdrowice (połączenie osiedla mieszkaniowego z drogą powiatową nr 1457 O); 

� Ujazd (tereny mieszkaniowe na Osiedlu Piaski) 

 

GMINA ZAWADZKIE (na łączną długość 7,300 km): 

� nr 105614 O – Zawadzkie, ul. Sienkiewicza; 

� nr 105622 O – Zawadzkie, ul. Powstańców Śląskich; 

� nr 105629 O – Zawadzkie, ul. Świerklańska; 

� nr 105632 O – Zawadzkie, ul. ks. Wajdy; 

� nr 105638 O – Żędowice, ul. Tuwima; 

� nr 105638 O – Kielcza, ul. Karola Miarki; 

� nr 105646 O – Żędowice, ul. Słoneczna; 

� nr 105647 O – Kielcza, ul. Leśna; 

� nr 105649 O – Żędowice, ul. Żeromskiego; 

� nr 105670 O – Kielcza, ul. Powstańców Śląskich; 

� nr 105674 O – Kielcza, ul. Nowe Osiedle. 

 

Ponadto potrzeby modernizacji (realizacja po 2020 roku) obejmują następujące drogi o łącznej długości 5,520 km: 

� nr 105611 O – Zawadzkie, ul. 1–go Maja; 

� nr 105612 O – Zawadzkie, ul. Kani; 

� nr 105613 O – Zawadzkie, ul. Świerczewskiego; 

� nr 105615 O – Zawadzkie, ul. Moniuszki; 

� nr 105616 O – Zawadzkie, ul. Szaflika; 

� nr 105617 O – Zawadzkie, ul. Karola Miarki; 

� nr 105618 O – Zawadzkie, ul. Mickiewicza; 

� nr 105620 O – Zawadzkie, ul. Szymanowskiego; 

� nr 105667 O – Kielcza, ul. Dobrego Pasterza; 

� nr 105669 O – Kielcza, ul. Krótka; 
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� nr 105679 O – Kielcza, ul. Zamoście; 

� nr 105681 O – Kielcza, ul. Sosnowa. 

Dodatkowo potrzeby obejmują budowę następujących dróg gminnych o łącznej długości 1,900 km: 

� droga na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Stawowej w Zawadzkiem; 

� połączenie drogowe ul. Mickiewicza w Zawadzkiem z ul. 1–go Maja w Żędowicach. 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że na terenie KKSOF do 2020 roku planuje się modernizacje około 90 km 

dróg gminnych. Potrzeby modernizacji obejmują kolejne około 75 km dróg gminnych, które ze względów 

finansowych będą mogły być zrealizowane po 2020 roku. Planuje się budowę nowych odcinków dróg gminnych o 

łącznej długości około 10 km. 

 

8.13.5. Rozwój infrastruktury drogowej – podsumowanie. 

 

Z punktu widzenia potrzeb związanych z tematyką niniejszej Koncepcji za najważniejsze planowane i 

postulowane inwestycje drogowe należy uznać: 

� 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. 

 

Planowana koncepcja nowego przebiegu drogi krajowej nr 40 przewiduje między innymi kontynuację budowy 

obwodnicy Kędzierzyna – Koźle oraz budowę obejścia miasta Ujazd od strony północnej. Realizacja powyższej 

koncepcji wyeliminuje ruch tranzytowy z Kędzierzyna – Koźle (Osiedle Piastów, Osiedle Przyjaźni, Blachownia, 

Sławięcice) oraz Ujazdu i tym samym sprawi, że obecna droga krajowa nr 40, nadal pełniąc rolę jednej z 

głównych osi komunikacyjnych, stanie się przede wszystkim wewnętrzną arterią komunikacyjną dla mieszkańców 

tychże rejonów. Umożliwi także kontynuację procesu przekształceń Placu 1–go Maja w Ujeździe, a wraz z nim 

Placu Zamkowego, w kierunku spójnej przestrzennie i funkcjonalnie, reprezentacyjnej części miasta (przestrzeni 

publicznej) z dominującym udziałem usług publicznych i komercyjnych. Ważnym elementem przebudowy układu 

drogowego w tym rejonie będzie budowa tak zwanego „łącznika Blachownia”, umożliwiającego bezpośrednie 

skomunikowanie terenów aktywności gospodarczych z obwodnicą. Idealnym rozwiązaniem na całym odcinku 

obwodnicy Kędzierzyna – Koźla byłaby budowa bezkolizyjnych skrzyżowań wielopoziomowych zamiast rond. 

Budowa nowych odcinków drogi krajowej nr 40 będzie miała znaczenie ponadlokalne a nawet ponadregionalne, 

przede wszystkim poprzez usprawnienie ruchu tranzytowego na osi wschód – zachód, dzięki lepszemu 

skomunikowaniu autostrady A4 (węzęł „Nogowczyce”) z południowo – wschodnią i południową częścią 

województwa opolskiego. 

 

Budowa południowej obwodnicy Strzelec Opolskich w ciągu drogi krajowej nr 94 ma kluczowe znaczenie nie tylko 

dla rozwoju miasta, ale całej północnej części subregionu. Budowa obwodnicy rozwiąże obecny splot 

różnorodnych problemów, począwszy od poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń, a skończywszy na oczekiwanej możliwości właściwego rozwoju centrum miasta i planowanego 

Strzeleckiego Parku Przemysłowego. Obecna droga krajowa nr 94 w Strzelcach Opolskich (ulice Opolska i 

Krakowska) to komunikacyjne „wąskie gardło”. Realizacja obwodnicy sprawi, że wymienione ulice staną się 
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wewnętrznymi arteriami komunikacyjnymi dla mieszkańców Strzelec Opolskich. Po dokonaniu reorganizacji ruchu 

w centrum miasta (dominujący udział ruchu pieszego i rowerowego), będzie można stworzyć spójną kompozycję 

funkcjonalno – przestrzenną, łączącą Rynek z zamkiem i Parkiem Miejskim. Budowa obwodnicy Strzelec 

Opolskich wraz z planowaną modernizacją drogi krajowej nr 88 umożliwi rozwój największego w Polsce terenu 

inwestycyjnego na cele produkcyjne (obszar „Warmątowice”, docelowo Strzelecki Park Przemysłowy). Budowa 

nowej drogi ma także duże znaczenie z punktu widzenia połączeń regionalnych i ponadregionalnych jako 

bezpłatna alternatywa przejazdu na osi wschód – zachód z pominięciem płatnej autostrady A4. 

 

W rejonie Reńskiej Wsi i Większyc krzyżują się 3 drogi krajowe (nr: 38, 40, 45) i droga wojewódzka nr 418. Rejon 

ten stanowi więc najważniejszy „węzeł” komunikacyjny w południowo – wschodniej części województwa 

opolskiego. Obszary położone na zachód i południe od umownego „węzła” to rolnicze zaplecze całego 

subregionu, na wschodzie położony jest Kędzierzyn – Koźle, zaś rejonie samego „węzła” rozwija się budownictwo 

mieszkaniowe. Obecnie drogi krajowe i wojewódzka prowadzą przez centralne rejony poszczególnych wsi i 

kumuluje się na nich ruch tranzytowy, lokalny oraz transport rolniczy. Planowana przez GDDKiA budowa 

obwodnic Reńskiej Wsi i Większyc, a także pobliskich miejscowości (Komorno, Pokrzywnica, Radziejów, 

Długomiłowice) umożliwi stosunkowo bezkolizyjną obsługę transportową i komunikacyjną na pograniczu 

zachodnich peryferii Kędzierzyna – Koźle i pobliskich gmin wiejskich. 

 

Droga wojewódzka nr 426, łącząc ze sobą 3 największe miasta subregionu (Kędzierzyn – Koźle, Strzelce 

Opolskie i Zawadzkie), stanowi główną oś komunikacyjno – transportową wewnątrz KKSOF. W połączeniu z 

drogami wojewódzkimi nr 487 i 901 jest dodatkowo ważnym szlakiem we wschodniej części województwa 

opolskiego. Mając na uwadze oczekiwany rozwój subregionu, wyrażony między innymi wzrostem wewnętrznych 

powiązań funkcjonalnych, a więc także zapotrzebowania na komunikację, należy przedsięwziąć kroki zmierzające 

ku dalszej modernizacji tej drogi. Przede wszystkim oczekuje się budowy wschodniej obwodnicy Strzelec 

Opolskich oraz obejścia miejscowości Jemielnica, Piotrówka i Wierchlesie, a także poprawy parametrów 

technicznych na odcinku Zawadzkie – Wierchlesie. 

 

Ważnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, przede wszystkim w skali lokalnej, ale także o znaczeniu 

subregionalnym i regionalnym, będą obwodnice pozostałych większych miejscowości. Budowa południowej 

obwodnicy Zawadzkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 spowoduje, że ul. Opolska stanie się wewnętrzną 

arterią komunikacyjną miasta. Umożliwi także kontynuację procesu przekształceń (rewitalizacji) ul. Opolskiej w 

kierunku reprezentacyjnego ciągu administracyjno – usługowo – komunikacyjnego (w tym bezpieczny ruch pieszy 

i rowerowy). Po wybudowaniu obwodnicy Żędowic i Kielczy cały „gminny” odcinek drogi nr 901 stanowić będzie 

de facto wewnątrzgminną oś komunikacyjną. Częściowej reorganizacji wymaga także układ drogowy Leśnicy. 

Postulowana budowa nowych odcinków dróg powiatowych umożliwi ograniczenie i/lub wyłączenie ruchu w 

centralnym, reprezentacyjnym rejonie miasta (Plac Narutowicza) i stosunkowo bezkolizyjnie rozprowadzi ruch w 

kierunku Kędzierzyna – Koźle, Strzelec Opolskich, Zdzieszowic i Góry Świętej Anny. Udrożnienie ruchu, poprawa 

bezpieczeństwa, a także podniesienie standardów akustycznych będzie możliwe także dzięki budowie obwodnic: 

Błotnicy Strzeleckiej, Ciężkowic, Mechnicy, Pawłowiczek, Płużnicy Wielkiej, Polskiej Cerekwi, Suchej i 

Warmątowic w ciągu dróg krajowych, a także: Bierawy, Dziergowic, Kotlarni, Lubieszowa, Solarni i wybranych 

rejonów Kędzierzyna – Koźle w ciągu dróg wojewódzkich. 
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Planowane koncepcje rozwoju infrastruktury drogowej (włącznie z modernizacją dróg, a także reorganizacją 

ruchu drogowego w wybranych rejonach), nawet jeżeli zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych 5 – 10 lat, 

będą przede wszystkim spóźnioną reakcją na rozwój motoryzacji jaki nastąpił w okresie minionych 25 lat. 

Niemniej pełna realizacja przedstawionych planów, choć wielce kosztowna, udrożni ruch samochodowy zarówno 

dla mieszkańców subregionu jak i dla ruchu tranzytowego. Należy jednak pamiętać, 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, 

unowocześniona sieć dróg będzie jeszcze większą zachętą do korzystania z prywatnych środków transportu, 

zwłaszcza w celu dojazdów do większych miast subregionu, a ściślej do ich usługowych centrów, które już 

obecnie nie są w stanie przyjąć większego natężenia ruchu. Możliwości budowy nowych dróg w ścisłym centrum 

Kędzierzyna – Koźle czy Strzelec Opolskich są ograniczone i zbędne z punktu widzenia nakładów finansowych i 

jedynym rozwiązaniem pozostanie reorganizacja ruchu z zakazem wjazdu do wybranych rejonów włącznie. 

 

Należy również mieć na uwadze, że rozwój motoryzacji to wzrost zanieczyszczeń, zarówno w postaci 

niebezpiecznych dla zdrowia substancji (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10, tlenek węgla, 

benzen, itp.) jak i hałasu. Hałas drogowy jest jednym z najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku, 

przede wszystkim ze względu na powszechność jego występowania. Z przeprowadzonej ogólnej analizy 

dotyczącej zagrożeń środowiska wynika, że obszarami uciążliwymi pod względem hałasu drogowego mogą być 

tereny zlokalizowane w centrum miast oraz główne trasy przechodzące przez daną gminę, które obciążone są 

znacznym ruchem. W ostatnich 25 latach zwiększył się znacznie ruch tranzytowy przez Polskę, w tym przez 

analizowany subregion. Uciążliwy jest zwłaszcza transport ciężarowy, odbywający się często w nocy. Poziomy 

dźwięku środków komunikacji są duże i wynoszą 75 – 90 dB. Jedynym rozwiązaniem, poza wspomnianą ofertą 

komunikacji publicznej, jest dbałość o stan techniczny nawierzchni dróg celem zwiększenia płynności ruchu, w 

szczególności związanego z przejazdem przez ciasne centra miejscowości co wpłynie na obniżenie emisji hałasu 

do środowiska. Przy modernizacji dróg i ulic, zwłaszcza w rejonie miejscowości turystycznych, należy zwrócić 

szczególną uwagę na dobór nawierzchni właściwej dla rzeczywistej prędkości pojazdów. Asfalty porowate 

zmniejszają emisję hałasu dopiero przy prędkościach przekraczających 70 km/h, natomiast tak zwane „ciche 

asfalty” (nawierzchnia, która obniża emisję hałasu o około 5 dB przy prędkościach poniżej 70 km/h) mogą być 

stosowane w obszarze zabudowanym. Zastosowanie cichych nawierzchni drogowych poprawi warunki 

akustyczne w środowisku zewnętrznym o około 5 dB. Nie zapewni to jednak warunków komfortu akustycznego w 

miejscach, na których poziom dźwięku przed zastosowaniem działań ochronnych jest większy niż 61 – 65 dB (w 

zależności od typu zabudowy) w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej. 

 

Ponadto przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postuluje się weryfikację 

przyjętych w dotychczasowych dokumentach planistycznych klas i parametrów dróg stosownie do zakresu 

realizowanej przez nie obsługi. Dlatego też parametry dróg, w tym minimalne docelowe szerokości dróg w liniach 

rozgraniczających, należy uzgadniać z zarządcami dróg w ramach prowadzonej procedury planistycznej. Ze 

względu na istniejące uwarunkowania na terenie poszczególnych gmin KKSOF należy w uzasadnionych 

przypadkach dopuścić realizację dróg o obniżonych parametrach, szczególnie w zakresie minimalnej szerokości 

dróg w liniach rozgraniczających, a także zmianę klasy dróg w uzgodnieniu z zarządcą drogi. Za dopuszczalną 

należy także uznać korektę przebiegów wybranych dróg w stosunku do ustaleń na rysunkach poszczególnych 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, celem ich dostosowania do warunków 

lokalnych związanych z ukształtowaniem terenu, sytuacją własnościową lub względami technicznymi. 
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8. 14. Rozwój infrastruktury kolejowej – linie kolejowe. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego ważnym celem w zakresie 

rozwoju systemów transportowych i zwiększenia dostępności komunikacyjnej jest rozwój bardziej ekologicznych i 

efektywnych systemów transportowych, w tym szynowego. PZPWO postuluje modernizację praktycznie każdej z 

linii kolejowych przebiegających przez teren KKSOF. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… nie formułują odrębnych celów i zadań związanych z rozwojem 

infrastruktury i komunikacji kolejowej. 

 

Podstawowy szkielet sieci kolejowej w rejonie KKSOF tworzą linie wpisujące się w III paneuropejski korytarz 

transportowy (nr: 132, 136 i częściowo 137) oraz korytarz Bałtycko – Adriatycki (nr: 136 i 151). Pozostałe linie 

(częściowo 137 oraz 144, 195 i pozostałe) pełnią funkcje uzupełniające. Gęstość sieci kolejowej (wskaźniki na 

100 km² oraz na 10 tyś. ludności) prezentuje się korzystniej od średniej wojewódzkiej i krajowej. Pomimo tego 

linie kolejowe nie są obciążone nadmiernym ruchem składów pasażerskich i towarowych. Przyczyną takiego 

stanu jest między innymi dominacja transportu indywidualnego nad publicznym oraz przewaga drogowych 

przewozów towarowych. Wynika to przede wszystkim z jeszcze niskiej jakości całokształtu infrastruktury 

kolejowej. Należy podkreślić, że wewnątrz samego subregionu, w zakresie obsługi transportowej i 

komunikacyjnej, funkcjonujące obecnie linie kolejowe nie odgrywają praktycznie żadnej roli, aczkolwiek (podobnie 

jak główne szlaki drogowe) mają żywotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i połączeń subregionu z resztą 

regionu i kraju. 

 

Z racji tego, że założenia polityki transportowej państwa przewidują priorytetowo modernizację linii kolejowych 

przebiegających w paneuropejskich korytarzach transportowych, objętych umowami o transporcie pasażerskim i 

towarowych (AGC i AGTC), w pierwszej kolejności modernizowane są i będą następujące linie kolejowe: 

� nr 132 Bytom – Wrocław; 

� nr 136 Opole Groszowice – Kędzierzyn–Koźle; 

� nr 137 Katowice – Kędzierzyn–Koźle; 

� nr 151 Kędzierzyn–Koźle – Chałupki.  

Linie te obsługują ruch pociągów osobowych i towarowych, łącząc subregion z aglomeracją opolską, wrocławską, 

katowicką i Czechami. Dla linii objętych umową AGC (linie o preferowanym ruchu pasażerskim) przewiduje się 

uzyskanie prędkości do 160 km/h, natomiast umowa AGTC (linie o preferowanym ruchu towarowym) określa 

prędkość dla pociągów towarowych do 120 km/h. 

 

Modernizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Kędzierzyn–Koźle – Nysa – Kamieniec Ząbkowicki jest ważna z 

punktu widzenia połączeń kolejowych pomiędzy miastami południowej części województwa opolskiego 

(Kędzierzyn – Koźle, Głogówek, Prudnik, Nysa, Otmuchów, Paczków) oraz powiązania tej części regionu z 

Kłodzkiem, Legnicą i Wrocławiem, a także pośrednio z Wałbrzychem i Jelenią Górą, poprzez węzeł kolejowy w 

Kamieńcu Ząbkowickim. 

 

Kluczowe znaczenie dla rozwoju transportu i komunikacji kolejowej w skali regionalnej ma kompleksowa 

przebudowa węzła kolejowego w Kędzierzynie – Koźlu. Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego samego 

miasta ważna jest modernizacja linii i odgałęzień oraz bocznic kolejowych prowadzących do terenów 

przemysłowych (Azoty, Blachownia, Centrozłom) i inwestycyjnych (Port Koźle, Pole Południowe). W związku z 
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oczekiwanym rozwojem Strzeleckiego Parku Przemysłowego należy także rozważyć obsługę kolejową tego 

obszaru poprzez system linii odgałęźnych i bocznic, w tym ewentualną reaktywację odcinka szlaku nr 175 na 

południe od Strzelec Opolskich. 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA planują następujące inwestycje na liniach kolejowych w granicach KKSOF: 

� dokończenie rewitalizacji linii kolejowej nr 132 w 2015 roku; 

� modernizacja linii kolejowej nr 136 w latach 2016 – 2018; 

� modernizacja linii kolejowej nr 151 w latach 2017 – 2019; 

� modernizacja linii kolejowych nr 199, 681, 682 i 872 w latach 2015 – 2018. 

Ponadto w celu przywrócenia ruchu po torze nr 1 na linii kolejowej nr 137 zachodzi konieczność remontu tego 

toru na odcinku Kędzierzyn–Koźle Zachód – Twardawa. 

 

8. 15. Rozwój żeglugi śródlądowej. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego dla poprawy funkcjonowania 

transportu wodnego głównym zamierzeniem jest podniesienie klasy żeglowności rzeki Odry z III na IV. Aby 

uzyskać planowane parametry drogi wodnej IV klasy 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. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… w zakresie transportu wodnego formułuje cel postulujący 

„promocję gospodarczego wykorzystanie rzeki Odry i innych rzek obszaru”. Według Strategii Rozwoju KKSOF 

„podstawowym kierunkiem działań subregionu jest w tym obszarze użeglugowienie Odrzańskiej Drogi Wodnej na 

całym jej odcinku w klasie minimum IV od granicy z Czechami do Szczecińskiego Węzła Wodnego, a w 

szczególności utworzenie tak zwanego Śląskiego Węzła Wodnego z istniejącym Kanałem Gliwickim i 

projektowanym Kanałem Śląskim. Dodatkowo wpierane będą starania o budowę Kanału Odra – Dunaj. 

Wykorzystanie dróg wodnych dla budowy systemu transportu intermodalnego, skojarzonego z dostępnością 

ważnych linii kolejowych i szlaków drogowych, jest jedną z największych szans rozwoju całego subregionu”. 

Głównym celem rozwojowym dotyczącym budowy zintegrowanego systemu transportowego (w tym wodnego) w 

Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim jest według Programu ZIT… „ukształtowanie efektywnego i 

zintegrowanego systemu transportowego”. 

 

Generalnym celem polityki transportowej zrównoważonego rozwoju jest tworzenie warunków do sprawnego, 

bezpiecznego, efektywnego ekonomicznie, a więc także przestrzennie zasadnego przemieszczania osób i 

towarów. Na poziomie Unii Europejskiej, Komisja Europejska promuje transport intermodalny czyli kombinowany, 

w większym stopniu wykorzystujący kolej i transport wodny (w tym śródlądowy), w celu ograniczenia 

negatywnego oddziaływania transportu drogowego, który w największym stopniu obciąża środowisko poprzez 

emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałas. Przewagą transportu wodnego nad lądowym jest przede wszystkim 

wielkość obciążenia środowiska oraz koszt transportu. Transport wodny, zwłaszcza pod względem emisji do 

atmosfery, jest jednym z najczystszych środków transportu. Ponadto charakteryzuje się relatywnie małym 

zużyciem energii i niewielkim zanieczyszczeniem wód, a zarazem teren drogi wodnej jest biologicznie czynny, w 

przeciwieństwie do drogi kołowej czy torowiska. Transport rzeczny jest obecnie o około 30 % tańszy od 

kolejowego, przy czym jest konkurencyjny wobec transportu lądowego tylko przy dłuższych trasach, co wynika z 
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relatywnie niskich kosztów przewozu i wysokich kosztów przeładunku. Według badań niemieckich transport 

wodny śródlądowy wywołuje wielokrotnie niższe koszty zewnętrzne niż inne gałęzie, w tym np.: 

� koszty zanieczyszczenia powietrza są 7–krotnie mniejsze niż transportu samochodowego; 

� koszty związane z emisją hałasu są 87–krotnie mniejsze niż w transporcie samochodowym i 70–krotnie 

mniejsze niż w kolejowym; 

� koszty wypadków są 178–krotnie niższe niż w transporcie samochodowym i 12–krotnie niż w 

kolejowym114.  

 

Odrzańska Droga Wodna (ODW) ma duży potencjał rozwojowy, jednak z powodu dekapitalizacji infrastruktury 

hydrotechnicznej i transportowej obecnie wykorzystywana jest tylko w nieznacznym stopniu. Odra może zostać 

ponownie włączona w śródlądowy system wodny krajów Unii Europejskiej. Warunkiem pełnienia tych funkcji jest 

jednak wykonanie niezbędnych prac inwestycyjnych usprawniających żeglugę na całej długości ODW. ODW 

powinna też pełnić funkcję osi tak zwanego Zielonego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego 

(CETC–ROUTE 65115) pod warunkiem zbudowania między innymi kanału Odra – Dunaj. Wpisanie CETC–

ROUTE 65 do transeuropejskiej sieci korytarzy transportowych TEN–T, zgodnie z oczekiwaniami krajów przez 

które przechodzi korytarz, podniesie rangę funkcji transportowej Odry i zwiększy szanse uzyskiwania unijnych 

środków finansowych na odrzańskie inwestycje116.  

 

Porównując Odrę do innych rzek o podobnej długości w Europie należy stwierdzić, że warunki hydrologiczne i 

klimatyczne są tu mniej korzystne dla żeglugi. Mniejsze opady, dłuższe okresy suszy i mrozów (zjawiska lodowe) 

oraz rzadsza niż w Europie Zachodniej sieć rzeczna uniemożliwiają uzyskanie podobnych do zachodnich 

parametrów transportowych. Wielkość przepływu w Odrze z powodu niskich opadów kształtuje się na poziomie 

50 % przepływu w Łabie i tylko 25 % przepływu w Renie, biorąc pod uwagę odcinek Odry od źródła do km 614 w 

Kostrzynie oraz analogiczne odcinki Renu i Łaby117. Wobec powyższego należy liczyć się z tym, że ODW 

wymaga większych prac inwestycyjnych i modernizacyjnych. Dostosowanie Odry do potrzeb żeglugi wymaga nie 

tylko inwestycji hydrotechnicznych w korycie rzeki, ale również modernizacji portów i taboru rzecznego. Stan 

infrastruktury portów rzecznych jest niezadowalający. Problemem jest również stan taboru rzecznego. Ilość 

statków i barek w Polsce spada, dominują wśród nich stale poddawane remontom przestarzałe jednostki. 

 

Na terenie KKSOF przystosowanie 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. Przebudowa obiektów portowych może być bazą dla powstania centrów logistycznych w ruchu 

towarów. Dla ich oczekiwanego funkcjonowania należy powiązać ze sobą transport samochodowy, kolejowy i 

wodny.  

 

                                                 
114 Na podstawie: WWF Polska, Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju odrzańskiej drogi wodnej, 2010 

oraz http://www.gliwice.rzgw.gov.pl 
115 Od 12 grudnia 2013 roku funkcjonuje w formule Ugrupowania o nazwie Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej sp. z o.o. (ŚKT–EUWT sp. z o.o.). 
116 Na podstawie: Marszałek E., Odra jako szlak komunikacyjno – transportowy oraz turystyczny, 2010. 
117 Na podstawie: Stückarth T., Odra jako droga wodna żeglowna, Przegląd Komunikacyjny nr 2/2003. 
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Poprzez planowany kanał Odra – Dunaj ODW może stanowić transkontynentalne połączenie pomiędzy Bałtykiem 

i Basenem Dunaju. Nie bez znaczenia będzie także kierunek wschód – zachód czyli połączenie z Morzem 

Północnym poprzez system kanałów w Niemczech i Holandii. Oba kierunki mają szansę konkurować z 

przeciążonym transportem drogowym i kolejowym, zwłaszcza w perspektywie kilkunastu lat. Przebieg kanału 

Odra – Dunaj na terenie KKSOF, od granicy z województwem śląskim do Koźla, rozpatrywany jest w trzech 

wariantach: 

� wariant rzeczny; 

� wariant kanałowy; 

� wariant mieszany rzeczno – kanałowy. 

Ewentualna budowa kanału oraz wybór wariantu jego przebiegu musi być poprzedzona odrębnymi 

opracowaniami studialnymi i planistycznymi na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej. Przebieg w wariancie 

rzecznym byłby najmniej konfliktowy z punktu widzenia obecnego zagospodarowania, zaś wariant kanałowy 

służyłby także poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. W przypadku realizacji kanału Odra – Dunaj w 

wariancie kanałowym Kanał Kędzierzyński stanowiłby potencjalnie jego pierwszy odcinek. 

 

Rynek transportu wodnego śródlądowego jest obecnie w pełni zliberalizowany. Po przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej zniesiono ograniczenia przewozów kabotażowych dla armatorów polskich na obszarze innych krajów 

członkowskich i dla armatorów zagranicznych na terenie Polski. Liczba funkcjonujących na Odrze przedsiębiorstw 

przewozowych powinna się zwiększać wraz z poprawą warunków żeglugowych. Poprawa stanu technicznego 

ODW skutkować będzie wzrostem przewozów wykonywanych przez transport wodny. Istnieje wiele potencjalnych 

źródeł ładunków, które mogłyby korzystać z usług żeglugi śródlądowej. ODW może przejąć część ładunków 

przewożonych obecnie koleją oraz w mniejszym stopniu transportem samochodowym. Umożliwienie regularnej 

żeglugi na całej długości ODW pozwoliłoby zwiększyć rolę transportu wodnego w obsłudze portów Szczecin i 

Świnoujście oraz w handlu zagranicznym pomiędzy Śląskiem a Europą Zachodnią. Prawdopodobne jest także 

przyciągnięcie do rejonu nadodrzańskiego większej liczby inwestorów zachęconych realną możliwością 

korzystania z transportu wodnego. Poprawa żeglowności ODW i uruchomienie przewozów kontenerowych 

stanowiłyby duży atut dla planowanych centrów logistycznych118. 

 

Pomimo gęstej sieci żeglownych szlaków wodnych na terenie KKSOF nie ma potencjału do rozwoju przewozów 

pasażerskich służących celom komunikacyjnym. Na Kanale Gliwickim prędkość przewozową ograniczałaby 

konieczność śluzowania. Komunikacja wodna mogłaby teoretycznie rozwinąć się na odcinku pomiędzy Koźlem a 

Miejscem Odrzańskim i dalej Raciborzem, ale abstrahując od warunków żeglownych, obsługę linii musiałby 

prowadzić dość szybkie jednostki wodne, mogące konkurować z przewozami kolejowymi i autobusowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Na podstawie: Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu, Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej  

i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego, 2006. 
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8. 16. Rozwój zintegrowanej komunikacji autobusowej i kolejowej. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego kierunki działań w zakresie 

powstania zintegrowanego systemu transportowego, będą obejmować: 

� budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury transportu szynowego i autobusowego, w tym pętli, 

bocznic, wydzielonych pasów ruchu oraz zatok przystankowych; 

� budowę, rozbudowę i przebudowę punktowej infrastruktury transportu zbiorowego, to jest: stacji 

kolejowych, integracyjnych węzłów przesiadkowych, systemów parkingowych typu „Park & Ride” oraz 

„Bike & Ride” wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów; 

� budowę zintegrowanych systemów zarządzania ruchem; 

� przebudowę skrzyżowań w kierunku uprzywilejowania lub lepszego dostosowania do potrzeb transportu 

zbiorowego; 

� budowę dróg rowerowych stanowiących powiązania do przystanków i urządzeń „Bike & Ride”. 

 

Jednym z głównych celów Strategii Rozwoju KKSOF oraz Programu ZIT… jest „budowa zintegrowanego systemu 

transportowego”. Według Strategii Rozwoju KKSOF „kluczowym czynnikiem decydującym o potencjale danego 

obszaru (…) jest zewnętrzna i wewnętrzna spójność systemu komunikacyjnego”. Głównym celem rozwojowym 

dotyczącym budowy zintegrowanego systemu transportowego w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim jest 

według Programu ZIT… „ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego”. 

 

Na terenie KKSOF funkcjonuje gęsta sieć połączeń komunikacyjnych oferowana przez przewoźników 

autobusowych. Ze względu na ograniczenia infrastrukturalne, uniemożliwiające rozwój komunikacji kolejowej na 

wewnętrzne potrzeby subregionu, to przede wszystkim na komunikacji autobusowej opierać będzie się system 

lokalnego transportu publicznego. 

 

8.16.1. Rozwój autobusowej komunikacji miejskiej. 

 

Problematyka szeroko pojętej miejskiej komunikacji autobusowej w Kędzierzynie – Koźlu była i jest przedmiotem 

licznych analiz, koncepcji, studiów, planów, itp. Najbardziej aktualnym materiałem źródłowym w tym zakresie jest 

opracowany w 2013 roku Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta 

Kędzierzyn – Koźle na lata 2013 – 2022. Za najważniejsze kierunki rozwoju komunikacji publicznej w oparciu o 

autobusowe przewozy miejskie uznano w Planie…: 

� utrzymanie bezpośrednich połączeń najważniejszych miejsc w mieście; 

� zwiększenie osiągalności rejonów miasta poprzez redukcję czasu przejazdu autobusem; 

� zwiększenie wykonywania przewozów poza obszar administracyjny Kędzierzyna – Koźle; 

� wprowadzenie prostego układu linii autobusowych o czytelnych przebiegach; 

� synchronizacja linii komunikacyjnych, kursujących wspólnie na głównych odcinkach komunikacyjnych; 

� ułożenie rozkładów jazdy o prostym do zapamiętania takcie zależnym od rodzaju linii i pory dnia; 

� budowę intermodalnych, zintegrowanych terminali autobusowych (węzłów przesiadkowych); 

� dostosowanie (relokacja) przystanków autobusowych z uwzględnieniem zagospodarowania 

przestrzennego i gęstości zaludnienia (jak najbliżej celów i źródeł podróży); 

� budowę i modernizację infrastruktury przystankowej poprawiającej komfort oczekiwania na przyjazd 

autobusu oraz poruszania się w obrębie przystanku (np.: wiaty z oświetleniem, podwyższone perony do 

poziomu podłogi w autobusach, posadzka o jednolitej strukturze, itp.); 
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� wprowadzenie pełnej informacji pasażerskiej o sieci komunikacji zbiorowej, przebiegach tras, rozkładach 

jazdy, czy możliwościach przesiadkowych na wszystkich przystankach wyposażonych w wiaty oraz w 

internecie; 

� zwiększenie dostępu do biletów (punkty sprzedaży biletów, automaty biletowe oraz sprzedaż 

internetowa); 

� zwiększenie obsługi sieci taborem typu midi i mini (w określonych godzinach dni roboczych oraz w 

soboty i niedziele); 

� zakup nowoczesnego taboru z niską podłogą, niską emisją spalin, wyposażonego w automaty biletowe 

oraz w informację wizualno – dźwiękową; 

� budowę infrastruktury związanej z nowoczesnymi technologiami zasilania pojazdów; 

� budowę nowych odcinków i modernizację wybranych dróg 

� budowę wewnętrznych parkingów rowerowych (zadaszonych) i powiązanie biletów okresowych 

komunikacji miejskiej z możliwością nieodpłatnego korzystania z rowerów w celu poruszania się w 

obrębie wskazanych obszarów. 

 

Z punktu widzenia niniejszej Koncepcji za najważniejsze zadania związane z rozwojem miejskiej komunikacji 

autobusowej w rejonie Kędzierzyna – Koźle należy uznać: 

� nadanie priorytetu autobusom komunikacji miejskiej w ciągach ulic, na których obecne (i spodziewane 

natężenie) ruchu dezorganizuje rozkład jazdy autobusów; 

� zwiększenie obszaru zasięgu komunikacji miejskiej; 

� budowę przystanków (węzłów) przesiadkowych. 

 

Jednym z najważniejszych elementów, umożliwiających sprawne funkcjonowanie autobusowej komunikacji 

miejskiej, jest wprowadzenie priorytetu w ruchu miejskim dla transportu zbiorowego, by sprawniej i szybciej 

przewozić pasażerów pomiędzy źródłem a celem jego podróży. Autobus, poruszający się wolniej ze względu na 

sieć przystanków, nie powinien dodatkowo oczekiwać razem z pojazdami indywidualnymi w kolejkach przed 

skrzyżowaniami i w codziennych zatorach drogowych. Należy również ułatwiać włączanie się do ruchu i wymianę 

pasażerów na przystankach. Priorytetem jest więc wykorzystywanie przepisów prawnych, zasad inżynierii ruchu 

oraz rozwiązań technicznych, zwiększających swobodę poruszania się pojazdów transportu publicznego w ruchu 

miejskim. Podstawowym elementem priorytetu jest wydzielanie pasów dla autobusów (tam gdzie jest to możliwe) 

oraz osobna sygnalizacja na skrzyżowaniach. W bardziej zaawansowanym systemie jest to przebudowa 

geometrii danego odcinka ulicy lub skrzyżowania. Najbardziej pożądanym wariantem jest zastosowanie 

zaawansowanych, inteligentnych, technologii do sterowania ruchem i detekcji pojazdów transportu publicznego. 

Wówczas pojazd taki jest automatycznie wykrywany przez system i do niego dostosowuje się program sterowania 

ruchem, który umożliwia mu jak najszybszy, sprawny przejazd danego odcinka. Analizując strukturę przewozów 

pasażerskich objętych komunikacją prowadzoną przez MZK w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o., należy wyznaczyć 

korytarze autobusowe wysokiej jakości, będące głównymi ciągami przewozu osób w mieście, i dostosować do 

nich adekwatną inżynierię ruchu: 

� korytarz podstawowy, łączący średnicowo główne obszary miejskie (ciąg ulic: Chrobrego – 

Piastowska – Łukasiewicza – Dunikowskiego – Wyspiańskiego – Kozielska – Aleja Jana Pawła II – 

Krzywoustego – Królowej Jadwigi – Przyjaźni – Tuwima – Zwycięstwa – Szkolna – Przyjaźni – 

Energetyków – Strzelecka – Sławięcicka); 
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� korytarze uzupełniające, prowadzące linie o mniejszej częstotliwości kursowania (ciągi ulic): 

• Stoczniowców – Główna – Kochanowskiego – Piastowska – Racławicka – 24 kwietnia – 

Głubczycka; 

• 1–go Maja – Harcerska – Wojska Polskiego – Waryńskiego – Mostowa; 

• Portowa – Szymanowskiego – Kłodnicka – Krasickiego – Jagiellońska; 

• Grunwaldzka – Brzechwy – Fredry – Szpaków – Sławięcicka. 

W korytarzu podstawowym w pierwszej kolejności musi funkcjonować: 

� synchronizacja sterowania ruchem na poszczególnych ciągach; 

� odpowiedni takt i rozkłady jazdy dopasowany do potrzeb pasażera; 

� nowoczesny tabor; 

� węzły przesiadkowe, umożliwiające dogodną i szybką przesiadkę; 

� integracja z innymi środkami transportu (kolej, inni przewoźnicy autobusowi). 

 

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Kędzierzyn – Koźle na lata 2013 

– 2022 postuluje rozszerzenie obszaru sieci komunikacyjnej MZK poza granice administracyjne Kędzierzyna – 

Koźle. Abstrahując od uwarunkowań prawnych i konieczności zawarcia trudnych porozumień międzygminnych 

propozycja ta wydaje się zasadna i wpłynie na rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Kędzierzyna – Koźle. 

Zgodnie z Planem… i na potrzeby niniejszej Koncepcji proponuje się objęcie zasięgiem miejskiej komunikacji 

autobusowej następujących miejscowości: 

� Bierawa i Stare Koźle (gmina Bierawa, liczba ludności 2146). 

� Kobylice (gmina Cisek, liczba ludności 480); 

� Reńska Wieś (gmina Reńska Wieś, liczba ludności 1525); 

� Większyce (gmina Reńska Wieś, liczba ludności 969); 

� Łąki Kozielskie i Raszowa (gmina Leśnica, liczba ludności 1464); 

� Zalesie Śląskie (gmina Leśnica, liczba ludności 1206). 

Włączenie do sieci MZK miejscowości położonych bezpośrednio przy zachodniej i południowej granicy 

Kędzierzyna – Koźle nie budzi większych wątpliwości. Problem obsługi komunikacyjnej dotyczy przede wszystkim 

miejscowości położonych na północ od Kędzierzyna – Koźle (Krasowa, Łąki Kozielskie, Leśnica, Lichynia, 

Raszowa, Zalesie Śląskie). Z jednej strony, jako że znajdują się już na terenie powiatu strzeleckiego, posiadają 

lepsze połączenia autobusowe ze Strzelcami Opolskimi, ale z drugiej strony znajdują się de facto w zasięgu 

oddziaływania Kędzierzyna – Koźle. Można więc także rozważyć włączenie miasta Leśnicy (liczba ludności 2621) 

oraz wsi Lichynia (liczba ludności 434) do sieci MZK. Za mniej zasadną propozycję Planu… należy uznać 

nadmierne wydłużenie linii komunikacji miejskiej poza obszar miasta Ujazd w kierunku Olszowej i Strzelec 

Opolskich. Należy natomiast zwiększyć częstotliwość kursów do Ujazdu (liczba ludności 1716) z ewentualną 

obsługą miejscowości Niezdrowice (liczba ludności 592). Ponadto Plan… przewiduje niewielką reorganizację 

poszczególnych linii wewnątrz Kędzierzyna – Koźle. Zmiany mogą dotyczyć korekt przebiegów w obrębie 

istniejącej sieci komunikacyjnej na terenie osiedli: Cisowa, Lenartowice, Pogorzelec, Południe, Rogi i 

Śródmieście. Ponadto ważne będzie objęcie komunikacją miejską terenów specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. 

Naftowej. 

 

Zgodnie z Planem… najważniejszymi, a zarazem podstawowymi miejscami pod względem komunikacyjnym, w 

których krzyżują się liczne linie MZK oraz inne rodzaje transportu zbiorowego jest zespół przystanków w 

okolicach dworca PKP na Osiedlu Śródmieście (Aleja Jana Pawła II, Plac Grunwaldzki, ul. K. Miarki) oraz para 

przystanków znajdujących w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowego w Koźlu (ulice: 24 Kwietnia i 
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Czechowa oraz Plac Raciborski). Dogodna lokalizacja, ale także wielkość dobowych przepływów pasażerskich 

sprzyja utworzeniu w tych miejscach zintegrowanych przystanków przesiadkowych. Istotą takich miejsc jest 

umożliwienie sprawnej i wydajnej interakcji wielu różnym strumieniom pasażerskim, które spotykają się w jednym 

miejscu. Obecnie jest to utrudnione ze względu na konieczność przechodzenia przez ruchliwe skrzyżowania 

pomiędzy zlokalizowanymi w różnych miejscach przystankami a dworcami. 

 

Funkcjonowanie komunikacji gminnej w Zawadzkiem, ze względu na nieporównywalnie mniejszą skalę obsługi od 

MZK w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o., nie wymaga działań modernizacyjnych, poza ewentualnym 

zastosowaniem rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii ruchu na wybranych odcinkach ul. Opolskiej i 

budowie nowoczesnego przystanku przesiadkowego na bazie infrastruktury dworca PKP.  

 

8.16.2. Rozwój autobusowej komunikacji międzymiastowej (międzygminnej). 

 

Struktura połączeń międzymiastowych (międzygminnych) w rejonie KKSOF, realizowanych przez lokalnych 

przewoźników, jest wystarczająca z punktu widzenia obecnych potrzeb i nie wymaga większych zmian. W 

związku z powyższym za najważniejsze propozycje organizacyjne oraz inwestycyjne związane z rozwojem 

międzygminnej komunikacji autobusowej o zasięgu subregionalnym należy uznać: 

� ewentualne korekty przebiegu wybranych linii; 

� zwiększenie częstotliwości kursów; 

� modernizacje dworców autobusowych; 

� budowę przystanków węzłowych i przesiadkowych. 

 

Zasadnicze znaczenie dla systemu zintegrowanego transportu publicznego o zasięgu subregionalnym i 

regionalnym ma utrzymanie połączeń autobusowych pomiędzy głównymi miastami KKSOF a miejscowościami 

gminnymi. Obecne trasy obsługujące gminy: Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś (z Kędzierzyna 

– Koźle) oraz gminy: Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie (ze Strzelec Opolskich) powinny pozostać 

bez większych zmian. Zakładając rozwój połączeń autobusowej komunikacji miejskiej o dużej częstotliwości w 

relacji Kędzierzyn–Koźle – Leśnica, mieszkańcy Leśnicy, Lichyni, Łąk Kozielskich, Raszowej i Zalesia Śląskiego 

objęci zostaną zorganizowaną komunikacją autobusową. Tym samym międzymiastowe połączenia autobusowe 

na tym odcinku będą zbędne, a przynajmniej w dotychczasowej częstotliwości, ze względu na zbieżność 

przebiegu obu linii. Objęcie Bierawy i Starego Koźla komunikacją MZK skutkować będzie korektą 

dotychczasowych połączeń na tej relacji i skoncentrowaniem się głównie na obsłudze mieszkańców południowej 

(Dziergowice, Lubieszów, Solarnia) i zachodniej (Grabówka, Korzonek, Kotlarnia, Ortowice, Stara Kuźnia) części 

gminy Bierawa. Zasadne wydaje się aby kursy MZK z Bierawy i Starego Koźla prowadziły przede wszystkim do 

zachodniej części Kędzierzyna – Koźle (Koźle), zaś kursy międzygminne z pozostałych miejscowości przez 

Bierawę i Azoty do Śródmieścia. Objęcie przewozami MZK miejscowości: Kobylice, Reńska Wieś i Większyce nie 

wpłynie na dotychczasowe relacje organizowane przez komunikację międzygminną, z racji priorytetu obsługi dalej 

położonych ośrodków w gminach: Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki i Reńska Wieś. Istotnym elementem 

subregionalnej komunikacji powinno być szybkie połączenie pomiędzy Kędzierzynem – Koźle i Strzelcami 

Opolskimi, z ewentualnym wydłużeniem trasy do Zawadzkiego przez Jemielnicę. Zakładając wzrost częstotliwości 

połączeń Kędzierzyna – Koźla z Ujazdem poprzez MZK i utrzymanie obecnych połączeń Ujazdu ze Strzelcami 

Opolskimi, trasa powinna biec drogami krajową nr 40 i wojewódzką nr 426, a więc przez Zalesie Śląskie i rejon 

strefy ekonomicznej w gminach Ujazd i Strzelce Opolskie. W przypadku rezygnacji z połączeń komunikacją 

miejską Kędzierzyna – Koźla i Leśnicy, alternatywna trasa łącząca Kędzierzyn – Koźle ze Strzelcami Opolskimi 
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powinna biec przez: Raszową, Leśnicę, Górę Świętej Anny, Wysoką, Kalinów i Rożniątów lub opcjonalnie od 

Leśnicy przez Porębę i Dolną. Relacja powinna cechować się odpowiednią częstotliwością, adekwatną do 

oczekiwanego popytu, kreowanego wzrostem wzajemnych, subregionalnych powiązań.  

 

Zwiększenie częstotliwości kursów dotyczy przede wszystkim organizacji międzygminnych przewozów 

autobusowych w porze wieczornej (po godz. 18.00) oraz w dni wolne od pracy. Wymaga to oczywiście 

wyprzedzającego przeprowadzenia odpowiednich badań. Już w tej chwili zasadna wydaje się organizacja 

połączeń w dni wolne pomiędzy miejscowościami gminnymi a Kędzierzynem – Koźle i Strzelcami Opolskimi. Jako 

minimum należy przyjąć współpracę pomiędzy subregionem i/lub poszczególnymi gminami a przewoźnikami 

autobusowymi w celu organizacji okazjonalnej komunikacji w dni wolne od pracy, obsługującej np.: wydarzenia 

kulturalne czy sportowe, a w okresie wakacji szkolnych łączącej np.: główne miasta subregionu z terenami 

rekreacyjnymi, zwłaszcza położonymi nad wodą. 

 

Dworce autobusowe w Kędzierzynie – Koźlu i Strzelcach Opolskich wymagają modernizacji, umożliwiającej 

dostosowanie ich do funkcji zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Dotyczy to zarówno infrastruktury dla 

obsługi pasażerów (perony, poczekalnie, kasy biletowe, informacja, toalety, usługi, gastronomia, parkingi „Bike & 

Ride”) jak i dla pojazdów oraz kierowców (stanowiska dla autobusów, place manewrowe, miejsca odpoczynku). W 

tym celu można wykorzystać tereny w bezpośrednim sąsiedztwie dworców (w Kędzierzynie – Koźlu obiekty 

użytkowane przez Arriva sp. z o.o., a w Strzelcach Opolskich nieczynny stadion „Budowlanych”). W Zawadzkiem 

rolę zintegrowanego węzła kolejowo – autobusowego, także o poszerzonej ofercie usługowej dla podróżnych, 

może pełnić dworzec PKP. Ewentualne utworzenie połączeń komunikacji miejskiej do Leśnicy wymagać będzie 

reaktywacji zintegrowanego zajazdu dla autobusów przy ul. 1–go Maja. Zwiększenie częstotliwości kursów MZK 

do Ujazdu wymaga przebudowy placu autobusowego przy ul. 3–go Maja. W obu przypadkach niezbędne 

minimum to poczekalnie i toalety dla pasażerów, rozwinąć się mogą także podstawowe usługi (handel, mała 

gastronomia). 

 

Podstawowym elementem nowoczesnej oferty autobusowych przewozów pasażerskich jest funkcjonowanie 

przystanków węzłowych i przesiadkowych. Przystanki te powinny charakteryzować się optymalną lokalizacją, 

umożliwiającą przesiadanie się bez potrzeby przekraczania jezdni. Ich długości należy przystosowywać do 

zatrzymywania się kilku pojazdów jednocześnie, a wysokości peronów powinny sprzyjać wymianie pasażerów, 

również niepełnosprawnych, a także tych z bagażami czy z małymi dziećmi. Na potrzeby niniejszej Koncepcji 

możemy założyć, że rolę przystanków węzłowych, a więc takich gdzie można zmienić rodzaj środka transportu 

i/lub przewoźnika autobusowego, pełnić będą niemal wszystkie funkcjonujące stacje i przystanki kolejowe, a 

także dworce autobusowe, w tym także w Leśnicy, Ujeździe i Zawadzkiem. W związku z powyższym należy 

rozważyć możliwość dojazdu autobusów bezpośrednio do stacji kolejowych: Bierawa, Błotnica Strzelecka, 

Dziergowice, Pokrzywnica, Raszowa i Sławięcice. Przystanek kolejowy Kędzierzyn – Koźle Azoty z przyczyn 

technicznych (brak możliwości dojazdu) nie może mieć bezpośredniego styku z komunikacją autobusową. 

Natomiast oferta przystanków przesiadkowych powinna obejmować przede wszystkim komunikację miejską, 

czyli przystanki gdzie można zmienić linię autobusową. Dotyczy to więc nie tylko przystanków przy dworcu 

kolejowym i autobusowym w Kędzierzynie – Koźlu, ale także wielu innych oraz (w przypadku rozwoju sieci MZK) 

w: Bierawie, Kobylicach, Lichyni, Starym Koźlu, Reńskiej Wsi, Większycach i Zalesiu Śląskim, gdzie będzie 

można przesiąść się z komunikacji miejskiej na komunikację międzygminną. Modernizacji wymagają także 

pozostałe przystanki komunikacji autobusowej (miejskiej i międzygminnej). Dotyczy to przede wszystkim 
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budowy wiat i zatok autobusowych oraz ujednolicenia wizerunku przystanków (kolorystyka, herb lub logo 

subregionu i poszczególnych gmin, reklama walorów danej gminy, plan miasta i gminy, itp.). 

 

8.16.3. Rozwój komunikacji kolejowej. 

 

KKSOF charakteryzuje się znaczną, ponadprzeciętną gęstością sieci kolejowej oraz bogatym zasobem stacji 

kolejowych. Jest to potencjał, który można i należy wykorzystać w kontekście włączenia komunikacji kolejowej do 

zintegrowanego systemu transportu publicznego. Niestety przebieg obecnie eksploatowanych linii kolejowych 

praktycznie uniemożliwia organizację systemu transportu wewnątrz subregionu opartego głównie na kolei. 

Położenie geograficzne (kształt granic) KKSOF charakteryzuje się rozciągłością południkową, a niemal wszystkie 

linie kolejowe biegną równoleżnikowo. Potencjał do rozwoju subregionalnej komunikacji kolejowej został 

unicestwiony wraz z likwidacją linii kolejowych nr 175 i 195. Gdyby nadal funkcjonowały to możliwe byłoby 

uruchomienie połączenia poprzez linie nr: 144, 175, 136, 137 i 195 w relacji np.: Zawadzkie – Pawłowiczki, na 

trasie którego bezpośrednio znalazłyby się następujące ośrodki gminne: Zawadzkie, Strzelce Opolskie, Leśnica, 

Kędzierzyn – Koźle, Reńska Wieś, Polska Cerekiew i Pawłowiczki. Połączenie obejmowałby więc aż 7 spośród 

11 miejscowości gminnych w subregionie, a jedynymi ośrodkami bez komunikacji kolejowej pozostałby tylko: 

Cisek, Jemielnica i Ujazd. Bogata infrastruktura kolejowa (linie i stacje) w samym Kędzierzynie – Koźlu, 

zważywszy na jego powierzchnię, także stwarza teoretyczny potencjał do rozwoju połączeń wewnątrz miasta np.: 

na zasadzie linii wahadłowych, łączących skrajne stacje w mieście. Jednakże linie kolejowe, poza Śródmieściem, 

przebiegają przez obszary peryferyjne i w ich bezpośrednim zasięgu (około 1 km) zamieszkuje tylko część 

populacji. W związku z powyższym dalszy rozwój komunikacji kolejowej, już jako elementu zintegrowanego 

systemu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym, powinien sprowadzać się do rozwoju połączeń 

między głównymi ośrodkami subregionu a Opolem i ewentualnie innymi większymi miastami tej części Śląska 

(Gliwice, Racibórz, Rybnik).  

 

Za najważniejsze inwestycje związane z rozwojem komunikacji kolejowej należy więc uznać: 

� modernizacje linii kolejowych; 

� modernizacje stacji kolejowych; 

� budowę i modernizację dróg dojazdowych oraz parkingów przy stacjach kolejowych. 

 

Należy zwrócić uwagę, że już obecnie podróż tradycyjnym pociągiem lub szynobusem między Kędzierzynem – 

Koźlem, Strzelcami Opolskimi i Zawadzkiem a centrum Opola zajmuje mniej czasu od przejazdu międzymiastową 

komunikacją autobusową czy transportem indywidualnym. Planowane inwestycje związane z modernizacją linii 

kolejowych jeszcze ten czas skrócą. Tym samym z oczywistych względów to kolej ma większy potencjał 

rozwojowy niż transport samochodowy, który niezależnie od jakości drogi podlega ograniczeniom prędkości 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Częstotliwość połączeń z Opolem jest wysoka i stan ten już obecnie 

należy uznać za wystarczający z punktu widzenia potrzeb. 

 

Na terenie KKSOF jedynie dworce kolejowe Kędzierzyn – Koźle (obecnie modernizowany), Strzelce Opolskie i 

Zawadzkie oferują podróżnym standard jaki w podstawowym zakresie powinny spełniać nowoczesne dworce. 

Pozostałe obiekty, będące niegdyś dworcami (Bierawa, Dziergowice, Kędzierzyn – Koźle Zachodnie, Sławięcice), 

pełnią obecnie jedynie rolę przystanków kolejowych i nie oferują podróżnym nawet czynnych toalet. Natomiast 

przystanki kolejowe są najczęściej w złym stanie technicznym (Kędzierzyn – Koźle Przystanek, Pokrzywnica, 

Raszowa) bądź pozostają całkowicie zdewastowane (Kędzierzyn – Koźle Azoty). Jak dotychczas jedynie 
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przystanki Błotnica Strzelecka i Szymiszów są modernizowane i niebawem będą spełniać normy przewidziane dla 

tej kategorii obiektów. Biorąc pod uwagę rolę jaką pełnią poszczególne obiekty, zarówno w aspekcie obsługi 

komunikacji kolejowej jak i ich rzeczywistego stanu, a przede wszystkim biorąc pod uwagę rolę jaką mają pełnić 

docelowo, zakłada się potrzebę następujących działań modernizacyjno – inwestycyjnych: 

� modernizację dworca w Strzelcach Opolskich;  

� odbudowę przystanku Kędzierzyn – Koźle Azoty; 

� modernizację infrastruktury peronowej na wszystkich obiektach poza: Kędzierzynem – Koźle, Strzelcami 

Opolskimi, Zawadzkiem, Błotnicą Strzelecką i Szymiszowem;  

� udostępnienie poczekalni dla podróżnych i toalet w obiektach, pełniących niegdyś rolę dworców 

kolejowych (Bierawa, Dziergowice, Kędzierzyn – Koźle Zachodnie); 

� wprowadzenie funkcji usługowych, a przede wszystkim gastronomicznych na dworcach w Kędzierzynie 

– Koźlu i Strzelcach Opolskich; 

� uzupełnienie stojaków na rowery na dworcach w Kędzierzynie – Koźlu, Strzelcach Opolskich i 

Zawadzkiem oraz ich wprowadzenie przy pozostałych obiektach na wzór systemu znanego powszechnie 

jako „Bike & Ride”. W obrębie wszystkich stacji powinny być to dodatkowo zadaszone wiaty. 

 

Zakładając, że jednym z podstawowych celów zintegrowanego systemu transportu publicznego, także o 

znaczeniu regionalnym, jest zdecydowane zwiększenie odsetka mieszkańców korzystających z kolejowej 

komunikacji publicznej, a tym samym przynajmniej częściowa rezygnacja z transportu indywidualnego, należy 

przede wszystkim umożliwić dojazd pasażerom do stacji i przystanków. W chwili obecnej dogodnego dojazdu 

samochodem nie posiadają przystanki Kędzierzyn – Koźle Azoty i Pokrzywnica, a drogi lub szlaki rowerowe 

prowadzą tylko do stacji: Błotnica Strzelecka, Kielcza, Raszowa, Strzelce Opolskie, Szymiszów, Zawadzkie i 

Żędowice. Ponadto przed każdym z dworców i przystanków należy zorganizować oznakowane parkingi 

samochodowe, a przed wybranymi dworcami parkingi na wzór systemu znanego powszechnie jako „Park & Ride”. 

Spośród obecnie istniejących obiektów w pełni zadowalającą infrastrukturę parkingową i/lub plac, o potencjale 

umożliwiającym przyjęcie zwiększonej (na miarę lokalnych potrzeb) liczby pojazdów, posiadają stacje: Bierawa, 

Dziergowice, Kędzierzyn – Koźle Zachodnie i Sławięcice. Parkingi przed stacjami: Błotnica Strzelecka, 

Kędzierzyn – Koźle, Raszowa, Strzelce Opolskie i Zawadzkie już obecnie nie są w stanie przyjąć większej liczby 

pojazdów, natomiast stacje: Kędzierzyn – Koźle Azoty, Kędzierzyn – Koźle Przystanek, Pokrzywnica i Szymiszów 

nie posiadają ich w ogóle. Rozwiązaniem tego problemu jest (w zależności od potrzeb) przeznaczenie pod 

miejsca parkingowe kolejowych placów składowych. Powyższe dotyczy stacji: Błotnica Strzelecka, Strzelce 

Opolskie, Szymiszów i Zawadzkie. W Kędzierzynie – Koźlu rozwiązaniem może być organizacja dodatkowego 

parkingu na zapleczu dworca przy ul. Tartacznej. W Raszowej niezbędna jest budowa nowego parkingu na bazie 

obecnego placu o nawierzchni gruntowej. Dla przystanków Kędzierzyn – Koźle Przystanek i Pokrzywnica należy 

przewidzieć odrębne rozwiązania w postaci budowy parkingów od podstaw, ze względu na brak istniejącej 

infrastruktury kolejowej, umożliwiającej swobodną adaptację. Parking przez stacją Kędzierzyn – Koźle Przystanek 

może powstać na bazie części terenów zielonych pobliskiego osiedla mieszkaniowego lub u zbiegu ulic Portowej i 

Szymanowskiego. Parking w Pokrzywnicy, o ile w ogóle jest uzasadniony ze względu na liczbę podróżnych, może 

powstać tylko na przylegających do przystanku użytkach rolnych. Budowy parkingu nie wymaga jedynie 

przystanek Kędzierzyn – Koźle Azoty, który służy głównie dla dojeżdżających i powracających z pracy w 

Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA. 
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W przypadku reaktywacji pasażerskich połączeń kolejowych na linii nr 144 z Zawadzkiego w kierunku 

Tarnowskich Gór, przystanek w Żędowicach i stacja w Kielczy wymagać będą: modernizacji infrastruktury 

peronowej, organizacji parkingu „Bike & Ride”, organizacji parkingu dla samochodów (Żędowice) oraz 

udostępnienia poczekalni i toalet dla podróżnych (Kielcza). 

 

8. 17. Rozwój infrastruktury i komunikacji rowerowej. 

 

8.17.1. Nawierzchnia
119

. 

 

Najlepszą nawierzchnią dla dróg rowerowych jest asfalt lany w postaci warstwy ścieralnej o grubości 3 – 4 cm na 

podbudowie grubości 10 – 12 cm z kruszywa dogęszczanego mechanicznie i stabilizowanego chudym betonem. 

Droga z obu stron powinna być ograniczona betonowymi obrzeżami. W większości przypadków rekreacyjnych 

szlaków rowerowych zupełnie wystarczające są nawierzchnie prostsze i tańsze, takie jak np.: warstwa żwiru z 

piaskiem o grubości 10 – 12 cm, walcowana i składająca się z ziaren o grubości 16, 22 i 32 mm. Bardzo często 

wystarcza również nieutwardzona nawierzchnia naturalna, pod warunkiem, że nie tworzy się na niej i nie zalega 

błoto, a także nie powstają koleiny. W przypadku dróg polnych należy monitorować obszary tworzenia się błota i 

w razie wykrycia przykrywać je warstwą na przykład walcowanego żwiru o konsystencji podanej powyżej. Unikać 

należy nawierzchni z kostki betonowej, która jest droga, nietrwała, trudna do odróżnienia przez pieszych i stawia 

bardzo duże opory toczenia. Unikać należy również nawierzchni kamiennej, z kostki granitowej, kocich łbów, itp. 

W wielu miejscach Polski polne drogi gminne są wyrównywane przez zasypywanie dziur gruzem. Jest to bardzo 

niedobre rozwiązanie w przypadku tras rowerowych, gdyż ostre fragmenty gruzu o dużych wymiarach stanowią 

znaczne utrudnienie dla rowerzysty, zwłaszcza poruszającego się na rowerze obciążonym sakwami. Jeśli na 

drodze zalega gruz, należy go przysypać warstwą żwiru o średnicach jak wyżej i wywalcować. W przypadku 

niektórych dróg głównych (czasem nawet krajowych czy wojewódzkich) możliwe wydaje się wykorzystanie 

szerokich utwardzonych poboczy. Powinny być one oznakowane symbolem roweru (znak poziomy P–23), mieć 

szerokość 2,0 m i być regularnie oczyszczane z piachu, śmieci, itp. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

rozwiązanie punktów kolizyjnych w pobliżu przystanków autobusowych, parkingów, stacji benzynowych, itp. oraz 

na punkty w których trasa rowerowa opuszcza pas drogowy i przechodzi w wydzieloną drogę rowerową lub drogę 

polną. Warto również pamiętać, że jasna nawierzchnia trasy rowerowej poprawia orientację po zmierzchu. 

Poprawną orientację w warunkach ograniczonej widoczności gwarantuje oznakowanie przy pomocy farb 

odblaskowych, fluorescencyjnych a także dobrze widocznej w ciemności barwy żółtej. Parametry podstawowych i 

dalekobieżnych tras rowerowych powinny umożliwiać przejazd rowerów z sakwami i przyczepkami przez 

wszystkie "wąskie gardła" itp. Same trasy oraz różnego rodzaju przepusty, przejazdy i kładki powinny być 

szerokie (absolutne minimum to 1,2 m, co umożliwia przeciągnięcie przyczepek o szerokości do 1,0 m). 

 

8.17.2. Znakowanie. 

 

System oznakowania na drogach rowerowych reguluje Kodeks Drogowy. Natomiast oznakowanie na szlakach 

rowerowych bywa nierzadko różnorodne w zależności od pomysłu inicjatora (inwestora) sieci szlaków w danym 

rejonie. W celu ujednolicenia oznakowania w skali kraju, w oparciu o dotychczas, również na terenie KKSOF, 

najczęściej stosowany system, szlaki rowerowe należy znakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 891) 

                                                 
119 Na podstawie: http://www.rowery.org.pl/zasadytechniczne.html#nawierzchnia 
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zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(znaki: R–1, R–1a, R–1b, R–3, R–4, R–4a, R–4b, R–4c, R–4d, R–4e). Tym samym stosować można także znaki 

zgodne z rozdziałem VII uchwały nr 170/XVI/2007 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – 

Krajoznawczego (PTTK) z dnia 21 kwietnia 2007 roku w sprawie wytyczania, znakowania i odnawiania szlaków 

turystycznych przez PTTK (znaki: R–1, R–1a, R–2, R–2a, R–1b, R–3). Ponadto, zgodnie z „Instrukcją…” PTTK, 

szlak pieszy lub jego odcinek, na którym dopuszczony jest ruch rowerów, winien być oznakowany drogowskazem 

przeznaczonym dla szlaków pieszych z umieszczonym na nim wizerunkiem roweru. W uzasadnionych warunkami 

terenowymi przypadkach, poza drogami publicznymi dopuszcza się stosowanie znaków zblokowanych: 

podwójnych, sporadycznie potrójnych (na bardzo krótkich odcinkach) malowanych przy użyciu szablonów. Znaki 

umieszcza się w następującej kolejności kolorów licząc od góry: czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny. 

 

8.17.3. Organizacja ruchu
120

. 

 

Doświadczenia większości krajów, w których ruch rowerowy stanowi istotną część podróży w miastach wskazują 

na trzy podstawowe formy organizacji ruchu rowerowego: 

� integracja ruchu rowerowego i samochodowego na wspólnej jezdni jeśli prędkość miarodajna 

samochodów nie przekracza 30 km/h (tak zwane uspokojenie ruchu); 

� wyznaczanie pasów rowerowych na jezdni jeśli prędkość miarodajna samochodów nie przekracza 50 

km/h, a jest wyższa niż 30 km/h; 

� budowa wydzielonych dróg rowerowych poza jezdniami jeśli prędkość miarodajna samochodów jest 

wyższa niż 50 km/h. 

 

Ulica rowerowa to ulica uspokojonego ruchu samochodowego, na której rowerzyści mogą się poruszać obok 

siebie, a samochody mają bezwzględny obowiązek ustępowania pierwszeństwa rowerzystom i pieszym, niekiedy 

z dużą liczbą miejsc do parkowania samochodów. Strefa uspokojonego ruchu to strefa miasta, w której prędkość 

ruchu samochodowego jest ograniczona do 30 km/h lub nawet mniej, w ramach której ruch pieszy i rowerowy 

cieszy się specjalnymi przywilejami, a nawet niewielkie przekroczenia limitu prędkości przez zmotoryzowanych są 

rygorystycznie karane. Szczególnie istotne jest dawanie rowerzystom prostych przywilejów, polegających na 

wyłączeniu od nakazów lub zakazów wyrażanych znakami drogowymi. Ulice jednokierunkowe powinny być 

standardowo otwarte dla ruchu rowerowego w obie strony. Dzięki temu skraca się drogę rowerzystów co jest 

wyraźną zachętą do jazdy rowerem a także pozwala się uniknąć niebezpiecznych skrzyżowań. Jazda „pod prąd" 

jest wbrew pozorom bardzo bezpieczna dla rowerzysty, bo kierujący mają pełen kontakt wzrokowy. Przepisy 

niektórych krajów nakazują zarządcom dróg pozostawienie ulic jednokierunkowych otwartych dla rowerzystów w 

obie strony, i tak np.: w Belgii zarządca musi otworzyć ulicę jednokierunkową o szerokości jezdni ponad 3,0 m dla 

rowerzystów w obu kierunkach. Konkretne formy organizacji ruchu rowerowego to przede wszystkim: 

� wydzielone drogi rowerowe; 

� pasy i kontrapasy rowerowe w jezdniach; 

� skrzyżowania: śluzy, ronda, sygnalizacja, itp.; 

� „niewidzialna infrastruktura" rowerowa; 

� stojaki rowerowe i parkingi „Bike & Ride”, „Bike & Go”. 

                                                 
120 Na podstawie: http://www.miastadlarowerow.pl/index_know_how.php#formy, Hyła M., „Know – how, czyli o jaką 
infrastrukturę rowerową nam chodzi”, 2010. 
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8.17.4. Hierarchia
121

. 

 

Nie wszystkie trasy rowerowe są równie istotne. Podstawą jest podział na te ważne i te, które nie będą odgrywały 

kluczowej roli (trasy główne i pozostałe). Niekiedy, zwłaszcza w starszych opracowaniach, spotyka się podział 

trójstopniowy (trasy: główne, zbiorcze i dojazdowe). Trasy główne powinny łączyć centrum miasta (także dworce 

kolejowe i autobusowe) z wszystkimi najważniejszymi dzielnicami miasta oraz umożliwiać dojazd do tras 

pozostałych oraz wyjazd z miasta na głównych kierunkach wiążących poszczególne miejscowości lub na 

kierunkach turystycznych i rekreacyjnych. Trasy główne powinny przenosić co najmniej 50 % ruchu rowerowego 

(liczonego w pasażerokilometrach) i spełniać podstawowe parametry techniczne. W praktyce najważniejsza jest 

wysoka prędkość projektowa (powyżej 30 km/h), niski współczynnik wydłużenia (niewielkie objazdy), 

pierwszeństwo na skrzyżowaniach, niewielkie przewyższenia i spadki podłużne oraz dobra nawierzchnia, 

minimalizująca opory toczenia (równy asfalt). Nie należy utożsamiać tras głównych tylko z wydzielonymi drogami 

rowerowymi. Forma organizacji ruchu rowerowego powinna przede wszystkim wynikać z przesłanek opisanych 

powyżej. W wielu przypadkach przesłanki te będą przemawiać za wydzieleniem kosztownych w realizacji dróg 

rowerowych, ale jeśli istnieje możliwość prowadzenia ruchu rowerowego na jezdni ulicy uspokojonej czy na pasie 

rowerowym na jezdni, to należy je przeanalizować w oparciu o kryteria prędkości miarodajnej i charakteru ruchu. 

W niektórych sytuacjach kluczowe mogą stać się problemy przepustowości trasy rowerowej. Wówczas konieczne 

może być przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, a także poszerzanie pasów rowerowych i 

dróg rowerowych poza jezdnią. 

 

8.17.5. Rozwój sieci tras rowerowych. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego rozwój sieci tras rowerowych 

(szlaków i dróg) jest kluczowym elementem zarówno w zakresie powstania zintegrowanego systemu 

transportowego jak i rozwoju turystyki i rekreacji. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… zakładają rozwój spójnego systemu tras (szlaków) rowerowych 

przede wszystkim jako produkt turystyczny. Jednocześnie według Strategii… budowa tejże infrastruktury będzie 

„również elementem realizowania ważnych z punktu widzenia jakości życia tak zwanych strategii 

niskoemisyjnych, stymulujących zastępowanie środków transportu (z samochodów na rowery)”. Głównym celem 

rozwojowym dotyczącym systemu tras rowerowych w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim jest według 

Programu ZIT… rozwój ścieżek rowerowych w połączeniu z integracją systemu transportu zbiorowego oraz 

podnoszenie jakości infrastruktury aktywnych form turystyki (infrastruktury umożliwiającej czynne uprawianie 

sportu). 

 

Poszczególne gminy KKSOF posiadają następujące zamierzenia i koncepcje związane z rozwojem tras 

rowerowych: 

 

GMINA BIERAWA (szlaki rowerowe): 

� odcinek: Kotlarnia – Stara Kuźnia – granica gmin Bierawa / Kędzierzyn – Koźle (DP nr 1402 O); 

� odcinek: Bierawa – granica gmin Bierawa / Cisek (DP nr 1404 O); 

                                                 
121 Na podstawie: http://www.miastadlarowerow.pl/index_know_how.php#hierarchia, Hyła M., „Know – how, czyli o jaką 
infrastrukturę rowerową nam chodzi”, 2010. 
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� odcinek: Stara Kuźnia – Ortowice (DP nr 1433 O); 

� odcinek: Kotlarnia – Goszyce (poza drogami publicznymi); 

� odcinek: Solarnia – Lubieszów (poza drogami publicznymi); 

� odcinek: Solarnia – Dziergowice (poza drogami publicznymi); 

� odcinek: Lasaki – Stare Koźle – Brzeźce (poza drogami publicznymi). 

� odcinek: granica gmin Kuźnia Raciborska / Bierawa – Księża Łąka – Dziergowice – Lubieszów – 

Bierawa – Lasaki – Brzeźce – granica gmin Bierawa / Kędzierzyn – Koźle (wzdłuż rzeki Odry, poza 

drogami publicznymi); 

 

GMINA CISEK: 

� odcinek: Cisek – granica gmin Cisek / Bierawa (DP nr 1404 O) – jako droga rowerowa; 

� odcinek po szlaku byłej linii kolejowej nr 195 – jako droga rowerowa; 

� odcinek: granica gmin Kędzierzyn – Koźle / Cisek – Biadaczów – Landzmierz (wzdłuż rzeki Odry, po 

wale przeciwpowodziowym) – jako szlak rowerowy. 

 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE: 

 

Koncepcja obejmuje budowę zintegrowanych dróg rowerowych, ważnych z punktu widzenia komunikacji 

wewnątrz miasta, obejmujących następujące ulice (w kolejności alfabetycznej): 24 kwietnia, Agrestowa, Aleja 

Jana Pawła II, Brzechwy, Bukowa, Chrobrego, Czajki, Dunikowskiego, Dworcowa, Fredry, Gazowa, Głubczycka, 

Grunwaldzka, Jagiellońska, Jaskółek, Jasna, Kłodnicka, Kochanowskiego, Kosynierów, Kozielska (dokończenie), 

Krzywoustego, Łukasiewicza, Marii, Miarki, Miła (dokończenie), Modrzejewskiej, Nałkowskiej, Nowowiejska, 

Odrzańska, Ogrodowa, Owocowa, Pamięci Sybiraków, Piastowska, Portowa, Przyjaźni, Raciborska, Sławięcicka, 

Skłodowskiej – Curie, Stalmacha, Stara Śluza, Strzelecka (dokończenie), Sucharskiego, Szpaków, 

Szymanowskiego, Targowa, Tartaczna, Wyspiańskiego, Zwycięstwa, Żabiniecka, łącznik Jaskółek / Stara Śluza, 

łącznik Modrzejewskiej / Marii / Czajki, łącznik Wyspiańskiego / Agrestowa / Ogrodowa. 

 

GMINA PAWŁOWICZKI: 

� odcinek po szlaku byłej linii kolejowej nr 195 – jako droga rowerowa. 

 

GMINA POLSKA CEREKIEW: 

� odcinek po szlaku byłej linii kolejowej nr 195 – jako droga rowerowa. 

 

GMINA REŃSKA WIEŚ: 

� odcinek po szlaku byłej linii kolejowej nr 195 – jako droga rowerowa; 

� droga pieszo – rowerowa wokół Akwenu Dąbrowa (dokończenie). 

 

GMINA JEMIELNICA (drogi rowerowe): 

� odcinek: Piotrówka – granica gmin Jemielnica / Zawadzkie (DW nr 426); 

� odcinek: Jemielnica – Centawa (DP nr 1802 O); 

 

GMINA LEŚNICA: 

� dokończenie brakujących odcinków drogi rowerowej w relacji: Zdzieszowice – Leśnica – Lichynia – 

Zalesie Śląskie (DP nr 1401 O). 
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GMINA STRZELCE OPOLSKIE (drogi rowerowe): 

� odcinek: Rozmierka – Strzelce Opolskie (DP nr 1807 O); 

� odcinek: Sucha – Rozmierz (DP nr 1822 O); 

� odcinek po szlaku byłej linii kolejowej nr 175 w relacji: granica gmin Kolonowskie / Strzelce Opolskie – 

Kadłub – Jędrynie – Rozmierka; 

� odcinek: Rybaczówka – Dziewkowice (poza drogami publicznymi); 

� odcinek: Strzelce Opolskie (Park Miejski) – Księży Las (poza drogami publicznymi). 

 

GMINA UJAZD (drogi rowerowe): 

� odcinek: Olszowa (ul. Europejska) – Sieroniowice (ul. Zielona); 

� odcinek: Ujazd – granica gmin Ujazd / Strzelce Opolskie – Brzezina (Strzelecka Droga). 

 

GMINA ZAWADZKIE (drogi rowerowe): 

� odcinek: Zawadzkie – granica gmin Zawadzkie / Jemielnica (DW nr 426); 

� odcinek: Zawadzkie – Żędowice – Kielcza (brakujące odcinki, DW nr 901). 

 

Ponadto istnieją 2 zasadnicze koncepcje dotyczące rozwoju sieci szlaków rowerowych, obejmujących swym 

zasięgiem rejon KKSOF: 

� rozwój sieci tras „numerycznych”; 

� sieć szlaków „Euro Country”. 

 

Sieć tras (szlaków) „numerycznych”, której autorem i prekursorem był Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych 

przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach, obejmuje już swym zasięgiem część województwa opolskiego i 

śląskiego, w tym powiat strzelecki. Poniżej przedstawiony jest wykaz tras postulowanych do dalszej realizacji, 

dotyczący domknięcia sieci szlaków w powiecie strzeleckim oraz ich rozwoju w powiecie kędzierzyńsko – 

kozielskim: 

� trasa nr 9 (kontynuacja, znaki niebieskie): Raszowa PKP – granica gmin Leśnica / Kędzierzyn–Koźle – 

Kędzierzyn–Koźle Kłodnica – Kędzierzyn–Koźle Stare Miasto – granica gmin Kędzierzyn–Koźle / Cisek 

– Kobylice – Landzmierz – Cisek – Bełk – Przewóz – Podlesie – Miejsce Odrzańskie – granica 

województw opolskie / śląskie oraz Ligota Dolna – granica gmin Strzelce Opolskie / Izbicko; 

� trasa nr 15 (znaki zielone): granica województw śląskie / opolskie – Kotlarnia – Stara Kuźnia – granica 

gmin Bierawa / Kędzierzyn–Koźle – Kędzierzyn–Koźle Azoty – Kędzierzyn–Koźle PKP – Kędzierzyn–

Koźle Kłodnica – Kędzierzyn–Koźle Stare Miasto – granica gmin Kędzierzyn–Koźle / Reńska Wieś – 

Reńska Wieś – Radziejów – Nowy Dwór – granica gmin Reńska Wieś / Walce; 

� trasa nr 54 (znaki czarne): granica województw śląskie / opolskie – Grzędzin – Dzielawy – Polska 

Cerekiew – Połowa – granica gmin Polska Cerekiew / Pawłowiczki – Ostrożnica – Pawłowiczki – 

Borzysławice – Karchów – Gościęcin – Bryksy – Naczęsławice – granica gmin Pawłowiczki / Głogówek; 

� trasa nr 69 (znaki czarne): granica gmin Zdzieszowice / Kędzierzyn–Koźle – Kędzierzyn–Koźle Kłodnica 

– granica gmin Kędzierzyn–Koźle / Bierawa – Brzeźce – Stare Koźle – Bierawa – Lubieszów – 

Dziergowice – Księża Łąka – granica gmin opolskie / śląskie; 

� trasa nr 70 (znaki niebieskie): granica gmin Walce / Reńska Wieś – Orłowo – Wygon – granica gmin 

Reńska Wieś / Kędzierzyn–Koźle – Lasoki – Kędzierzyn–Koźle Stare Miasto; 

� trasa nr 152 (kontynuacja, znaki czerwone): granica gmin Zdzieszowice / Reńska Wieś – Brodek – 

Mechnica – Kamionka – granica gmin Reńska Wieś / Walce; 
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� trasa nr 154 (kontynuacja, znaki zielone): Klucz – Zimna Wódka – Buczki – Sieroniowice – Balcarzowice; 

� trasa nr 156 (kontynuacja, znaki czarne): granica gmin Leśnica / Kędzierzyn–Koźle – Kuźniczka – 

Kędzierzyn–Koźle PKP oraz Dolna – granica gmin Leśnica / Strzelce Opolskie – Biadacz – Rożniątów – 

Szymiszów – Szymiszów PKP; 

� trasa nr 159 (kontynuacja, znaki żółte): Strzelce Opolskie PKP – Suche Łany – trasa nr 168; 

� trasa nr 162 (kontynuacja, znaki zielone): trasa nr 165 – ZPK „Piaskowa Góra” – ZPK „Piaski” – granica 

gmin Jemielnica / Strzelce Opolskie – Kasztal – Osiek; 

� trasa nr 164 (znaki czarne): trasa nr 152 – Kalinowice – granica gmin Strzelce Opolskie / Izbicko; 

� trasa nr 167 (kontynuacja, znaki czerwone): Kąty – granica gmin Zawadzkie / Kolonowskie; 

� trasa nr 168 (pętla wokół Strzelec Opolskich, znaki niebieskie): Szymiszów PKP – Zydlungi – Suche 

Łany – Mokre Łany – Brzeziny – Leopold – Warmątowice – Błotnica Strzelecka – Dziewkowice – 

Szczepanek – Farska Kolonia – Podborzany – Rozmierka – Rozmierz – Sucha – Szymiszów Osiedle – 

Szymiszów PKP; 

� trasa nr 169 (znaki niebieskie): wokół Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich; 

� trasa nr 171 (kontynuacja, znaki niebieskie): granica gmin Leśnica / Kędzierzyn–Koźle – Miejsce 

Kłodnickie – Lenartowice – trasa nr 215; 

� trasa nr 176 (kontynuacja, znaki czarne): Ferdynand – Ujazd; 

� trasa nr 201 (znaki żółte): Kotlarnia – Solarnia – Dziergowice – Księża Łąka – granica województw 

opolskie / śląskie; 

� trasa nr 210 (pętla w Kędzierzynie – Koźlu, znaki żółte): Kędzierzyn–Koźle PKP – Kłodnica – Pogorzelec 

– Azoty – Sławięcice – Miejsce Kłodnickie – Cisowa – Kuźniczka – Kędzierzyn–Koźle PKP; 

� trasa nr 211 (znaki żółte): Kędzierzyn–Koźle Stare Miasto – granica gmin Kędzierzyn–Koźle / Cisek – 

Kobylice – granica gmin Cisek / Reńska Wieś – Dębowa – granica gmin Reńska Wieś / Cisek – 

Roszowicki Las – trasa nr 9; 

� trasa nr 212 (znaki żółte): Reńska Wieś – Naczysławki – granica gmin Reńska Wieś / Pawłowiczki – 

Ostrożnica – granica gmin Pawłowiczki Polska Cerekiew – Połowa – Polska Cerekiew; 

� trasa nr 213 (znaki żółte): Miejsce Odrzańskie – Łany – trasa nr 344; 

� trasa nr 215 (trasa w Kędzierzynie – Koźlu, znaki czerwone): Kędzierzyn – Koźle PKP – Blachownia – 

Miejsce Kłodnickie – Sławięcice; 

� trasa nr 216 (znaki niebieskie): trasa nr 16 – granica gmin Ujazd / Kędzierzyn–Koźle – Sławięcice PKP; 

� trasa nr 218 (trasa w Kędzierzynie – Koźlu, znaki zielone): Lenartowice – Kuźniczka; 

� trasa nr 219 (pętla w Kędzierzynie – Koźlu, znaki czerwone): Kłodnica – Kuźniczka – Kłodnica; 

� trasa nr 221 (znaki czerwone): Stara Kuźnia – Korzonek – Grabówka – Bierawa – granica gmin Bierawa 

/ Cisek – Bełk – Cisek – Steblów – granica gmin Cisek / Polska Cerekiew – Zakrzów – Polska Cerekiew 

– granica gmin Polska Cerekiew / Pawłowiczki – Radoszowy – granica gmin Pawłowiczki / Baborów; 

� trasa nr 222 (znaki zielone): granica gmin Zdzieszowice / Reńska Wieś – Orłowo – Wygon – Chałupki – 

Poborszów – Kamionka; 

� trasa nr 223 (znaki żółte): Kamionka – Komorno – Radziejów; 

� trasa nr 224 (znaki niebieskie): Komorno – Serwatków – Pokrzywnica; 

� trasa nr 226 (znaki czerwone): Kędzierzyn – Koźle Stare Miasto – granica gmin Kędzierzyn–Koźle / 

Reńska Wieś – Reńska Wieś – Bytków – granica gmin Reńska Wieś / Pawłowiczki – Urbanowice – 

Gościęcin – Bryksy – Kózki – granica gmin Pawłowiczki / Głogówek; 

� trasa nr 344 (znaki zielone): granica województw śląskie / opolskie – Błażejowice – granica gmin Cisek / 

Polska Cerekiew – Polska Cerekiew; 
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� trasa nr 354 (znaki niebieskie): granica województw śląskie / opolskie – Grzędzin – Dzielawy; 

� trasa nr 367 (znaki niebieskie): granica województw śląskie / opolskie – Solarnia – Dziergowice; 

� trasa nr 373 (znaki żółte): granica województw śląskie / opolskie – Stara Kuźnia; 

� trasa nr 381 (znaki zielone): granica gmin Ujazd / Kędzierzyn–Koźle – Sławięcice; 

� trasa nr 384 (znaki zielone): granica województw śląskie / opolskie – Balcarzowice; 

� trasa nr 390 (znaki zielone): granica województw śląskie / opolskie – granica województw opolskie / 

śląskie – granica województw śląskie – opolskie – Centawa; 

� trasa nr 399 (znaki zielone): granica województw śląskie / opolskie – Ujazd – granica gmin Ujazd / 

Kędzierzyn–Koźle – Sławięcice. 

 

Propozycja sieci szlaków rowerowych, obejmująca obszar działania Fundacji „Euro – Country”, a więc gmin 

wiejskich powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego, powstała na podstawie opracowania Ekspertyza możliwości 

rozwoju ścieżek konnych i rowerowych na obszarze działania „Euro – Country”
122. Poniżej, zgodnie z 

Ekspertyzą…, przedstawiony jest wykaz tras postulowanych do realizacji: 

� trasa nr 1 (gmina Bierawa): Brzeźce – Stare Koźle – Lasoki – Bierawa – Lubieszów – Dziergowice – 

Kotlarnia – Stara Kuźnia – Stampnica – Ortowice – Grabówka – Bierawa. Długość 40,5 km; 

� trasa nr 2 (gmina Bierawa): Kotlarnia – do Granicznej Alei – Ciesielska Droga – Stara Kuźnia – 

Wilczawska Droga – Stampnica – Ortowice. Długość 14,5 km; 

� trasa nr 3 (gmina Cisek): Kobylice – Biadaczów – Landzmierz – Cisek – Szypowice – Roszowicki Las – 

Głogowiec – Jama – Przewóz – Dzielnica – Płonia – Roszowicki Las – Bełk – Cisek. Długość 30,5 km; 

� trasa nr 4 (gmina Cisek): Cisek – Sukowice – Steblów – Nieznaszyn – Łany – Błażejowie – Miejsce 

Odrzańskie – Podlesie – Przewóz – Głogowiec – Roszowicki Las – Szybowice – Cisek. Długość 28 km; 

� trasa nr 5 (gmina Cisek): Kobylice – Sośniwa – Szlumoki – Brzozowa – Roszowice – Dzielnica – Łany – 

Podlesie – Dąbrowa – Miejsce Odrzańskie. Długość 21 km; 

� trasa nr 6 (gmina Pawłowiczki): Gościęcin – Karchów – Przedborowice – Ostrożnica – Pawłowiczki – 

Warmuntowice – Dobieszów – Dobrosławice – Grudynia Mała – Milice – Naczęsławice – Trawniki –

Gościęcin. Długość 41,5 km; 

� trasa nr 7 (gmina Pawłowiczki): Grudynia Wielka – Ucieszków – Borzysławice – Opatrzność – Karchów – 

Gościęcin – Urbanowice – Trawniki – Bryksy – Kózki – Grudynia Mała – Grudynia Wielka. Długość 36,5 

km; 

� trasa nr 8 (gmina Pawłowiczki): Pawłowiczki – Chrósty – Radoszowy – Dobrosławice – Grudynia Wielka 

– Jakubowice – Gościęcin – Karchów – Borzysławice – Dąbrowa – Pawłowiczki. Długość 31 km; 

� trasa nr 9 (gmina Polska Cerekiew): Zakrzów – Jaborowice – Ciepły Dół – Ciężkowice – Witosławice – 

Dzielawy – Polska Cerekiew – Połowa – Nowy Dwór – Zakrzów. Długość 23,5 km; 

� trasa nr 10 (gmina Reńska Wieś): Reńska Wieś – Dębowa – Żabnik – Długomiłowice – Naczęsławice – 

Gierałtowice – Łężce – Bytków – Pociękarb – Radziejów – Większyce – Kolonia Większycka – Reńska 

Wieś. Długość 26 km; 

� trasa nr 11 (gmina Reńska Wieś i częściowo Kędzierzyn – Koźle): Większyce – Radziejów – 

Pokrzywnica – Komorno – Kamionka –Mechnica – przeprawa promowa – Kąty – Lasaki – Koźle Rogi – 

Krężel – Większyce. Długość 29 km;  

� trasa nr 12 (międzygminna): Polska Cerekiew – Dzielawy – Wronin – Koza – Maciowakrze – 

Dobrosławice – Dobieszów – Chrósty – Ostrożnica – Przedborowice – Katarzyna – Ligota Wielka – 

                                                 
122 Pracowania Projektowa WAK, Kędzierzyn – Koźle 2007. 
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Urbanowice – Łężce – Bytków – Radziejów – Większyce – Kolonia Większycka – Reńska Wieś – 

Dębowa – Żabnik – Długomiłowice – Landzmierz – Cisek – Szybowice – Roszowicki Las – Głogowiec – 

Hajków – Roszowice – Nieznaszyn – Kochaniec – Jaborowice – Ciepły Dół – Polska Cerekiew. Długość 

77 km; 

� trasa nr 13 (międzygminna): Reńska Wieś – Polska Cerekiew (po szlaku byłej linii kolejowej nr 195). 

Długość 13,5 km. 

 

Dodatkowo zgodnie z Programem ZIT… postuluje się następujące inwestycje w zakresie budowy dróg 

rowerowych: 

� budowa drogi rowerowej na odcinku Zalesie Śląskie – Kędzierzyn–Koźle (DP nr 1435 O); 

� budowa drogi rowerowej na odcinku Leśnica – Raszowa (DP nr 1805 O); 

� budowa drogi rowerowej na odcinku Kalinów – Wysoka (DP nr 1808 O). 

 

8.17.6. Docelowa sieć tras rowerowych. 

 

Na potrzeby niniejszej Koncepcji należy założyć, że sieć tras rowerowych w rejonie KKSOF służyć będzie do 

celów komunikacyjnych jak również jako oferta (produkt) turystyczno – rekreacyjna. 

 

Do celów komunikacyjnych predysponowane są przede wszystkim drogi rowerowe. Realizacja zamierzeń 

przedstawionych w poprzednim podrozdziale wraz z istniejącymi odcinkami umożliwi organizację zintegrowanych 

tras na bazie dróg rowerowych o zasięgu subregionalnym. Tworzyć ją będą umownie: trasa główna („oś 

rowerowa KKSOF”), trasy uzupełniające oraz pozostałe trasy: 

 

TRASA GŁÓWNA („oś rowerowa KKSOF”): 

 

Kielcza PKP – Kielcza (DW nr 901) – Żędowice (DW nr 901) – Zawadzkie (ul. Opolska, DW nr 901) – DW nr 426 

– granica gmin Zawadzkie / Jemielnica – Wierchlesie (DW nr 426) – Piotrówka (DW nr 426) – Jemielnica (DW nr 

426) – granica gmin Jemielnica / Strzelce Opolskie – Szczepanek (DW nr 426) – Strzelce Opolskie (ul. Marka 

Prawego, DW nr 426 – ul. Krakowska, DK nr 94 – Park Miejski) – granica gmin Strzelce Opolskie / Ujazd – Księży 

Las – Olszowa (ul. Europejska) – Strzelecka Droga – Ujazd (ul. Starostrzelecka – ul. 3–go Maja, DP nr 1458 O – 

ul. Chrobrego, DP nr 1458 O) – granica gmin Ujazd / Kędzierzyn–Koźle – Kędzierzyn–Koźle (ul. Batorego, DP nr 

1458 O – ul. Sławięcicka, DK nr 40 – ul. Przyjaźni, DK nr 40 – Aleja Jana Pawła II, DK nr 40 – ul. Kozielska – 

Rondo Milenijne – ul. Wyspiańskiego, DW nr 423 – ul. Dunikowskiego, DW nr 418 – ul. Racławicka, DW nr 418 – 

ul. 24 kwietnia, DW nr 418 – ul. Głubczycka, DW nr 418) – granica gmin Kędzierzyn–Koźle / Reńska Wieś – 

Reńska Wieś (ul. Kozielska, DW nr 418) – odcinek po szlaku byłej linii kolejowej nr 195 (Reńska Wieś – 

Długomiłowice – granica gmin Reńska Wieś / Cisek – Sukowice – granica gmin Cisek / Polska Cerekiew – 

Zakrzów – Jaborowice – Polska Cerekiew – Dzielawy – granica gmin Polska Cerekiew / Pawłowiczki – Chrósty – 

Dobrosławice).  

 

TRASY UZUPEŁNIAJĄCE: 

 

� odcinek po szlaku byłej linii kolejowej nr 175 (Kadłub – Jędrynie – Rozmierka) – DP nr 1807 O – Strzelce 

Opolskie (ul. 1–go Maja, DP nr 1807 O – ul. Powstańców Śląskich, DP nr 2281 O – ul. Dworcowa, DP nr 

2271 O – ul. Marka Prawego, DW nr 426). 
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� Strzelce Opolskie (ul. Opolska, DK nr 94 – ul. Gogolińska, DW nr 409) – Rożniątów (DW nr 409) – 

Kalinów (DW nr 409) – DP 1808 O – granica gmin Strzelce Opolskie / Leśnica – Wysoka (DP nr 1808 O) 

– Góra Świętej Anny (DP, nr 1808 O) – DP 1438 O – Leśnica (ul. Góry Świętej Anny, DP nr 1438 O – ul. 

Kozielska, DP nr 1805 O) – Raszowa (ul. Góry Świętej Anny, DP nr 1805 O) – granica gmin Leśnica / 

Kędzierzyn–Koźle – Kędzierzyn–Koźle (ul. Kłodnicka, DP nr 1805 O i DW nr 423). 

 

� (Zdzieszowice) – Leśnica (ul. Zdzieszowicka, DP nr 1401 O – ul. 1–go Maja, DP nr 1401 O) – Lichynia 

(DP nr 1401 O) – Zalesie Śląskie (ul. Leśnicka, DP nr 1401 O – ul. Kościuszki, DP nr 1435 O) – granica 

gmin Leśnica / Kędzierzyn–Koźle – Kędzierzyn–Koźle (ul. Brzechwy, DP nr 1435 O – ul. Grunwaldzka, 

DP nr 1435 O – ul. Miła – Aleja Jana Pawła II). 

 

� Kędzierzyn–Koźle (Rondo Milenijne – ul. Gliwicka, DW nr 408) – granica gmin Kędzierzyn–Koźle / 

Bierawa – Brzeźce (ul. Gliwicka) – wał przeciwpowodziowy (Stare Koźle – Lasaki) – Bierawa (ul. 

Powstańców Śląskich). 

 

� Bierawa (ul. Powstańców Śląskich, DP nr 1404 O) – Cisek (ul. Planetorza, DP nr 1404 O – ul. 

Mickiewicza, DP nr 1422 O) – Sukowice (szlak po byłej linii kolejowej nr 175). 

 

Przedstawione powyżej trasy umożliwiają połączenie każdego miasta i miejscowości gminnej z Kędzierzynem – 

Koźlem i Strzelcami Opolskimi, a także z głównymi dworcami (przystankami) kolejowymi i autobusowymi na 

terenie danej gminy. Docelowe funkcjonowanie trasy głównej oraz tras uzupełniających wymaga budowy 

dodatkowych odcinków dróg rowerowych ponad stan istniejący i planowany przedstawiony w poprzednich 

podrozdziałach. 

 

POZOSTAŁE TRASY: 

 

Rolę pozostałych tras pełnić będą istniejące oraz planowane drogi rowerowe, których przebieg nie pokrywa się z 

propozycją trasy głównej i tras uzupełniających. 

 

Ofertę turystyczno – rekreacyjną powinny stanowić przede wszystkim szlaki rowerowe. Na potrzeby niniejszej 

Koncepcji należy przyjąć, że zasadne jest uzupełnienie istniejącej sieci szlaków na bazie proponowanych tras 

„numerycznych”. Propozycja „Euro – Country” jest swoją drogą interesująca i wyczerpująca, ale jedynie sieć tras 

„numerycznych” gwarantuje powstanie zintegrowanej sieci szlaków rowerowych o zasięgu subregionalnym, 

regionalnym i ponadregionalnym. Należy nadmienić, że część odcinków szlaków „numerycznych” będzie 

powielać przebieg proponowanych dróg rowerowych, zaś pozostałe wybrane odcinki mogą być uzupełnieniem dla 

sieci zintegrowanych subregionalnych dróg rowerowych. 
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8. 18. Rozwój infrastruktury parkingowej. 

 

Samochód osobowy jest bez wątpienia najwygodniejszą formą transportu. Pojazd indywidualny ma praktycznie 

największą swobodę w poruszaniu się w danym mieście, również w jego centrum. Jednakże ze względu na 

ograniczoną „pojemność” sieci drogowej, zwłaszcza w centralnych rejonach większych miast, realizacja 

wszystkich podróży w oparciu o transport indywidualny staje się kłopotliwa i, w miarę spadku przepustowości 

układu drogowego, wręcz niemożliwa. Nie należy również zapominać o kulturowym znaczeniu własnego 

samochodu w naszym społeczeństwie. To nie tylko środek transportu, ale w pewnym sensie także symbol statusu 

społecznego. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju należy kreować wszelkie przywileje dla transportu 

publicznego, uprzednio wyposażając go w szereg niezbędnych ku temu rozwiązań organizacyjno – 

inwestycyjnych, w celu zachowania równowagi ruchu w mieście i ograniczania zatłoczenia dróg. Jednym z 

ważniejszych elementów systemu zintegrowanego transportu jest wyposażenie danego miasta (aglomeracji, 

konurbacji) lub jeszcze większego rejonu w system parkingów, zarówno samochodowych jak i rowerowych, 

powiązanych bezpośrednio z ofertą komunikacji publicznej. 

 

8.18.1. Parkingi „Park & Ride” . 

 

„Park & Ride” to z zasady parking przeznaczony dla osób zmotoryzowanych, które dojeżdżają z przedmieść do 

większych miast i zamierzają na ich terenie korzystać z komunikacji publicznej. Kierowcy pozostawiają swoje 

pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują drogę 

np.: do centrum miasta. Pierwsze parkingi tego typu powstały na zachodzie Europy i są tam obecnie powszechne 

oraz bardzo popularne. Parkingi typu „Park & Ride” mają za zadanie „przechwycić" jak największy odsetek 

pojazdów kierujących się do centrum miasta i zachęcić kierowców do skorzystania z oferty transportu 

publicznego. W ten sposób system „Park & Ride” kilkukrotnie zwiększa zasięg oddziaływania komunikacji 

autobusowej, kolejowej, tramwajowej czy metra. Dla podniesienia atrakcyjności takiego rozwiązania w wielu 

miastach Europy zakłada się, że kierowca pojazdu pozostawionego na parkingu „Park & Ride” (także z osobą 

towarzysząca) będzie mógł dalej nieodpłatnie podróżować transportem publicznym, na podstawie karty 

parkingowej (dowodu uprawniającego do odbioru pojazdu), do momentu powrotu na parking. Najlepiej 

sprawdzają się parkingi, które zachęcają kierowców do zamiany samochodu na kolej podmiejską, a więc 

usytuowane w pobliżu większych aglomeracji. Jednak kluczem do sukcesu jest podnoszenie jakości komunikacji 

publicznej, czyli jej bezpieczeństwa, wygody i punktualności. Same parkingi „Park & Ride” to dopiero połowa 

sukcesu. System „Park & Ride” w Polsce dopiero się rozwija. Na terenie KKSOF zasadne wydaję się 

przynajmniej częściowe zaadoptowanie szeroko rozumianego systemu „Park & Ride” jako wzbogacenie oferty 

transportu zbiorowego. W związku z powyższym proponuje się lokalizację parkingów „Park & Ride” w 

następujących miejscach: 

� w rejonie dworca kolejowego Kędzierzyn – Koźle, na bazie obecnych miejsc parkingowych i terenów 

przy ul. Tartacznej. Parking dla obsługi zmotoryzowanych mieszkańców Kędzierzyna – Koźle, którzy z 

różnych przyczyn nie będą mogli skorzystać z komunikacji miejskiej i chcą kontynuować podróż koleją w 

stronę: Gliwic, Nysy, Opola i Raciborza; 

� w rejonie dworca autobusowego w Koźlu, na bazie obecnych miejsc parkingowych. Parking dla obsługi 

zmotoryzowanych mieszkańców Kędzierzyna – Koźle, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli 

skorzystać z komunikacji miejskiej i chcą kontynuować podróż autobusem poza rejon miasta; 

� w rejonie dworca kolejowego Kędzierzyn – Koźle Zachodnie, na bazie obecnych miejsc parkingowych i 

placu składowego. Parking dla obsługi zmotoryzowanych mieszkańców np.: zachodnich rejonów powiatu 
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kędzierzyńsko – kozielskiego, a także dla turystów, którzy chcą kontynuować podróż do miasta 

autobusem komunikacji miejskiej; 

� w rejonie dworca kolejowego w Strzelcach Opolskich, na bazie obecnych miejsc parkingowych i placu 

składowego. Parking dla obsługi zmotoryzowanych mieszkańców Strzelec Opolskich, którzy chcą 

kontynuować podróż koleją w stronę Gliwic i Opola. Parking także dla mieszkańców pobliskich 

miejscowości wiejskich, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli skorzystać z komunikacji 

autobusowej; 

� w rejonie dworca autobusowego w Strzelcach Opolskich, na bazie obecnych miejsc parkingowych oraz 

ewentualnie z wykorzystaniem terenów nieczynnego stadionu „Budowlanych” (opcjonalnie może być to 

wspólny parking dla obsługi stacji kolejowej i dworca autobusowego). Parking dla obsługi 

zmotoryzowanych mieszkańców Strzelec Opolskich, którzy chcą kontynuować podróż autobusem poza 

rejon miasta. Parking także dla mieszkańców pobliskich miejscowości wiejskich, którzy z różnych 

przyczyn nie będą mogli skorzystać z komunikacji autobusowej; 

� w rejonie dworca kolejowego (docelowo kolejowo – autobusowego) w Zawadzkiem, na bazie obecnych 

miejsc parkingowych i placu składowego. Parking dla obsługi zmotoryzowanych mieszkańców 

Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli skorzystać z komunikacji 

gminnej i chcą kontynuować podróż koleją lub autobusem poza rejon miasta. Parking również dla 

cyklistów, którzy już stąd chcieliby rozpocząć objazd po sieci szlaków „numerycznych”; 

� w rejonie postulowanego do ponownego uruchomienia zajazdu dla autobusów w Leśnicy przy ul. 1–go 

Maja. Parking dla obsługi zmotoryzowanych mieszkańców Leśnicy, którzy chcą kontynuować podróż 

autobusem w stronę: Kędzierzyna – Koźle, Strzelec Opolskich i Zdzieszowic. Parking również dla 

turystów, którzy już stąd chcieliby kontynuować podróż na Górę Świętej Anny pieszo, rowerem lub 

autobusem; 

� w rejonie placu dla autobusów w Ujeździe przy ul. 3–go Maja. Parking dla obsługi zmotoryzowanych 

mieszkańców Ujazdu i pobliskich miejscowości, którzy chcą kontynuować podróż autobusem w stronę: 

Kędzierzyna – Koźle i Strzelec Opolskich. Parking również dla cyklistów, którzy już stąd chcieliby 

rozpocząć objazd po sieci szlaków „numerycznych”; 

� w rejonie stacji kolejowej w Bierawie, na bazie obecnych miejsc parkingowych. Parking dla obsługi 

zmotoryzowanych mieszkańców pobliskich miejscowości, którzy chcą kontynuować podróż koleją w 

stronę: Kędzierzyna – Koźle, Opola i Raciborza; 

� w rejonie stacji kolejowej w Błotnicy Strzeleckiej, na bazie placu składowego. Parking dla obsługi 

zmotoryzowanych mieszkańców pobliskich miejscowości, którzy chcą kontynuować podróż koleją w 

stronę: Strzelec Opolskich, Opola i Gliwic; 

� w rejonie stacji kolejowej w Dziergowicach, na bazie obecnych miejsc parkingowych. Parking dla obsługi 

zmotoryzowanych mieszkańców pobliskich miejscowości, którzy chcą kontynuować podróż koleją w 

stronę: Kędzierzyna – Koźle, Opola i Raciborza; 

� w rejonie stacji kolejowej w Kielczy, na bazie placu składowego. Po reaktywacji połączeń kolejowych w 

relacji Zawadzkie – Tarnowskie Góry, parking dla obsługi zmotoryzowanych mieszkańców pobliskich 

miejscowości, którzy chcą kontynuować podróż koleją w stronę Zawadzkiego i Tarnowskich Gór. Parking 

również dla cyklistów, którzy już stąd chcieliby rozpocząć objazd po sieci szlaków „numerycznych”; 

� w rejonie stacji kolejowej w Raszowej, na bazie zmodernizowanego placu, służącego obecnie jako 

parking. Parking dla obsługi zmotoryzowanych mieszkańców pobliskich miejscowości, a także Leśnicy, 

którzy chcą kontynuować podróż koleją w stronę: Kędzierzyna – Koźle, Opola i Raciborza; 
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� w rejonie stacji kolejowej w Szymiszowie, na bazie placu składowego. Parking dla obsługi 

zmotoryzowanych mieszkańców pobliskich miejscowości, którzy chcą kontynuować podróż koleją w 

stronę: Strzelec Opolskich, Opola i Gliwic. 

Mniejsze parkingi w systemie „Park & Ride” można uruchomić także przy przystanku kolejowym w Pokrzywnicy 

oraz przy głównym przystanku autobusowym w Polskiej Cerekwi. 

 

8.18.2. Parkingi „Bike & Ride” . 

 

Według dr Piotra Kuropatwińskiego123 z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego „dokładniejsze 

badania struktury podróży w mieście przy zastosowaniu kryterium celu i rodzaju wykorzystywanego środka 

transportu oraz porównanie kosztów rozbudowy infrastruktury rowerowej z kosztami rozbudowy infrastruktury 

komunikacji zbiorowej doprowadziło w wielu miastach do wniosku, że należy tworzyć warunki do renesansu 

znaczenia podróży rowerowych w mieście. Zaczęto również opracowywać systemy wiązania komunikacji 

rowerowej z komunikacją zbiorową. Najbardziej zaawansowaną formą takiego systemu powiązań, 

umożliwiających rozszerzenie skali korzystania z rowerów na obszar dużych aglomeracji jest system stacji 

rowerowych tworzonych przy węzłach przesiadkowych systemów komunikacji zbiorowej, najczęściej przy stacji 

kolei regionalnych i lokalnych”124. 

 

Parkingi „Bike & Ride” są rozwiązaniem integrującym 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. „Bike & Ride” to przede wszystkim oferta dla mieszkańców 

znudzonych korkami, którzy do miejsca pracy lub do szkoły nie są skłonni jeździć rowerem ze względu na zbyt 

dużą odległość. Parkingi typu „Park & Ride” mają za zadanie „przechwycić" jak największy odsetek rowerzystów 

kierujących się do centrum miasta i zachęcić do skorzystania na dalszą podróż z oferty transportu publicznego. 

Rozwiązanie to sprawdziło się w wielu miastach Europy i jest tam obecnie powszechne oraz bardzo popularne. 

Parkingi „Bike & Ride” są także stosowane na coraz większą skalę w Polsce. Analizując dotychczas 

zaprezentowane koncepcje rozwoju komunikacji publicznej na terenie KKSOF zasadne wydaję się, analogicznie 

do systemu „Park & Ride”, powszechne zaadoptowanie na tutejszy grunt systemu „Bike & Ride” jako 

wzbogacenie oferty transportu zbiorowego. Parkingi „Bike & Ride” w odróżnieniu od parkingów „Park & Ride” nie 

wymagają dużych powierzchni, a tym samym znacznych nakładów finansowych. W związku z powyższym, jako 

plan minimum, należałoby je zlokalizować przed każdym z istniejących dworców bądź przystanków kolejowych 

oraz w obrębie dworców autobusowych, w tym także w Leśnicy i Ujeździe. Ponadto, jako plan maksimum, 

parkingi „Bike & Ride” powinny funkcjonować w następujących rejonach: 

� przy każdej z istniejących i planowanych pętli autobusowych obsługiwanych przez MZK w Kędzierzynie 

– Koźlu sp. z o.o.; 

� na końcowych i większych przelotowych przystankach autobusowych linii międzymiastowych, to jest 

przynajmniej w miejscowościach: Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś i Jemielnica; 

� w centralnych rejonach Kędzierzyna – Koźle i Strzelec Opolskich, o ile będą niedostępne dla ruchu 

rowerowego, to jest przy wjazdach na Rynek, itp. (system „Bike & Go”); 

                                                 
123 Wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF). 
124 Cytat z referatu „Bike ‘n Ride jako element łańcucha zrównoważonej mobilności” ze spotkania generalnego Koalicji 

Lanckorońskiej w Augustowie w dniach 18 – 19 listopada 2006 roku (dr Piotr Kuropatwiński). 



Strona 367 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

� przed rejonami koncentracji obiektów użyteczności publicznej (administracja, kultura, sport) oraz przy 

„bramach wjazdowych” do większych kompleksów rekreacyjno – wypoczynkowych (kąpieliska, stanice 

wodne, itp.), o ile dalsza podróż rowerem jest zabroniona (system „Bike & Go”). 

 

8.18.3. Parkingi „Park & Go” . 

 

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. W przypadku Kędzierzyna – Koźle jak i 

Strzelec Opolskich rejon ten możemy umownie określić jako Rynek i pobliskie im ulice. Podróżujący powinien 

skorzystać z takiego parkingu i dalej kontynuować podróż pieszo. Podobnie jak dla parkingów kubaturowych, 

wewnątrz obszaru centralnego, również w przypadku parkingów „Park & Go” oddanie do użytku każdego takiego 

obiektu powinno być powiązane z likwidacją takiej samej liczby (w przybliżeniu) miejsc parkingowych na 

chodnikach lub przy krawężnikach w otaczającym obszarze. Wewnątrz ścisłego centrum lub śródmieścia zakłada 

się też daleko idące ograniczenia dla ruchu samochodowego i bezwzględne priorytety dla pieszych oraz 

rowerzystów. System „Park & Go” pomimo, że dotyczy mniejszego rejonu, jest zdecydowanie bardziej 

skomplikowany od systemu „Park & Ride” i wymagałby na tutejszym gruncie pogłębionych badań i studiów 

komunikacyjno – inżynieryjnych. 

 

8. 19. Węzły komunikacyjne. 

 

Według Słownika Języka Polskiego węzeł komunikacyjny to miejsce lub miejscowość, w których krzyżują się 

ważne szlaki komunikacyjne lub telekomunikacyjne. W geografii transportu, mianem węzła komunikacyjnego 

możemy nazwać miejsce skrzyżowania dróg, linii kolejowych, szlaków wodnych bądź korytarzy lotniczych, a w 

szerszym znaczeniu cały obszar, np.: miasto, będące ważnym ośrodkiem dla transportu: drogowego, kolejowego, 

lotniczego, wodnego, itd. Węzłami dróg rowerowych możemy nazwać miejsca skrzyżowania tras rowerowych, 

punktów orientacyjnych, punktów spotkań, miejsc odpoczynku, miejsc informacji turystycznej, a także lokalizacji 

małej gastronomii, sklepów i warsztatów rowerowych, niekiedy także hoteli, kempingów, itp. Ważniejsze węzły 

tras rowerowych powinny być zarazem przystankami (węzłami) lokalnej i regionalnej komunikacji zbiorowej. Na 

potrzeby wynikające z zakresu niniejszej Koncepcji możemy stwierdzić, że zintegrowanym węzłem 

komunikacyjnym w ujęciu subregionalnym będzie miejsce, w którym krzyżują się przebiegi linii komunikacyjnych: 

kolejowych, autobusowych i rowerowych. Węzły komunikacyjne zlokalizowane na terenie KKSOF możemy 

umownie podzielić na 3 stopnie, proponując w ten sposób ich hierarchię, a w konsekwencji sposób docelowego 

zagospodarowania. 

 

Infrastruktura w obrębie zintegrowanego węzła komunikacyjnego 1–go stopnia powinna składać się z 

następujących elementów: 

� przebieg linii kolejowej; 

� przebieg linii autobusowej (wewnątrzmiejskiej bądź międzymiastowej); 

� przebieg szlaku rowerowego; 

� parking „Park & Ride”; 

� parking „Bike & Ride”;  

� budynek dworcowy, oferujący dla podróżnych: 
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- kasy biletowe; 

- informację; 

- poczekalnię; 

- toalety; 

- punkty usługowe; 

- punkty gastronomiczne; 

� dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W związku z powyższym rolę zintegrowanych węzłów komunikacyjnych 1–go stopnia mogą pełnić docelowo: 

� dworzec kolejowy Kędzierzyn – Koźle; 

� dworzec kolejowy wraz z dworcem autobusowym w Strzelcach Opolskich; 

� dworzec kolejowy, a docelowo dworzec kolejowo – autobusowy w Zawadzkiem; 

� dworzec autobusowy w Koźlu, pomimo braku linii kolejowej. 

 

Infrastruktura w obrębie zintegrowanego węzła komunikacyjnego 2–go stopnia powinna składać się z 

następujących elementów: 

� przebieg linii kolejowej; 

� przebieg linii autobusowej (wewnątrzmiejskiej bądź międzymiastowej); 

� przebieg szlaku rowerowego; 

� parking „Park & Ride”; 

� parking „Bike & Ride”;  

� budynek dworcowy, oferujący dla podróżnych poczekalnię i toalety; 

� dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W związku z powyższym rolę zintegrowanych węzłów komunikacyjnych 2–go stopnia mogą pełnić docelowo: 

� dworzec kolejowy Kędzierzyn – Koźle Zachodnie; 

� stacja kolejowa Bierawa; 

� stacja kolejowa Dziergowice; 

� stacja kolejowa Kielcza; 

� dworzec (zajazd) autobusowy w Leśnicy, pomimo braku linii kolejowej; 

� dworzec (plac) autobusowy w Ujeździe, pomimo braku linii kolejowej. 

 

Infrastruktura w obrębie zintegrowanego węzła komunikacyjnego 3–go stopnia powinna składać się z 

następujących elementów: 

� przebieg linii kolejowej; 

� przebieg linii autobusowej (wewnątrzmiejskiej bądź międzymiastowej); 

� przebieg szlaku rowerowego; 

� parking „Park & Ride”; 

� parking „Bike & Ride”; 

� dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W związku z powyższym rolę zintegrowanych węzłów komunikacyjnych 3–go stopnia mogą pełnić docelowo: 

� stacja kolejowa Błotnica Strzelecka; 

� stacja kolejowa Raszowa; 

� stacja kolejowa Szymiszów. 
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Pozostałe obiekty pełnić będą rolę pomniejszych, uzupełniających węzłów komunikacyjnych, niemniej 

istotnych w proponowanym systemie zintegrowanego transportu. Minimum wyposażenia to zadaszone wiaty 

przystankowe, parking „Bike & Ride” oraz dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Należą do nich: 

� przystanki kolejowe: 

- Kędzierzyn – Koźle Azoty; 

- Kędzierzyn – Koźle Przystanek; 

- Pokrzywnica; 

- Sławięcice; 

- Żędowice, 

� proponowane przystanki przesiadkowe na liniach MZK w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.; 

� proponowane przystanki przesiadkowe w miejscowościach:  

- Bierawa; 

- Kobylice; 

- Lichynia;  

- Stare Koźle; 

- Reńska Wieś;  

- Większyce; 

- Zalesie Śląskie, 

� pętle autobusowe na liniach komunikacyjnych MZK w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.; 

� końcowe i większe przelotowe przystanki autobusowej komunikacji międzymiastowej, a zwłaszcza w 

miejscowościach: 

- Cisek; 

- Grudynia Mała; 

- Góra Świętej Anny; 

- Jemielnica; 

- Kamionka; 

- Komorno; 

- Kotlarnia; 

- Łany; 

- Łaziska; 

- Pawłowiczki; 

- Poborszów; 

- Polska Cerekiew; 

- Płużnica Wielka; 

- Przewóz; 

- Solarnia; 

- Stara Kuźnia; 

- Ucieszków; 

- Wronin. 
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8. 20. Rozwiązania organizacyjne w systemie zintegrowanego transportu publicznego. 

 

8.20.1. Definicja. 

 

W naukach geograficznych (geografia transportu i komunikacji), a przede wszystkim w naukach ekonomicznych 

(logistyka), system zintegrowanego transportu publicznego to wewnętrznie zintegrowany system transportowy, 

polegający na przewozie osób przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu na podstawie jednej 

umowy transportowej. Umowa transportowa zawierana jest przez operatora transportu zintegrowanego, 

ponoszącego pełną odpowiedzialność za realizację przewozów. Zintegrowany system transportu publicznego to 

system, w którym: 

� wszystkich przewoźników objętych systemem obowiązuje jeden wspólny, zintegrowany rozkład jazdy; 

� we wszystkich pojazdach tych przewoźników obowiązują jednakowe zasady dotyczące wysokości opłat i 

uprawnień do przejazdów ulgowych; 

� na podstawie jednego rodzaju biletów przejazdowych można korzystać z przejazdów wszystkimi 

pojazdami tych przewoźników; 

� w węzłach komunikacyjnych systemu zapewnione są właściwe warunki (techniczne, organizacyjne, 

informacyjne) przemieszczeń między wszystkimi pojazdami tych przewoźników; 

Cele zintegrowanego systemu transportu publicznego to przede wszystkim: 

� usprawnienie przewozu pasażerów; 

� minimalizacja czasu transportu; 

� minimalizacja kosztów transportu. 

Warunkiem realizacji powyższych celów jest stosowanie zarówno ujednoliconych środków przewozowych jak i 

ujednoliconych rozwiązań organizacyjnych. Standaryzacja wymagana jest również w zakresie wyposażenia 

węzłów komunikacyjnych. Operator transportowy jest najważniejszym elementem zintegrowanego systemu 

transportowego. Jego funkcje może pełnić wydzielona jednostka podległa samorządowi terytorialnemu lub 

większemu związkowi (stowarzyszeniu) samorządów, przygotowana do pełnienia tej funkcji. Operator ponosi na 

własny koszt i na własne ryzyko odpowiedzialność związaną z przewozem pasażerów. Ponosi zarówno ryzyko 

związane z własną działalnością, jak również z działalnością pozostałych wykonawców. Zawiera własne umowy z 

pozostałymi przewoźnikami procesu transportowego, a także koordynuje ich działalność.  

 

W skład zintegrowanego systemu transportu zbiorowego na terenie KKSOF wejdą: 

� przewozy miejską komunikacją autobusową; 

� międzymiastowe (międzygminne) przewozy autobusowe; 

� przewozy kolejowe. 

W związku z powyższym podstawowe rozwiązania organizacyjne dotyczyć będą: 

� integracji różnych przewoźników; 

� integracji transportu indywidualnego z transportem publicznym; 

� rozwój inteligentnych technologii związanych z zarządzaniem przewozami, w tym sterowaniem ruchu. 

 

Na potrzeby niniejszej Koncepcji zdecydowano się na bezpośrednie zaprezentowanie większości rozwiązań 

organizacyjnych, dotyczących systemów zintegrowanego transportu publicznego, prezentowanych przez uznane 

w tej dziedzinie podmioty w celu uniknięcia wtórnego tworzenia propozycji, bazujących na ogólnodostępnym 

dorobku naukowo – technicznym, a także na praktyce znanej z wielu rejonów kraju i świata. 
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8.20.2. Integracja. 

 

Integracja przewoźników: 

 

Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego można uzyskać poprzez integrację systemu komunikacji 

autobusowej (miejskiej i międzymiastowej), a także kolejowej na poziomie: 

� dostępności w czasie i przestrzeni do punktów węzłowych;  

� wspólnego użytkowania torów kolejowych przez różnych operatorów; 

� systemów informatycznych dotyczących zarządzania przewozami i zarządzania ruchem; 

� koordynacji linii oraz rozkładów jazdy; 

� wspólnego systemu taryfowego i biletowego. 

 

Integracja przewoźników to także w pewnym sensie „podział rynku” oraz wzajemne uzupełnianie się na 

pokrewnych relacjach. Priorytet przewozów wewnątrz KKSOF dotyczy autobusów, zaś na zewnątrz kolei.  

 

Priorytet dla komunikacji kolejowej dotyczy następujących relacji: 

� (Kędzierzyn – Koźle / Strzelce Opolskie / Zawadzkie) – Opole; 

� (Kędzierzyn – Koźle / Strzelce Opolskie) – Gliwice; 

� Kędzierzyn–Koźle – Głogówek – Prudnik – Nysa; 

� Kędzierzyn–Koźle – Racibórz; 

� Zawadzkie – Tarnowskie Góry, 

oraz uzupełniająco: 

� (Błotnica Strzelecka / Szymiszów) – Strzelce Opolskie; 

� Bierawa / Dziergowice / Pokrzywnica / Raszowa) – Kędzierzyn–Koźle. 

 

Priorytet dla autobusowej komunikacji miejskiej dotyczyłby przede wszystkim następujących rejonów i relacji: 

� obszar miasta Kędzierzyn – Koźle; 

� Kędzierzyn–Koźle – Brzeźce – Stare Koźle – Bierawa; 

� Kędzierzyn–Koźle – Kobylice; 

� Kędzierzyn–Koźle – Leśnica (w tym wsie: Lichynia, Łąki Kozielskie, Raszowa, Zalesie Śląskie); 

� Kędzierzyn–Koźle – Reńska Wieś; 

� Kędzierzyn–Koźle – Ujazd (w tym kursy do Niezdrowic); 

� Kędzierzyn–Koźle – Większyce; 

� Zawadzkie – Żędowice – Kielcza. 

 

Priorytet dla autobusowej komunikacji międzymiastowej (międzygminnej) dotyczyłby następujących relacji: 

� Kędzierzyn–Koźle – Strzelce Opolskie – Zawadzkie jako linia „ekspresowa” biegnąca po drodze krajowej 

nr 40 i drodze wojewódzkiej nr 426; 

� Kędzierzyn – Koźle – (Cisek / Pawłowiczki / Polska Cerekiew i pozostałe wsie powiatu kędzierzyńsko – 

kozielskiego nie objęte komunikacją miejską); 

� Strzelce Opolskie (Leśnica / Ujazd / Jemielnica i pozostałe wsie powiatu strzeleckiego nie objęte 

komunikacją miejską). 
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Linie międzygminne, realizowane obecnie przez rejsowe autobusy Arriva sp. z o.o. i PKS Strzelce Opolskie SA, 

będą funkcjonowały sprawniej, spełniając następujące warunki: 

� początek (i koniec) biegu na terenach miejskich na zintegrowanych węzłach komunikacyjnych 1–go 

stopnia; 

� przejazd przez przystanki węzłowe i przesiadkowe; 

� przebieg głównymi ulicami miejskimi, a poza nimi drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi. 

 

Osiągnięcie pełnej integracji przewoźników w systemie zintegrowanego transportu to przede wszystkim 

powołanie jednego operatora (np.: utworzenie subregionalnego związku czy stowarzyszenia komunikacyjnego) 

odpowiedzialnego za realizację przewozów wewnątrz KKOSF. Podstawowym zadaniem operatora, zgodnie z 

informacjami zawartymi na wstępie rozdziału, byłaby koordynacja działań wszystkich przewoźników, a także 

właścicieli infrastruktury transportowej, czyli obecnie ponad 20 podmiotów, a wśród nich na pewno: 

� Urzędy Miast i Gminy na terenie KKSOF; 

� Starostwa Powiatowe na terenie KKSOF; 

� MZK w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.; 

� Arriva sp. z o.o.; 

� PKS Strzelce Opolskie SA; 

� Przewozy Regionalne sp. z o.o.; 

� PKP SA, Oddział Dworce Kolejowe; 

� PKP SA, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami; 

� Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 

� Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu; 

� przewoźnicy realizujący połączenia międzyregionalne, obejmujące swoim rozkładem jazdy analizowany 

rejon. 

 

Integracja transportu publicznego z indywidualnym: 

 

Transport publiczny powinien dominować przede wszystkim w przewozach (relacjach): dom – praca i dom – 

szkoła oraz w innych podróżach wewnątrz danego rejonu. Zróżnicowanie rodzajów przewozów i odległości 

wymaga koordynacji poszczególnych podsystemów oraz gałęzi transportowych. Koordynacja poszczególnych 

podsystemów i gałęzi transportowych w przewozach pasażerskich to usprawnienie całego cyklu podróży w 

zakresie: 

� współdziałania wszystkich elementów składowych realizacji potrzeb przewozowych w ramach 

pasażerskiego systemu transportu; 

� integracji z innymi podsystemami i gałęziami transportu, co pozwala na spełnienie oczekiwań pasażera 

co do punktualnego i szybkiego dotarcia do celu podróży. 

Oczekiwane przez pasażerów punktualność i szybkość podsystemów i gałęzi transportowych powinny być 

zapewnione przez intermodalność transportową. 

 

Zwiększanie atrakcyjności transportu publicznego, z jednoczesnym zmniejszaniem poziomu korzystania z 

komunikacji indywidualnej, można uzyskać poprzez usprawnienie komunikacji zbiorowej pod względem 

dostępności, niezawodności, podniesienia poziomu bezpieczeństwa, komfortu i elastyczności. Oprócz 

usprawnienia komunikacji zbiorowej należy zintegrować transport publiczny z transportem indywidualnym także 

poprzez tworzenie wspólnej infrastruktury: 
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� terminali intermodalnych (przesiadkowych, węzłowych); 

� parkingów („Park & Ride”, „Park & Go”, „Bike & Ride”, „Bike & Go”); 

� systemu tras rowerowych; 

� systemu informacji i zarządzania ruchem. 

 

8.20.3. Technologia. 

 

Informacja: 

 

Ważnym czynnikiem, mającym wpływ na jakość transportu zbiorowego, jest pełny i łatwo dostępny dla pasażerów 

system informacji o przewoźnikach i realizowanych przez nich połączeniach, przystankach, rozkładach jazdy, 

czasie przyjazdu najbliższego pojazdu danej linii, możliwościach przesiadek, systemie taryfowym, itd., itp. Kraje 

Unii Europejskiej nie szczędzą środków na tworzenie i ciągłe unowocześnianie automatycznych systemów 

informacji, wykorzystujących najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i informatyczne. Takie systemy 

informacyjne są częścią systemów sterowania ruchem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii z zakresu 

elektroniki i informatyki (inteligentne technologie) można podnieść atrakcyjność transportu zbiorowego. 

Nowoczesne technologie pozwalają na: 

� koordynację układu transportowego i synchronizację rozkładów jazdy; 

� wykrywanie pojazdów zbliżających się do skrzyżowania (detekcja); 

� lokalizację pojazdów na trasie (GPS) i bezprzewodowe przesyłanie informacji (GPRS); 

� usprawnienie przejazdu, szczególnie przez skrzyżowania (także omijanie „korków”); 

� tworzenie systemów dystrybucji i identyfikacji biletów przejazdowych; 

� poprawę obsługi podróżnych oraz monitoring bezpieczeństwa podróżowania. 

 

Pasażer na przystanku lub stacji, oprócz standardowej informacji w postaci rozkładów jazdy danych linii oraz 

schematu układu linii (mapki) w obrębie danego rejonu, informowany jest dodatkowo poprzez wyświetlacz 

elektroniczny. Pokazuje on nr linii, jej kierunek oraz dokładny czas przyjazdu na przystanek (stację). W 

połączeniu z systemem sterowania ruchem, informacja taka funkcjonuje jako tak zwana dynamiczna informacja 

pasażerska. Poprzez współdziałanie z systemem sterowania ruchu wskazuje rzeczywisty czas przyjazdu. W 

przypadku przyspieszenia, bądź opóźnienia pojazdu, system sterowania ruchem i dynamiczna informacja 

pasażerska na przystanku mogą działać następująco: 

� przyspieszony pojazd danej linii zostaje opóźniony poprzez sygnalizację tak, aby na przystanek 

podjechał o właściwym czasie, co ma decydujące znaczenie w przypadku, gdy krzyżuje się z inną linią i 

możliwa jest przesiadka pomiędzy liniami; 

� opóźniony pojazd danej linii dostaje specjalny priorytet na skrzyżowaniach wyposażonych w 

sygnalizację, aby zmniejszyć opóźnienie; 

� w przypadku niemożności odrobienia opóźnienia, dynamiczna informacja pasażerska pokazuje 

rzeczywisty czas przyjazdu, przez co pasażer odbiera przyjazd pojazdu, jako przyjazd planowy, co 

przyczynia się do pozytywniejszego odbioru komunikacji przez pasażerów; 

� w odniesieniu do połączeń kolejowych funkcjonują specjalne rozwiązania związane z inżynierią i 

zasadami bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. 
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Rozwój informacji pasażerskiej stanowi bardzo istotny element podwyższania jakości usług przewozowych. 

Chodzi tu nie tylko o tradycyjne rozkłady jazdy (przystanek, stacja, folder, broszura, internet, bezpłatna infolinia), 

ale również o bieżącą informację wizualną i głosową w pojazdach i na przystankach (stacjach), podającą rozkłady 

zaktualizowane, uwzględniające warunki ruchu na trasie przejazdu. Do efektywnego sterowania ruchem coraz 

częściej wykorzystywana jest telematyka oraz system GPS. Ofertę tę uzupełniają możliwości przesyłania 

potencjalnym pasażerom automatycznych informacji SMS z wykorzystaniem telefonii komórkowej. 

 

Telematyka: 

 

Telematyka125 to rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego 

sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych, wynikających z ich zadań, 

infrastruktury, organizacji, procesów utrzymania oraz zarządzania i zintegrowane z tymi systemami. Termin 

telematyka należy do terminów, które powstają w wyniku postępu naukowego, w tym przypadku burzliwego 

rozwoju technik komunikacyjnych i informacyjnych. Termin ten występuje zazwyczaj z przymiotnikiem 

określającym dziedzinę zastosowania np.: telematyka transportu. Systemy telematyczne wykorzystują różne 

urządzenia i oprogramowania oraz systemy: 

� komunikacji elektronicznej, łączące poszczególne elementy systemu telematycznego (sieci rozległe 

WAN, sieci lokalne LAN, sieci telekomunikacji ruchomej, systemy satelitarne); 

� pozyskiwania informacji (czujniki pomiarowe, kamery wideo, radary); 

� prezentacji informacji dla administratorów systemu telematycznego (systemy GIS, systemy kontroli 

dostępu); 

� prezentacji informacji dla użytkowników systemu (sygnalizacja świetlna, radiofonia, technologie 

internetowe. 

Najważniejszymi funkcjami systemów telematycznych są funkcje operowania informacją. Dotyczy to jej 

pozyskiwania, przetwarzania, dystrybucji wraz z transmisją i wykorzystania w różnorodnych procesach 

decyzyjnych. Systemy i aplikacje telematyczne są konstruowane do określonych procesów. 

 

Stosowanie nowoczesnych technologii telematycznych w transporcie, rozumiane jako tworzenie inteligentnych 

systemów transportowych (ITS), może pozwolić na zmniejszenie zatłoczenia dróg, zwiększenie bezpieczeństwa 

podróży, ułatwienie dostępu do informacji o transporcie. Ich różnorodność jest efektem rozwoju elektroniki oraz 

informatyki. Ze względu na zastosowanie można wyróżnić 5 grup tych systemów: 

1) Systemy zarządzania ruchem oparte na zaawansowanych technologiach elektronicznych: 

� optymalizują działanie urządzeń drogowych (np.: sieci sygnalizacji świetlnej); 

� umożliwiają między innymi selektywne ustalanie priorytetów dla pojazdów uprzywilejowanych 

oraz transportu publicznego; 

� zwiększają przepustowości skrzyżowań, chronią pieszych na przejściach, badają poziom 

zanieczyszczenia powietrza; 

� wspomagają wykrywanie zdarzeń na drogach (kolejki pojazdów, wypadki, awarie infrastruktury 

drogowej) oraz kontrolę prędkości; 

� informują o wolnych miejscach na pobliskich parkingach (blisko nich, a także z odległości 

kilkuset metrów); 

                                                 
125 Na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Telematyka oraz Nowacki G., Telematyka transportu drogowego, Warszawa 

2008. 
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� wspomagają ograniczanie prędkości w pojazdach, poprzez zamontowanie elektronicznych 

urządzeń do fizycznego oddziaływania na silnik czy układ hamowania; 

� ograniczają prędkości do dozwolonej przez drogowe sygnalizatory; 

� ograniczają penetrację tkanki miejskiej przy użyciu urządzeń umożliwiających lub blokujących 

wjazd na określony teren (np.: ochrona centrum miasta w postaci słupków, chowających się 

pod jezdnię, gdy nadjeżdżający pojazd ma uprawnienie do wjazdu). 

2) Systemy wspomagające pobieranie opłat związanych z transportem zbiorowym oraz z korzystaniem z 

infrastruktury (np.: parkingi, a także wjazd do strefy ograniczonego ruchu): 

� umożliwiają odejście od tradycyjnego wnoszenia opłat za przejazd za pomocą gotówki; 

� sprowadzają się do stosowania biletów elektronicznych (dotykowych i bezstykowych), a także 

„elektronicznych portmonetek” (płatniczych kart mikroprocesorowych). Systemy te zazwyczaj 

zintegrowane są z innymi systemami bankowymi, telefonicznymi, itp. 

3) Systemy zarządzania transportem zbiorowym: 

� umożliwiają operacyjne monitorowanie wielu funkcji, np.: tras i rozkładów jazdy, rzeczywistego 

położenia pojazdów, sterowania priorytetem w ruchu. Odbywa się to w oparciu o system GPS; 

� podróżni, którzy chcą kontynuować podróż taksówką, mają możliwość przywołania jej z 

pojazdu, w którym akurat się znajdują. Daje to możliwość prowadzenia usług typu „od drzwi do 

drzwi”. 

4) Systemy wspomagające systemy informacji pasażerskiej: 

� umożliwiają podawanie podróżnym na bieżąco wszelkich, potrzebnych im informacji, zarówno 

wewnątrz pojazdu jak i na przystankach: o zmianach tras czy rozkładów jazdy, spóźnieniach, 

najszybszych możliwościach kontynuowania podróży innymi środkami transportu. Dostęp do 

tych informacji może być realizowany z różnych miejsc (dom, biuro, ulica) i w różny sposób 

(telefon, faks, internet); 

� w celu odnajdywania drogi w nieznanym terenie stosowany jest podczas jazdy system 

nawigacji (GPS oraz elektroniczna mapa na płytach CD, DVD). 

5) Systemy służące zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu i systemami ratunkowymi. Pozwalają na szybką 

reakcję, szczególnie w warunkach dużego zatłoczenia (uruchomienie służb ratunkowych oraz „korytarzy” 

dla pojazdów uprzywilejowanych). Połączenie urządzeń alarmowych w pojeździe z ogólnym systemem 

pomocy podnosi poziom bezpieczeństwa podróżnych. Istnieją również systemy monitorowania wnętrz 

pojazdów oraz przystanków (kamery). 

 

Zarządzanie przewozami wraz z wykorzystaniem narzędzi telematyki może dotyczyć przewozów pasażerów oraz 

ładunków jedną lub wieloma gałęziami transportu. Od strony przestrzennej zarządzanie przewozami odnosi się 

do korytarzy transportowych, jak i do obszarów miejskich, regionów lub relacji międzynarodowych. Systemy 

zarządzania transportem wraz z systemami wspomagającymi mogą być wprowadzane przez administrację 

publiczną, sektor prywatny, jak też w ramach współpracy sektora publicznego z prywatnym (partnerstwo 

publiczno – prywatne). O ile zarządzanie prowadzone przez administrację publiczną jest wyrazem prowadzonej 

przez nią polityki transportowej, to sektor prywatny w tym przypadku kieruje się koniecznością poprawy 

efektywności prowadzonej działalności. 
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8.20.4. Ochrona środowiska. 

 

Coraz wyraźniej dotychczasowa era przemysłowa stopniowo przekształca się w erę ekologiczną, w której główny 

akcent kładzie się na umiejętność racjonalnego zarządzania zasobami naturalnymi. Do podstawowych założeń 

ery ekologicznej należą między innymi: akceptacja koncepcji zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), dążenie do 

ochrony głównych ekosystemów Ziemi, kreowanie narodowych polityk ekologicznych, opanowanie wiedzy o 

zarządzaniu zasobami przyrody, tworzenie nowych, proekologicznych organizacji biznesowych. Należy także 

zauważyć, iż przy tworzeniu narodowej polityki ekologicznej jednym z jej głównym elementów winna być 

koncepcja zrównoważonego rozwoju transportu. Biznes transportowy powinien brać pod uwagę w swojej 

działalności odpowiedzialność za środowisko naturalne. Ekologia, jako nauka badająca funkcjonowanie i 

zależności miedzy organizmami żywymi a środowiskiem, staje się swoistą ideologią prowadzenia współczesnego 

biznesu, zazębiając się coraz bardziej z ekonomią. Dziś nie do pomyślenia jest osiąganie wysokich efektów 

ekonomicznych bez względu na ekologię, jak i całkowita nienaruszalność środowiska naturalnego bez liczenia się 

z realiami gospodarczymi. Optymalne rozwiązania powinny brać pod uwagę racjonalne potrzeby gospodarki przy 

uwzględnieniu wymogów ekologicznych. W równej mierze dotyczy to transportu, jako dziedziny aktywności 

gospodarczej i jej wpływu na środowisko naturalne126. 

 

Emisja szkodliwych substancji związanych z ruchem drogowym kosztuje Wspólnotę Europejską 1,7 % PKB lub 

360 euro rocznie na każdego jej obywatela, nie wspominając o kosztach leczenia chorób wywoływanych przez 

zanieczyszczone środowisko. Oprócz wzrostu zanieczyszczenia atmosfery rozszerzają się tereny o 

przekroczonym dopuszczalnym poziomie hałasu powodowanego przez ten transport. Ponadto transport 

samochodowy jest jednym z głównych konsumentów nieodnawialnych zasobów paliwowo – energetycznych (…). 

Autobus, który emituje niewiele większą ilość spalin niż samochód osobowy, przewozi tyle osób, ile 70 

samochodów w mieście i 30 samochodów poza miastem. Tym sposobem transport zbiorowy jest znacznie mniej 

szkodliwy dla środowiska niż transport indywidualny. Jeszcze lepszy jest rower, gdyż nie emituje żadnych 

zanieczyszczeń. Większość przejazdów samochodem na terenie miast odbywa się na odcinku do 5 km – taką 

odległość może pokonać na rowerze niemal każdy (…). Telematyczne systemy sterowania ruchem mogą 

zwiększyć bezpieczeństwo, zapewnić większe wykorzystanie sieci transportu, przyczyniają się także do poprawy 

stanu środowiska. Główną rolę odgrywa tutaj podstawowe rozpoznanie ruchu oraz warunków drogowych i 

pogody. Rozpoznanie warunków drogowych i przekazanie tej informacji nadjeżdżającym uczestnikom ruchu to 

równocześnie korzyść w zmniejszonej emisji spalin oraz ograniczenie hałasu, uciążliwego zwłaszcza w zwartej 

zabudowie (…). Pomimo pewnego postępu w tym zakresie, skażenie środowiska przez transport drogowy jest 

ciągle poważnym problemem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, poważniejszym niż w krajach Europy 

Zachodniej. Tak więc jakiekolwiek zmniejszenie natężenia ruchu dałoby natychmiast pozytywne wyniki w formie 

zmniejszenia szkodliwych emisji. Wiele miast wprowadza systemy telematyki transportu orientowane na jakość 

powietrza. Specjalne służby monitorują skażenie, informują o jakości powietrza i ustalają strategię ograniczeń 

podróżowania w obszarach dużego skażenia. Istnieje potrzeba integracji służb ochrony środowiska dla 

stworzenia szerszej strategii transportu, zwiększenia jego wydajności i zmniejszenia skażenia powietrza (…). 

Zadaniem urządzeń / systemów telematycznych jest dostarczanie informacji (z wykorzystaniem różnych 

nośników, jak np.: znaki o zmiennej treści) dla uczestników ruchu w celu skorygowania ich wcześniejszych 

zachowań i zmiany decyzji, aż do rezygnacji z korzystania z samochodu w planowanej podróży na rzecz 

                                                 
126 Antonowicz M., Zielaskiewicz H., www.logistyka.net.pl, 2006. 
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transportu zbiorowego lub roweru127. Popularyzacja wśród społeczności nowego typu transportu w postaci 

codziennej komunikacji rowerowej stanowi więc rozwiązanie, które przyniesie mieszkańcom KKSOF niewątpliwe 

korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Należy przełamać również bariery instytucjonalne i 

świadomościowe, ograniczające użycie roweru jako środka transportu oraz bariery prawne, kulturowe i 

finansowe, uniemożliwiające szersze użycie roweru. Proponowane inwestycje infrastrukturalne poprawią 

bezpieczeństwo ruchu drogowego i będą miały korzystny wpływ na dostępność transportu dla mniej zamożnych. 

 

Ekologia w transporcie zbiorowym to przede wszystkim powszechne wykorzystanie transportu zbiorowego w 

dojazdach do pracy, szkoły oraz do wybranych rejonów danego obszaru, zamiast własnymi samochodami. Cel 

ten osiągnąć można 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. Przekłada się to między innymi na 

mniejsze zużycie paliwa i energii elektrycznej, a tym samym zmniejsza się emisję zanieczyszczeń do atmosfery. 

Choć nowoczesne silniki spalinowe emitują stosunkowo niewiele szkodliwych substancji, nie bez znaczenia, 

zwłaszcza na obszarach chronionych, jest wybór rodzaju paliwa stosowanego w komunikacji zbiorowej. Bardziej 

ekologiczne paliwa od oleju napędowego to biodiesel lub gaz ziemny (CNG). Ciekawym pomysłem wydaje się 

także zastosowanie 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. 

 

8.20.5. Wnioski. 

 

Rozwój systemu zintegrowanego transportu publicznego na terenie KKSOF wymaga między innymi: 

� poprawy spójności lokalnych systemów transportowych (miejskiego i międzygminnego); 

� skoordynowania rozkładów jazdy; 

� utworzenia jednolitego systemu taryfowego; 

� utworzenia związku komunikacyjnego i operatora koordynującego; 

� modernizacji i rewitalizacji, a także doposażenia w ofertę usługową (kasy, informacja, poczekalnia, 

toalety, gastronomia) istniejących dworców (kolejowych i autobusowych) jako początkowych i 

docelowych punków podróży; 

� zmian dokumentacji planistycznej: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

� współpracy z wieloma właścicielami nieruchomości (dzierżawa lub wykup gruntów i budynków); 

� budowy nowych dróg rowerowych oraz oznakowania nowych szlaków rowerowych; 

� stworzenia zintegrowanych węzłów komunikacyjnych oraz przystanków węzłowych i przesiadkowych; 

� integracji transportu publicznego z transportem indywidualnym poprzez budowę parkingów typu: „Park & 

Ride”, „Park & Go”, „Bike & Ride”, „Bike & Go”; 

� przystosowania całości infrastruktury (węzły komunikacyjne, środki transportu) do obsługi osób 

niepełnosprawnych; 

                                                 
127 Sarna S., FaberMaunsell Polska sp. z o.o., Ekologiczne skutki telematyki transportu, Ekologia nr 5 – 2007, Warszawa 

2007. 
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� zapewnienia pasażerom pełnej informacji (systemy informacji pasażerskiej) zarówno o charakterze 

okresowym (np.: rozkład jazdy), jak i bieżącej (np.: czas przybycia środka transportu, nazwa i czas 

przybycia do najbliższego przystanku, połączenia przesiadkowe, zakłócenia i przerwy w ruchu, itp.); 

� zastosowania zaawansowanych rozwiązań technicznych w celu poprawy jakości obsługi podróżnych 

(automaty biletowe, kasy mobilne, itp.);  

� wdrożenia monitoringu bezpieczeństwa. 

Uniwersalne korzyści wynikające z utworzenia systemu zintegrowanego transportu publicznego na terenie 

KKSOF obejmują: 

� wzmacnianie funkcji Kędzierzyna – Koźle jako ośrodka subregionalnego, Strzelec Opolskich jako 

ośrodka powiatowego oraz pozostałych miast jako ośrodków lokalnych poprzez poprawę osiągalności 

transportowej w powiązaniach wewnątrzmiejskich, podmiejskich, regionalnych, krajowych i 

międzynarodowych; 

� wzrost udziału komunikacji publicznej (zbiorowej) w podróżach; 

� poprawa integralności systemu transportowego; 

� poprawa standardu usług komunikacji zbiorowej, w tym poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz 

bezpieczeństwa osobistego pasażerów; 

� łagodzenie nierównomierności obsługi transportowej poszczególnych obszarów miasta; 

� zapewnienie dostępności do systemu transportowego osobom niepełnosprawnym; 

� ułatwienie mieszkańcom subregionu dostępu do rynku pracy oraz dostępu do oferty usługowej (usługi 

publiczne i komercyjne); 

� stworzenie realnej konkurencji w stosunku do transportu indywidualnego (samochodu); 

� przeciwdziałanie stanom kongestii ruchu samochodowego; 

� wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

� pełnienie funkcji socjalnych dla niezmotoryzowanych mieszkańców; 

� stworzenie systemu infrastruktury transportowej o wysokiej jakości i standardach; 

� powstrzymanie procesu dekapitalizacji infrastruktury transportowej i komunikacyjnej; 

� racjonalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych; 

� poprawa warunków środowiska naturalnego, a także ochrona wartości kulturowych; 

� oszczędność energii, (np.: z powodu wyeliminowania podwójnych linii komunikacyjnych); 

� stymulowanie rozwoju przestrzennego i współtworzenie ładu przestrzennego; 

� stymulowanie równowagi struktur: przestrzennych, społeczno – gospodarczych i transportowych oraz ich 

zdolności do rozwoju; 

� zapewnienie dostępności do terenów rozwojowych; 

� przyciągnięcie do regionu inwestorów krajowych i zagranicznych; 

� wzrost zatrudnienia w obiektach służących obsłudze systemu zintegrowanego transportu; 

� rozwój turystyki i rekreacji na bazie wyższych standardów komunikacyjnych; 

� wzrost dochodów samorządów. 

Przedstawione wyżej korzyści pełnią jednocześnie rolę strategicznych celów średnio– i długookresowych. 

Dodatkowo w fazie realizacji zaproponowanych koncepcji wystąpią korzyści krótkookresowe, do których należą 

przede wszystkim: 

� zatrudnienie miejscowych pracowników przy pracach badawczych i studialnych; 

� zatrudnienie miejscowych pracowników przy pracach budowlanych; 

� wykorzystanie miejscowych surowców budowlanych na etapie budowy i modernizacji infrastruktury 

transportowej, w tym obiektów towarzyszących. 
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9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. 
 

9. 1. Zaopatrzenie w wodę. 

 

9.1.1. Sieć wodociągowa. 

 

Ogółem w 2013 roku teren KKSOF był zaopatrywany w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o długości 

1014,4 km, co stanowiło 14,34 % z ogółu długości sieci w województwie. Wskaźnik ten był więc wyższy od 

udziału powierzchni KKSOF w ramach województwa (12,76 %). Blisko ¾ (73,1 %) z ogółu sieci wodociągowej 

występowało na terenach wiejskich. Do budynków mieszkalnych prowadziły ogółem 26772 połączenia. W sieć 

wodociągową wyposażone są wszystkie miasta i miejscowości sołeckie, poza nielicznymi rejonami. W 2013 roku 

dostarczono (sprzedano) mieszkańcom KKSOF 4721,2 dam³ wody. 

 

Gęstość sieci wodociągowej na terenie KKSOF ogółem jest wyższa o ponad 12 % od średniej wartości 

charakteryzującej województwo opolskie, przy czym znacznie niższa w ujęciu obejmującym tylko tereny miejskie 

oraz wyższa dla terenów wiejskich. Na wartość wskaźnika gęstości sieci wodociągowej (zakładając, że każda 

gmina jest w pełni zwodociągowana) wpływa wiele czynników, począwszy od ilości ujęć w danej gminie (im więcej 

ujęć tym krótsza sieć wodociągowa), poprzez powierzchnię gminy, jej zaludnienie, ilość budynków mieszkalnych, 

a skończywszy na rozproszeniu jednostek osadniczych i ich odległości od ujęć wody. Zaprezentowane poniżej 

wartości współczynników dla poszczególnych gmin subregionu uwzględniają tę specyfikę. 

 

TABELA 122: Sieć wodociągowa w 2013 roku (I) – gęstość sieci wodociągowej. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Długość sieci 

wodociągowej128  

(km) 

Ilość 

przyłączy129 

Gęstość sieci wodociągowej (km / 100 km²) 

Ogółem w tym: 

w miastach na wsi 

Bierawa 88,9 2169 75,0 – 75,0 

Cisek 96,9 1657 136,3 – 136,3 

Kędzierzyn – Koźle  189,9 6194 153,5 153,5 – 

Pawłowiczki 72,6 1967 47,3 – 47,3 

Polska Cerekiew 53,9 1136 89,7 – 89,7 

Reńska Wieś 118,4 2140 120,7 – 120,7 

Jemielnica 68,3 1888 60,2 – 60,2 

Leśnica 77,0 1914 81,3 97,9 78,3 

Strzelce Opolskie 167,3 4581 82,6 157,5 69,6 

Ujazd 50,3 1393 60,4 40,7 64,6 

Zawadzkie 30,9 1733 37,6 94,8 23,3 

KKSOF razem 1014,4 26772 84,5 136,5 74,1 

Województwo Opolskie 7074,2 161674 75,2 200,5 64,1 

Źródło: GUS, 2015. 

 

                                                 
128 Sieć rozdzielcza. 
129 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. 
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W Kędzierzynie – Koźlu sieci wodociągowej nie posiadają mieszkańcy ulic: Joncy, Ks. Jana Twardowskiego, Ks. 

Stanisława Dutki, Kukułczej, Łukasiewicza, Mikołaja z Koźla, Mrożka, Osiedlowej, Szymborskiej, Tischnera, 

Wałowej i Wandy oraz częściowo ulic: 8–go Marca, Aroniowej, Astrów, Błonie, Herberta, Jasińskiego, Jaskółek, 

Kochanowskiego, Modrej, Modrzejewskiej, Nadrzecznej, Połanieckich, Słowiczej, Stoczniowców, 

Wyczółkowskiego i Zakątek. W Strzelcach Opolskich sieci wodociągowej nie mają ulice Ciepłownicza i 

Euzebiusza Ferta, zaś w Leśnicy – ul. Wargały. W pozostałych miastach oraz miejscowościach wiejskich sieci 

wodociągowej nie posiadają tylko wybrane, pojedyncze zabudowania, zwłaszcza oddalone od skoncentrowanych 

terenów osadniczych (przysiółki, kolonie, siedliska).  

 

Dostępność mieszkańców do sieci wodociągowej na terenie KKSOF jest statystycznie korzystniejsza od 

uwarunkowań charakteryzujących województwo opolskie, zarówno w ujęciu ogółem, jak i odrębnie dla terenów 

miejskich oraz wiejskich. Warto jednak odnotować, że w przypadku mieszkańców terenów miejskich tylko 

Kędzierzyn – Koźle i Strzelce Opolskie mają współczynnik wyższy od średniej wojewódzkiej, zaś w przypadku 

terenów wiejskich tylko gminy Polska Cerekiew i Leśnica mają współczynnik niższy od średniej wojewódzkiej. 

 

TABELA 123: Sieć wodociągowa w 2013 roku (II) – dostępność do sieci wodociągowej. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Mieszkańcy korzystający z sieci wodociągowej (%) 

Ogółem w tym 

w miastach na wsi 

Bierawa 98,0 –  98,0 

Cisek 94,5 – 94,5 

Kędzierzyn – Koźle  99,0 99,0 – 

Pawłowiczki 97,4 – 97,4 

Polska Cerekiew 88,9 – 88,9 

Reńska Wieś 92,0 – 92,0 

Jemielnica 98,6 – 98,6 

Leśnica 91,7 93,0 91,0 

Strzelce Opolskie 97,0 98,7 94,7 

Ujazd 95,0 94,4 95,2 

Zawadzkie 94,7 94,4 95,2 

KKSOF razem 96,9 98,3 94,9 

Województwo Opolskie 94,6 97,5 91,5 

Źródło: GUS, 2015. 
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9.1.2. Ujęcia wód do celów komunalnych. 

 

Miejscowości zlokalizowane na terenie KKSOF zaopatrywane są w wodę poprzez 32 ujęcia. 

 

TABELA 124: Ujęcia wody do celów komunalnych na terenie KKSOF w 2014 roku (I). 

 

 

Gmina 

 

Ujęcie wody 

Organ wydający 

pozwolenie 

wodnoprawne 

Data wydania 

pozwolenia 

wodnoprawnego 

Nr  

pozwolenia 

wodnoprawnego 

Data ważności 

pozwolenia 

wodnoprawnego 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 

 
Bierawa 

 
Dziergowice 

Starosta 
Kędzierzyńsko–

Kozielski 

 
31.12.2010 

 
Śr.6223–29/2010 

 
30.11.2030 

 
Korzonek 

Starosta 
Kędzierzyńsko–

Kozielski 

 
12.10.2011 

 
Śr.6223–25/2010–2011 

 
30.11.2030 

 
Stare Koźle 

Starosta 
Kędzierzyńsko–

Kozielski 

 
11.10.2011 

 
Śr.6223–28/2010–2011 

 
30.11.2030 

 
Cisek 

 
Błażejowice 

Starosta 
Kędzierzyńsko–

Kozielski 

 
19.12.2011 

 
Śr.6223–35/2010–2011 

 
31.12.2031 

 
 

Kędzierzyn–Koźle 

 
Kędzierzyn 

Starosta 
Kędzierzyńsko–

Kozielski 

 
11.09.2011 

 
Śr.6341.2.18.3.2011 

 
31.10.2031 

 
Dunikowskiego 

Starosta 
Kędzierzyńsko–

Kozielski 

 
11.09.2011 

 
Śr.6341.2.18.3.2011 

 
31.10.2031 

 
 
 
 
 

Pawłowiczki 

 
Dobieszów 

Starosta 
Kędzierzyńsko–

Kozielski 

 
11.04.2000 

 
Śr.6223/5/2000 

 
31.12.2015 

 
Gościęcin 

Starosta 
Kędzierzyńsko–

Kozielski 

 
21.12.2011 

 
Śr.6341.2.19.6.2011 

 
30.11.2031 

 
Grodzisko 

Starosta 
Kędzierzyńsko–

Kozielski 

 
29.11.2010 

 
Śr.6223–31/2010 

 
31.10.2030 

 
Pawłowiczki 

Starosta 
Kędzierzyńsko–

Kozielski 

 
29.11.2010 

 
Śr.6223–30/2010 

 
31.10.2030 

 
 

Polska Cerekiew 

 
Polska Cerekiew 

Starosta 
Kędzierzyńsko–

Kozielski 

 
23.12.2014 

 
Śr.6341.2.16.5.2014 

 
31.12.2015 

 
Zakrzów 

Starosta 
Kędzierzyńsko–

Kozielski 

 
19.11.2007 

 
Śr.6223–14/2007 

 
31.10.2017 

 
Reńska Wieś 

 
Większyce 

Starosta 
Kędzierzyńsko–

Kozielski 

 
04.01.2010 

 
Śr.6223–61/2009–2010 

 
31.12.2029 

Jemielnica Jemielnica Starosta 
Strzelecki 

14.12.2011 ROŚ.6341.44.2011.IPS 14.12.2031 
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1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 

Leśnica 

Czarnocin Starosta 
Strzelecki 

20.12.2010 ROŚ.6223–49/10 31.12.2030 

Lichynia Starosta 
Strzelecki 

20.12.2010 ROŚ.6223–48/10 31.12.2030 

Poręba Starosta 
Strzelecki 

20.12.2010 ROŚ.6223–47/10 31.12.2030 

Raszowa Starosta 
Strzelecki 

31.12.2010 ROŚ.6223–51/10 31.12.2030 

Zalesie Śląskie Starosta 
Strzelecki 

20.12.2010 ROŚ.6223–46/10 31.12.2030 

 
 
 
 
 

Strzelce Opolskie 

Farska Kolonia Starosta 
Strzelecki 

15.11.2010 ROŚ.6223–36/10 15.11.2030 

Kadłub Starosta 
Strzelecki 

10.01.2006 ROŚ.6223–22/05 31.12.2016 

Kalinowice Starosta 
Strzelecki 

23.01.2008 ROŚ.6223–33/07 22.01.2028 

Rozmierka Starosta 
Strzelecki 

10.01.2006 ROŚ.6223–22/05 31.12.2016 

Strzelce Opolskie Starosta 
Strzelecki 

10.01.2006 ROŚ.6223–22/05 31.12.2016 

Sucha Starosta 
Strzelecki 

10.01.2006 ROŚ.6223–22/05 31.12.2016 

 
 

Ujazd 

Sieroniowice Starosta 
Strzelecki 

31.12.2010 ROŚ.6223–56/10 31.12.2030 

Ujazd Starosta 
Strzelecki 

31.12.2010 ROŚ.6223–55/10 31.12.2030 

Zimna Wódka Starosta 
Strzelecki 

31.12.2010 ROŚ.6223–57/10 31.12.2030 

 
 
 

Zawadzkie 

Zawadzkie  
nr 1 i 1z 

Starosta 
Strzelecki 

31.12.2010 ROŚ.6223–52/10 31.12.2030 

Zawadzkie nr 3 Starosta 
Strzelecki 

31.12.2010 ROŚ.6223–52/10 31.12.2030 

Zawadzkie nr 4 Starosta 
Strzelecki 

31.12.2010 ROŚ.6223–52/10 31.12.2030 

Żędowice nr 5 Starosta 
Strzelecki 

31.12.2010 ROŚ.6223–52/10 31.12.2030 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, 2014. 

 

TABELA 125: Ujęcia wody do celów komunalnych na terenie KKSOF w 2014 roku (II). 

 

Gmina Ujęcie wody Miejscowości / Osiedla obsługiwane przez dane ujęcie: 

w gminie poza gminą 

1 2 3 4 

 

 

Bierawa 

Dziergowice Dziergowice, Lubieszów, Solarnia  

 

Korzonek 

Bierawa, Goszyce, Grabówka, 

Korzonek, Kotlarnia, Ortowice, 

Stara Kuźnia 

 

Stare Koźle Brzeźce, Stare Koźle  

 

Cisek 

 

Błażejowice 

Błażejowice, Dzielnica, Łany, 

Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn, 

Podlesie, Przewóz, Roszowice 
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1 2 3 4 

 

 

 

Kędzierzyn – Koźle 

 

Kędzierzyn 

Blachownia, Cisowa, Kuźniczka, 

Lenartowice, Miejsce Kłodnickie 

Piasty Wschód, Piasty Zachód, 

Śródmieście 

 

 

 

Dunikowskiego 

Kłodnica, Koźle, Koźle–Port, Koźle–

Rogi, Pogorzelec, Żabieniec 

Kobylice (gmina Cisek); Dębowa, 

Długomiłowice, Gierałtowice, 

Naczysławki, Reńska Wieś (gmina 

Reńska Wieś); Przedborowice (gmina 

Pawłowiczki) 

 

 

 

 

Pawłowiczki 

 

 

Dobieszów 

Borzysławice, Chrósty, Dobieszów, 

Dobrosławice, Grudynia Mała, 

Grudynia Wielka, Jakubowice, 

Maciowakrze, Milice, Radoszowy, 

Ucieszków 

 

 

Gościęcin 

Gościęcin, Karchów, Kózki, Ligota 

Wielka, Mierzęcin, Trawniki, 

Urbanowice 

 

Grodzisko Grodzisko, Naczęsławice  

Pawłowiczki  Ostrożnica, Pawłowiczki  

 

 

 

Polska Cerekiew 

 

 

Polska Cerekiew 

Ciężkowice, Dzielawy, Grzędzin, 

Jaborowice, Koza, Ligota Mała, 

Łaniec, Mierzęcin, Polska 

Cerekiew, Połowa, Witosławice, 

Wronin 

 

Zakrzów Zakrzów Cisek, Landzmierz, Roszowicki Las, 

Steblów, Sukowice (gmina Cisek) 

 

Reńska Wieś 

 

Większyce 

Bytków, Kamionka, Komorno, 

Łężce, Mechnica, Poborszów, 

Pociękarb, Pokrzywnica, 

Radziejów, Większyce 

 

 

 

 

 

Jemielnica 

 

Jemielnica 

Barut, Centawa, Gąsiorowice, 

Jemielnica, Łaziska, Piotrówka, 

Wierchlesie 

 

 

 

 

 

Leśnica 

Czarnocin Czarnocin, Lichynia, Zalesie 

Śląskie 

 

Lichynia Leśnica, Czarnocin, Lichynia, 

Zalesie Śląskie 

 

Poręba Leśnica, Dolna, Góra Świętej Anny, 

Kadłubiec, Poręba, Wysoka 

Ligota Górna (gmina Strzelce 

Opolskie) 

Raszowa Krasowa, Łąki Kozielskie, 

Raszowa,  

 

Zalesie Śląskie Lichynia, Zalesie Śląskie  
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

Strzelce Opolskie 

Farska Kolonia Farska Kolonia  

Kadłub Grodzisko, Kadłub Piec, Kadłub 

Wieś, Osiek 

 

Kalinowice Kalinowice, Kalinów, Ligota Dolna, 

Niwki 

 

Rozmierka Jędrynie, Rozmierka  

 

 

 

Strzelce Opolskie 

Strzelce Opolskie, Adamowice, 

Błotnica Strzelecka, Brzezina, 

Dziewkowice, Mokre Łany, Nowa 

Wieś, Płużnica Wielka, Rożniątów, 

Suche Łany, Szczepanek, 

Szymiszów Osiedle, Szymiszów 

Wieś, Warmątowice 

 

Sucha Rozmierz, Sucha  

 

 

Ujazd 

Sieroniowice Balcarzowice, Jaryszów, 

Nogowczyce, Sieroniowice, 

 

Ujazd Ujazd, Niezdrowice  

Zimna Wódka Klucz, Olszowa, Stary Ujazd, Zimna 

Wódka 

 

 

Zawadzkie 

Zawadzkie nr 1 i 1z Zawadzkie  

Zawadzkie nr 3 Zawadzkie  

Zawadzkie nr 4 Kielcza  

Żędowice nr 5 Żędowice  

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

 

9.1.3. Zaopatrzenie w wodę – zamierzenia inwestycyjne. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego głównym celem działania w 

zakresie zaopatrzenia w wodę jest zapewnienie odbiorcom dostępu do wody pitnej dobrej jakości. Cel ten 

realizowany będzie między innymi poprzez: 

� budowę, rozbudowę i modernizację urządzeń poboru wody dla celów użytkowych; 

� budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej (infrastruktury przesyłowej); 

� poprawę jakości wody pitnej – budowę, rozbudowę i modernizację urządzeń uzdatnienia wody; 

� selektywne wykorzystanie wód dla potrzeb użytkowych. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… w zakresie dotyczącym stricte zaopatrzenia w wodę nie 

wykreowały osobnego celu. Działania związane z rozwojem infrastruktury wodociągowej ujęte są w szerszym 

zakresie dotyczącym „rozwoju infrastruktury wodno – kanalizacyjnej”. 

 

Istniejące źródła zaopatrzenia i przepustowość głównych rurociągów umożliwiają dalszy rozwój osadnictwa na 

terenie KKSOF. Sieć wodociągowa na potrzeby bytowo – gospodarcze i przeciwpożarowe powinna być 

sukcesywnie rozbudowywana na bazie istniejących układów w miarę narastania potrzeb wynikających ze 
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zwiększenia intensywności zabudowy i jej ekspansji na nowe tereny, jak również dla objęcia mieszkańców 

dotychczas nie podłączonych. Uzbrojenie w sieć wodociągową nowych terenów powinno być prowadzone 

wyprzedzająco w stosunku do powstającej zabudowy. Poszczególne gminy wchodzące w skład KKSOF planują w 

najbliższym czasie następujące inwestycje modernizacyjne lokalnego systemu zaopatrzenia w wodę: 

 

GMINA BIERAWA: 

� wykonanie nowego otworu studziennego przy SUW w Korzonku. 

 

GMINA CISEK: 

� połączenie systemów wodociągowych i docelowe zasilanie całej gminy z jednej SUW „Błażejowice”. 

 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE: 

� budowa sieci wodociągowej w ulicach: Mikołaja z Koźla (Osiedle Zachód) oraz Modrzejewskiej i 

Połanieckich (Osiedle Lenartowice). 

 

GMINA PAWŁOWICZKI: brak zamierzeń. 

 

GMINA POLSKA CEREKIEW: 

Brak.  

 

GMINA REŃSKA WIEŚ: 

� ewentualna likwidacja SUW Większyce i połączenia z SUW Kędzierzyn – Koźle; 

� budowa sieci wodociągowej Łężce – Gierałtowice (spięcie); 

� budowa sieci wodociągowej Bytków – Pokrzywnica (spięcie). 

 

GMINA JEMIELNICA: 

Brak. 

 

GMINA LEŚNICA: 

� remont zbiornika w SUW Lichynia; 

� wymiana 2 pomp głębinowych w SUW Poręba; 

� wymiana sterowania pompami głębinowymi w SUW Zalesie. 

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE: 

� wymiana 7,7 km azbestowej sieci wodociągowej na PEHD w sołectwie Szymiszów Osiedle. 

 

GMINA UJAZD: 

� modernizacja SUW Zimna Wódka. 

 

GMINA ZAWADZKIE: 

� modernizacja uzdatniacza wody wraz z systemem oczyszczania wody w DPS Zawadzkie. 

 

Mając na uwadze pogłębienie współpracy pomiędzy poszczególnymi gminami subregionu należy w 

uzasadnionych przypadkach rozważyć budowę wodociągów tranzytowych pomiędzy poszczególnymi gminami w 
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celu alternatywnego zaopatrzenia w wodę w przypadku wystąpienia awarii czy miejscowych zagrożeń bądź 

rezygnacji z funkcjonowania danego ujęcia. 

 

9. 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 

 

9.2.1. Sieć kanalizacyjna. 

 

Ogółem w 2013 roku na terenie KKSOF długość sieci kanalizacyjnej rozdzielczej wynosiła 721,3 km, co stanowiło 

18,13 % z ogółu długości sieci w województwie. Wskaźnik ten był więc wyższy od udziału powierzchni KKSOF w 

ramach województwa (12,76 %). Znacznie ponad połowa (61,01 %) z ogółu sieci kanalizacyjnej występowała na 

terenach wiejskich. Do budynków mieszkalnych prowadziło ogółem 16655 połączeń kanalizacyjnych. W sieć 

kanalizacyjną wyposażone są wszystkie miasta i większa część miejscowości sołeckich. W 2013 roku na terenie 

KKSOF odprowadzono siecią 4522 dam³ płynnych nieczystości, co stanowiło 95,78 % z ogółu pobranej wody 

przez sieć wodociągową. 

 

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. Na wartość wskaźnika gęstości sieci kanalizacyjnej (zakładając, że każda 

gmina jest w pełni skanalizowana) wpływa wiele czynników, analogicznie do przedstawionych przy opisie sieci 

wodociągowej. Poniższa tabela obrazuje tę wartość dla poszczególnych gmin subregionu. 

 

TABELA 126: Sieć kanalizacyjna w 2013 roku (I) – gęstość sieci kanalizacyjnej. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Długość sieci 

kanalizacyjnej130  

(km) 

Ilość 

przyłączy131 

Gęstość sieci kanalizacyjnej (km / 100 km²) 

Ogółem w tym: 

w miastach na wsi 

Bierawa 79,3 1222 66,9 – 66,9 

Cisek 6,6 142 9,3 – 9,3 

Kędzierzyn – Koźle  190,2 5765 153,7 153,7 – 

Pawłowiczki 62,9 1411 41,0 – 41,0 

Polska Cerekiew 45,0 599 74,9 – 74,9 

Reńska Wieś 73,1 1420 74,5 – 74,5 

Jemielnica 32,6 1112 28,7 – 28,7 

Leśnica 45,8 966 48,3 113,1 36,6 

Strzelce Opolskie 86,6 1945 42,8 157,2 22,9 

Ujazd 66,5 1184 79,8 80,6 79,6 

Zawadzkie 32,7 889 39,8 94,8 26,0 

KKSOF razem 721,3 16655 60,1 140,6 44,0 

Województwo Opolskie 3979,3 90223 42,3 181,7 30,0 

Źródło: GUS, 2015. 

 

                                                 
130 Sieć rozdzielcza. 
131 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. 
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TABELA 127: Sieć kanalizacyjna w 2013 roku (II) – rejony pozbawione sieci kanalizacyjnej (pogrubioną czcionką 

oznaczono miejscowości położone w całości bądź częściowo w granicach obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody). 

 

Gmina Miejscowości / Ulice pozostające bez sieci kanalizacyjnej 

Bierawa Dziergowice, Lubieszów 

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

Roszowice, Roszowicki Las, Steblów, Sukowice 

 

 

 

Kędzierzyn – Koźle  

Ulice (całość): Boczna, Dobrawy, Dunikowskiego, Joncy, Ks. Jana Twardowskiego, Ks. 

Stanisława Dutki, Kukułcza, Lasoki, Ludowa, Mikołaja z Koźla, Mrożka, Nektarowa, Osiedlowa, 

Owocowa, Przybory, Przyjaźni, Richtera, Stara Droga, Szymborskiej, Tartaczna, Tischnera, 

Tuwima, Ustronie, Wałowa, Wandy, Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego 

Ulice (częściowo): 8–go Marca, Aroniowa, Astrów, Gałczyńskiego, Herberta, Jasińskiego, 

Jaskółek, Kłodnicka, Kochanowskiego, Kruczkowskiego, Modra, Modrzejewskiej, Nadrzeczna, 

Połanieckich, Reja, Serdeczna, Słowicza, Stoczniowców i Zakątek 

Pawłowiczki Borzysławice, Gościęcin, Karchów, Kózki, Ligota Wielka, Mierzęcin, Przedborowice, Urbanowice 

Polska Cerekiew Koza, Łaniec, Mierzęcin, Połowa, Wronin, Zakrzów (częściowo) 

Reńska Wieś Dębowa, Kamionka, Łężce, Mechnica, Poborszów 

Jemielnica częściowo: Barut, Gąsiorowice, Jemielnica, Łaziska, Piotrówka, Wierchlesie  

 

Leśnica 

Leśnica (ulice całość): Kowalików, Niwy, Wargały; Leśnica (ulice częściowo): Mickiewicza, 

Porębska, Stawowa 

Sołectwa: Czarnocin, Dolna, Kadłubiec, Lichynia, Poręba, Wysoka, częściowo Zalesie 

Śląskie 

 

Strzelce Opolskie 

Strzelce Opolskie (ulice): Ciepłownicza, Euzebiusza Ferta 

Sołectwa: Brzezina, Farska Kolonia, Jędrynie, Kalinowice, Kalinów, Ligota Dolna, Ligota 

Górna, Niwki, Płużnica Wielka 

Ujazd – 

Zawadzkie częściowo: Kielcza i Żędowice 

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

 

Obszar KKSOF w całości, a także same jego tereny wiejskie, charakteryzują się nieznacznie korzystniejszym 

statystycznym wskaźnikiem dostępności sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców niż województwo opolskie. Tereny 

miejskie KKSOF mają współczynnik niemal równy średniej wojewódzkiej. Warto odnotować, że w przypadku 

mieszkańców terenów miejskich tylko Strzelce Opolskie i Zawadzkie mają współczynnik wyższy od średniej 

wojewódzkiej, zaś w przypadku terenów wiejskich tylko gminy Cisek, Leśnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie 

mają współczynnik niższy od średniej wojewódzkiej. Ponadto należy zauważyć, że obszary wiejskie należące do 

gmin miejsko – wiejskich (Leśnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie) cechują się mniejszą dostępnością do sieci 

kanalizacyjnej niż obszary wiejskie należące do gmin typowo wiejskich (poza gminą Cisek). 
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TABELA 128: Sieć kanalizacyjna w 2013 roku (III) – dostępność do sieci kanalizacyjnej. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Mieszkańcy korzystający z sieci kanalizacyjnej (%) 

Ogółem w tym 

w miastach na wsi 

Bierawa 51,0 –  51,0 

Cisek 7,7 – 7,7 

Kędzierzyn – Koźle  87,6 87,6 – 

Pawłowiczki 50,7 – 50,7 

Polska Cerekiew 36,3 – 36,3 

Reńska Wieś 47,1 – 47,1 

Jemielnica 46,2 – 46,2 

Leśnica 49,1 84,9 30,7 

Strzelce Opolskie 60,6 89,3 19,3 

Ujazd 67,8 84,1 61,7 

Zawadzkie 70,7 90,2 36,0 

KKSOF razem 66,8 88,0 37,6 

Województwo Opolskie 63,3 88,1 36,2 

Źródło: GUS, 2015. 
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RYCINA 20: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w 2013 roku (I) – gęstość sieci. 

 

Źródło: GUS, 2015. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

g
ę

st
o
ś
ć

 s
ie

ci
 w

 k
m

 / 
10

0 
km

2

bierawa cisek kędzierzyn-
koźle 

pawłowiczki polska
cerekiew

reńska wieś jemielnica leśnica strzelce
opolskie

ujazd zawadzkie KKSOF
razem

województwo
opolskie

sieć wodociągowa sieć kanalizacyjna



Strona 390 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

RYCINA 21: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w 2013 roku (II) – dostępność do sieci. 

 

Źródło: GUS, 2015. 
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9.2.2. Oczyszczalnie ścieków. 

 

Na terenie KKSOF funkcjonuje obecnie 11 oczyszczalni ścieków do celów komunalnych: 

 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE: 

 

Miejska (komunalna) oczyszczalnia ścieków: 
� typ: mechaniczno – biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów; 
� organ wydający pozwolenie wodnoprawne – Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski; 
� data wydania pozwolenia wodnoprawnego – 29.11.2010; 
� nr pozwolenia wodnoprawnego – Śr.6223–32/2010; 
� data ważności pozwolenia wodnoprawnego – 30.11.2020; 
� odbiornik ścieków oczyszczonych – rzeka Odra, km 90+680. 

 

Centralna oczyszczalnia ścieków, PCC Energetyka Blachownia: 
� typ: mechaniczno – biologiczna; 
� organ wydający pozwolenie wodnoprawne – Marszałek Województwa Opolskiego; 
� data wydania pozwolenia wodnoprawnego – 14.11.2011; 
� nr pozwolenia wodnoprawnego – DOŚ–III.7322.85.2011.AK; 
� data ważności pozwolenia wodnoprawnego – 09.11.2015; 
� odbiornik ścieków oczyszczonych – Kanał Kędzierzyński, km 1+300. 

 

Grupa Azoty, ZAK SA Kędzierzyn – Koźle: 
� typ: mechaniczno – biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów; 
� organ wydający pozwolenie wodnoprawne – Marszałek Województwa Opolskiego; 
� data wydania pozwolenia wodnoprawnego – 24.02.2014; 
� nr pozwolenia wodnoprawnego – DOŚ–III.7322.115.2013.AK; 
� data ważności pozwolenia wodnoprawnego – 28.02.2018; 
� odbiornik ścieków oczyszczonych – rzeka Odra, km 85+200. 

 

GMINA PAWŁOWICZKI: 

 

Oczyszczalnia Jakubowice: 
� typ: mechaniczno – biologiczna; 
� organ wydający pozwolenie wodnoprawne – Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski; 
� data wydania pozwolenia wodnoprawnego – 13.11.2003; 
� nr pozwolenia wodnoprawnego – Śr.6223–15/2003; 
� data ważności pozwolenia wodnoprawnego – 30.12.2015; 
� odbiornik ścieków oczyszczonych – Potok Jakubowicki, km 6+500. 

 

Oczyszczalnia Naczęsławice: 
� typ: mechaniczno – biologiczna; 
� organ wydający pozwolenie wodnoprawne – Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski; 
� data wydania pozwolenia wodnoprawnego – 07.01.2010; 
� nr pozwolenia wodnoprawnego – Śr.6223–62/2009–2010; 
� data ważności pozwolenia wodnoprawnego – 31.12.2019; 
� odbiornik ścieków oczyszczonych – Rów R–A–1, km 0+325. 

 

Oczyszczalnia Pawłowiczki: 
� typ: mechaniczno – biologiczna; 
� organ wydający pozwolenie wodnoprawne – Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski; 
� data wydania pozwolenia wodnoprawnego – 20.02.2014; 
� nr pozwolenia wodnoprawnego – Śr.6341.2.1.3.2014; 
� data ważności pozwolenia wodnoprawnego – 19.02.2024; 
� odbiornik ścieków oczyszczonych – rzeka Olsza, km 9+200. 
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GMINA POLSKA CEREKIEW: 

 

Oczyszczalnia Polska Cerekiew: 
� typ: mechaniczno – biologiczna; 
� organ wydający pozwolenie wodnoprawne – Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski; 
� data wydania pozwolenia wodnoprawnego – 13.07.2007; 
� nr pozwolenia wodnoprawnego – Śr.6223–9/2007; 
� data ważności pozwolenia wodnoprawnego – 31.07.2017; 
� odbiornik ścieków oczyszczonych – Potok Cisek, km 11+050. 

 

GMINA REŃSKA WIEŚ: 

 

Oczyszczalnia Długomiłowice: 
� typ: mechaniczno – biologiczna; 
� organ wydający pozwolenie wodnoprawne – Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski; 
� data wydania pozwolenia wodnoprawnego – 18.12.2012; 
� nr pozwolenia wodnoprawnego – Śr.6341.2.20.4.2012; 
� data ważności pozwolenia wodnoprawnego – 30.11.2022; 
� odbiornik ścieków oczyszczonych – Kanał Sukowicki, km 6+860. 

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE: 

 

Oczyszczalnia Strzelce Opolskie: 
� typ: mechaniczno – biologiczna; 
� organ wydający pozwolenie wodnoprawne – Starosta Strzelecki; 
� data wydania pozwolenia wodnoprawnego – 25.11.2010; 
� nr pozwolenia wodnoprawnego – ROŚ.6223–37/10; 
� data ważności pozwolenia wodnoprawnego – 01.01.2021; 
� odbiornik ścieków oczyszczonych – odprowadzanie do ziemi, na 7 pól infiltracyjnych o powierzchni 11 ha. 

 

GMINA UJAZD: 

 

Oczyszczalnia Ujazd: 
� typ: mechaniczno – biologiczna; 
� organ wydający pozwolenie wodnoprawne – Starosta Strzelecki; 
� data wydania pozwolenia wodnoprawnego – 05.01.2015; 
� nr pozwolenia wodnoprawnego – ROŚ.6341.50.2014.HP; 
� data ważności pozwolenia wodnoprawnego – 19.01.2025; 
� odbiornik ścieków oczyszczonych – rzeka Kłodnica, km 16+227. 

 

GMINA ZAWADZKIE: 

 

Oczyszczalnia Zawadzkie: 
� typ: mechaniczno – biologiczna; 
� organ wydający pozwolenie wodnoprawne – Starosta Strzelecki; 
� data wydania pozwolenia wodnoprawnego – 02.08.2013; 
� nr pozwolenia wodnoprawnego – ROŚ.6341.31.2013.HP; 
� data ważności pozwolenia wodnoprawnego – 02.08.2023; 
� odbiornik ścieków oczyszczonych – rzeka Mostki, km 2+200. 

 

Jedyną gminą na terenie KKSOF, z której ścieki kierowane są do oczyszczalni zlokalizowanej poza subregionem 

jest Leśnica. Dotyczy to miejscowości: Leśnica, Góra Świętej Anny, Krasowa i Raszowa, a odbiornikiem płynnych 

nieczystości jest oczyszczalnia w Zdzieszowicach (powiat krapkowicki). 

 

 



Strona 393 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 129: Oczyszczalnie ścieków na terenie KKSOF w 2015 roku. 

 

Gmina Oczyszczalnia Miejscowości / Osiedla obsługiwane przez daną oczyszczalnię: 

w gminie poza gminą 

1 2 3 4 

Bierawa BRAK   

Cisek BRAK   

 

 

 

 

 

Kędzierzyn – Koźle  

 

 

 

Kędzierzyn – Koźle 

(komunalna) 

Azoty, Lenartowice, Przyjaźni, 

Cisowa, Kłodnica, Kuźniczka, 

Miejsce Kłodnickie, Piastów, 

Pogorzelec, Południe, Rogi, Stare 

Miasto, Śródmieście, Zachód  

Bierawa, Brzeźce, Stare Koźle (gmina 

Bierawa); Kobylice, Landzmierz 

(gmina Cisek); Bytków, Komorno, 

Pociękarb, Pokrzywnica, Radziejów, 

Reńska Wieś, Większyce (gmina 

Reńska Wieś); Łąki Kozielskie, 

częściowo Zalesie Śląskie (gmina 

Leśnica) 

PCC Blachownia 

Kędzierzyn – Koźle 

Blachownia, Sławięcice  

ZAK SA 

Kędzierzyn – Koźle 

 Goszyce, Grabówka, Korzonek, 

Kotlarnia, Ortowice, Solarnia, Stara 

Kuźnia (gmina Bierawa) 

 

 

 

Pawłowiczki 

Jakubowice Grudynia Mała, Grudynia Wielka, 

Jakubowice, Milice 

 

Naczęsławice Grodzisko, Naczęsławice, Trawniki  

 

Pawłowiczki 

Chrósty, Dobieszów, Dobrosławice, 

Maciowakrze, Ostrożnica, 

Pawłowiczki, Radoszowy, 

Ucieszków 

 

 

Polska Cerekiew 

 

Polska Cerekiew 

Ciężkowice, Dzielawy, Grzędzin, 

Jaborowice, Ligota Mała, Polska 

Cerekiew, Witosławice, Zakrzów 

(częściowo) 

 

Reńska Wieś Długomiłowice Długomiłowice, Gierałtowice, 

Naczysławki 

 

Jemielnica BRAK   

Leśnica BRAK   

 

 

 

Strzelce Opolskie 

 

 

 

Strzelce Opolskie 

Strzelce Opolskie, Adamowice, 

Błotnica Strzelecka, Dziewkowice, 

Grodzisko, Kadłub Piec, Kadłub 

Wieś, Mokre Łany, Nowa Wieś, 

Osiek, Rozmierka, Rozmierz, 

Rożniątów, Sucha, Suche Łany, 

Szczepanek, Szymiszów Osiedle, 

Szymiszów Wieś, Warmątowice 

Centawa oraz częściowo: Barut, 

Gąsiorowice, Jemielnica, Łaziska, 

Piotrówka, Wierchlesie (gmina 

Jemielnica) 
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1 2 3 4 

 

Ujazd 

 

Ujazd 

Ujazd, Balcarzowice, Jaryszów, 

Klucz, Niezdrowice, Nogowczyce, 

Olszowa, Sieroniowice, Stary 

Ujazd, Zimna Wódka 

 

Zawadzkie Zawadzkie Zawadzkie, Kielcza (częściowo), 

Żędowice (częściowo) 

 

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

 

9.2.3. Aglomeracje. 

 

Zgodnie z art. 43 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.) na 

terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład KKSOF wyznaczono Aglomeracje. Do największych 

Aglomeracji pod względem powierzchni i obsługiwanej ludności, o zasięgu ponadgminnym, należą Aglomeracja 

Kędzierzyn – Koźle i Aglomeracja Strzelce Opolskie. 

 

AGLOMERACJA KĘDZIERZYN – KOŹLE: 

� Kędzierzyn – Koźle; 

� gmina Bierawa: Bierawa, Brzeźce, Stare Koźle; 

� gmina Cisek: Kobylice; 

� gmina Reńska Wieś: Bytków, Długomiłowice, Gierałtowice, Komorno, Naczysławki, Pociękarb, 

Pokrzywnica, Radziejów, Reńska Wieś, Większyce. 

 

AGLOMERACJA STRZELCE OPOLSKIE: 

� gmina Strzelce Opolskie: Strzelce Opolskie, Błotnica Strzelecka, Dziewkowice, Grodzisko, Kadłub, 

Osiek, Rozmierka, Rozmierz, Rożniątów, Sucha, Szymiszów Osiedle, Szymiszów Wieś; 

� gmina Jemielnica: Barut, Centawa, Gąsiorowice, Jemielnica, Łaziska, Piotrówka, Wierchlesie. 

 

AGLOMERACJA UJAZD: 

� gmina Ujazd: Ujazd, Balcarzowice, Jaryszów, Klucz, Niezdrowice, Nogowczyce, Olszowa, Sieroniowice, 

Stary Ujazd, Zimna Wódka. 

 

AGLOMERACJA ZAWADZKIE: 

� gmina Zawadzkie: Zawadzkie, Żędowice. 

 

AGLOMERACJA LEŚNICA: 

� gmina Leśnica: Leśnica, Góra Świętej Anny, Krasowa, Raszowa. 

 

AGLOMERACJA POLSKA CEREKIEW: 

� gmina Polska Cerekiew: Ciężkowice, Dzielawy, Grzędzin, Jaborowice, Ligota Mała, Łaniec, Polska 

Cerekiew, Witosławice, Wronin, Zakrzów. 
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AGLOMERACJA PAWŁOWICZKI: 

� gmina Pawłowiczki: Chrósty, Dobieszów, Dobrosławice, Maciowakrze, Ostrożnica, Pawłowiczki, 

Radoszowy, Ucieszków. 

 

AGLOMERACJA JAKUBOWICE: 

� gmina Pawłowiczki: Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice, Milice, Nowe Sady. 

 

9.2.4. Gospodarka ściekowa – zamierzenia inwestycyjne. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego głównym celem działania w 

zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków jest rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, 

w szczególności na terenach osadniczych oraz wymagających wysokich standardów jakości zasobów przyrody i 

środowiska wodnego. Cel ten realizowany będzie między innymi poprzez: 

� poprawę stanu czystości wód i zwiększenie dostępności mieszkańców do systemów kanalizacyjnych; 

� ochronę terenów wodonośnych i wrażliwych przyrodniczo przed zanieczyszczeniem; 

� zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… „jako kluczowy kierunek działania dla całego Subregionu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego w obszarze jakości środowiska” wskazuje na „ochronę zasobów gleb i wód w 

ramach rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej”. Głównym celem przedsięwzięcia w zakresie rozwoju infrastruktury 

wodno – kanalizacyjnej w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim jest według Programu ZIT… „zwiększenie 

udziału mieszkańców Subregionu objętych systemem kanalizacji sanitarnej (zwłaszcza w Gminie Cisek)”. 

 

Brak systemowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach nie objętych siecią kanalizacyjną, przy 

jednoczesnym niemal pełnym zwodociągowaniu terenu KKSOF, powoduje powstawanie większej ilości 

nieodprowadzonych siecią ścieków. Miejscowa społeczność zmuszona jest gromadzić płynne nieczystości w 

zbiornikach zlokalizowanych na terenie własnych posesji. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych dostarczane są 

taborem asenizacyjnym do poszczególnych oczyszczalni ścieków komunalnych. 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”, 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. 
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Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ma priorytetowe znaczenie dla subregionu i niebawem rozpoczną się inwestycje 

w tym zakresie. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej służyć będzie przede wszystkim: 

� poprawie stanu środowiska naturalnego subregionu poprzez wstrzymanie emisji ścieków do gleb; 

� racjonalnemu użytkowaniu zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obrębie wydzielonych 

zbiorników wód; 

� poprawie czystości wód powierzchniowych (rzeki Odra i Mała Panew oraz ich dopływy) poprzez 

odprowadzenie wyższej jakości oczyszczonych ścieków; 

� rozwojowi ruchu turystycznego; 

� podniesieniu komfortu życia mieszkańców; 

� wdrożeniu prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska (dyrektywa wodna). 

 

Poszczególne gminy wchodzące w skład KKSOF planują w najbliższym czasie następujące inwestycje związane 

z modernizacją i rozwojem systemu odprowadzania ścieków: 

 

GMINA BIERAWA: 

� budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach i Lubieszowie z podłączeniem pod oczyszczalni 

ZAK SA Kędzierzyn – Koźle. 

 

GMINA CISEK: 

� budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Cisek, Roszowicki Las, Steblów i Sukowice (do 2020 roku) z 

podłączeniem do komunalnej oczyszczalni w Kędzierzynie – Koźlu; 

� budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Błażejowice, Dzielnica, Łany, Miejsce Odrzańskie, Niznaszyn, 

Podlesie, Przewóz i Roszowice (po 2020 roku) z podłączeniem do komunalnej oczyszczalni w 

Kędzierzynie – Koźlu. 

 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE: 

� budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Boczna, Ludowa, Owocowa, Przyjaźni, Stara Droga i Tuwima. 

 

GMINA PAWŁOWICZKI: 

� budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi: Gościęcin, Karchów, Kózki, Ligota Wielka, Mierzęcin i 

Urbanowice. 

 

GMINA POLSKA CEREKIEW: 

� budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Łaniec i Wronin oraz pozostałej części miejscowości Zakrzów; 

� rozbudowa oczyszczalni ścieków; 

� budowa oczyszczalni kontenerowych lub dofinansowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków we 

wsiach: Koza, Mierzęcin i Połowa. 

 

GMINA REŃSKA WIEŚ: 

� likwidacja oczyszczalni w Długomiłowicach; 

� budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi: Dębowa, Kamionka, Łężce, Mechnica i Poborszów z 

podłączeniem do komunalnej oczyszczalni w Kędzierzynie – Koźlu. 
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GMINA JEMELNICA: 

� dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Barut, Gąsiorowice, Jemielnica, Łaziska, 

Piotrówka i Wierchlesie. 

 

GMINA LEŚNICA: 

� dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim; 

� budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lichyni z podłączeniem do komunalnej oczyszczalni w 

Kędzierzynie – Koźlu. 

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE: 

� dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno – 

ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” w sołectwach: Błotnica Strzelecka, Dziewkowice, Grodzisko, 

Kadłub, Osiek, Rozmierka, Rozmierz, Rożniątów, Sucha, Szymiszów Osiedle i Szymiszów Wieś w 2015 

roku; 

� budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Brzezina i Farska Kolonia do końca 2020 roku. 

 

GMINA UJAZD: 

� rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe do przepustowości 1110 m³/d. 

 

GMINA ZAWADZKIE: 

� kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczy (docelowo tylko dla części miejscowości). 

 

Ponadto uporządkowania gospodarki ściekowej wymagać będą jeszcze miejscowości: Borzysławice i 

Przedborowice (gmina Pawłowiczki), Czarnocin, Dolna, Kadłubiec, Poręba i Wysoka (gmina Leśnica), Jędrynie, 

Kalinowice, Kalinów, Ligota Dolna, Ligota Górna, Niwki i Płużnica Wielka (gmina Strzelce Opolskie), częściowo 

Kielcza i Żędowice (gmina Zawadzkie) oraz wybrane ulice w miastach: Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie i 

Leśnica. Obszary te położone są w rejonach występowania GZWP lub na terenach objętych ochroną na 

podstawie ustawy o ochronie przyrody.  

 

Generalnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich i do tego charakteryzujących się dość 

rozproszonym typem zabudowy jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym, nie tylko na etapie inwestycji, ale 

również w trakcie późniejszego użytkowania. W związku z powyższym na nie planowanych do skanalizowania w 

najbliższym czasie obszarach gmin: Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Leśnica i Strzelce Opolskie należy rozważyć 

budowę tak zwanych oczyszczalni kontenerowych, odbierających ścieki za pomocą sieci z poszczególnych 

zlewni, utworzonych dla poszczególnych miejscowości. Należy także założyć, że dla posesji oddalonych od 

obszarów o skoncentrowanej zabudowie oraz dla najmniejszych miejscowości, gdzie sieć kanalizacyjna nie 

będzie doprowadzona ze względów ekonomicznych, należałoby dopuszczać 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 
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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.  

 

9. 3. Gazownictwo. 

 

9.3.1. Sieć gazowa. 

 

Przez teren KKSOF przebiegają gazociągi wysokiego, podwyższonego średniego, średniego i niskiego ciśnienia. 

Występują także stacje gazowe oraz sieć dystrybucyjna. Sieć przesyłowa i rozdzielcza przebiega przez gminy: 

Bierawa, Kędzierzyn – Koźle, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie. Na terenie KKSOF nie ma 

obszarów i terenów górniczych utworzonych w związku z wydobywaniem gazu ziemnego. 

 

Ogółem w 2013 roku przez teren KKSOF przebiegała sieć gazowa długości 346,209 km, co stanowiło 14,27 % z 

ogółu długości sieci w województwie. Wskaźnik ten był więc wyższy od udziału powierzchni KKSOF w ramach 

województwa (12,76 %). Długość sieci przesyłowej wyniosła 103,331 km (12,33 % z ogółu w województwie), a 

rozdzielczej 242,878 km (15,29 % z ogółu w województwie). Do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

prowadzi ogółem 5801 połączeń132. Gęstość sieci gazowej ogółem na terenie KKSOF jest nieznacznie wyższa od 

średniej wartości charakteryzującej województwo opolskie, przy czym nieznacznie niższa w ujęciu obejmującym 

tylko sieć przesyłową oraz wyższa dla sieci rozdzielczej.  

 

TABELA 130: Sieć gazowa w 2013 roku. 

 

 

Jednostka 

administracyjna 

Długość sieci gazowej  

(km) 

 

Ilość 

przyłączy133 

Gęstość sieci gazowej  

(km / 100 km²) 

Ogółem w tym: Ogółem w tym: 

przesyłowa rozdzielcza przesyłowa rozdzielcza 

Bierawa 5,432 5,432 –  1 4,56 4,56 – 

Cisek – – – – – – – 

Kędzierzyn – Koźle  203,267 37,385 165,882 4263 163,93 30,15 133,78 

Pawłowiczki – – – – – – – 

Polska Cerekiew – – – – – – – 

Reńska Wieś – – – – – – – 

Jemielnica – – – – – – – 

Leśnica 29,230 28,900 0,330 – 30,77 30,42 0,35 

Strzelce Opolskie 66,357 14,658 51,699 1291 32,69 7,22 25,47 

Ujazd 15,935 8,380 7,555 9 19,20 10,10 9,10 

Zawadzkie 25,988 8,576 17,412 237 31,69 10,46 21,23 

KKSOF razem 346,209 103,331 242,878 5801 28,83 8,60 20,23 

Województwo Opolskie 2426,210 838,082 1588,128 41346 25,78 8,90 16,88 

Źródło: GUS, 2015. 

                                                 
132 Dane na koniec 2014 roku według Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Zabrzu, Zakład w Opolu. 
133 Połączenia do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Dane dla KKOSF na koniec 2014 roku według Polskiej Spółki 

Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Zabrzu, Zakład w Opolu. 



Strona 399 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

9.3.2. Gazowa sieć przesyłowa. 

 

Operator Gazociągów Przesyłowych „Gaz – System” SA, Oddział w Świerklanach posiada na terenie KKSOF 

następującą infrastrukturę gazowniczą: 

� gazociąg relacji Zdzieszowice – Brzeg Opolski o parametrach: DN 400 i PN 6,3 MPa; 

� gazociąg relacji Kędzierzyn – Zdzieszowice o parametrach: DN 500 i PN 6,3 MPa, wraz z 

odgałęzieniami: 

- do Strzelec Opolskich o parametrach DN 200 i PN 4,0/6,3 MPa; 

- do stacji gazowej SP Kędzierzyn – Koźle Blachownia o parametrach DN 100 i PN 6,3 MPa; 

- do stacji gazowej SRP Kędzierzyn – Koźle Osiedle Blachownia o parametrach DN 100 i PN 6,3 

MPa; 

- do stacji gazowej Kędzierzyn – Koźle Azoty o parametrach DN 100 i PN 6,3 MPa; 

� gazociąg relacji Szobiszowice – Kędzierzyn o parametrach DN 500/400 i PN 1,6 MPa, wraz z 

odgałęzieniami: 

- do węzła Kędzierzyn Główna o parametrach DN 250 i PN 1,6 MPa; 

- do stacji gazowej Kędzierzyn – Koźle Piastów o parametrach DN 200/150 i PN 1,6 MPa; 

� gazociąg relacji Tworóg – Kędzierzyn o parametrach DN 400 i PN 6,3 MPa, wraz z odgałęzieniami: 

- do stacji gazowej Sławięcice o parametrach DN 80 i PN 6,3 MPa; 

- do węzła Kędzierzyn Główna o parametrach DN 500 i PN 6,3 MPa. 

 

Infrastrukturę gazociągów przesyłowych uzupełniają główne stacje gazowe i węzły: 

� Strzelce Opolskie o przepustowości 3200 m³/h; 

� Kronotex Strzelce Opolskie o przepustowości 9000 m³/h; 

� SP Kędzierzyn – Koźle Blachownia o przepustowości 12000 m³/h; 

� SRP Kędzierzyn – Koźle Osiedle Blachownia o przepustowości 6000 m³/h; 

� Kędzierzyn – Koźle Azoty o przepustowości 1600 m³/h; 

� Kędzierzyn – Koźle Piastów o przepustowości 12000 m³/h; 

� węzeł Kędzierzyn Główna o przepustowości 25000 m³/h; 

� Sławięcice o przepustowości 3200 m³/h; 

� Kędzierzyn – Koźle ZAK. 

 

9.3.3. Gazowa sieć dystrybucyjna. 

 

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) sp. z o.o., Oddział w Zabrzu, Zakład w Opolu, świadcząca usługi dotyczące 

dystrybucji gazu z sieci na terenie KKSOF, posiada tu sieć gazową przesyłową wysokiego i podwyższonego 

średniego ciśnienia oraz sieć dystrybucyjną średniego i niskiego ciśnienia o łącznej długości 321,097 km, z 

czego: 

� gazociągi wysokiego ciśnienia o łącznej długości 41,120 km; 

- Zdzieszowice – Poręba; 

- odgałęzienie do SRP Olszowa; 

- odgałęzienie do SRP Zawadzkie; 

� gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia – 37,841 km; 

- Zakłady Koksownicze Zdzieszowice – Zakłady Azotowe Kędzierzyn / Zakłady Chemiczne 

Blachownia i odgałęzienie do Elektrowni „Blachownia”; 
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� gazociągi średniego ciśnienia – 106,357 km; 

� gazociągi niskiego ciśnienia – 135,779 km. 

Łączna długość przyłączy gazowych wynosi 83,909 km, z czego przyłącza średniego ciśnienia to 15,791 km, a 

przyłącza niskiego ciśnienia to 68,118 km. Do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych prowadzi ogółem 5801 

przyłączy, z czego 1055 średniego ciśnienia i 4746 niskiego ciśnienia. Odnośne dane w podziale na gminy 

prezentuje poniższa tabela. 

 

TABELA 131: Infrastruktura gazowa PSG sp. z o.o. na terenie KKSOF w 2014 roku. 

 

 

Gmina 

Długość gazociągów  

(km) 

Długość przyłączy 

(km)  

Ilość przyłączy 

(szt.) 

N/C ŚR/C PŚR/C W/C N/C ŚR/C N/C ŚR/C 

Bierawa –  1,441 – – – 0,020 – 1 

Cisek – – – – – – – – 

Kędzierzyn – Koźle  102,408 66,420 20,426 – 53,043 9,062 3679 584 

Pawłowiczki – – – – – – – – 

Polska Cerekiew – – – – – – – – 

Reńska Wieś – – – – – – – – 

Jemielnica – – – – – – – – 

Leśnica – 0,331 17,415 12,500 – – – – 

Strzelce Opolskie 33,371 18,521 – 11,664 15,075 4,001 1067 224 

Ujazd – 7,555 – 8,380 – 0,112 – 9 

Zawadzkie – 12,089 – 8,576 – 2,596 – 237 

KKSOF razem 135,779 106,357 37,841 41,120 68,118 15,791 4746 1055 

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Zabrzu, Zakład w Opolu, 2014. 

 

Infrastrukturę gazociągów dystrybucyjnych uzupełniają stacje gazowe (stacje redukcyjno – pomiarowe): 

� Kędzierzyn – Koźle (przy ulicach: 24 kwietnia, Dunikowskiego, Energetyków, Gazowej, Gliwickiej, 

Głównej, Grunwaldzkiej, Młyńskiej, Przyjaźni, Roosevelta, Szkolnej); 

� Łąki Kozielskie (ul. Leśna); 

� Olszowa; 

� Strzelce Opolskie (przy ulicach: Gogolińska, Matejki, Mickiewicza, Opolska, Powstańców Śląskich, 

Strzelców Bytomskich, Topazowa); 

� Zawadzkie (przy ulicach: Księdza Wajdy, Lublinieckiej, Szymanowskiego). 

 

Formalnie dystrybucyjna infrastruktura gazownicza PSG sp. z o.o. obejmuje następujące miejscowości: Brzeźce 

(gmina Bierawa), Kędzierzyn – Koźle, Leśnica i Łąki Kozielskie (gmina Leśnica), Strzelce Opolskie, Ujazd i 

Olszową (gmina Ujazd) oraz Zawadzkie. Z sieci dystrybucyjnej korzystają zarówno mieszkańcy (sieć średniego i 

niskiego ciśnienia) jak i podmioty gospodarcze (sieć wysokiego ciśnienia), zwłaszcza zlokalizowane w 

Kędzierzynie – Koźlu, dla których gaz jest niezbędny w procesie technologicznym. Sieć dystrybucyjna nie 

obejmuje gmin: Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś i Jemielnica.  
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Według danych GUS na koniec 2013 roku z gazowej sieci dystrybucyjnej na terenie KKSOF korzystało 68116 

mieszkańców, co stanowiło 16,16 % z ogółu województwie. Wskaźnik ten był więc niemal równy udziałowi 

populacji KKSOF w ramach województwa (16,12 %). Z sieci korzystali mieszkańcy miast: Kędzierzyn – Koźle, 

Leśnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie oraz wsi Łąki Kozielskie (gmina Leśnica) i Olszowa (gmina Ujazd). 

 

Na terenie KKSOF dostępność mieszkańców do sieci gazowej jest statystycznie niemal równa uwarunkowaniom 

charakteryzującym całe województwo opolskie, zarówno w ujęciu ogółem, jak i odrębnie dla terenów miejskich. 

Warto odnotować, że w przypadku mieszkańców terenów miejskich tylko Kędzierzyn – Koźle i Strzelce Opolskie 

mają współczynnik wyższy od średniej wojewódzkiej. Gazyfikacja terenów wiejskich KKSOF jest jeszcze śladowa, 

więc współczynnik dla żadnej z gmin w tym zakresie nie dorównuje średniej wojewódzkiej, która i tak jest bardzo 

niska. 

 

TABELA 132: Dostępność do sieci gazowej w 2013 roku. 

 

Jednostka 

administracyjna 

Mieszkańcy korzystający z sieci gazowej (%) 

Ogółem w tym 

w miastach na wsi 

Bierawa – – – 

Cisek – – – 

Kędzierzyn – Koźle  83,0 83,0 – 

Pawłowiczki – – – 

Polska Cerekiew – – – 

Reńska Wieś – – – 

Jemielnica – – – 

Leśnica 0,2 0,4 0,1 

Strzelce Opolskie 49,1 83,2 – 

Ujazd 0,1 – 0,2 

Zawadzkie 2,4 3,7 – 

KKSOF razem 42,1 72,7 0,04 

Województwo Opolskie 42,0 77,2 3,6 

Źródło: GUS, 2015. 

 

W przeliczeniu na liczbę odbiorców gazu sieciowego, na terenie KKSOF w 2013 roku było ich 25083, co 

stanowiło 16,14 % z ogółu odbiorców gazu w województwie. 3927 odbiorców ogrzewało gazem mieszkania, co 

stanowiło 15,66 % z ogółu odbiorców gazu w KKSOF (w województwie 22,21 %). Gaz do celów grzewczych 

służył tylko mieszkańcom Kędzierzyna – Koźle, Strzelec Opolskich i Zawadzkiego. Odsetek odbiorców 

ogrzewających gazem mieszkania kształtował się w tych miastach następująco: 

� Kędzierzyn – Koźle – 15,63 %; 

� Strzelce Opolskie – 14,57 %; 

� Zawadzkie – 81,91 %. 
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9.3.4. Rozwój infrastruktury gazowniczej. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego realizacja celu dotyczącego 

rozbudowy i modernizacji infrastruktury powinna polegać między innymi na zapewnieniu bezpieczeństwa 

energetycznego poprzez poprawę pewności zasilania, wzrostu niezawodności i jakości dostaw gazu ziemnego 

oraz wdrażanie idei oszczędności energii. 

 

W Strategii Rozwoju KKSOF oraz Programie ZIT… działania związane z rozwojem infrastruktury gazowej ujęte są 

w szerszym dziale dotyczącym „efektywnej gospodarki energetycznej, ochrony gleb, powietrza i środowiska 

naturalnego”. 

 

Na terenie KKSOF na podstawie tak zwanej specustawy terminalowej134 planuje się budowę następujących 

gazociągów o znaczeniu strategicznym dla regionu i kraju: 

� gazociągu DN 1000 8,4 MPa w relacji Zdzieszowice – Wrocław o długości około 1,3 km na terenie gminy 

Leśnica; 

� gazociągu DN 1000 8,4 MPa w relacji Zdzieszowice – Kędzierzyn o długości około 17 km (w tym na 

terenie gminy Leśnica około 8,2 km, a na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle około 9,0 km). W ramach 

budowy gazociągu powstanie węzeł gazowniczy w Kędzierzynie – Koźlu ze stacją redukcyjno –

pomiarową o przepustowości 150000 Nm³/h, zlokalizowaną na zachodnim brzegu ujścia Kanału 

Kędzierzyńskiego do Kanału Gliwickiego; 

� gazociągu DN 1000 8,4 MPa w relacji Tworóg – Kędzierzyn o długości około 7,5 km na terenie miasta 

Kędzierzyn – Koźle. W ramach budowy gazociągu powstanie odgałęzienie w Kędzierzynie – Koźlu do 

planowanej do rozbudowy budowy elektrowni „Blachownia” 

� gazociągu DN 1000 8,4 MPa, Polska – Czechy o długości około 23,7 km na terenie powiatu 

kędzierzyńsko – kozielskiego (w tym na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle 5,7 km, na terenie gminy 

Bierawa 5,3 km, a na terenie gminy Cisek 12,7 km). W ramach budowy gazociągu powstanie tłocznia w 

Kędzierzynie – Koźlu, zlokalizowana na zachodnim brzegu ujścia Kanału Kędzierzyńskiego do Kanału 

Gliwickiego, na powierzchni około 10 ha. Docelowa moc tłoczni wyniesie 42 MW. 

 

Istniejące warunki techniczne i stan gazociągów w regionie, a także planowane inwestycje pozwalają na dalszą 

rozbudowę sieci dystrybucyjnej dla potrzeb wszystkich zainteresowanych, którzy spełnią warunek opłacalności w 

rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Opłacalność przedsięwzięcia uzależniona jest między innymi od 

zawarcia odpowiedniej ilości umów o przyłączenie do sieci gazowej oraz długości projektowanych gazociągów i 

przyłączy odpowiednich dla umożliwienia zaistnienia warunków technicznych przyłączenia. 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, a zwłaszcza rejon wsi położony umownie wewnątrz wieloboku, którego odcinki 

stanowią osie łączące Reńską Wieś z Polską Cerekwią, Polską Cerekiew z Dziergowicami, Dziergowice z 

Bierawą, Bierawę ze Starym Koźlem i Stare Koźle z Reńską Wsią (gminy: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, 

Reńska Wieś). Lokalizacja infrastruktury sprzyja także potencjalnemu rozwojowi dystrybucyjnej sieci gazowej w 

charakteryzującym się dość dużym zaludnieniem rejonie Strzelec Opolskich (Dziewkowice, Rozmierka, 

                                                 
134 Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 

gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku, poz. 906). 
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Rożniątów, Szczepanek, Szymiszów), Jemielnicy (Barut, Gąsiorowice, Jemielnica, Piotrówka, Wierchlesie) oraz 

Zawadzkiego (Kielcza i Żędowice). Gaz z sieci mógłby być dostępny także dla zainteresowanych podmiotów 

usługowych i produkcyjnych. 

 

Stacje redukcyjno – pomiarowe oraz gazociągi stanowią układy hermetycznie zamknięte i wyłączając stany 

awaryjne nie zagrażają środowisku naturalnemu. Wprowadzenie gazyfikacji sprzyja ochronie środowiska poprzez 

eliminację lokalnej emisji pyłów i toksycznych składników spalin.  

 

9. 4. Elektroenergetyka. 

 

9.4.1. Produkcja energii elektrycznej. 

 

Największym producentem energii elektrycznej na terenie KKSOF jest Elektrownia „Blachownia” zlokalizowana w 

Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Energetyków 11. Pierwotnie obiekt powstał dla potrzeb zasilania kombinatu 

chemicznego I.G. Farbenindustrie AG, wybudowanego tu w 1942 roku. W 1944 roku elektrownia została 

zniszczona w wyniku bombardowania pobliskich zakładów chemicznych przez wojska alianckie. W 1945 roku 

pozostałe urządzenia zostały zdemontowane przez wojska radzieckie. W latach 50–tych XX wieku elektrownię 

odbudowano, a w kolejnych latach wielokrotnie rozbudowywano i modernizowano. Obecnie jest to elektrownia 

kondensacyjna cieplna blokowa, z zamkniętym układem wody chłodzącej. Dysponuje mocą elektryczną 

zainstalowaną 158 MW oraz mocą cieplną 174 MW. Moc elektryczną i cieplną wytwarzają 3 turbozespoły. Moc 

elektryczna wyprowadzana jest do systemu dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego 

napięcia poprzez rozdzielnię 220/110/30 kV „Blachownia”. Pod koniec 2014 roku Elektrownia „Blachownia”, czyli 

formalnie Tauron Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia „Blachownia” w Kędzierzynie Koźlu, wniesiona została 

do spółki Tameh Polska sp. z o.o. Spółka ma realizować zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze 

energetyki przemysłowej. 

 

Na terenie KKSOF funkcjonują także instalacje wytwarzające energię elektryczną, bazujące na odnawialnych 

źródłach energii, omówione w kolejnym podrozdziale. 

 

9.4.2. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa. 

 

Przez teren KKSOF przebiegają elektroenergetyczne linie krajowej sieci przesyłowej o napięciu 220 kV i 400 kV, 

będące w eksploatacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Należą do nich: 

� linia 400 kV relacji Dobrzeń – Albrechtice; 

� linia 220 kV relacji Kędzierzyn – Groszowice; 

� linia 220 kV relacji Łagisza – Blachownia; 

� linia 220 kV relacji Wielopole – Blachownia. 

Linia 400 kV relacji Dobrzeń – Albrechtice wyprowadza energię z Elektrowni „Opole” na teren województwa 

śląskiego, a dalej Republiki Czeskiej. Przesył energii pochodzącej z Elektrowni „Blachownia” w kierunku Śląska i 

Opola zapewniają linie 220 kV. Ogółem długość linii najwyższych napięć na terenie KKSOF wynosi 71,449 km. 

Na terenie Kędzierzyna – Koźle zlokalizowane są stacje elektroenergetyczne 220/110 kV „Blachownia” i 220/110 

kV „Kędzierzyn”. 
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TABELA 133: Linie elektroenergetyczne krajowej sieci przesyłowej na terenie KKSOF. 

 

Gmina Napięcie linii Relacja linii Długość linii 

(km) tor I tor II 

Bierawa 220 kV Wielopole – Blachownia  Wielopole – Kędzierzyn  16,425 

 

Kędzierzyn – Koźle 

220 kV Wielopole – Blachownia  Kędzierzyn – Groszowice  9,217 

220 kV Wielopole – Blachownia   3,923 

220 kV Kędzierzyn – Groszowice   2,092 

220 kV Łagisza – Blachownia  4,536 

Leśnica 220 kV Kędzierzyn – Groszowice   9,509 

Ujazd 220 kV Łagisza – Blachownia   4,967 

Reńska Wieś 400 kV Dobrzeń – Albrechtice Dobrzeń – Wielopole 10,860 

Polska Cerekiew 400 kV Dobrzeń – Albrechtice Dobrzeń – Wielopole 9,920 

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Oddział w Katowicach, 2014. 

 

Powiązania w zakresie elektroenergetyki na poziomie międzyregionalnym i subregionalnym zapewniają linie 

elektroenergetyczne o napięciu 110 kV, których łączna długość na terenie KKSOF wynosi 392,7 km (wszystkie 

tory). Należą do nich linie, będące w gestii Tauron Dystrybucja SA, o następujących relacjach: 

� Zdzieszowice – Groszowice / Zdzieszowice – Krapkowice o długości 2 x 0,2 km; 

� Zdzieszowice – Koźle / Zdzieszowice – Hajduki – 2 x 7,8 km; 

� Zdzieszowice – Hajduki / Blachownia – Ceglana – Hajduki – 2 x 60,4 km; 

� Blachownia – Strzelce Opolskie – Ozimek (tor I) – 30,6 km; 

� Blachownia – Strzelce Piastów – Krototex – Ozimek (tor II) – 34,6 km; 

� Blachownia – Gorwap (tor I) – 14,2 km; 

� Blachownia – Koksownia Zdzieszowice (tor II) – 13,9 km; 

� Blachownia – Kędzierzyn I / Blachownia – Kędzierzyn II – 2 x 7,0 km; 

� Blachownia – Łabędy / Blachownia – Huta Łabędy – 2 x 11,1 km; 

� Blachownia – Ceglana (tor I) – 11,8 km; 

� Blachownia – Chemik – Polska Cerekiew (tor II) – 12,6 km; 

� Blachownia – Ceglana – 0,8 km; 

� Chemik – Polska Cerekiew – 18,0 km; 

� Kędzierzyn – Sośnica I / Kędzierzyn – Sośnica II – 2 x 14,6 km; 

� Kędzierzyn – Kuźnia Raciborska – 12,1 km; 

� „odczepy” do Kotlarni – 2 x 0,4 km; 

� „odczep” od Koźla – 0,3 km; 

� Zawadzkie – Ozimek I / Zawadzkie – Ozimek II – 2 x 7,7 km; 

� Zawadzkie – Krupski Młyn / Zawadzkie – Rokitnica – 2 x 10,7 km; 

� Zawadzkie – Huta 1 / Zawadzkie – Huta II – 2 x 1,0 km; 

� Zawadzkie – Lubliniec / Zawadzkie – Dobrodzień – 2 x 1,0 km. 
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Ponadto na terenie KKSOF zlokalizowane są następujące stacje elektroenergetyczne WN/SN: 

� stacja 220/110/30/6 „Kędzierzyn” w Kędzierzynie – Koźlu; 

� GPZ „Chemik” 110/15 kV w Kędzierzynie – Koźlu; 

� GPZ „Koźle” 110/15 kV w Kędzierzynie – Koźlu; 

� GPZ „Polska Cerekiew” 110/15 kV w Ciężkowicach; 

� GPZ „Strzelce Opolskie” 110/15 kV w Strzelcach Opolskich; 

� GPZ „Strzelce Opolskie Piastów” 110/15 kV w Strzelcach Opolskich; 

� GPZ „Zawadzkie” 110/15 kV w Zawadzkiem.  

oraz: 

� GZP „Kronotex” 110/15 kV w Strzelcach Opolskich; 

� GPZ „Huta Zawadzkie” 110/15 kV w Zawadzkiem. 

 

9.4.3. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna. 

 

Elektroenergetyczną sieć dystrybucyjną stanowią na terenie KKSOF linie o napięciu 15 kV i 0,4 kV. Łączna 

długość linii średniego napięcia (SN) 15 kV wynosi 993,8 km, zaś łączna długość linii niskiego napięcia (nN) 0,4 

kV wynosi 1818,7 km. Ponadto Tauron Dystrybucja SA posiada na terenie gminy 867 stacji transformatorowych 

15/0,4 kV. Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są liniami nN 0,4 kV wyprowadzonymi ze stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV, będących własnością operatora systemu dystrybucyjnego lub bezpośrednio z 

abonenckich stacji transformatorowych 15/0,4 kV, będących własnością odbiorców. Wszystkie miejscowości na 

terenie KKSOF są zelektryfikowane. Dostawy energii w pełni pokrywają potrzeby mieszkańców oraz jednostek 

gospodarczych.  

 

TABELA 134: Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna na terenie KKSOF w 2014 roku. 

 

Gmina Długość linii 15 kV  

(km) 

Długość linii 0,4 kV  

(km) 

Stacje transformatorowe 

15/0,4 kV (szt.) 

Bierawa 60,7 124,3 54 

Cisek 52,2 119,5 56 

Kędzierzyn – Koźle  231,0 479,5 239 

Pawłowiczki 96,2 129,0 76 

Polska Cerekiew 58,4 65,1 38 

Reńska Wieś 72,1 137,7 67 

Jemielnica 48,6 111,1 37 

Leśnica 69,3 121,5 60 

Strzelce Opolskie 183,8 319,8 153 

Ujazd 65,5 97,0 46 

Zawadzkie 56,0 114,2 41 

KKSOF razem 993,8 1818,7 867 

Źródło: Tauron Dystrybucja SA, 2014. 
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9.4.4. Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego cel dotyczący rozbudowy i 

modernizacji infrastruktury winien być realizowany między innymi poprzez zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego, na które składa się poprawa pewności zasilania (modernizacja istniejących źródeł energii), 

wzrost niezawodności i jakości dostaw energii elektrycznej, wdrażanie idei oszczędności energii oraz 

optymalizację wytwarzania energii przez produkcję energii w układach skojarzonych i wzrostu wykorzystania 

energii odnawialnej. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… ujmuje działania związane z rozwojem infrastruktury 

elektroenergetycznej w szerszym dziale dotyczącym „efektywnej gospodarki energetycznej, ochrony gleb, 

powietrza i środowiska naturalnego”. 

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA przewidują następujące inwestycje o znaczeniu ponadregionalnym w 

zakresie infrastruktury najwyższych napięć: 

� rozbudowa stacji 220/110 kV „Blachownia” o nową rozdzielnię 220 kV oraz 2 pola 110 kV w nowej 

lokalizacji; 

� wprowadzenie do nowej stacji „Blachownia” napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji 

Kędzierzyn – Groszowice; 

� przebudowę i wprowadzenie do nowej stacji „Blachownia” napowietrznych linii elektroenergetycznych 

220 kV relacji Blachownia – Wielopole i Blachownia – Łagisza; 

� powiązanie nowej stacji „Blachownia” z istniejącą rozdzielnią 220/110 kV przez budowę dwutorowego 

odcinka linii 110 kV oraz za pomocą istniejących fragmentów linii 220 kV Blachownia – Wielopole i 

Blachownia – Łagisza; 

� rozbudowę nowej stacji „Blachownia” o rozdzielnię 400/220 kV; 

� ewentualna przebudowa istniejących linii 220 kV na linie 400 kV. 

 

Tauron Dystrybucja SA przewiduje następujące inwestycje o znaczeniu regionalnym i subregionalnym w zakresie 

sieci wysokich napięć: 

� modernizacja linii 110 kV relacji Blachownia – Kędzierzyn I / Blachownia – Kędzierzyn II; 

� modernizacja linii 110 kV relacji Blachownia – Łabędy / Blachownia – Huta Łabędy; 

� modernizacja linii 110 kV relacji Blachownia – Ceglana (tor I) / Blachownia – Chemik – Polska Cerekiew 

(tor II); 

� modernizacja linii 110 kV relacji Chemik – Polska Cerekiew; 

� modernizacja linii 110 kV relacji Zdzieszowice – Koźle / Zdzieszowice – Hajduki; 

� modernizacja linii 110 kV relacji Zdzieszowice – Hajduki / Blachownia – Ceglana – Hajduki; 

� przebudowa GPZ 110/15 kV „Koźle”. 

 

Natomiast w zakresie sieci dystrybucyjnej operator przewiduje następujące inwestycje o znaczeniu lokalnym na 

terenie poszczególnych gmin: 
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GMINA BIERAWA: 
� budowa w/s, Bierawa Dworcowa; 
� budowa w/s, Solarnia Zalew; 
� przebudowa LN 15 kV, GPZ „Koźle” – Kuźnia Raciborska; 
� przebudowa linii nN, Lubieszów; 
� przebudowa linii nN, Solarnia; 
� przebudowa LN 15 kV, odgałęzienie Stara Kuźnia; 
� wymiana LK 15 kV, Grabówka; 
� wymiana LK 15 kV, Kotlarnia POWEN. 

 

GMINA CISEK: 
� przebudowa linii 15 kV, Polska Cerekiew – Długopole, odgałęzienie Dzielnica; 
� przebudowa linii nN, Nieznaszyn; 
� przebudowa linii nN, Sukowice.  

 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE: 
� przebudowa linii 15 kV, GPZ „Chemik” – Lenartowice; 
� przebudowa LN 15 kV Chemik – Wodna, odgałęzienie Kędzierzyn Wodociągi; 
� przebudowa linii 15 kV, GPZ „Koźle” – Kuźnia Raciborska; 
� przebudowa linii 15 kV, Koźle – Gogolin; 
� przebudowa linii nN, Kędzierzyn Pogorzelec; 
� przebudowa linii nN, Miejsce Kłodnickie; 
� przebudowa w/s, Kędzierzyn Karola Miarki; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Powstańców – Matejki, Powstańców – Stalmacha; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Gajowa – Eltron; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Starowiejska – Gajowa; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Matejki – Karola Miarki; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Hydrofornia – Łokietka; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Piastów – Kazimierza Wielkiego; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Stawek – Blachownia Tuwima; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Mieszka l – Stawek; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Szkoła – Mieszka l; 
� wymiana LK 15 kV, Blachownia Wymienniki – Broniewskiego; 
� wymiana LK 15 kV, Blachownia Tuwima – Wymienniki; 
� wymiana LK 15 kV, Żabieniec Dobra – Żabieniec Leśna; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Dom Towarowy – Karola Miarki; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Dworzec – Monopol; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Monopol – Twórczość; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn PKO – Reja; 
� wymiana LK 15 kV, Sławięcice Wróblewskiego – Technikum; 
� wymiana LK 15 kV, Sławięcice Technikum – Puszkina; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Reja – Kościuszki; 
� wymiana LK 15 kV, Koźle Żeromskiego – Koźle Filtrowa; 
� wymiana LK 15 kV, Koźle Synów Pułku – Koszary; 
� wymiana LK 15 kV, Koźle Synów Pułku – Mleczarnia; 
� wymiana LK 15 kV, Koźle Port Cypel; 
� wymiana LK 15 kV, GPZ „Koźle” – Koźle Port Nad Kanałem; 
� wymiana LK 15 kV, GPZ „Koźle” – Koźle Port Kofama; 
� wymiana LK 15 kV, Koźle Port Kofama – Koźle Port Szymanowskiego; 
� wymiana LK 15 kV, Koźle Port Szymanowskiego – Kłodnica Wiadukt; 
� wymiana LK 15 kV, Kłodnica GS – Kłodnica Kłodnicka; 
� wymiana LK 15 kV, Kłodnica Kłodnicka – Kłodnica Wyspiańskiego; 
� wymiana LK 15 kV, Kłodnica Wyspiańskiego – Kłodnica Stolarnia; 
� wymiana LK 15 kV, Kłodnica Stolarnia – Kędzierzyn Odrzańska; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Odrzańska – Kędzierzyn Stara; 
� wymiana LK 15 kV, Kędzierzyn Cicha; 
� wymiana LK 15 kV, Lenartowice Wieś – Sławięcice TAMA. 

 

GMINA PAWŁOWICZKI: 
� budowa w/s, Pawłowiczki Stadion; 
� budowa w/s, Urbanowice Słupowa. 
� przebudowa linii nN, Dobieszów; 
� przebudowa linii nN, Grudynia Mała; 
� przebudowa linii nN, Jakubowice; 
� przebudowa linii nN, Katarzyna; 
� przebudowa linii nN, Mierzęcin; 
� przebudowa linii nN, Przedborowice; 
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� przebudowa linii nN, Ucieszków; 
� przebudowa linii 15 kV, Polska Cerekiew – Pawłowiczki, odgałęzienie Połowa. 

 

GMINA POLSKA CEREKIEW: 
� przebudowa linii nN, Długopole; 
� przebudowa linii nN, Dobrosławice; 
� przebudowa linii nN, Dzielawy; 
� przebudowa linii nN, Polska Cerekiew; 
� przebudowa LN 15 kV, Polska Cerekiew – Dzielawy. 

 

GMINA REŃSKA WIEŚ: 
� budowa w/s, Długomiłowice Żabnik; 
� przebudowa linii nN, Bytków; 
� przebudowa w/s, Gierałtowice Wieś; 
� przebudowa linii nN, Mechnica; 
� przebudowa linii nN, Pociękarb. 

 

GMINA JEMIELNICA: 
� przebudowa linii 15 kV, Piotrówka w kierunku Zawadzkie.  

 

GMINA LEŚNICA: 
� przebudowa Iinii 15 kV, Zalesie Śląskie; 
� wymiana LK 15 kV, Leśnica Krasowska. 

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE: 
� budowa linii 15 kV, GPZ „Strzelce” – Strzelce Wapienniki; 
� budowa linii 15 kV, Dziewkowice Kolejowa – Strzelce Miasto; 
� budowa linii kablowej 15 kV, Szymiszów Prangiel – Szymiszów wodociągi; 
� budowa w/s Szczepanek Wolności i Knapika; 
� przebudowa linii nN, Balcarzowice; 
� przebudowa linii 15 kV, Strzelce Opolskie, tor II w kierunku Sieroniowic; 
� przebudowa linii 15 kV, Szczepanek Wieś – Dziewkowice; 
� przebudowa linii 15 kV, Szymiszów Wieś – Szymiszów Prangiel. 

 

GMINA UJAZD: 
� przebudowa linii nN, Grzeboszowice; 
� przebudowa linii nN, Klucz; 
� przebudowa linii nN, Niezdrowice. 
� przebudowa linii nN, Nogowczyce; 
� przebudowa linii nN, Stary Ujazd; 
� przebudowa linii nN, Zimna Wódka. 

 

GMINA ZAWADZKIE: 
� przebudowa linii 15 kV, Zawadzkie – Ozimek; 
� przebudowa linii 15 kV, Zawadzkie – Żędowice; 
� przebudowa LN 15, kV, odgałęzienie Żędowice II; 
� przebudowa węzła sieciowego Zawadzkie V; 
� wymiana LK 15 kV, Zawadzkie Świerkla – Pompownia. 

 

Należy podkreślić, że obecnie w lokalnym systemie energetycznym występują rezerwy, które mogą być 

wykorzystywane do celów grzewczych u istniejących odbiorców przyłączonych do sieci. Obecny system 

elektroenergetyczny zaspokaja we właściwym zakresie potrzeby mieszkańców i nie występują problemy 

związane z brakami energii elektrycznej. Jednakże część sieci, zwłaszcza niektórych odcinków linii 

napowietrznych 15 kV i 0,4 kV wymaga modernizacji, a zwłaszcza skablowania. Istnieje również potrzeba 

wymiany części drewnianych słupów na liniach niskiego napięcia. Ich stan techniczny jest przyczyną częstych 

awarii, zwłaszcza wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (oblodzenie, wichury, itp.). Problemem w skali 

całego KKSOF jest niewystarczająca gęstość sieci oświetlenia ulicznego. Z jednej strony dotyczy to 
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podstawowych braków w infrastrukturze oświetleniowej (brak masztów bądź brak oświetlenia na istniejącym 

maszcie), a z drugiej niewystarczającego natężenia punktów świetlnych. Należy więc podjąć działania związane z 

doposażeniem oświetlenia ulicznego. Osobną kwestią jest bieżąca modernizacja oświetlenia, a konkretnie 

zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych i ekologicznych punktów świetlnych. 

 

Przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną już w perspektywie najbliższych kilku lat konieczne 

będzie wprowadzenie do krajowego systemu energetycznego dodatkowej ilości energii. W tym celu przewiduje 

się modernizację istniejących elektrowni zawodowych, w tym Elektrowni „Blachownia”. Modernizacja obiektu 

polepszy korzystny bilans energetyczny województwa opolskiego, w tym subregionu oraz podniesie jego walory 

inwestycyjne. 

 

9. 5. Odnawialne źródła energii. 

 

9.5.1. Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. 

 

Odnawialne źródła energii pełnią zasadniczą rolę w kształtowaniu zużycia energii w myśl zasad zrównoważonego 

rozwoju i w zmniejszaniu presji na środowisko naturalne, w tym przede wszystkim w zapobieganiu niekorzystnym 

zmianom klimatu. W przeciwieństwie do wyczerpywalnych zasobów energetycznych ze źródeł kopalnych 

(konwencjonalnych), odnawialne źródła energii są regenerowane w czasie, a ich używanie nie wywołuje 

długotrwałego deficytu. 

 

Znaczenie odnawialnych źródeł energii wynika przede wszystkim z tego, że stanowią przeciwwagę dla 

stosowania paliw konwencjonalnych w zakresie:  

� minimalizacji zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatycznych w związku z ograniczeniem emisji 

gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery; 

� ograniczenia presji na środowisko związanej z uciążliwością wydobycia i transportu paliw 

konwencjonalnych; 

� wykorzystywania lokalnych zasobów energetycznych. 

Rozwój energetyki odnawialnej kształtuje również nową, zaawansowaną technologicznie gałąź gospodarki, 

skupioną na produkcji i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii. 

 

Choć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii służy zmniejszaniu presji na środowisko naturalne, należy 

podkreślić, że wykorzystanie części z nich może też prowadzić do sytuacji konfliktowych z ekologicznego punktu 

widzenia. Dlatego też odnawialne źródła energii można podzielić na: 

� neutralne: biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, biomasa, energia słoneczna; 

� konfliktogenne: energia wiatrowa, energia wodna, energia geotermalna. 

 

Pola konfliktowe stosowania odnawialnych źródeł energii stanowią przede wszystkim: 

� ochrona przyrody w wymiarze obszarowym i gatunkowym, w tym przede wszystkim: 

- obszarowe formy ochrony przyrody135: obszary Natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, 

rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, użytki 

ekologiczne; 

                                                 
135 na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 roku, poz. 627). 
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- pozostałe obszary cenne przyrodniczo: chronione siedliska przyrodnicze (poza obszarowymi formami 

ochrony przyrody), korytarze przyrodnicze, w tym migracyjne, tereny leśne, w szczególności lasy 

ochronne; 

- siedliska zwierząt, roślin i grzybów chronionych; 

� ochrona krajobrazu, w tym przede wszystkim (poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody) tereny ekspozycji związane z ochroną zabytków; 

� ochrona interesów mieszkańców w obszarach zabudowanych: 

- w zakresie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym 

z hałasem, promieniowaniem elektromagnetycznym, infradźwiękami, uciążliwościami optycznymi; 

- w zakresie obaw społecznych, spowodowanych najczęściej niedostateczną edukacją, brakiem 

komunikacji inwestorów i władz samorządowych ze społeczeństwem, czy też niewłaściwym 

przygotowaniem inwestycji (często objawiający się syndrom NIMBY136 i jego pochodne). 

 

9.5.2. Odnawialne źródła energii w świetle dyrektyw Unii Europejskiej. 

 

Podstawową regulacją prawną Unii Europejskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii jest Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.  

 

Dyrektywa definiuje energię ze źródeł odnawialnych jako „energię z odnawialnych źródeł niekopalnych, a 

mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną i 

hydrotermalną i energię oceanów, hydroenergię, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego z 

wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz)”. 

 

Podstawowymi regulacjami Dyrektywy są: 

� ustanowienie ramowych wielkości udziału odnawialnych źródeł energii w całości wytwarzanej energii w 

Unii Europejskiej do 2020 roku; 

� ustalenie obowiązkowych celów krajowych w zakresie odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu 

energii brutto i w odniesieniu do udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie; 

� zapewnienie państwom członkowskim elastyczności założonych celów poprzez transfer statystyczny 

oraz wspólne projekty państw członkowskich z państwami trzecimi; 

� ustanowienie obowiązku przyjęcia krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 

określającego: krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużywanej w sektorze 

transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 roku, z 

uwzględnieniem wpływu innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii 

oraz odpowiednich działań, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych, w tym 

współpracy między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, zaplanowanych transferów 

statystycznych lub wspólnych projektów, krajowych strategii ukierunkowanych na rozwój istniejących 

zasobów biomasy i zmobilizowania nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań; 

� stymulowanie tworzenia mechanizmów wsparcia pomiędzy państwami członkowskimi; 

� ustanowienie wymogu zmniejszenia barier administracyjnych i legislacyjnych dla odnawialnych źródeł 

energii, w tym ułatwienia dostępu energii z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej; 

                                                 
136 z języka angielskiego: „Not In My Back Yard”, tłumaczone jako „Nie na moim podwórzu”. 



Strona 411 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

� nałożenie obowiązku lepszego dostępu do informacji i edukacji w tematyce odnawialnych źródeł energii; 

� zapewnienie zasady zrównoważonego rozwoju dla biopaliw. 

 

Regulacje prawne Unii Europejskiej poprzedzające przyjęcie Dyrektywy 2009/28/WE dotyczą przede wszystkim 

pakietu energetyczno – klimatycznego, zwanego potocznie „3 razy 20 na 2020”, którego plan działań przyjęto na 

Szczycie Rady Europejskiej w dniach 8 –9 marca 2007 roku. Pakiet wprowadził kompleksowe podejście do 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, dążące do osiągnięcia celów związanych z 

przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Podejście określone w pakiecie uwzględnia okoliczności krajowe oraz 

odpowiednie lata bazowe okresu zobowiązań, określonego w Protokole z Kioto. 

 

Celami pakietu są137: 

� zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20 % w 2020 roku w porównaniu do bazowego 

1990 roku i 30 % zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020 roku w Unii Europejskiej w 

przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co do redukcji gazów cieplarnianych; 

� zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20 % w 2020 roku, w 

tym 10 % udziału biopaliw w zużyciu paliw transportowych; 

� zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20 % do 2020 roku w porównaniu do prognozy 

zapotrzebowania na paliwa i energię. 

 

Na pakiet energetyczno – klimatyczny składają się następujące akty prawne, określające dla niektórych obszarów 

gospodarki cele związanymi z ochroną środowiska i ochroną klimatu: 

� dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniająca 

dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dyrektywa EU ETS); 

� decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie 

wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (tak zwana decyzja non – ETS); 

� dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie 

geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE 

2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (tak zwana dyrektywa CCS); 

� dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (tak zwana dyrektywa OZE). 

 

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Komisję Europejską unijna polityka energetyczno – klimatyczna powinna 

być oparta na trzech filarach, które stanowią: 

� przeciwdziałanie zmianom klimatu; 

� ograniczenie podatności Unii Europejskiej na wpływ czynników zewnętrznych wynikających z 

uzależnienia od importu paliw; 

� wspieranie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. 

                                                 
137 http://www.energiaisrodowisko.pl/zarzadzanie–energia–i–srodowiskiem/pakiet–klimatyczno–energetyczny 
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Założeniem pakietu energetyczno – klimatycznego było, aby odzwierciedlał on możliwości oraz dotychczasowe 

wysiłki redukcyjne państw członkowskich. Przejawia się to w określeniu rozdziału uprawnień do emisji gazów 

cieplarnianych na aukcje dla poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w podziale 

zobowiązań w zakresie sektora non – ETS138. Porównując ramy polityczne w zakresie klimatu i energii, które 

obowiązywały do czasu wdrożenia pakietu i planowane do 2020 roku, stwierdzić należy przede wszystkim 

kontynuację obecnych mechanizmów, ale z bardzo ambitnie postawionymi celami redukcyjnymi. Dominującym 

narzędziem przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej ma pozostać system handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych. Jednak zaznacza się, że wymaga on reform, które będą odzwierciedlać tendencje 

rynkowe139. 

 

W dniu 22 stycznia 2014 roku został opublikowany dokument sporządzony przez Komisję Europejską zawierający 

ramy polityki klimatycznej i energetycznej do 2030 roku140 wraz z towarzyszącą mu oceną skutków. Dokument ten 

określa nowe założenia polityki energetyczno – klimatycznej Unii Europejskiej w perspektywie do 2030 roku. Do 

najważniejszych założeń należą: 

� redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40 % do 2030 roku, w porównaniu do wielkości emisji w roku 

bazowym 1990; 

� zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przynajmniej o 27 % w bilansie 

energetycznym całej Unii Europejskiej do 2030 roku; 

� utrzymanie poprawy efektywności energetycznej141. 

 

Realizacja tych celów ma umożliwić, w sposób racjonalny z punktu widzenia kosztów, uzyskanie do roku 2050 

redukcji emisji gazów cieplarnianych aż o 80 %. W ocenie Komisji Europejskiej te ambitne cele unijnej polityki 

energetyczno – klimatycznej mają także przyczynić się do zawarcia w roku 2020 nowego międzynarodowego 

porozumienia klimatycznego142. 

 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, osiągnięcie 40 % celu redukcyjnego będzie możliwe, jeżeli w 

sektorach objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, emisja zostanie 

zredukowana o 43 % w porównaniu do poziomu z 2005 roku. Natomiast w sektorach spoza tego systemu 

powinna nastąpić redukcja o 30 % również w porównaniu do wielkości emisji z 2005 roku143. 

 

W ocenie Komisji Europejskiej inwestycje w odnawialne źródła energii odgrywają kluczową role w procesie 

tworzenia bardziej konkurencyjnego i zrównoważonego systemu energetycznego. Dlatego określono cel 

polegający na wzroście udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 27 % w całkowitym zużyciu energii 

dla całej Unii Europejskiej. Zdaniem Komisji Europejskiej cel ten jest niezbędny dla możliwości inwestowania w 

rozwój sektora energetycznego. Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ma także przyczynić 

                                                 
138 sektory gospodarki nieobjęte ETS (Wspólnotowym Systemem Handlu Emisjami) 
139 http://www.portalsrodowiskowy.pl/nowe–zalozenia–polityki–klimatycznej–unii–europejskiej–2020–2030–r–a–pakiet–

energetyczno–klimatyczny/ 
140 „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego i 

Komitetu Regionów – Ramy polityki klimatycznej i energetycznej na lata 2020–2030” (COM(2014) 15) 
141 http://www.portalsrodowiskowy.pl/nowe–zalozenia–polityki–klimatycznej–unii–europejskiej–2020–2030–r–a–pakiet–

energetyczno–klimatyczny/ 
142 http://www.portalsrodowiskowy.pl/nowe–zalozenia–polityki–klimatycznej–unii–europejskiej–2020–2030–r–a–pakiet–

energetyczno–klimatyczny/ 
143 http://www.portalsrodowiskowy.pl/nowe–zalozenia–polityki–klimatycznej–unii–europejskiej–2020–2030–r–a–pakiet–

energetyczno–klimatyczny/ 
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się do zrównoważenia sektora energetycznego oraz do bezpieczeństwa dostaw energii. Zarazem państwom 

członkowskim ma być zapewniona elastyczność w dokonywaniu zmian w funkcjonujących systemach 

energetycznych z uwzględnieniem ich preferencji oraz istniejących uwarunkowań w tym sektorze144. 

 

Przedstawiony przez Komisję Europejską dokument został przygotowany w oparciu o doświadczenia wynikające 

z wdrażania „Polityki energetyczno – klimatycznej do 2020 roku”. W obecnych założeniach uwzględniono także 

stanowisko Komisji Europejskiej zawarte w tak zwanej „Mapie drogowej 2050”, która zawiera wytyczne 

zmierzające do przekształcania gospodarek państw członkowskich w gospodarki nisko – węglowe, co według jej 

autorów powinno mieć korzystny wpływ na zwiększenie ich konkurencyjności145. 

 

9.5.3. Uwarunkowania prawne w Polsce dotyczące odnawialnych źródeł energii. 

 

Obecnie w Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii 

jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 z późniejszymi 

zmianami). Ustawa określa główny mechanizm wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jakim jest 

system tak zwanych zielonych certyfikatów. 

 

Oczekiwanym uregulowaniem prawnym jest podpisana w dniu 11 marca 2015 roku przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 16 stycznia 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, stanowiąca 

implementację do ustawodawstwa krajowego Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE i 

2012/27/UE oraz Dyrektywy Rady 2013/18/WE. Ustawa definiuje odnawialne źródło energii jako odnawialne, 

niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię 

aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, 

energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. 

 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii określa: 

� zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania: 

- energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii; 

- biogazu rolniczego – w instalacjach odnawialnego źródła energii; 

- biopłynów; 

� mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie: 

- energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii; 

- biogazu rolniczego; 

- ciepła – w instalacjach odnawialnego źródła energii; 

� zasady wydawania gwarancji pochodzenie energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł 

energii w instalacjach odnawialnego źródła energii; 

� zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 

� warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego 

źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania 

organizatorów szkoleń; 

                                                 
144 http://www.portalsrodowiskowy.pl/nowe–zalozenia–polityki–klimatycznej–unii–europejskiej–2020–2030–r–a–pakiet–

energetyczno–klimatyczny/ 
145 http://www.portalsrodowiskowy.pl/nowe–zalozenia–polityki–klimatycznej–unii–europejskiej–2020–2030–r–a–pakiet–

energetyczno–klimatyczny/ 
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� zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów 

inwestycyjnych. 

 

Do najważniejszych pozostałych aktów prawnych w Polsce warunkujących lokalizację i funkcjonowanie instalacji 

odnawialnych źródeł energii zalicza się bezpośrednio lub pośrednio: 

� ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 

1643); 

� ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z 

późniejszymi zmianami); 

� ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 roku, poz. 627); 

� ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 

roku, poz. 199); 

� ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409); 

� ustawę z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późniejszymi zmianami); 

� ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1136 z późniejszymi 

zmianami); 

� ustawę z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1205); 

� ustawę z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 1991 roku, nr 101, poz. 444); 

a także akty wykonawcze do ustaw, przede wszystkim: 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 112); 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

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

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku, nr 213, poz. 1397), zmienione 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 817); 

� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 1997 roku, nr 132, poz. 877) zmienione Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 

marca 2013 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 472). 

 

Z punktu widzenia polityki przestrzennej podstawowym zapisem prawnym regulującym lokalizację obiektów 

energetyki odnawialnej jest zapis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidujący 

obowiązek ustalania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów 

rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. 

 

Duże znaczenie w zakresie energetyki odnawialnej na obszarze KKSOF należy przypisać energetyce 

prosumenckiej, czyli systemowi w którym prąd wytwarzany jest przez odbiorców (gospodarstwa domowe) w 

mikroinstalacjach. Oczekuje się, że ustawa o odnawialnych źródłach energii w docelowym brzmieniu będzie 

zawierała mechanizmy regulujące i wspierające energetykę prosumencką. 
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9.5.4. Energetyka wiatrowa. 

 

CHARAKTERYSTYKA: 

 

Przez energetykę wiatrową rozumie się dział energetyki bazujący na przetwarzaniu energii kinetycznej wiatru w 

energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, zlokalizowanych na morzu lub na lądzie. 

 

Elektrownie wiatrowe należą do tych odnawialnych źródeł energii, które budzą największe kontrowersje w 

społeczeństwie. Mimo doceniania ich proekologicznej roli często występuje zdecydowany opór społeczny 

skierowany przeciwko lokalizacji elektrowni wiatrowych na poszczególnych terenach. Powodami takich reakcji są 

najczęściej brak dostatecznego dostępu do wiedzy, zbyt pobieżna edukacja ekologiczna, mocne zakorzenienie 

stereotypów, rozpowszechnianie fałszywych i niepotwierdzonych teorii, ale także niewłaściwe przygotowanie 

inwestycji. W Polsce brak jest jednoznacznych unormowań prawnych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, przez 

co cały proces lokalizacyjny skupia się na procedurach planistycznych, przewidzianych w ustawie o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. O ile lokalizacja na podstawie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, poprzedzona dokonaniem właściwych ustaleń w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, stwarza możliwość partycypacji społecznej, to nie ma już takiej 

szerokiej możliwości w przypadku mechanizmu lokalizacyjnego w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. Zdarza się jednak, że nawet lokalizacje ustalone w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego nie są poprzedzone potwierdzającymi ich prawidłowość podstawowymi 

analizami. Za elementarne analizy należy na pewno uznać: 

� analizę akustyczną w oparciu o parametry technologiczne planowanych elektrowni wiatrowych oraz o 

uwarunkowania terenowe – w celu prawidłowego, a nie orientacyjnego określenia granic strefy 

oddziaływania akustycznego; 

� podstawowe rozpoznanie oddziaływania planowanych elektrowni wiatrowych na tereny chronione 

przyrodniczo (w szczególności na obszary Natura 2000) i zwierzęta, w tym szczególnie na ptaki i 

nietoperze, w razie potrzeby uzupełnione przez trwający przynajmniej rok monitoring w wybranym 

zakresie; 

� analizę wpływu na krajobraz, w tym jego elementy chronione pod względem przyrodniczym i kulturowym; 

� analizę oddziaływania w zakresie pola elektromagnetycznego, infradźwięków i efektu migotania cieni; 

� możliwości przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej. 

 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje obowiązek ustalania w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów rozmieszczenia urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref 

ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów. W 

praktyce oznacza to obowiązek wiarygodnej i dokładnej delimitacji obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych i 

ich stref ochronnych już w studium. Dodatkowo należy pamiętać, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko klasyfikuje 

instalacje energetyki wiatrowej do następujących grup przedsięwzięć: 

� do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: instalacje o łącznej mocy 

nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW; 

� do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 
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- pozostałe instalacje lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody (parkach narodowych, rezerwatach 

przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, obszarach Natura 2000, 

użytkach ekologicznych, zespołach przyrodniczo – krajobrazowych), z wyłączeniem instalacji 

przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub 

monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, 

billboardów i tablic reklamowych, 

- pozostałe instalacje o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m. 

 

O przydatności terenu pod lokalizację elektrowni wiatrowych pod kątem ich opłacalności decyduje siła wiatru. 

Opracowania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wskazują, że w Polsce średnia roczna 

prędkość wiatrów na wysokości 10 – 20 m waha się między 2,8 a 3,5 m/s, a prędkości powyżej 4 m/s, uważane 

na obecnym poziomie rozwoju technologicznego za wartość minimalną do efektywnej konwersji energii wiatru, 

występują na 2/3 powierzchni kraju na wysokościach powyżej 25 m nad poziomem gruntu (Skoczkowski et al., 

2007). Obecnie podstawowym punktem odniesienia, poza szczegółowymi i lokalnymi badaniami wietrzności na 

potrzeby konkretnych inwestycji, jest mezoskalowa mapa wietrzności Polski autorstwa Haliny Lorenc146. Obszar 

kraju podzielono na następujące strefy energetyczne warunków wiatrowych: 

� strefa I – wybitnie korzystna; 

� strefa II – bardzo korzystna; 

� strefa III – korzystna; 

� strefa IV – mało korzystna; 

� strefa V – niekorzystna. 

Zgodnie z mapą obszar KKSOF klasyfikuje się do strefy IV – mało korzystnej. 

 

WYKAZ OBIEKTÓW NA TERENIE KKSOF: 

 

Na terenie KKSOF obiekty energetyki wiatrowej zlokalizowane są w następujących gminach: 

� gmina Pawłowiczki: w miejscowości Maciowakrze – 3 elektrownie wiatrowe, o łącznej mocy 450 kW (3 x 

150 kW); 

� gmina Jemielnica: w miejscowości Jemielnica – 3 elektrownie wiatrowe, o łącznej mocy 150 kW (3 x 50 

kW). 

 

Ponadto uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem części terenów pod 

lokalizację elektrowni wiatrowych posiadają gminy: 

� Pawłowiczki: 

- Uchwała nr 242/XLIV/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki w zakresie niezbędnym 

do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych, obejmujący tereny w obrębach: Borzysławice, Gościęcin, 

Dobrosławice, Grodzisko, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice, Karchów, Kózki, 

Maciowakrze, Milice, Naczęsławice, Ostrożnica, Pawłowiczki, Trawniki, Ucieszków, Urbanowice; 

                                                 
146 Lorenc H. 1996. Struktura i zasoby energetyczne wiatru w Polsce. IMGW, Materiały badawcze. Seria: Meteorologia –25. 
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- Uchwała Nr XIII/74/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki, obejmującego tereny w obrębach 

Urbanowice i Ligota Wielka; 

� Polska Cerekiew: Uchwała Nr XXXII/209/2010 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 22 września 2010 

roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w 

zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych, wyznaczający tereny pod lokalizację 

elektrowni w obrębach: Ciężkowice, Dzielawy, Jaborowice, Ligota Mała, Polska Cerekiew, Zakrzów; 

� Reńska Wieś: Uchwała Nr XII/84/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 września 2011 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska 

Wieś, obejmującego obszar położony w sołectwach: Bytków, Długomiłowice, Gierałtowice, Łężce, 

Naczysławki, Pociękarb, Radziejów, Reńska Wieś, Większyce. 

 

OBSZARY PREDYSPONOWANE DO ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ: 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego „obszarami predysponowanymi 

dla lokalizacji elektrowni wiatrowych są tereny niezalesione oraz wyniesione ponad poziom otoczenia, z 

wyłączeniem dolin rzecznych i terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, w tym poza rezerwatami przyrody, 

parkami krajobrazowymi i ich otulinami, obszarami chronionego krajobrazu, obszarami Natura 2000 oraz poza 

terenami w granicach projektowanych rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i ich otulin, obszarów 

chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, a także poza korytarzami ekologicznymi i poza obszarami 

wskazanymi w stanowisku Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody z 1 października 2008 roku w sprawie ochrony 

krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie województwa opolskiego”. W części 

graficznej PZPWO wyróżniono tereny predysponowane do lokalizacji elektrowni wiatrowych. W granicach KKSOF 

takie tereny zlokalizowane są w gminach (kolejno według największego udziału terenów predysponowanych do 

lokalizacji elektrowni wiatrowych): Pawłowiczki, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Strzelce Opolskie, Cisek, 

Jemielnica, Ujazd, Leśnica. 

 

Zgodnie z ustaleniami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tereny 

przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych wyznaczono w: 

� gminie Pawłowiczki: we wszystkich obrębach; 

� gminie Polska Cerekiew, w obrębach: Ciężkowice, Dzielawy, Jaborowice, Ligota Mała, Polska Cerekiew, 

Wronin, Zakrzów; 

� gminie Reńska Wieś, w obrębach: Długomiłowice, Gierałtowice, Kamionka, Komorno, Łężyce, Mechnica, 

Naczysławki, Pokrzywnica, Poborszów, Reńska Wieś, Większyce; 

� gminie Jemielnica: teren istniejących elektrowni wiatrowych (3 turbiny) w obrębie Jemielnica; 

� gminie Leśnica: w obrębie Dolna (z ograniczeniem do 30 m wysokości) i w obrębie Zalesie Śląskie (o 

mocy poniżej 100 kW); 

� gminie Strzelce Opolskie: jako dopuszczenie na gruntach wsi Brzezina, Warmątowice, Błotnica 

Strzelecka, Płużnica, z wyłączeniem terenów położonych w otulinie Parku Krajobrazowego „Góra 

Świętej Anny” (bez wyznaczonych terenów).  

 

Na potrzeby niniejszego dokumentu dokonano analizy terenów predysponowanych do lokalizacji elektrowni 

wiatrowych na obszarze KKSOF, w wyniku której uznano za najwłaściwsze ujęcie przedstawione w PZPWO. 

Proponuje się uznać je jako wyjściowy i maksymalny zasięg lokalizacyjny dla elektrowni wiatrowych podczas 
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aktualizacji gminnych dokumentów planistycznych. W związku z powyższym rezerwy lokalizacyjne ponad 

obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są jeszcze w gminach Cisek i 

Strzelce Opolskie. Pomimo że dla gminy Strzelce Opolskie studium dopuszcza możliwość realizacji energetyki 

wiatrowej na wybranych terenach, to wskazane jest aby te tereny właściwie delimitować przed pracami nad 

planami miejscowymi. Podstawą do szczegółowej weryfikacji przydatności terenów pod inwestycje związane z 

energetyką wiatrową powinny być analizy, o których mowa na początku podrozdziału. W gminie Ujazd, w której 

według PZPWO jest możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych, w studium wprowadzono zakaz takich 

inwestycji. 

 

Analogicznie należy zauważyć, że w gminach Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś w dokumentach 

planistycznych wyznaczono więcej terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych niż jako tereny 

predysponowane wskazuje PZPWO. Dla części z tych terenów uchwalono miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Nie wynika jednak stąd kategoryczne stwierdzenie nieprawidłowości lokalizacji wskazanych w 

dokumentach planistycznych gmin. Mogą być obarczone jednak ryzykiem wystąpienia konfliktów lokalizacyjnych, 

które mogą zostać ujawnione dopiero podczas realizacji inwestycji, w szczególności na etapie uzyskiwania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku lokalizacji na gruntach chronionych realizację 

inwestycji może uniemożliwić odmowa wydania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, o 

którą wnioskuje się w toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Podsumowując analizę obszarów predysponowanych do rozwoju energetyki wiatrowej w granicach KKSOF 

można stwierdzić, że znajdują się one przede wszystkim w południowo – zachodniej części KKSOF, w 

szczególności w gminach: Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś. Wynika to głównie z uwarunkowań 

przyrodniczych i przestrzennych, odróżniających ten rejon od pozostałej części KKSOF, takich jak: występowanie 

dużych przestrzeni rolniczych wolnych od zabudowy, a także brak innych ważnych barier lokalizacyjnych. 

 

9.5.5. Energetyka wodna. 

 

CHARAKTERYSTYKA: 

 

Energetyka wodna (hydroenergetyka) zajmuje się pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem na energię 

mechaniczną i elektryczną przy użyciu silników wodnych (turbin wodnych) i hydrogeneratorów w siłowniach 

wodnych (na przykład w młynach) oraz elektrowniach wodnych, a także innych urządzeń (w elektrowniach 

maretermicznych i maremotorycznych). Energetyka wodna opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu energii 

wód śródlądowych (rzadziej mórz – w elektrowniach pływowych) o dużym natężeniu przepływu i dużym spadzie – 

mierzonym różnicą poziomów wody górnej i dolnej z uwzględnieniem strat przepływu. Najczęściej spotykaną 

formę energetycznego spożytkowania wody stanowią elektrownie wodne, które zamieniają energię spadku lub 

przepływu wody na energię elektryczną za pośrednictwem turbin wodnych, przetwarzających energię 

mechaniczną wody na ruch obrotowy za pomocą wirnika z łopatkami. Wykorzystanie w elektrowniach energii wód 

śródlądowych oraz pływów wód morskich polega na zredukowaniu w granicach pewnego obszaru (odcinek 

strumienia, rzeki, część zatoki) naturalnych strat energii wody i uzyskaniu jej spiętrzenia względem poziomu 

odpływu. Poza energetycznym, elektrownie wodne zbiornikowe mogą spełniać jednocześnie inne zadania, jak 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe, regulacja przepływu ze względu na żeglugę. Duże znaczenie mają 
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elektrownie wodne szczytowo – pompowe, pozwalające na użycie wody jako magazynu energii. Rozwój 

hydroenergetyki jest uzależniony od zasobów energii wód, tak zwanych zasobów hydroenergetycznych147. 

 

Niewątpliwymi zaletami energetyki wodnej są148: 

� wytwarzanie taniej i czystej energii elektrycznej; 

� brak imisji do środowiska; 

� regulowanie stosunków wodnych i zdolności retencyjnych terenów przyległych; 

� poprawa wilgotności gleb i poziomu wód gruntowych; 

� współtworzenie systemu zbiorników retencyjnych; 

� poprawa jakości wody; 

� korzystny wpływ na system elektroenergetyczny. 

 

Pomimo wielu zalet obiekty energetyki wodnej ze względu na znaczącą często ingerencję w środowisko naturalne 

powinny być lokalizowane w sposób minimalizujący oddziaływanie. Dotyczy to przede wszystkim presji w 

zakresie149: 

� ograniczania możliwości przemieszczania się ryb, płazów, gadów; 

� likwidacji miejsc bytowania zwierząt oraz likwidacji drzewostanu w wyniku zwiększenia piętrzenia w cieku 

i zalania części doliny; 

� możliwości wystąpienia abrazji lub erozji dnia w przypadku elektrowni wodnych lokalizowanych na 

zbiornikach wodnych; 

� hałasu związanego z pracą sprzętu budowlanego i transportowego podczas budowy; 

� ingerencji w krajobraz. 

Niekorzystnym oddziaływaniom elektrowni wodnych na środowisko można skutecznie zapobiegać lub je 

minimalizować. 

 

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii definiuje hydroenergię jako energię spadku śródlądowych wód 

powierzchniowych, z wyłączeniem energii uzyskiwanej z pracy pompowej w elektrowniach szczytowo – 

pompowych lub elektrowniach wodnych z członem pompowym. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko: 

� do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zaliczane są: 

- zapory lub inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania i stałego retencjonowania 

(gromadzenia) nie mniej niż 10 mln m3 nowej lub dodatkowej masy wody; 

- budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m; 

� do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczane są: 

- pozostałe budowle piętrzące na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody (parkach narodowych, rezerwatach przyrody, 

parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, obszarach Natura 2000, użytkach 

ekologicznych, zespołach przyrodniczo – krajobrazowych), lub w otulinach form ochrony przyrody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 3 tej ustawy (parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków 

                                                 
147 http://energiaodnawialna.net 
148 Lewandowski W., Proekologiczne odnawialne źródła energii, Warszawa 2007, WNT. 
149 Lewandowski W., Proekologiczne odnawialne źródła energii, Warszawa 2007, WNT. 
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krajobrazowych), z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokość mniejszą niż 1 m 

realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych 

ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody, 

- pozostałe budowle piętrzące, jeżeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych na których nie istnieją 

budowle piętrzące wodę, 

- pozostałe budowle piętrzące na wysokość nie mniejszą niż 1 m, 

- elektrownie wodne. 

 

WYKAZ OBIEKTÓW NA TERENIE KKSOF: 

 

W granicach KKSOF zlokalizowane są następujące obiekty energetyki wodnej: 

� miasto Kędzierzyn – Koźle: w Koźlu, na rzece Odrze, o mocy około 1 MW; 

� gmina Zawadzkie: 

- Żędowice: na rzece Małej Panwi, o mocy 48 kW, 

- Żędowice: na rzece Małej Panwi, o mocy 75 kW. 

 

Ponadto w gminie Reńska Wieś (obręb Poborszów) zlokalizowane są obiekty stopnia wodnego Januszkowice. 

Elektrownia wodna zlokalizowana jest już poza granicami gminy Reńska Wieś. 

 

OBSZARY PREDYSPONOWANE DO ROZWOJU ENERGETYKI WODNEJ: 

 

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na obszarze województwa 

opolskiego istnieją dogodne warunki dla lokalizacji Małych Elektrowni Wodnych (MEW), które stanowią większość 

planowanych w przyszłości źródeł energii odnawialnej. Zaliczono do nich jedną inwestycję w granicach KKSOF: 

elektrownię wodną na istniejącym stopniu wodnym w Koźlu. 

 

Zgodnie z ustaleniami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny 

przeznaczone lub predysponowane pod lokalizację obiektów energetyki wodnej wyznaczono w gminach: 

� Reńska Wieś: jako dopuszczenie, w pierwszej kolejności poprzez wykorzystanie istniejących piętrzeń na 

rzekach: Odra, Ligocki Potok i Olcha; 

� Strzelce Opolskie: jako dopuszczenie na rzece Jemielnicy, pod warunkiem braku istotnego wpływu na 

walory przyrodnicze; 

� Ujazd: jako dopuszczenie budowy małych elektrowni wodnych o mocy nieprzekraczającej 100 kW (z 

wyłączeniem instalacji na potrzeby obiektów użyteczności, w przypadku których dopuszczalne jest 

przekroczenie wyznaczonego poziomu mocy); 

� Zawadzkie: istniejące obiekty. 

 

Ponadto planowana jest elektrownia wodna o mocy 49,8 kW w gminie Bierawa, w obrębie Bierawa (działki nr 

1121 oraz 842/1), na rzece Bierawce. 

 

W wyniku analizy dokonanej na potrzeby niniejszego dokumentu określa się za zasadne kierunki rozwoju 

energetyki wodnej ustalone w PZPWO oraz w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin. Potencjał rozwojowy energetyki wodnej powinien się skupiać w pierwszej kolejności na 

wykorzystaniu istniejących piętrzeń oraz na lokalizacji małych elektrowni wodnych, przy uwzględnieniu wszystkich 
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środowiskowych uwarunkowań i ograniczeń. Dodatkowo należy rozważyć lokalizację małych elektrowni wodnych 

na dopływach Odry, szczególnie na ciekach o korzystnych przepływach (np.: Cisek, Dzielniczka, Olcha, Ligocki 

Potok). Lokalizacja obiektów energetyki wodnej potencjalnie możliwa będzie także na projektowanym zbiorniku 

przeciwpowodziowym „Kotlarnia” na rzece Bierawce. Proponuje się także rozważenie możliwości lokalizacji 

małych elektrowni wodnych na planowanych zbiornikach małej retencji (Jaryszów, Jemielnica, Łąki Kozielskie i 

Wronin). Ocenia się, że nie ma już większych możliwości dla lokalizacji dodatkowych elektrowni wodnych na 

rzekach Odrze i Małej Panwi ze względu na brak potencjału oraz ograniczenia środowiskowe i techniczne. 

 

9.5.6. Instalacje fotowoltaiczne. 

 

CHARAKTERYSTYKA: 

 

Energię słoneczną wykorzystuje się bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej przy pomocy fotoogniw – jest 

to tak zwana energia fotowoltaiczna oraz do produkcji energii cieplnej. Ogniwa fotoelektryczne, wykonane z 

półprzewodników na bazie krzemu charakteryzują się dużą niezawodnością i długą żywotnością. Są one jednak 

stosunkowo mało wydajne i bardzo kosztowne. Ich podstawową wadą jest wysokie zapotrzebowanie na 

powierzchnię instalacyjną. Energia wytwarzana przez takie ogniwa jest w tej chwili kilka razy droższa od energii 

wytwarzanej w konwencjonalny sposób. Najpopularniejszym i najtańszym urządzeniem jest obecnie kolektor 

słoneczny. Pochłania on promieniowanie i następnie przekazuje energię cieplną wodzie, która przepływając przez 

niego ogrzewa się do temperatury 40 – 65 °C. System ten najczęściej wykorzystuje się w rolnictwie i do 

podgrzewania wody do celów gospodarczych głównie w domkach jednorodzinnych. Prawidłowo dobrana 

instalacja słoneczna zapewniająca 95 % absorbcji promieniowania słonecznego może zaspokoić 50 – 60 % 

zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię cieplną. Kolektor słoneczny to urządzenie zamieniające 

energię słoneczną na energię cieplną. Najczęściej wykorzystywane są płaskie kolektory słoneczne. Ogniwa 

fotowoltaiczne są urządzeniami półprzewodnikowymi typu p–n, służącymi do bezpośredniej zamiany energii 

promieniowania słonecznego na energię elektryczną150. 

 

Lokalizacja farm fotowoltaicznych powinna uwzględniać analizę wpływu na środowisko, przede wszystkim na 

rośliny, zwierzęta, siedliska i krajobraz. Tereny o znacznej powierzchni zajęte przez panele słoneczne są 

wyłączone do czasu likwidacji inwestycji z produkcji rolnej lub innego użytkowania terenu. W przypadku 

niewłaściwej lokalizacji może to prowadzić do zaniku siedlisk przyrodniczych lub zakłócenia szlaków migracyjnych 

zwierząt. Wpływ farm fotowoltaicznych na ptaki dotyczy utraty siedlisk i miejsc żerowania, a także zagrożeń 

wynikających z funkcjonowania przyłączy sieci elektroenergetycznych. Należy zaznaczyć jednak, że stan wiedzy i 

badań nad oddziaływaniami obiektów fotowoltaiki na środowisko jest niewystarczający151. 

 

Zabudowa terenu instalacjami fotowoltaicznymi, potoczne zwana farmami fotowoltaicznymi, traktowana jest jak 

zabudowa produkcyjna. W związku z tym należy lokalizować takie obiekty z uwzględnieniem wymogu uzyskania 

zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Ponadto według odnośnego 

Rozporządzenia Rady Ministrów przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

jest zabudowa farmami fotowoltaicznymi o powierzchni zabudowy152 nie mniejszej niż: 

                                                 
150 http://energiaodnawialna.net 
151 Tryjanowski P., Łuczak A., Wpływ elektrowni słonecznych na środowisko przyrodnicze, Czysta Energia nr 1/2013. 
152 Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą 
powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia. 
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� 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 

ustawy o ochronie przyrody (parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, 

obszarach chronionego krajobrazu, obszarach Natura 2000, użytkach ekologicznych, zespołach 

przyrodniczo – krajobrazowych), lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 1 – 3 tej ustawy (parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych); 

� 1 ha na obszarach innych niż wymienione powyżej. 

 

WYKAZ OBIEKTÓW NA TERENIE KKSOF: 

 

Na terenie KKSOF zlokalizowana jest tylko jedna farma fotowoltaiczna: 

� gmina Zawadzkie: w obrębie Żędowice na powierzchni 1,30 ha (z czego na powierzchni 0,60 ha 

rozmieszczone są panele fotowoltaiczne), o mocy do 1 MW. 

 

OBSZARY PREDYSPONOWANE DO ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH: 

 

Zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego wskazują na marginalne znaczenie 

fotowoltaiki na obszarze województwa opolskiego. PZPWO ustala jednak jako jeden z kierunków działań 

promowanie instalacji kolektorów słonecznych dla celów grzewczych, znacznie zmniejszających ilości zużycia 

konwencjonalnych nośników energii (prąd, gaz, węgiel) w gospodarstwach domowych. 

 

Zgodnie z ustaleniami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny 

przeznaczone lub predysponowane pod lokalizację instalacji fotowoltaicznych wyznaczono w gminach: 

� Pawłowiczki: jako dopuszczenie do realizacji (bez wyznaczonych terenów) – w praktyce oznacza to 

wyłącznie wybrane tereny w obrębie Urbanowice (jako niewymagające uzyskania zgody na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze); 

� Polska Cerekiew: jako dopuszczenie do realizacji (bez wyznaczonych terenów) – w praktyce oznacza to 

brak możliwości lokalizacji bez uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze; 

� Reńska Wieś: jako dopuszczenie do realizacji (bez wyznaczonych terenów); 

� Leśnica, w obrębach: Dolna, Leśnica, Łąki Kozielskie, Zalesie Śląskie; 

� Ujazd, w obrębach: Niezdrowice, Nogowczyce, Olszowa, Sieroniowice, Ujazd, Zimna Wódka (jako 

tereny dopuszczonej lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW), a także na pozostałych terenach przeznaczonych pod zabudowę w zakresie 

instalacji o mocy nieprzekraczającej 100 kW (z wyłączeniem instalacji na potrzeby obiektów 

użyteczności, w przypadku których dopuszczalne jest przekroczenie wyznaczonego poziomu mocy); 

� Zawadzkie: na wyznaczonych terenach w Kielczy, Żędowicach i Zawadzkiem instalacje o łącznej mocy 

przekraczającej 100 kW, a na pozostałych terenach U/P o łącznej mocy nieprzekraczającej 100 kW. 

 

Poddając analizie uwarunkowania lokalizacyjne instalacji fotowoltaicznych w granicach KKSOF należy stwierdzić, 

że istnieją szanse rozwoju tego działu energetyki odnawialnej. Skalę rozwoju należy określić jako lokalną ze 

względu na ograniczenia lokalizacyjne. Preferowane do lokalizacji instalacji fotowoltaicznych uznaje się tereny w 

centralnej i północnej części subregionu: 

� przemysłowe i gruntów rolnych o średniej (klasy bonitacyjnej IVb) i niskiej przydatności dla rolnictwa 

(klas bonitacyjnych V i VI); 

� o ekspozycji południowej; 
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� zlokalizowane poza obszarowymi formami ochrony przyrody. 

 

Większą rolę należy przypisać mikroinstalacjom fotowoltaicznym wykorzystywanym w prosumenckiej produkcji 

energii. Ich rozwój na całym obszarze KKSOF należy uznać za możliwy i wskazany, o ile z powodów ochrony 

zabytków i krajobrazu kulturowego nie zostaną wprowadzone ograniczenia co do lokalizacji takich instalacji. 

 

9.5.7. Biogazownie. 

 

CHARAKTERYSTYKA: 

 

Biogazowniami określa się instalacje produkcyjne do wytwarzania biogazu z biomasy, odchodów zwierzęcych, 

odpadów organicznych i poubojowych, a także z osadów pościekowych. Zasadniczo biogazownie można 

podzielić na: 

� biogazownie przemysłowe, lokalizowane na obiektach infrastruktury technicznej: składowiskach 

odpadów i oczyszczalniach ścieków; 

� biogazownie rolnicze. 

 

Funkcjonowanie biogazowni wiąże się z oddziaływaniem na środowisko w zakresie153: 

� emisji zanieczyszczeń do powierza atmosferycznego, takich jak: tlenek węgla, dwutlenek azotu, 

dwutlenek siarki, pył, węglowodory aromatyczne oraz substancje odorowe, w szczególności 

siarkowodór; 

� zanieczyszczenia środowiska wodno – gruntowego ściekami, zwłaszcza związkami azotu; 

� hałasu emitowanego przez urządzenia techniczne i środki transportu; 

� ryzyka wybuchu biogazu. 

Z powyższych względów przy lokalizacji biogazowni należy uwzględniać potencjalne oddziaływania pod kątem 

presji na środowisko i tereny osadnicze. 

 

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii definiuje biogaz i biogaz rolniczy jako: 

� biogaz – gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub 

roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;  

� biogaz rolniczy – gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów 

ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub 

pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy 

roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu 

pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów 

 

Według wymienionego wyżej Rozporządzenia Rady Ministrów przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko są: 

� instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu 

rolniczego (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne) o zainstalowanej mocy elektrycznej 

nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego 

do innych celów niż produkcja energii elektrycznej; 

                                                 
153 Trzebiński J., Biogazownia rolnicza zagrożenia dla środowiska, WIOŚ w Rzeszowie, Boguchwała 2012. 
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� instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów (inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 

41 – 46 Rozporządzenia), z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego (w rozumieniu 

przepisów ustawy Prawo energetyczne) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub 

wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż 

produkcja energii elektrycznej. 

 

W granicach KKSOF obecnie nie są zlokalizowane biogazownie. 

 

OBSZARY PREDYSPONOWANE DO ROZWOJU BIOGAZOWNI: 

 

Zgodnie z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego biogazownie rolnicze 

oraz instalacje do produkcji biogazu na bazie oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów komunalnych stanowić 

będą jedne z kierunków działań w zakresie szerszego wykorzystania potencjału energii biomasy. 

 

Zgodnie z ustaleniami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tereny 

przeznaczone pod lokalizację biogazowni wyznaczono w gminach: 

� Pawłowiczki: jako dopuszczenie do realizacji (bez wyznaczonych terenów); 

� Polska Cerekiew: jako dopuszczenie do realizacji (bez wyznaczonych terenów); 

� Reńska Wieś: na wyznaczonych obszarach planowanej działalności gospodarczej; 

� Leśnica: jako dopuszczenie na wybranych terenach rolnych; 

� Strzelce Opolskie: jako dopuszczenie wykorzystania biogazu ze składowiska odpadów w Szymiszowie 

oraz na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich; 

� Ujazd: jako dopuszczenie budowy biogazowni rolniczej o mocy powyżej 100 kW na obszarze RE, 

dopuszczenie budowy mikroinstalacji na terenach RM1, małych instalacji na terenach RM2 oraz mikro– i 

małych instalacji na terenach RU1 i RU2; 

� Zawadzkie: w obrębie Kielcza teren urządzeń odgazowania składowiska odpadów z wykorzystaniem 

gazu do celów energetycznych o mocy przekraczającej 100 kW. 

Ponadto planowana jest biogazownia w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Szkolnej 15. 

 

Jako że biogazownie należą do tej grupy obiektów energetyki odnawialnej, która budzi największe obawy i 

sprzeciw lokalnych społeczności, każdorazowo proponuje się dokładną analizę lokalizacji pod kątem wpływu na 

środowisko i komfort osadnictwa. Szczególnym ograniczeniom postuluje się obejmować lokalizacje biogazowni w 

miejscach narażonych na szybkie przedostawanie się substancji odorowych na tereny mieszkaniowe. Proponuje 

się zatem lokalizowanie biogazowni na terenach rolniczych i przy obiektach infrastruktury technicznej 

(składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków), a więc w rejonach o ograniczonym wpływie na tereny zabudowy 

mieszkaniowej. Rejony predysponowane do lokalizacji biogazowni na terenie KKSOF dotyczą przede wszystkim 

strefy obszarów rolnych Płaskowyżu Głubczyckiego oraz strefy przemysłowo – rolnej europejskiego korytarza 

transportowego. 
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9.5.8. Pozostałe odnawialne źródła energii. 

 

CHARAKTERYSTYKA: 

 

Do pozostałych odnawialnych źródeł energii, mających znaczenie na terenie KKSOF, należy zaliczyć biomasę (z 

wyłączeniem już omówionego biogazu) i energię geotermalną. 

 

W projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii sformułowano następujące definicje: 

� biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają 

biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz 

przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla 

zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 

11 grudnia 2009 roku ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji 

publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009 roku, z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają 

zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i 

komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania 

odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów 

ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z 

termicznego przekształcania odpadów;  

� dedykowana instalacja spalania biomasy – instalacja odnawialnego źródła energii, w której są spalane 

wyłącznie biomasa, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny albo biomasa, biogaz, biogaz rolniczy lub 

biopłyny i paliwo pomocnicze;  

� energia geotermalna – energia o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w postaci ciepła pod 

powierzchnią ziemi; 

 

Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. Najczęściej wykorzystywana jest 

jako paliwo do kotłów grzewczych, w tym na zasadach prosumenckich. Stanowi dobrą alternatywę dla paliw 

konwencjonalnych. Rozwój tej dziedziny energetyki odnawialnej wiąże się z zapotrzebowaniem na uprawy 

celowe. 

 

Energia geotermalna na obszarze KKSOF może być wykorzystywana w sposób opłacalny w wymiennikach 

ciepła, takich jak na przykład pompy ciepła. Jako instalacje wspomagające bilans energetyczny na poziomie 

prosumenckim powinny być traktowane jako ważny czynnik rozwoju energetyki odnawialnej. 

 

W granicach KKSOF nie są zlokalizowane pozostałe obiekty odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 

100 kW. 
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OBSZARY PREDYSPONOWANE DO ROZWOJU POZOSTAŁYCH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII: 

 

Według ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego główne kierunki działań w 

zakresie szerszego wykorzystania potencjału energii biomasy obejmować będą między innymi: 

� spalanie biomasy w produkcji ciepła technologicznego oraz dla potrzeb bytowych, poprzez budowę 

elektrociepłowni oraz kotłowni, 

� zakładanie upraw roślin energetycznych. 

PZPWO jako obszary predysponowane do produkcji energii z biomasy w granicach KKSOF wskazuje na gminy: 

Bierawa, Kędzierzyn – Koźle, Pawłowiczki i Strzelce Opolskie. PZPWO jako główny kierunek działań w zakresie 

szerszego wykorzystania potencjału energii geotermalnej zastąpienie lokalnych kotłowni przez układy z pompą 

ciepła. Jako granicę obszaru predysponowanego do wykorzystania energii geotermalnej wskazano linię 

przebiegającą przez gminę Leśnica i Ujazd, obszar ten obejmuje więc części gmin Leśnica i Ujazd oraz gminy: 

Strzelce Opolskie, Jemielnica i Zawadzkie. 

 

W studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin KKSOF nie ustalono terenów pod 

lokalizację obiektów energetyki odnawialnej w zakresie biomasy i geotermii. Część studiów odnosi się do tej 

tematyki ogólnie i podobnie jak w przypadku innych gałęzi energetyki odnawialnej niezbędne jest szczegółowe i 

precyzyjne odniesienie się do tego zagadnienia. 

 

Poddając analizie uwarunkowania lokalizacyjne obiektów energetyki odnawialnej w zakresie biomasy i geotermii 

w granicach KKSOF należy stwierdzić, że istnieją możliwości prosumenckiego rozwoju. Dotyczy to przede 

wszystkim mikroinstalacji mających charakter wspierający system energetyczny, lokalizowanych na terenach 

zabudowy całego subregionu. 

 

9.5.9. Podsumowanie. 

 

Możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w granicach KKSOF należy uznać za przeciętne. 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 

ograniczają wykorzystanie zasobów naturalnych na cele energetyczne. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym 

są opory społeczne, szczególnie istotne w kontekście lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni. 

 

Generalnie należy uznać, że podstawowym aspektem rozwoju energetyki odnawialnej będą instalacje 

realizowane w systemie prosumenckim. Powinny pełnić szczególną rolę w bilansie energetycznym gmin i być 

wspierane mechanizmami administracyjno – ekonomicznymi. W szczególności powinno się wspierać rozwój 

mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz geotermalnych (głównie pomp ciepła), których funkcjonowanie nie wymaga 

szczególnego umocowania w dokumentach planistycznych.  

 

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych na skalę gospodarczą powinna skupiać się na: 

� energetyce wiatrowej, lokalizowanej przede wszystkim w południowej części subregionu, w gminach: 

Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś; 

� energetyce wodnej, głównie małych elektrowni wodnych, z wykorzystaniem: 

- istniejących stopni wodnych oraz planowanych obiektów hydrotechnicznych; 
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- cieków wodnych o dużym potencjale przepływu, występujących przede wszystkim na Płaskowyżu 

Głubczyckim i w Kotlinie Raciborskiej; 

- projektowanego zbiornika przeciwpowodziowego „Kotlarnia” na rzece Bierawce; 

- planowanych zbiorników małej retencji; 

� energetyce słonecznej, lokalizowanej przede wszystkim w centralnej i północnej części KKSOF, na 

gruntach o średniej lub niskiej przydatności rolniczej, o ekspozycji południowej; 

� biogazowniach lokalizowanych na terenach rolniczych i przy obiektach infrastruktury technicznej oraz w 

rejonach o ograniczonym wpływie na komfort osadnictwa, szczególnie w strefie obszarów rolnych 

Płaskowyżu Głubczyckiego oraz w strefie przemysłowo – rolnej europejskiego korytarza transportowego. 

 

Jednocześnie należy nadmienić, że wzmacnianie rozwoju energetyki odnawialnej może wpłynąć na rozwój innych 

gałęzi gospodarki istotnych dla terenu KKSOF, a przede wszystkim rolnictwa poprzez tworzenie popytu na 

uprawy energetyczne i biomasę. Ponadto rozwój odnawialnych źródeł energii podkreślać będzie proekologiczny 

charakter subregionu. 

 

9. 6. Ciepłownictwo. 

 

9.6.1. Centralne systemy ciepłownicze. 

 

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.  

 

W Kędzierzynie – Koźlu energetyką cieplną zajmuje się Miejski Zakład Energetyki Cieplnej (MZEC) sp. z o.o. 

Źródła ciepła należące do spółki dostarczają około 20 % sprzedawanej energii cieplnej. Pozostałe 80 % 

zapotrzebowania na ciepło zaspokajane jest przez kotłownię Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”. MZEC pracuje w 

oparciu o następujące kotłownie: 

� K1 – ciepłownia w Zakładach Azotowych przy ul. Mostowej o mocy 65 MW; 

� K2 – kotłownia przy ul. Bema o mocy 10 MW; 

� K3 – kotłownia przy ul. Piastowskiej o mocy 21 MW; 

� K4 – kotłownia „KOFAMA”. 

Paliwem dla kotłowni jest przede wszystkim węgiel kamienny. MZEC zarządza siecią przesyłową o łącznej 

długości 54,075 km. Sieci przesyłowe podzielone są na cztery rejony: 

� sieć ciepłownicza nr 1, dostarczająca ciepło dla odbiorców osiedli: Leśna, Piastów, Pogorzelec, 

Śródmieście i Wschód; 

� sieć ciepłownicza nr 2, dostarczająca ciepło dla odbiorców dzielnicy Koźle; 

� sieć ciepłownicza nr 3, dostarczająca ciepło dla odbiorców Osiedli Azoty i Zacisze; 

� sieć ciepłownicza nr 4, dostarcza ciepło dla odbiorców Osiedla KOFAMA. 

MZEC dysponuje rezerwami mocy w źródłach oraz sieciach cieplnych i oferuje możliwość przyłączenia kolejnych 

budynków mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej do sieci. Odrębne systemy ciepłownicze w 

Kędzierzynie – Koźlu tworzą także kotłownie na gaz ziemny wysokometanowy, zlokalizowane przy ulicach 

Piastowskiej (o mocy 16,65 MW) i Tuwima (o mocy 5,15 MW). 
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Na terenie miasta Strzelce Opolskie jedynym źródłem zasilającym system ciepłowniczy jest kotłownia K–452, 

zlokalizowana przy ul. Strzelców Bytomskich. Stanowi ona własność Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA. 

Kotłownia posiada 2 jednostki kotłowe: typu WR–15 o mocy 15 MW opalana węglem kamiennym i typu WR–15N 

o mocy 15 MW opalana węglem kamiennym i biomasą. Istniejący scentralizowany system ciepłowniczy na terenie 

Strzelec Opolskich zaspakaja w około 41 % całkowite zapotrzebowanie cieplne (z uwzględnieniem przemysłu) w 

zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji. Obecny system posiada około 36 % 

rezerw mocy, które umożliwiają podłączanie nowych odbiorców bez konieczności ponoszenia dodatkowych 

nakładów inwestycyjnych na rozbudowę systemu. 

 

Podstawowym źródłem ciepła na terenie miasta Zawadzkie jest ciepłownia przy ul. Paderewskiego, która 

obsługuje głównie budynki wspólnot mieszkaniowych, komunalne oraz biurowe. Moc zainstalowana w ciepłowni 

wynosi 8,8 MW. Paliwem jest miał węglowy. Łączna długość sieci ciepłowniczej na terenie miasta wynosi 8,5 km. 

Biorąc pod uwagę istniejące zapotrzebowanie można uznać, że sieć ciepłownicza jest dobrze rozwinięta głównie 

w centralnej części miasta. Przy ul. Opolskiej zlokalizowana jest kotłownia na gaz ziemny, obsługująca przyległe 

budynki. 

 

9.6.2. Lokalne systemy ciepłownicze. 

 

Miasta Leśnica i Ujazd nie posiadają charakterystycznych dla obszarów miejskich scentralizowanych systemów 

ciepłowniczych opartych na jednym dużym źródle ciepła. Gospodarka cieplna opiera się tam przede wszystkim na 

indywidualnych źródłach ogrzewania bądź na lokalnych kotłowniach, a więc na wielu rozproszonych systemach 

dostarczania energii. Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej mocy cieplnej. Przykładowo w Ujeździe tylko 2 

kotłownie mają moc od 1 MW (ul. Słoneczna) do 2 MW (kotłownia dawnej Opolskiej Fabryki Mebli, obecnie Meble 

„Pyka”). Przeważają indywidualne kotłownie zasilające poszczególne budynki wielorodzinne i użyteczności 

publicznej. Szacuje się, że potrzeby cieplne zaspokajane są w około 20 % poprzez kotłownie lokalne oraz w około 

80 % poprzez ogrzewanie indywidualne. Potrzeby grzewcze pokrywane są w większości na paliwo 

wysokoemisyjne (węgiel, koks). Część obiektów użyteczności publicznej, usługowych i zakładów produkcyjnych 

posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe bądź gazowe. Podobna struktura zaopatrzenia w ciepło dotyczy 

nieobjętych scentralizowanymi systemami ciepłowniczymi rejonów Kędzierzyna – Koźle, Strzelec Opolskich i 

Zawadzkiego. 

 

Potrzeby grzewcze mieszkańców rejonów wiejskich (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) pokrywane są ze 

źródeł indywidualnych, do których należą głównie piece opalane węglem kamiennym i jego pochodnymi, węglem 

brunatnym, drewnem oraz olejem opałowym lub gazem propan – butan. 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. Paliwem najczęściej jest węgiel kamienny, rzadziej olej opałowy i inne źródła.  

 

9.6.3. Rozwój systemów ciepłowniczych i ograniczenie niskiej emisji. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego realizacja celu dotyczącego 

rozbudowy i modernizacji infrastruktury powinna polegać między innymi na zapewnieniu bezpieczeństwa 

energetycznego poprzez poprawę pewności zasilania (modernizację istniejących źródeł energii), wzrost 

niezawodności i jakości dostaw ciepła, wdrażanie idei oszczędności energii oraz optymalizacji wytwarzania 
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energii przez produkcję energii w układach skojarzonych i wzrost wykorzystania energii odnawialnej, a także 

poprzez systematyczną poprawę stanu środowiska przyrodniczego dzięki rozszerzeniu na obszar całego 

województwa programu likwidacji niskiej emisji. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… w zakresie dotyczącym stricte ciepłownictwa nie wykreowały 

osobnego celu. Działania związane z rozwojem infrastruktury ciepłowniczej ujęte są w szerszym dziale 

dotyczącym „efektywnej gospodarki energetycznej, ochrony gleb, powietrza i środowiska naturalnego”. Łączą one 

w sobie szereg przedsięwzięć związanych z ekologicznym transportem, rozbudową sieci gazowej i 

elektroenergetycznej, rozwojem instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii oraz eliminacją niskiej 

emisji, służących poprawie stanu czystości powietrza atmosferycznego (projekt „czyste powietrze”). Głównym 

celem rozwojowym dotyczącym projektu zintegrowanego „czyste powietrze” w Subregionie Kędzierzyńsko – 

Kozielskim jest według Programu ZIT… „poprawa jakości powietrza (między innymi) poprzez inwestycje 

wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej oraz programów ochrony powietrza”. 

 

Obecny sposób zaopatrzenia w energię cieplną, poza kotłowniami olejowymi i gazowymi, jest niekorzystny z 

punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na 

terenie miast i miejscowości wiejskich w subregionie jest niska emisja. W sezonie grzewczym (X – IV) sieć 

lokalnych kotłowni opalanych węglem i jego pochodnymi powoduje w okresie zimowym tak zwaną niską emisję 

czyli koncentrację 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 deszczów, mgieł i osadów.  

 

Oczekiwany dalszy rozwój funkcji produkcyjnych i usługowych powinien być poprzedzony szeregiem działań 

zmierzających do poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć jest zmiana 

systemu ogrzewania. Wymogi ochrony powietrza atmosferycznego wymuszają potrzebę podjęcia inicjatyw 

związanych ze zmianą obecnego rodzaju paliw używanych do celów grzewczych, szczególnie węgla i drewna, w 

kierunku szerszego wykorzystania paliw uznawanych za ekologiczne. Kotłownie, zarówno w budynkach 

użyteczności publicznej jak i w zabudowie wielorodzinnej oraz indywidualnej, zasilane obecnie węglem 

kamiennym i jego pochodnymi, proponuje się zastąpić w miarę możliwości gazem ziemnym (wysoce 

prawdopodobne wydaje się być rozszerzenie gazyfikacji poszczególnych gmin, służącej również potrzebom 

grzewczym), energią elektryczną, wykorzystaniem pomp cieplnych czy energii z biomasy, a także częściowo z 

wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych. Zmiana systemu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej 

oraz w budynkach wielorodzinnych, tworzących spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe jest technicznie, a 

zwłaszcza ekonomicznie uzasadniona i już się częściowo dokonała. O wiele bardziej skomplikowana będzie 

eliminacja pieców węglowych w gospodarstwach indywidualnych (zabudowania jednorodzinne i zagrodowe). 

Obecnie budżetów poszczególnych gmin nie stać na bezpośrednie finansowe wsparcie takich inwestycji. Należy 

jednak rozważyć możliwość wdrożenia systemów wsparcia, np.: w postaci częściowych zwolnień z podatków od 

nieruchomości dla gospodarstw modernizujących system grzewczy. W największych miastach subregionu należy 

rozwijać sieć scentralizowanych systemów ciepłowniczych, umożliwiających dostawę ciepła dla nowych 

odbiorców zamieszkujących zabudowania jednorodzinne, a także podłączanie budynków wielorodzinnych np.: w 

wyniku eliminacji lokalnych ciepłowni osiedlowych. Zgodnie z powyższym większość zadań ma charakter 

modernizacyjny i w niniejszej Koncepcji nie zakłada się potrzeby rezerwy nowych terenów służących budowie 
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większych kotłowni czy ciepłowni zasilanych paliwami konwencjonalnymi. Ewentualną rozbudowę sieci 

ciepłowniczych należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie dotyczącym infrastruktury technicznej. 

 

Termoizolacja (termomodernizacja) budynków wpływa na zmniejszenie zużycia energii i tym samym przynosi 

wymierne korzyści w postaci finansowej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Poszczególne gminy 

subregionu nie zmodernizowały jeszcze pod względem termoizolacyjnym wszystkich budynków użyteczności 

publicznej i planowane są działania w tym zakresie zgodnie z listą inwestycji zawartych w Programie ZIT… 

Termoizolacją budynków wielorodzinnych (poza komunalnymi) zajmują się ich właściciele (osoby indywidualne, 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, itp.). Właściciele posesji indywidualnych mogą starać się o 

dopłaty, a także o preferencyjne kredyty udzielane między innymi przez Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej (FOŚiGW) oraz Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ SA). Dodatkowo ze strony 

poszczególnych gmin należy rozważyć wsparcie termoizolacji budynków jednorodzinnych i zagrodowych poprzez 

możliwość częściowych zwolnień z podatków od nieruchomości oraz poprzez fachową informację o warunkach 

jakie trzeba spełnić aby uzyskać dofinansowanie lub kredyt na preferencyjnych warunkach np.: z Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Banku Ochrony Środowiska SA. 

 

9. 7. Telekomunikacja i łączność. 

 

Rejon KKSOF wyposażony jest w nowoczesne systemy telekomunikacyjne. Dzieje się tak dzięki włączeniu do 

central obsługujących przepływ automatyczny oraz inwestycjom poczynionym przez operatorów 

telekomunikacyjnych. Telefonia przewodowa dostępna jest we wszystkich miejscowościach. Umożliwia to 

nawiązanie łączności praktycznie z całym światem. Operujące na terenie KKSOF wiodące firmy 

telekomunikacyjne, to jest Orange (dawniej Telekomunikacja Polska SA) i Netia, zapewniają szeroką gamę usług. 

Są wśród nich usługi powszechne: telefoniczne, telegraficzne, teleksowe i telefaksowe oraz specjalistyczne w 

dziedzinie transmisji danych, radiokomunikacji i dostępu do internetu. Ponadto cały teren KKSOF jest w zasięgu 

działania operatorów telefonii bezprzewodowej i oferowanych przez nich nowoczesnych usług 

teleinformatycznych. Stacje bazowe telefonii komórkowej w postaci masztów zlokalizowane są na terenie 

następujących miejscowości: 

� gmina Bierawa: Bierawa, Grabówka, Kotlarnia, Stara Kuźnia; 

� gmina Cisek: brak; 

� gmina Kędzierzyn – Koźle (ulice: Jana Pawła II, Gliwicka, Piramowicza (także RTV), Mostowa, Zakątek); 

� gmina Pawłowiczki: Chrósty, Pawłowiczki; 

� gmina Polska Cerekiew: Witosławice; 

� gmina Reńska Wieś: brak; 

� gmina Jemielnica: Jemielnica; 

� gmina Leśnica: Dolna, Leśnica, Wysoka (także RTV); 

� gmina Strzelce Opolskie: Kadłub, Rozmierz, Rożniątów, Strzelce Opolskie; 

� gmina Ujazd: Jaryszów, Olszowa, Nogowczyce, Sieroniowice, Ujazd; 

� gmina Zawadzkie: Zawadzkie.  

 

Trudności z pozyskaniem szerokiej gamy najświeższych informacji dotyczących telekomunikacji, związane z 

zastrzeżeniem danych ze względu na konkurencję, spowodowały, że w poniższym tekście oraz tabeli 

analizowane są ostatnie ogólnodostępne dane publikowane w 2000 roku. Według danych za 1999 rok na terenie 
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KKSOF zarejestrowanych było 35957 łącz telefonii przewodowej w mieszkaniach. Na 1000 mieszkańców 

przypadały więc 202 numery telefoniczne. Ogólny poziom telefonizacji w subregionie, o którym świadczy liczba 

linii na 1000 mieszkańców był korzystniejszy od średniej dla województwa opolskiego. Statystycznie w 1999 roku 

1 osoba na 5 była abonentem telefonii przewodowej. Najwyższy wskaźnik zanotowano w Kędzierzynie – Koźlu (1 

osoba na 4), zaś najniższy w gminie Jemielnica (zaledwie 1 osoba na 12). Jeszcze bardziej miarodajnym był 

wskaźnik nasycenia telefonią na 1000 mieszkań, który w przypadku KKSOF również kształtował się korzystniej 

od średniej dla województwa. Statystycznie w 1999 roku 66 % mieszkań objętych było siecią telefonii analogowej 

(w województwie 63 %). Najwyższy wskaźnik zanotowano w Kędzierzynie – Koźlu (73 %), zaś najniższy w gminie 

Jemielnica (34 %). Obecnie sytuacja ta uległa zmianie, bowiem praktycznie każdy zainteresowany może zostać 

abonentem telefonii przewodowej oraz mobilnej i tym samym nasycenie telefonią stacjonarną jak i mobilną należy 

uznać za wystarczające z punktu widzenia potrzeb. Tak funkcjonujące usługi telekomunikacyjne są niezbędne w 

dzisiejszych realiach gospodarki rynkowej, z uwagi na zwiększone potrzeby telekomunikacyjne oraz 

teleinformatyczne mieszkańców, a zwłaszcza obecnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. 

 

Obecnie na terenie KKSOF funkcjonuje 35 placówek pocztowych154 co stanowi 17,24 % z ogółu placówek w 

województwie. Jest to współczynnik wyższy od udziału populacji (16,12 %) i powierzchni (12,76 %) jaką obejmuje 

KKSOF w ramach województwa. Blisko 1/3 (31,43 %) z ogółu placówek pocztowych w subregionie znajduje się w 

Kędzierzynie – Koźlu, zaś udział wszystkich miast subregionu wynosi 48,57 %. Nasycenie usługami łączności na 

terenie subregionu jest statystycznie większe niż średnio w województwie opolskim. Na 1 placówkę pocztową 

przypada 4625 mieszkańców (województwo 4948), na 10 tys. mieszkańców przypada 2,16 placówek 

(województwo 2,02), zaś na 10 km² przypada 0,29 placówek (województwo 0,22). Pod względem liczby ludności 

na 1 placówkę najkorzystniejszy wskaźnik charakteryzuje gminę Bierawa (2603), zaś najmniej korzystny gminę 

Reńska Wieś (8248). Dostępność usług łączności mierzona liczbą placówek na 10 tys. mieszkańców najlepiej 

przedstawia się w gminie Polska Cerekiew (4,69), zaś najmniej korzystnie w gminie Reńska Wieś (1,21). 

Wskaźnik gęstości placówek na 10 km² kształtuje się na poziomie od 0,89 w Kędzierzynie – Koźlu do zaledwie 

0,09 w gminie Jemielnica. Wartość przedstawionych współczynników dotyczących usług łączności uzależniona 

jest od liczby placówek pocztowych w korelacji z liczbą ludności i powierzchnią danej gminy. Tym samym 

najwyższe (najkorzystniejsze) wskaźniki gęstości placówek pocztowych notuje się przede wszystkim na terenie 

gmin miejskich, zaś najniższe na terenie gmin wiejskich, a zwłaszcza tych o stosunkowo dużej powierzchni. 

Natomiast wskaźnik dostępności do placówek pocztowych nierzadko najkorzystniejszy jest na terenie gmin 

wiejskich, charakteryzujących się niską populacją, pod warunkiem występowania tam przynajmniej 1 placówki 

pocztowej. Należy podkreślić, że ofertę usług łączności wzbogacają firmy kurierskie oraz sieć placówek firmy 

InPost. Jednak ze względu na fakt, że znaczna część placówek partnerskich firmy InPost świadczy usługi tylko 

jako „punkty awizo” nie brano ich pod uwagę w niniejszych obliczeniach. 

 

        
                                                 
154 Placówki Poczty Polskiej SA (Urzędy Pocztowe, Filie Urzędów Pocztowych i Agencje Pocztowe). 
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TABELA 135: Telekomunikacja w 1999 roku i łączność w 2014 roku. 

 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek Kędzierzyn 

– Koźle  

Pawłowiczki Polska 

Cerekiew 

Reńska 

Wieś 

Jemielnica Leśnica Strzelce 

Opolskie 

Ujazd Zawadzkie KKSOF 

razem 

Województwo 

Opolskie 

Linie telefoniczne 

ogółem155  

na 1000 ludności 

             

148,50 185,20 288,10 155,92 198,68 215,56 88,68 192,53 240,19 150,67 195,99 229,82 219,95 

             

Linie telefoniczne  

w mieszkaniach  

na 10000 mieszkańców 

             

126,94 171,19 248,45 138,17 181,44 196,59 84,76 166,25 212,62 142,64 172,74 201,79 188,82 

             

Linie telefoniczne  

w mieszkaniach  

na 1000 mieszkań 

             

424,98 635,17 728,28 468,39 584,25 698,44 339,79 631,71 740,49 534,45 584,56 660,69 632,17 

             

Placówki pocztowe156 3 1 11 2 2 1 1 3 7 1 3 35 203 

Udział (w %) w KKSOF 8,57 2,86 31,43 5,71 5,71 2,86 2,86 8,57 20,00 2,86 8,57 100 %  

Liczba ludności 

na 1 placówkę pocztową 

2603 5830 5745 3918 2133 8248 7147 2673 4472 6346 3959 4625 4948 

             

Liczba placówek 

pocztowych  

na 10000 mieszkańców 

             

3,84 1,72 1,74 2,55 4,69 1,21 1,40 3,74 2,24 1,58 2,53 2,16 2,02 

             

Liczba placówek 

pocztowych na 10 km² 

0,25 0,14 0,89 0,13 0,33 0,10 0,09 0,32 0,34 0,12 0,37 0,29 0,22 

             

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2000 i Poczta Polska SA, 2015. 

                                                 
 
155 Linie w mieszkaniach i w firmach. 
156 Poczta Polska SA. 
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Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego realizacja celu związanego z 

rozwojem systemów telekomunikacyjnych i informatycznych następować powinna poprzez zapewnienie pełnego 

dostępu do nowoczesnej sieci telefonicznej oraz stworzenie systemu usług informatycznych, dających możliwość 

połączeń wewnątrzregionalnych, międzynarodowych, w tym internetowych. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… nie odnoszą się do usług telekomunikacji i łączności. 

 

Generalnie na terenie KKSOF nie ma problemów z brakiem zasięgu sieci mobilnych, które wymagałyby 

poważnych inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. Według informacji poszczególnych Urzędów Gmin są 

jednak rejony gdzie moc sygnału uznaje się za niewystarczającą (gmina Bierawa: Dziergowice i Solarnia; gmina 

Cisek: Cisek, Dzielnica, Łany i Miejsce Odrzańskie; gmina Reńska Wieś: Pokrzywnica; gmina Zawadzkie: Kielcza 

i Żędowice). Powodem takiego stanu jest odległość od stacji bazowych, ale także gdzieniegdzie powodują to 

niekorzystne warunki fizjograficzne (położenie w dolinach, kompleksy leśne, itp.). W gminie Leśnica (poza 

miastem), w Centawie (gmina Jemielnica) oraz w Kielczy (gmina Zawadzkie) obserwuje się problemy dotyczące 

niewystarczającej przepustowości internetu. Należy więc zmodernizować infrastrukturę umożliwiającą dostęp do 

internetu szerokopasmowego, np.: poprzez radiodostęp. 

 

Poszczególne Gminy powinny rozpatrzyć możliwość zaoferowania ogólnodostępnego, bezprzewodowego 

dostępu do internetu, zwłaszcza w centralnych rejonach poszczególnych miast. Hotspot157 (ang. hot spot – 

„gorący punkt”) to otwarty punkt dostępu, umożliwiający połączenie z internetem, najczęściej za pomocą sieci 

bezprzewodowej opartej na standardzie Wi–Fi. Hotspoty są instalowane najczęściej w hotelach, restauracjach, 

lotniskach, dworcach, uczelniach, centrach handlowych, centrach miast i innych miejscach publicznych. 

Spotykane są również hotspoty prywatne udostępniane przez firmy swoim gościom lub klientom. Umożliwiają one 

posiadaczom komputerów przenośnych (laptopów), a także palmtopów, telefonów komórkowych i innych 

urządzeń (np.: odbiorników GPS) wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową podłączenie się i dostęp do 

internetu. Zasadne wydaje się, aby poza centralnymi rejonami poszczególnych miast, zasięg lokalnych hotspotów 

obejmował także tereny rekreacyjno – sportowe (parki, stadiony) oraz wszystkie obiekty użyteczności publicznej. 

 

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. 

 

9. 8. Gospodarka odpadami komunalnymi. 

 

9.8.1. Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

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. Odpady komunalne wytwarzane na terenach wiejskich charakteryzują się generalnie mniejszym 

                                                 
157 Definicja na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Hotspot_(WLAN) 
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udziałem materii organicznej i papieru. Relatywnie większa jest w nich zawartość tworzyw sztucznych oraz szkła. 

Najważniejszymi źródłami powstawania odpadów komunalnych bez względu na to czy jest to teren miejski czy 

wiejski są przede wszystkim gospodarstwa domowe, generujące odpady komunalne oraz obiekty infrastruktury 

społecznej takie jak: handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, służba zdrowia, obiekty turystyczne, itp., w których 

powstają odpady podobne do komunalnych. Te ostatnie powstają również w zakładach produkcyjnych. Odpady 

przemysłowe, w tym także niebezpieczne, wytwarzane są przez zakłady przemysłowe, zdarzają się również w 

strumieniu odpadów komunalnych. 

 

Nowa ustawa o gospodarowaniu odpadami (nowelizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach) 

sprawia, że to poszczególne gminy a nie właściciele nieruchomości decydują o tym gdzie trafią odpady, a także 

jaki podmiot będzie zajmował się ich wywozem. Dzięki temu w zamyśle powstaje nowy, sprawniejszy system 

gospodarowania odpadami, w którym więcej odpadów będzie segregowanych, czego wymagają normy Unii 

Europejskiej. Na mieszkańców nałożony został tak zwany podatek śmieciowy. Nowa ustawa dopuszcza trzy 

warianty naliczania podatku: opłata od mieszkańca (osoby), opłata od metra kwadratowego nieruchomości lub 

opłata uzależniona od ilości zużytej wody lub system mieszany. Na terenie KKSOF praktycznie w każdej gminie 

zdecydowano się na opłatę od mieszkańca (osoby), jedynie w Kędzierzynie – Koźlu jest to opłata od 

gospodarstwa domowego. W związku z ustawowym wymogiem objęcia każdego mieszkańca podatkiem 

śmieciowym można spodziewać zwiększonej ilości odbieranych odpadów.  

 

Odpady gromadzone są przez mieszkańców w workach i pojemnikach przeznaczonych na poszczególne frakcje 

(odpady zmieszane, papier, szkło, tworzywa sztuczne, itd.). Mieszkańcy zabudowań zagrodowych i 

jednorodzinnych wyposażeni są w worki na poszczególne frakcje, zaś mieszkańcy zabudowań wielorodzinnych 

(spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe) mają do dyspozycji pojemniki na poszczególne frakcje. Częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych uzależniona jest od szybkości ich zapełniania. W większości przypadków 

odpady zmieszane wywożone są dwa do czterech razy w miesiącu, w tym na zgłoszenie telefoniczne. Przeciętnie 

w ciągu roku na terenie KKSOF powstaje około 45000 Mg odpadów komunalnych.  

 

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 pierwotnie 15 gmin z powiatów kędzierzyńsko – kozielskiego 

krapkowickiego, prudnickiego i strzeleckiego utworzyło Związek Międzygminny „Czysty Region”. Spośród gmin 

wchodzących w skład KKSOF obecnie należą do niego: 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. 
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Na terenie KKSOF funkcjonują 2 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 składowisk odpadów 

poprzemysłowych i niebezpiecznych.  

 

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 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 – brak; 

� 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. 
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9.8.2. Kierunki rozwoju gospodarki odpadami. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego realizacja celów w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi, określonych w Planie gospodarki odpadami dla województwa opolskiego, 

powinny być prowadzona poprzez: 

� zwiększenie efektywności rozdziału strumienia odpadów i jego zagospodarowanie u źródła; 

� redukcję strumienia odpadów trafiających na składowisko, w szczególności frakcji ulegającej 

biodegradacji; 

� tworzenie i promocję rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej opartej na strumieniu odpadów lub 

odpadach zmagazynowanych; 

� zintegrowanie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi z zakładami zagospodarowania; 

� zapobieganie powstawaniu odpadów oraz minimalizacja ilości wytwarzania. 

 

Harmonijny, zrównoważony rozwój gospodarczy musi uwzględniać nowoczesną gospodarkę odpadami opartą na 

wielopoziomowym systemie gromadzenia, zbierania, segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Jest to 

bardzo ważne w kontekście wieloletnich ogólnoświatowych szacunków, które mówią o dwukrotnym wzroście 

liczby produkowanych odpadów w stosunku do wzrostu gospodarczego w danym roku. 

 

Mając na uwadze dbałość o stan środowiska naturalnego docelowo należy założyć następujące, podstawowe 

kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami: 

� zmniejszenie ilości wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na składowiska; 

� ograniczenie ilości odpadów komunalnych organicznych poprzez ich kompostowanie na miejscu 

powstawania; 

� objęcie wszystkich mieszkańców systemem segregacji odpadów; 

� niedopuszczanie do powstawania dzikich wysypisk; 

� wspieranie mieszkańców w działaniach związanych z usuwaniem azbestu poprzez wyspecjalizowane 

firmy wybrane przez gminę; 

� podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

 

Na terenie KKSOF planuje się utworzenie następujących stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych:  

� gmina Kędzierzyn – Koźle (przy RIPOK); 

� gmina Reńska Wieś – Długomiłowice (przy oczyszczalni ścieków); 

� gmina Leśnica – Leśnica (przy nieczynnym składowisku odpadów); 

� gmina Strzelce Opolskie – dokończenie budowy przy RIPOK w Szymiszowie; 

� gmina Ujazd (na etapie wyboru lokalizacji); 

� gmina Zawadzkie (na etapie wyboru lokalizacji). 

Stacjonarne PSZOK powinny powstać także na terenie gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki i Polska Cerekiew. 

Optymalną lokalizacją będą tereny zlokalizowane w obrębie oczyszczalni ścieków bądź byłych składowisk 

odpadów. Należy także wdrożyć system rozszerzający selektywną zbiórkę odpadów o kolejne frakcje: szmaty, 

kompost, osobno plastiki, osobno opakowania metalowe, małe elektrośmieci. System ten powinien opierać się 

przede wszystkim na poszerzonej ofercie odpowiednich przydomowych i/lub publicznych (ogólnodostępnych) 

pojemników na odpady. Złom i odpady wielkogabarytowe powinny być deponowane bezpośrednio na PSZOK. 

Należy także rozważyć możliwość komercyjnego zagospodarowania odpadów. Z racji tego, że surowce wtórne są 
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także towarem na rynku, poszczególne gminy w ramach Związku „Czysty Region” wraz z rozwojem segregacji 

odpadów „u źródła”, mogą odpłatnie przekazywać odpowiednio wyselekcjonowane odpady zainteresowanym 

odbiorcom. Korzyści finansowe jakie dzięki tej działalności odniosłyby samorządy, należałoby zainwestować w 

przedsięwzięcia proekologiczne. 

 

Zakłady zagospodarowania opadów, zarządzające nimi poszczególne gminy czy związki gmin powinny: 

� prowadzić działania edukacyjne dla mieszkańców w zakresie postępowania z wytwarzanymi odpadami i 

ich przetwarzaniem; 

� zwiększyć efektywność środowiskową przetwarzanych odpadów komunalnych; 

� uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi; 

� kontrolować system segregacji opadów; 

� kierować odpady do instalacji spełniających wymogi BAT (najlepszej dostępnej techniki); 

� analizować ilość potencjału technologicznego RIPOK oraz technologii instalacji zastępczych 

wskazanych w wojewódzkich planach gospodarki odpadami; 

� analizować potrzeby w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejących instalacji mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz budowy nowych instalacji mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania do termicznego unieszkodliwiania odpadów. 

 

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. 

 

9. 9. Melioracje i urządzenia wodne. 

 

9.9.1. Ewidencja urządzeń melioracyjnych i wodnych. 

 

Urządzenia melioracji wodnych służą regulacji stosunków wodnych w celu poprawienia zdolności produkcyjnej 

gleby oraz ułatwienia jej uprawy. Ponadto chronią użytki rolne przed powodziami. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 

Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.) dzieli urządzenia melioracji wodnych na podstawowe i 

szczegółowe.  

 

Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych należą: 

� budowle piętrzące, upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód; 

� stopnie i zbiorniki wodne; 

� kanały wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie; 

� rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m; 

� budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe; 

� stacje pomp. 
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Natomiast urządzenia melioracji wodnych szczegółowych obejmują: 

� rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie; 

� deszczownie z pompami przenośnymi; 

� rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m; 

� stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych; 

� ziemne stawy rybne oraz groble na obszarach nawadnianych; 

� systemy nawodnień grawitacyjnych. 

 

TABELA 136: Ewidencja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie KKSOF w 2013 roku (I).  

 

 

Gmina 

Użytki rolne zmeliorowane w ha % użytków rolnych zmeliorowanych 

Ogółem w tym: Ogółem w tym: 

grunty orne użytki zielone grunty orne użytki zielone 

Bierawa 1269 729 540 48,35 36,70 84,64 

Cisek 3478 2554 924 57,40 49,83 98,98 

Kędzierzyn – Koźle  986 648 338 36,30 29,90 61,57 

Pawłowiczki 3496 3136 360 25,41 23,78 63,03 

Polska Cerekiew 1402 962 440 25,83 19,20 100,00 

Reńska Wieś 3130 2053 1077 38,88 29,64 95,77 

Jemielnica 1054 687 367 26,79 23,92 34,55 

Leśnica 1589 918 671 22,64 14,97 75,73 

Strzelce Opolskie 2461 1413 1048 21,71 14,78 59,01 

Ujazd 513 131 382 9,21 2,73 49,15 

Zawadzkie 594 107 487 24,86 8,33 44,04 

KKSOF razem 19972 13338 6634 28,99 22,59 67,41 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędów Gmin, 2014 oraz WZMiUW Opole, Oddział Głubczyce, 2014 i 

WZMiUW Opole, Oddział Krapkowice, 2014. 

 

Według danych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddziały w Głubczycach i 

Krapkowicach, na terenie KKSOF łączna powierzchnia użytków rolnych zmeliorowanych wynosi 19972 ha, z 

czego gruntów ornych 13338 ha i użytków zielonych 6634 ha. Powyższe oznacza, że użytki rolne zmeliorowane 

stanowią 28,99 % ogólnej powierzchni użytków rolnych na terenie KKSOF, z czego grunty orne 22,59 %, a użytki 

zielone 67,41 %. Najwyższym odsetkiem użytków rolnych zmeliorowanych charakteryzują się gminy Cisek (57,40 

%) i Bierawa (48,35 %), a najniższym gmina Ujazd (9,21 %). W pozostałych gminach wskaźnik zmeliorowania 

ogółu użytków rolnych rozkłada się pomiędzy 20 a 40 %. Podobnie kształtują się wartości obrazujące meliorację 

gruntów ornych i użytków zielonych traktowanych odrębnie, przy czym w przypadku użytków zielonych, 

generalnie lepiej zmeliorowanych, bardzo wysokimi wskaźnikami charakteryzują się wszystkie gminy położone w 

dolinie rzeki Odry i na Płaskowyżu Głubczyckim, a więc ze znaczącym udziałem rolnictwa w strukturze 

gospodarczej i zagospodarowania terenu. 
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TABELA 137: Ewidencja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie KKSOF w 2013 roku (II).  

 

 

Gmina 

Sieć drenarska z budowlami 

Powierzchnia zdrenowana w ha % użytków rolnych zdrenowanych Budowle 

(sztuki) Ogółem w tym  

grunty orne 

Ogółem w tym  

gruntów ornych  

Bierawa 537 451 20,46 22,70 227 

Cisek 722 640 11,92 12,49 5 

Kędzierzyn – Koźle  447 388 16,46 17,90 69 

Pawłowiczki 2473 2285 17,97 17,33 193 

Polska Cerekiew 831 597 15,31 11,91 176 

Reńska Wieś 188 147 2,34 2,12 50 

Jemielnica 525 525 13,35 18,28 68 

Leśnica 778 594 11,09 9,69 266 

Strzelce Opolskie 911 699 8,03 7,31 158 

Ujazd 160 80 2,87 1,67 60 

Zawadzkie 210 11 8,79 0,86 51 

KKSOF razem 7782 6417 11,30 10,87 1323 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędów Gmin, 2014 oraz WZMiUW Opole, Oddział Głubczyce, 2014 i 

WZMiUW Opole, Oddział Krapkowice, 2014. 

 

Łączna powierzchnia użytków rolnych zdrenowanych wynosi 7782 ha, z czego 6417 ha gruntów ornych. 

Powyższe oznacza, że użytki rolne zdrenowane stanowią 11,30 % ogólnej powierzchni użytków rolnych na 

terenie KKSOF, natomiast grunty orne zdrenowane stanowią 10,87 % ogólnej powierzchni gruntów ornych. 

Należy nadmienić, że grunty orne zdrenowane stanowią 48,11 % ogólnej powierzchni gruntów ornych 

zmeliorowanych. Sieć drenarska obejmuje 1323 budowle, z czego 1055 to wyloty ze zbieraczy, a 268 to 

studzienki drenarskie. Najwyższy odsetek użytków rolnych zdrenowanych występuje w gminach: Bierawa (20,46 

%), Pawłowiczki (17,97 %) i Kędzierzyn – Koźle (16,46 %), zaś najniższy w gminach Reńska Wieś (2,34) i Ujazd 

(2,87 %). W pozostałych gminach wskaźnik zdrenowania ogółu użytków rolnych rozkłada się mniej więcej 

pomiędzy 10 a 15 %. Podobnie kształtuje się hierarchia dotycząca zdrenowania samych gruntów ornych, 

włączywszy do najwyższych wskaźników gminę Jemielnica, zaś do najniższych gminę Zawadzkie. 

 

TABELA 138: Ewidencja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie KKSOF w 2013 roku (III).  

 

 

Gmina 

Rowy i cieki naturalne 

Długość w km Długość w km na 100 ha Budowle 

(sztuki) ogółem w tym 

ubezpieczone 

powierzchni 

ogólnej 

użytków 

rolnych 

1 2 3 4 5 6 

Bierawa 41,515 3,000 0,350 1,582 131 

Cisek 132,395 30,000 1,863 2,185 449 

Kędzierzyn – Koźle  31,798 13,148 0,257 1,171 112 

Pawłowiczki 79,935 16,830 0,521 0,581 280 
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1 2 3 4 5 6 

Polska Cerekiew 60,197 5,580 1,001 1,109 131 

Reńska Wieś 145,103 15,000 1,479 1,802 444 

Jemielnica 62,800 24,000 0,553 1,596 267 

Leśnica 83,383 19,204 0,880 1,188 340 

Strzelce Opolskie 173,470 22,275 0,857 1,530 510 

Ujazd 45,479 7,647 0,546 0,816 112 

Zawadzkie 56,255 31,064 0,685 2,354 109 

KKSOF razem 912,330 187,748 0,759 1,324 2885 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędów Gmin, 2014 oraz WZMiUW Opole, Oddział Głubczyce, 2014 i 

WZMiUW Opole, Oddział Krapkowice, 2014. 

 

Całkowita długość rowów i cieków naturalnych, składających się na melioracje szczegółowe, wynosi na terenie 

KKSOF 912,330 km, w tym 187,748 km ubezpieczonych (20,58 %). Oznacza to, że średnio na każde 100 ha 

powierzchni ogólnej KKSOF przypada 0,759 km rowów i cieków naturalnych, zaś na każde 100 ha użytków 

rolnych przypada ich 1,324 km. Na powyższych rowach i ciekach melioracji szczegółowych zlokalizowanych jest 

2885 budowli, w tym: 

� 2635 przepustów, mostków, brodów; 

� 189 zastawek, wpustów i przepusto – zastawek; 

� 38 pręgów, stopni, bystrołęków; 

� 18 studzienek; 

� 5 lewarów i akweduktów. 

 

Z powyższego zestawienia wynika dodatkowo, że największa długość rowów i cieków naturalnych na 100 ha 

powierzchni ogólnej (ponad 0,759 km158) występuje na terenie gmin: Cisek, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, 

Leśnica i Strzelce Opolskie, zaś na 100 ha ogólnej powierzchni samych użytków rolnych (ponad 1,324 km159) 

występuje na terenie gmin: Zawadzkie, Cisek, Reńska Wieś, Jemielnica, Bierawa i Strzelce Opolskie. 

 

TABELA 139: Ewidencja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie KKSOF w 2013 roku (IV).  

 

Gmina Stawy rybne 

Ilość Powierzchnia w ha 

1 2 3 

Bierawa 10 14,8 

Cisek – – 

Kędzierzyn – Koźle  – – 

Pawłowiczki 7 16,0 

Polska Cerekiew – – 

Reńska Wieś – – 

Jemielnica 6 4,84 

Leśnica 3 0,78 

                                                 
158 Średnia dla KKSOF. 
159 Średnia dla KKSOF. 
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1 2 3 

Strzelce Opolskie 4 8,7 

Ujazd 8 4,2 

Zawadzkie 6 6,7 

KKSOF razem 44 56,02 

Źródło: WZMiUW Opole, Oddział Głubczyce, 2014 i WZMiUW Opole, Oddział Krapkowice, 2014. 

 

TABELA 140: Ewidencja urządzeń melioracji podstawowych na terenie KKSOF w 2013 roku.  

 

 

Gmina 

Rzeki i kanały 

Długość rzek w km Długość kanałów  

w km 

Budowle 

(sztuki) ogółem w tym uregulowane 

Bierawa 4,500 4,500 3,460 45 

Cisek 26,400 26,400 1,800 126 

Kędzierzyn – Koźle  13,905 10,905 1,700 26 

Pawłowiczki 47,270 35,470 b.d. b.d. 

Polska Cerekiew 12,300 12,300 1,400 24 

Reńska Wieś 42,490 42,490 10,620 83 

Jemielnica 26,720 25,149 0,370 37 

Leśnica 30,604 19,434 –  87 

Strzelce Opolskie 34,257 25,297 – 69 

Ujazd 20,976 16,676 – 79 

Zawadzkie 22,133 12,653 – 28 

KKSOF razem 281,555 231,274 19,350 604 

Źródło: WZMiUW Opole, Oddział Głubczyce, 2014 i WZMiUW Opole, Oddział Krapkowice, 2014. 

 

Całkowita długość rzek, składających się na melioracje podstawowe, wynosi na terenie KKSOF 281,555 km, z 

czego na długości 231,274 km (82,14 %) są one uregulowane. Kanałów jest ogółem 19,350 km (bez danych dla 

gminy Pawłowiczki). Na urządzeniach melioracji podstawowych zlokalizowanych jest 604 budowli (bez danych dla 

gminy Pawłowiczki), w tym: 

� 337 budowli komunikacyjnych; 

� 112 przepustów wałowych; 

� 111 progów, stopni i bystrotoków; 

� 39 budowli piętrzących i przelewów; 

� 4 budowle wpustowe i spustowe; 

� 1 syfon. 

 

Przedstawioną powyżej infrastrukturą, a także wałami przeciwpowodziowymi omówionymi w podrozdziale 

dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej, zarządza Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, 

poprzez oddziały w Głubczycach i Krapkowicach. Ponadto na terenie KKSOF znajdują się urządzenia wodne 

będące w gestii Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gliwicach i we Wrocławiu. Należą do nich: 
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� rzeka Odra: 

- km 105+600: śluza duża i mała na stopniu wodnym Januszkowice (gmina Reńska Wieś); 

- km 95+545: jaz (Kędzierzyn – Koźle); 

- km 95+540: śluza zabytkowa Koźle (Kędzierzyn – Koźle); 

- km 0+960 (Nowa Odra): jaz (Kędzierzyn – Koźle), 

� rzeka Kłodnica: 

- km 3+390: jaz (Kędzierzyn – Koźle); 

- km 7+730: jaz (Kędzierzyn – Koźle); 

- km 15+500: jaz (Kędzierzyn – Koźle), 

� Kanał Gliwicki: 

- km 3+630: śluza Kłodnica (Kędzierzyn – Koźle); 

- km 6+800: syfon rzeki Kłodnicy (Kędzierzyn – Koźle); 

- km 7+800: śluza Nowa Wieś (Kędzierzyn – Koźle); 

- km 8+020: jaz odprowadzający nadmiar wód z Kanału (Kędzierzyn – Koźle); 

- km 12+600: jaz (Kędzierzyn – Koźle); 

- km 15+190: śluza Sławięcice (Kędzierzyn – Koźle); 

- km 15+240: jaz (Kędzierzyn – Koźle) ; 

- km 16+730: jaz (gmina Ujazd), 

� rzeka Mała Panew: 

- km 62+390: jaz (gmina Zawadzkie). 

 

Poza rzekami: Odrą, Kłodnicą, Małą Panwią oraz kanałami: Gliwickim, Kędzierzyńskim i Kłodnickim, które 

pozostają pod zarządem RZWG, pozostałymi ciekami wodnymi zarządza WZMiUW w Opolu.  

 

9.9.2. Modernizacja urządzeń melioracyjnych i wodnych. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego kierunki polityki przestrzennej 

dotyczące zagadnień melioracji realizowane będą poprzez regulację cieków wodnych oraz stosunków wodnych w 

glebach, a zwłaszcza przez: remonty, regulacje, odbudowy i udrożnienia cieków wodnych oraz odbudowa i 

modernizacja urządzeń melioracji podstawowych. Modernizacja urządzeń melioracyjnych ujęta jest w szerszym 

zakresie, dotyczącym zarówno ochrony przeciwpowodziowej jak i rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT… w zakresie dotyczącym stricte melioracji nie wykreowały 

osobnego celu. Działania związane z modernizacją urządzeń melioracyjnych ujęte są w szerszym dziale 

dotyczącym „rozwoju systemu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpowodziowej”. 

 

Nowoczesne rolnictwo to nie tylko zapewnienie zbytu i opłacalność produkcji, ale również dbałość o warsztat 

pracy czyli w tym przypadku użytki rolne. Ważnym ich elementem są melioracje. Istotny wpływ na prowadzenie 

racjonalnej gospodarki wodnej mają rozmiary i techniczna sprawność urządzeń wodnych. Ponieważ nadmiar wód 

w glebie, podobnie jak ich niedobór negatywnie wpływają na jej wydajność, to tworzenie optymalnych warunków 

wilgotnościowych i powietrznych poprzez melioracje, dzięki którym można regulować poziom wód gruntowych 

oraz odpływ nadmiaru wód opadowych, staje się koniecznością. Prawidłowe funkcjonowanie systemów 

melioracyjnych jest uzależnione od ich właściwej eksploatacji i konserwacji. Odpowiedzialność za właściwe 

utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych spoczywa na zainteresowanych właścicielach gruntów. Stan 
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urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie KKSOF jest w dużej mierze niezadowalający i 

uniemożliwia właściwe ich wykorzystanie. Część urządzeń melioracyjnych wymaga odbudowy lub modernizacji. 

Działania właścicieli gruntów jak również administracji zarządzającej urządzeniami melioracyjnymi powinny 

skoncentrować się na inwestycjach, które spowodują zwiększenie wskaźników dotyczących powierzchni terenów 

zmeliorowanych w stosunku do ogółu użytków rolnych oraz długości właściwie uregulowanych cieków oraz rowów 

podstawowych i szczegółowych. Ponadto na bieżąco należy modernizować oraz konserwować istniejące 

urządzenia. Nakład na harmonijne i cykliczne działania w tym zakresie przyniesie zysk w postaci np.: 

zmniejszenia kosztów produkcji oraz zwiększenia wydajności pracy i plonów. Ważnym elementem jest również 

zapewnienie możliwości nawadniania i odwadniania terenu. Sieć rowów melioracyjnych i drenarskich zwiększa 

zdolność retencyjną obszaru, wpływając tym samym na obniżenie potencjalnego zagrożenia powodzią. Obecnie 

istotnymi powodami podtopień użytków rolnych są przede wszystkim: 

� niedrożne i zatkane (zasypane) rowy odwadniające; 

� zarośnięte brzegi, a nawet koryta rowów, kanałów i rzek; 

� zatkane przepusty drogowe. 

Najważniejsze działania w tym zakresie to przede wszystkim: 

� naprawa i remont urządzeń piętrzących; 

� konserwacja rowów melioracyjnych; 

� wykonanie regulacji cieków na odcinkach przebiegających przez tereny zabudowane; 

� ekoregulacje odcinków cieków wodnych poza obszarami zabudowanymi. 

Ponadto niezbędne działania to również poszerzenie, oczyszczenie i pogłębienie koryt cieków na całej długości 

oraz ciągła konserwacja. Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie spowodowały podniesienie się ich dna. Z tego 

powodu po dłuższych i intensywnych opadach atmosferycznych występują lokalne podtopienia. Odnowa tych 

systemów musi być powiązana z pracami hydrotechnicznymi na głównych rzekach oraz ich dopływach. 

 

Według WZMiUW w Opolu, Oddziały w Głubczycach i Krapkowicach, priorytetowej melioracji wymagają użytki 

zielone w gminach Reńska Wieś i Jemielnica, na powierzchni odpowiednio 49 i 472 ha. Modernizacji wymagają 

także urządzenia melioracyjne w gminie Pawłowiczki na użytkach rolnych o powierzchni 210 ha, z czego 120 ha 

to grunty orne. Zadania związane z modernizacją urządzeń melioracyjnych zawarte są także w Programie ZIT… i 

dotyczą praktycznie wszystkim gmin subregionu. 

 

Przystosowanie rzeki Odry do IV klasy drogi wodnej wymaga szeregu inwestycji związanych między innymi z 

modernizacją istniejących śluz i jazów. RZGW we Wrocławiu planuje modernizację stopnia wodnego w 

Januszkowicach (na granicy gmin Reńska Wieś i Zdzieszowice) między innymi poprzez remont śluzy dużej i 

małej. RZGW w Gliwicach planuje remont śluzy Kłodnica. 

 

9. 10. Ochrona przeciwpowodziowa. 

 

9.10.1. Zagrożenia powodziowe. 

 

Stopień zagrożenia powodziowego w dolinach rzecznych determinowany jest zarówno czynnikami naturalnymi, 

takimi jak: rzeźba terenu, gleba, budowa geologiczna, szata roślinna, natężenie opadów atmosferycznych, 

powierzchnia i ukształtowanie zlewni i jej poszczególnych dopływów, jak również czynnikami antropogenicznymi, 

takimi jak: regulacja koryt rzecznych, infrastruktura hydrotechniczna, stopień zagospodarowania dolin rzecznych. 
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Największe zagrożenie powodziowe na terenie KKSOF stanowią wezbrania powodziowe w górnym biegu zlewni 

rzeki Odry. Górna część zlewni rzeki Odry to tereny górskie i podgórskie. Opady atmosferyczne przekraczają tam 

miejscami 1000 mm rocznie, powstając wskutek ścierania się mas chłodnego powietrza polarno – morskiego z 

bardzo ciepłym powietrzem zwrotnikowym. Górski charakter dorzecza górnej Odry (odwadniającej bezpośrednio 

Góry Odrzańskie) i jej większych dopływów (rzeka Olza – odwadniająca część Beskidu Śląsko – Morawskiego i 

Śląskiego oraz rzeka Opava zasilana dodatkowo rzeką Moravicą – odwadniające znaczną część Jeseników) oraz 

wysokie natężenie opadów niejednokrotnie powodują duży spływ powierzchniowy i gwałtowny przybór wody. 

Rzeki te cechują się gwałtownymi wezbraniami i przewagą przepływu turbulentnego nad laminarnym, co 

powoduje narażenie przyległych obszarów na występowanie nagłych i gwałtownych powodzi. Odcinek ten 

położony jest na terenie Republiki Czeskiej. Odra zaliczana jest do rzek europejskich o największym potencjale 

powodziowym. Około ¾ maksymalnych wezbrań rocznych występuje w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień. W 

porównaniu z powodziami letnimi wezbrania zimowe w dorzeczu Odry są rzadsze i charakteryzują się 

wielokrotnie mniejszymi stratami materialnymi. Południowa część KKSOF, z uwagi na położenie w dolinie rzeki 

Odry, znajduje się w zasięgu oddziaływania wielkich wód powodziowych, zalewających tereny zamieszkane i 

zabudowane i powodujących wielkie szkody materialne. Dolina Odry w Kotlinie Raciborskiej tylko nieznacznie 

zaznacza się w morfologii terenu, ponieważ jest dość płaska i dlatego występujące tutaj powodzie obejmują swym 

zasięgiem znaczne tereny po obu brzegach rzeki. 

 

Rzeka Mała Panew oraz jej lokalne dopływy, odwadniające północną część KKSOF, mają charakter rzek 

nizinnych o niwalnym typie zasilania i charakteryzują się przewagą przepływu laminarnego nad turbulentnym i 

zdecydowanie mniejszymi wezbraniami od rzek górskich. Niemniej 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, który zostały wzniesione zbyt blisko koryta 

rzeki. Podobna charakterystyka cechuje większe dopływy Odry w południowej części KKSOF (Cisek, Dzielniczka i 

Stradunia w rejonie Płaskowyżu Głubczyckiego oraz Bierawka i Kłodnica). Najbezpieczniejsza pod względem 

zagrożeń powodziowych jest centralna część KKSOF (Chełm) ze względu na dość ubogą sieć hydrograficzną. 

 

W naturalnych warunkach wody rzek Odry i Małej Panwi oraz ich dopływów rozlewały się odpowiednio w Kotlinie 

Raciborskiej i na Równinie Opolskiej, tworząc rozległe tereny podmokłe. Wskutek działalności człowieka 

podmokłe tereny zostały częściowo zmeliorowane, co ułatwiło spływ nadmiaru wód, zwłaszcza w okresie 

wiosennych roztopów. Natężenie spływów generuje również mechanizacja prac polowych, zwłaszcza na glebach 

pod uprawami o płytkich systemach korzeniowych. Wynika to z konieczności szybkiego odprowadzania nadmiaru 

wody wczesną wiosną, tak aby stworzyć odpowiednie warunki do wykonywania koniecznych prac polowych za 

pomocą urządzeń mechanicznych. W tym okresie wilgotna gleba łatwiej ulega zagęszczeniu pod naciskiem 

ciągników na powierzchnię. Pod spulchnioną powierzchnią tworzy się zwarta powierzchnia gleby, przez którą 

wsiąkanie wody opadowej jest ograniczone. W wyniku takich zabiegów woda opadowa z większym nasileniem 

spływa po powierzchni terenu do otwartych koryt i przyczynia się do wzrostu gwałtowności wezbrań. Istotnymi 

powodami podtopień w skali całego KKSOF są także niedrożne i zatkane (zasypane) rowy odwadniające, 

zarośnięte brzegi, a nawet koryta rowów, kanałów i mniejszych rzek oraz zatkane przepusty drogowe.  

 

Na omawianym terenie naturalny drenaż jest niewielki ze względu na płytkie występowanie wód podziemnych. 

Głębokość do zwierciadła wody wynosi tu najczęściej od 2 do 5 metrów, jedynie w rejonie Chełmu i najwyższych 

części Płaskowyżu Głubczyckiego od 5 do 10 m, a miejscami powyżej 10 m. Obszary podmokłe lokalizują się 
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głównie w rejonie dolin rzecznych, gdzie głębokość do zwierciadła wody wynosi od 1 do 2 m. Stosunki wodne 

uległy zauważalnym przeobrażeniom antropogenicznym. Przekształcenia te 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. 

 

W ostatnich 20 latach gwałtowne zjawiska powodziowe wystąpiły w lipcu 1997 roku oraz w maju 2010 roku. 

Największy zasięg miała katastrofalna powódź z lipca 1997 roku. Mała Panew wylała w rejonach położonych na 

północ i północny zachód od miasta Zawadzkie oraz na północ od wsi Kielcza i Żędowice. Powódź od Odry oraz 

ujściowych odcinków jej dopływów (Cisek, Bierawka, Dzielniczka, Kłodnica, Ligocki Potok, Stradunia) objęła 

gminy: Bierawa (Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Lubieszów, Stare Koźle), Cisek (Cisek, Kobylice, Landzmierz, 

Miejsce Odrzańskie, Podlesie, Przewóz, Roszowice, Roszowicki Las), Kędzierzyn – Koźle (Kłodnica, Pogorzelec, 

Południe, Rogi, Stare Miasto, Zachód) i Reńska Wieś (Dębowa, Mechnica, Poborszów, Reńska Wieś, 

Większyce). Stradunia wylała miejscami w rejonie gminy Pawłowiczki (Grodzisko i Naczęsławice). 

 

Dla wybranych rejonów gmin: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn – Koźle, Reńska Wieś, Jemielnica, Ujazd i Zawadzkie, 

położonych najbliżej koryta rzek: Odry (Bierawa, Cisek, Kędzierzyn – Koźle, Reńska Wieś), Bierawki (Bierawa), 

Kłodnicy (Kędzierzyn – Koźle i Ujazd) oraz Małej Panwi (Jemielnica i Zawadzkie), opracowano mapy zagrożenia i 

ryzyka powodziowego. Formalnie są to obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Pozostałe tereny 

bezpośrednio przylegające do mniejszych cieków są narażone jedynie na okresowe podsiąkanie lub punktowo 

zagrożone podtopieniami wodami powodziowymi, zwłaszcza podczas zimowych i wiosennych roztopów pokrywy 

śnieżnej oraz w trakcie letnich (gwałtownych lub długotrwałych) opadów o dużym natężeniu.  

 

9.10.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa. 

 

Na terenie KKSOF system ochrony przeciwpowodziowej składa się przede wszystkim z wałów 

przeciwpowodziowych na rzekach Odrze i Cisek o łącznej długości 48,09 km, z czego na rzece Odrze 47,56 km. 

Powierzchnia wałów wynosi 109,90 ha, z czego na rzece Odrze 108,57 ha. Chronią one obszar o łącznej 

powierzchni 8823 ha. Obwałowania i budowle wałowe mają istotne znaczenie w zniwelowaniu strat i szkód 

powodziowych. Jednakże istniejące wały oraz występujące na nich budowle, głównie przepusty wałowe z klapami 

zwrotnymi, zabezpieczają obecnie poszczególne miejscowości i użytki rolne tylko w ograniczonym zakresie przed 

wodami powodziowymi. 
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TABELA 141: Ewidencja wałów przeciwpowodziowych na terenie KKSOF w 2014 roku – rzeka Odra. 

 

Wał 

L – lewy 

P – prawy  

Km  

rzeki 

Długość 

wału 

w km 

Średnia  

szerokość  

wału w m 

Średnia  

wysokość  

wału w m 

Powierzchnia 

chroniona 

w ha 

Powierzchnia 

wału  

w ha  

 

Miejscowość 

L 65,5 – 67,0 1,35 3,0 3,0 100 4,27 Miejsce Odrzańskie 

L 67,0 – 71,0 4,2 4,0 2,85 300 11,00 Podlesie 

L 71,0 – 77,0 3,5 4,0 2,65 400 11,18 Przewóz 

L 77,0 – 80,0 2,96 4,0 3,2 610 6,27 Roszowicki Las 

L 80,3 – 82,9 2,5 4,0 3,2 650 6,82 Cisek – Dzielniczka  

L 82,9 – 84,3 1,4 4,0 3,2 350 3,60 Cisek – Dzielniczka  

L 83,5 – 86,0 1,5 4,0 4,0 100 3,86 Cisek – Landzmierz  

L 86,0 – 94,5 5,55 4,0 4,0 1000 13,59 Landzmierz – Koźle  

L 95,0 2,2 3,5 4,0 – 4,68 Koźle  

L 96,5 – 104,0 5,0 3,0 3,0 1353 11,32 Koźle – Poborszów 

P 71,5 – 72,0 0,9 5,0 2,0 700 1,53 Księża Łąka 

P 76,0 – 78,0 0,7 1,0 2,0 250 1,05 Lubieszów 

P 78,5 – 82,0 3,8 2,5 2,0 350 6,46 Lubieszów 

P 81,5 – 86,0 3,4 1,5 2,0 700 5,44 Bierawa 

P 87,0 2,6 3,0 2,0 90 5,20 Stare Koźle 

P 87,0 – 88,0 1,2 3,0 2,0 120 2,25 Stare Koźle – Brzeźce  

P 90,5 – 91,0 1,5 3,5 2,0 450 2,85 Kędzierzyn  

P 91,0 – 95,0 1,8 4,0 2,0 700 3,60 Koźle 

P 95,0 – 97,0 1,5 3,0 3,0 600 3,60 Koźle – Port  

Źródło: WZMiUW Opole, Oddział Krapkowice, 2014. 

 

TABELA 142: Ewidencja wałów przeciwpowodziowych na terenie KKSOF w 2014 roku – rzeka Cisek. 

 

Wał 

L – lewy 

P – prawy  

Km  

rzeki 

Długość 

wału 

w km 

Średnia 

szerokość 

wału w m 

Średnia 

wysokość 

wału w m 

Powierzchnia 

chroniona 

w ha 

Powierzchnia 

wału 

w ha  

 

Miejscowość 

P 0+250 0,53 4,0 3,3 – 1,33 Landzmierz 

Źródło: WZMiUW Opole, Oddział Krapkowice, 2014. 

 

Należy podkreślić, że obszar Polski i Republiki Czeskiej został pokryty siecią radarów meteorologicznych. 

Wyspecjalizowane stacje prowadzą stały monitoring atmosfery. W przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia 

gwałtownych opadów, odpowiednie służby powiatowe i gminne zostaną powiadomione z kilkugodzinnym 

uprzedzeniem. 
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9.10.3. Działania zapobiegające i ograniczające skutki powodzi. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego za główne zasady 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej uznaje się: 

� kompleksową ochronę trenów skoncentrowanego zainwestowania i zamieszkania; 

� zapewnienie ciągłości infrastruktury przeciwpowodziowej (wałów przeciwpowodziowych); 

� zastosowanie rozwiązań w zakresie czynnej i biernej ochrony przeciwpowodziowej; 

� udostępnienie terenów dla retencji naturalnej i sztucznej; 

� realizację inwestycji na terenach zagrożenia powodzią na podstawie przepisów Prawa Wodnego. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT…, podkreślając wagę koniecznych działań zwiększających 

bezpieczeństwo powodziowe, wykreowały szeroki cel dotyczący „wzrostu poziomu bezpieczeństwa publicznego 

w odniesieniu do zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych oraz zapewnienia zintegrowanego systemu zarządzania 

kryzysowego”, który w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ma być realizowany między innymi poprzez „rozwój 

systemu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpowodziowej” oraz „promocję dużych inwestycji w 

zakresie bezpieczeństwa powodziowego”. Głównym celem w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i całego 

systemu bezpieczeństwa w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim jest według Programu ZIT… „zwiększenie 

ochrony ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, w tym powodziowych”. 

 

Kształtowanie zasobów wodnych wiąże się z problemem naturalnej (zalesianie, ochrona gleb organicznych i 

siedlisk mokradłowych) i sztucznej (zbiorniki retencyjne, systemy melioracyjne) retencji w dorzeczu. Retencja 

terenowa to zdolność do zatrzymywania, gromadzenia i utrzymywania wody na powierzchni terenu w glebie i 

gruncie. W okresach nadmiarów wody część jej jest zatrzymywana, a w okresach jej niedoborów jest oddawana. 

Retencja powierzchniowa jest uzależniona od ukształtowania terenu, pokrywy roślinnej i glebowej oraz 

działalności gospodarczej. Istotne znaczenie odgrywa więc zagospodarowanie terenów podmokłych i 

wododziałów. Ochrona obszarów wodno – błotnych, w szczególności na glebach organicznych oraz zalesianie 

wododziałów sprzyja ochronie zasobów wodnych. Poprawa naturalnej retencji wodnej i gruntowo – glebowej w 

dolinach rzecznych, poprzez zachowanie i odtwarzanie zadrzewień i zakrzaczeń, podmokłości, bagien oraz 

pozwalanie na epizodyczne zalewy jest jednym z ważniejszych zadań dla poprawy naturalnej retencji wodnej i 

wyrównania przepływu wód. Należy więc dążyć do ochrony terenów zielonych położonych wzdłuż cieków 

wodnych oraz do ograniczenia procesów erozyjnych. Niezbędne jest trwałe zadarnienie i zalesienie terenów o 

dużej aktywności procesów erozyjnych. Trzeba dążyć do zwiększenia naturalnej retencji lasów, ograniczając 

tereny regresji drzewostanów i prowadząc ich przebudowę.  

 

W celu częściowego ograniczenia skutków potencjalnych kataklizmów prowadzi się prace hydrotechniczne 

zmierzające między innymi do rozbudowy systemu dużej i małej retencji czy udrożnienia i obudowania brzegów 

rzek i mniejszych cieków. Obwałowania i budowle wałowe na terenie KKSOF mają istotne znaczenie w 

zniwelowaniu strat i szkód powodziowych. Jednakże istniejące i planowane wały zabezpieczą mienie tylko w 

ograniczonym zakresie przed wodami powodziowymi. Kluczową kwestią jest więc niedopuszczanie do 

zainwestowania naturalnych terenów zalewowych czyli polderów (np.: Bierawa – Stare Koźle). Poldery mają za 

zadanie spłaszczenia (obniżenia stanu) przemieszczających się wód powodziowych, a budowa wałów w ich 

rejonie powinna być znacznie oddalona od osi doliny. Generalnie nowa strategia dotycząca zarządzania ryzykiem 

powodziowym kładzie większy nacisk na umożliwianie zalewów powodziowych w rejonach gdzie nie wyrządzi to 

większych szkód materialnych (łąki, pola, lasy) niż na ciasne kanalizowanie dolin poprzez budowę wałów.  
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Istotny wpływ na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe południowej części subregionu ma system planowanych 

zbiorników retencyjnych na rzece Odrze (zbiornik retencyjny „Racibórz” realizowany przez RZGW Gliwice), 

polderów (polder Bierawa – Stare Koźle) oraz dalsza rozbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych, w 

myśl nowej strategii zarządzania ryzykiem powodziowym, realizowana przez WZMiUW w Opolu, w tym budowa 

cofkowych wałów na ujściowych odcinkach poszczególnych, mniejszych cieków. Ważnym elementem 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego tej części subregionu będzie także budowa zbiornika 

przeciwpowodziowego „Kotlarnia” dla rzeki Bierawki, zlokalizowanego na części sołectw: Lubieszów, Ortowice, 

Grabówka, Dziergowice i Kotlarnia w gminie Bierawa. Budowa zbiornika planowana jest dla terenów 

poeksploatacyjnych i terenów planowanej eksploatacji piasku prowadzonej przez kopalnię „Kotlarnia”. Zbiornik 

realizowany będzie w 2 częściach: zbiornik górny, mniejszy, o powierzchni około 215 ha, z ujęciem wód na rzece 

Bierawce w Kotlarni oraz zbiornik dolny, większy, o powierzchni około 630 ha, ze spustem wód do rzeki Bierawki. 

Całkowita pojemność dyspozycja zbiornika planowana jest w przedziale od około 10 do 40 mln m³. Nie wyklucza 

się kształtowania funkcji rekreacyjnej związanej z planowanym zbiornikiem przeciwpowodziowym, szczególnie na 

obrzeżach zbiornika dolnego, który charakteryzuje się większą powierzchnią oraz planowanym wyższym 

stopniem czystości wód.  

 

Cieki wodne w pozostałej części subregionu nie mają potencjału wezbraniowego wymagającego wprowadzenia 

zaawansowanej technicznie ochrony przeciwpowodziowej w postaci obwałowań międzywala i innych urządzeń 

hydrotechnicznych. Niemniej w ramach programu ochrony przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu planuje 

regulację koryta rzeki Małej Panwi na odcinku gminy Zawadzkie, pomiędzy miejscowościami Kielcza i Żędowice. 

 

Zadania związane z ochroną przeciwpowodziową zawarte w Programie ZIT…, poza modernizacją wałów 

przeciwpowodziowych, budową polderu Bierawa – Stare Koźle i modernizacją urządzeń melioracyjnych, dotyczą 

przede wszystkim doposażenia w sprzęt przeciwpowodziowy poszczególnych jednostek ratowniczych 

państwowych i ochotniczych straży pożarnych. 

 

Dla uniknięcia większych szkód powodziowych należy, oprócz ścisłego przestrzegania wymogów określonych 

przez prawo wodne, ograniczyć inwestowanie na wszystkich terenach narażonych na zalewy powodziowe. W 

lokalnych dokumentach planistycznych powinno wprowadzać się zakazy zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej 

na terenach podatnych na zalewy powodziowe i erozję. 

 

9.10.4. Mała retencja. 

 

Kluczowym elementem poprawy bilansu hydrologicznego w okresach suszy oraz zapobieganiu zjawiskom 

powodzi i lokalnych podtopień jest także wspomniany system małej retencji. Uwarunkowania subregionalnej sieci 

hydrograficznej powodują, że na terenie KKSOF systemy małej retencji mogą być realizowane zarówno w skali 

mikro (maksymalna powierzchnia do kilka ha, na lokalne potrzeby przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe, w tym 

na terenach leśnych, na potrzeby prywatne, itd.), jak również w formie większych zbiorników retencyjnych dla 

rolnictwa, przeciwpowodziowych, energetyki czy turystyki. Zbiorniki retencyjne w skali mikro na terenach leśnych 

planuje wybudować między innymi Nadleśnictwo Zawadzkie, w postaci 13 zbiorników o łącznej powierzchni 5,62 

ha, a więc przeciętnie mniej niż 0,5 ha na 1 zbiornik. 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: 
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„JARYSZÓW”: 

 

Zbiornik proponuje się zlokalizować w dolinie potoku Jaryszówka powyżej zabudowań wsi Kolonia Jaryszów na 

terenie gminy Ujazd. Teren pod zalew stanowi wyraźnie wykształcona dolina potoku użytkowana jako łąki i 

pastwiska, miejscami zarośnięta drzewami i zakrzaczona. Teren zalewu wolny jest od urządzeń naziemnych, 

wymagających przebudowy. Postulowany zbiornik leży poza granicami obszarów ochrony przyrody. Zlewnia 

powyżej zbiornika jest słabo zurbanizowana. Zbiornik będzie pełnił głównie funkcję rekreacyjną, a w mniejszym 

stopniu funkcje małej retencji i redukcji fali powodziowej. 

 

„JEMIELNICA”: 

 

Tereny przeznaczone pod zalew stanowią użytki zielone w wąskiej, ale wyraźnie wciętej dolinie rzeki Świbska 

Woda na terenie gminy Jemielnica. Zlewnia rzeki to przede wszystkim tereny leśne, ale także użytki zielone i 

grunty orne. Te ostatnie przeważają w sąsiedztwie zbiornika. Poniżej zbiornika znajduje się miejscowość 

Jemielnica, której zabudowania zlokalizowane są około 100 m od czoła zbiornika. Planowany zbiornik położony 

jest około 1 km na południowy – zachód od granic Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – 

Turawskie”. Zlewnia Świbskiej Wody, obejmując głównie tereny leśne i mało zurbanizowane, nie stwarza 

problemów sanitarnych dla wód. Zbiornik będzie pełnił różne funkcje w umiarkowanym zakresie. Piętrzenie 

przyczyni się do retencji wodnej na potrzeby rolnictwa, regulacji przepływu przez centrum Jemielnicy, a także do 

urozmaicenia krajobrazu oraz będzie sprzyjać funkcjom rekreacyjnym. 

 

„ŁĄKI KOZIELSKIE”: 

 

Zbiornik proponuje się zlokalizować powyżej zabudowań wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica, na terenach 

użytków zielonych oraz gruntów ornych, a częściowo terenów zabagnionych. Potrzeba budowy zbiornika wynika 

głównie z ochrony przeciwpowodziowej terenów zabudowanych wsi Łąki Kozielskie, gdzie występują częste 

wylewy wód z koryta rzeki. Postulowany zbiornik położony jest około 500 m od południowej granicy otuliny Parku 

Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”. Ewentualnie zakłada się budowę zbiornika „suchego”. 

 

„WRONIN”: 

 

Zbiornik proponuje się zlokalizować w dolinie rzeki Cisek powyżej zabudowań wsi Wronin w gminie Polska 

Cerekiew. Teren pod zalew stanowi stosunkowo szeroka dolina o ekstensywnych łąkach ze śladami wykonanych 

melioracji. Wzdłuż lewego brzegu zbiornika przebiega droga łącząca Wronin z Łańcami. Przez teren 

postulowanego zalewu przebiegają obecnie dwie linie energetyczne. Proponowany zbiornik znajduje się na 

terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wronin – Maciowakrze”. Zbiornik będzie pełnił głównie funkcję 

retencyjną dla celów rolniczych, a w mniejszym stopniu dla celów rekreacyjnych.  
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TABELA 143: Wstępne, podstawowe parametry techniczne postulowanych zbiorników małej retencji na terenie 

KKSOF. 

 

Wyszczególnienie Jaryszów Jemielnica Łąki Kozielskie Wronin 

Lokalizacja  

(ciek i km) 

Świbska Woda  

km 0+650 

Jaryszówka 

km 8+500 

Łącka Woda 

km 5+480 

Cisek 

km 24+000 

Powierzchnia w ha 8,4 5,0 – 5,3  22,8 13 – 14  

Objętość w m³ 54500 185000 – 200000  256000 245000 – 260000 

Wysokość piętrzenia 1,5 10,0 4,4 5,0 

Średnia głębokość 0,65 3,7 b.d. 1,9 

Źródło: Program budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim. 

 

9. 11. Cmentarze. 

 

Cmentarze bywają zaliczane do tak zwanej infrastruktury społecznej, jednak w niniejszej Koncepcji omawia się je 

w dziale dotyczącym infrastruktury technicznej. Ogółem na terenie KKSOF funkcjonuje 75 cmentarzy, z czego 

tylko 6 komunalnych oraz 69 parafialnych. Powierzchnia cmentarzy wynosi 65,002 ha, z czego 17,8480 ha 

komunalnych i 47,154 ha parafialnych. 

 

TABELA 144: Cmentarze na terenie KKSOF w 2014 roku. 

 

 

Gmina 

Liczba cmentarzy Powierzchnia cmentarzy w ha 

ogółem w tym: ogółem 

 

w tym: 

komunalne parafialne komunalne parafialne 

Bierawa 6 1 5 3,552 0,4993 3,0527 

Cisek 8 – 8 3,1885 – 3,1885 

Kędzierzyn – Koźle  8 3 5 18,73 11,70 7,03 

Pawłowiczki 11 – 11 5,4706 – 5,4706 

Polska Cerekiew 3 – 3 3,4160 – 3,4160 

Reńska Wieś 9 1 8 4,3474 0,4129 3,9345 

Jemielnica 4 – 4 3,50 – 3,50 

Leśnica 5 – 5 4,6382 – 4,6382 

Strzelce Opolskie 10 1 9 12,3214 5,2358 7,0856 

Ujazd 7 – 7 3,1156 – 3,1156 

Zawadzkie 4 – 4 2,7223 – 2,7223 

KKSOF razem 75 6 69 65,002 17,8480 47,154 

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

 

Szacuje się, że istniejące miejsca pochówku w perspektywie najbliższych kilkunastu lat mogą nie zaspokoić 

potrzeb mieszkańców w wybranych gminach i w związku z powyższym planuje się: 

� budowę cmentarza w Dziergowicach (gmina Bierawa); 

� rozbudowę cmentarza w Starej Kuźni (gmina Bierawa); 
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� rozbudowę cmentarza komunalnego w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Gajowej (awaryjnie przy ul. 

Przyjaźni i przy ul. Grzybowej); 

� budowę cmentarza w Łąkach Kozielskich (gmina Leśnica); 

� rozbudowę cmentarza w Zalesiu Śląskim (gmina Leśnica); 

� perspektywiczną rozbudowę cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej. 
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10. USPÓJNIENIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH. 
 

10. 1. Metodologia. 

 

Na potrzeby Koncepcji przeprowadzono analizę dokumentów planistycznych gmin tworzących KKSOF celem 

ujawnienia potrzeb i zakresu ich uspójnienia. Minimalizacja kolizyjności wewnętrznych powiązań przestrzennych 

obszaru funkcjonalnego winna stanowić punkt wyjścia do integracji gmin w zakresie gospodarowania 

przestrzenią. 

 

Analizie poddano studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. W przypadku 

ujawnienia dysonansu przestrzennego, celem szczegółowego zbadania sytuacji planistycznej, analizie 

poddawano również funkcjonujące w obiegu prawnym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Miało 

to na celu wykazanie, czy możliwe jest usunięcie konfliktu przestrzennego bez ekonomicznego obciążenia dla 

gmin, związanego ze spadkiem wartości nieruchomości. Analizowane kolizje rozpatrywano również pod kątem 

warunków współistnienia w przypadku gdy niemożliwe jest ich zlikwidowanie. 

 

Za podstawę analizy przyjęto badanie potencjalnych konfliktów przestrzennych w otoczeniu wewnętrznych granic 

gmin KKSOF: 

� Kędzierzyn – Koźle / Bierawa; 

� Kędzierzyn – Koźle / Cisek; 

� Kędzierzyn – Koźle / Reńska Wieś; 

� Kędzierzyn – Koźle / Leśnica; 

� Kędzierzyn – Koźle / Ujazd; 

� Bierawa / Cisek; 

� Cisek / Polska Cerekiew; 

� Cisek / Reńska Wieś; 

� Polska Cerekiew / Reńska Wieś; 

� Polska Cerekiew / Pawłowiczki; 

� Reńska Wieś / Pawłowiczki; 

� Leśnica / Ujazd; 

� Strzelce Opolskie / Leśnica; 

� Strzelce Opolskie / Ujazd; 

� Strzelce Opolskie / Jemielnica; 

� Jemielnica / Zawadzkie. 

 

Tereny przygraniczne podzielono na 3 strefy, z których w każdej badano inny rodzaj dysonansów przestrzennych. 

Strefy przygraniczne wyróżniono ze względu na wrażliwość terenów na wpływ sąsiedniego zagospodarowania. 

Badano zwłaszcza konflikty funkcji, presję na środowisko (hałas, emisje), uciążliwość obsługi, ryzyko awarii. W 

analizie pominięto tereny komunikacji. Kierując się związkiem pomiędzy intensywnością oddziaływań i odległością 

od punktu lub obszaru konfliktowego w każdej strefie określono kategorię zjawisk, jaka może prowadzić do 

dysonansu przestrzennego o charakterze transgranicznym. W przypadku tej analizy przez transgraniczność 

rozumie się jako zdolność do oddziaływania obszaru lub obiektu konfliktowego z obszaru jednej gminy na teren 

gminy sąsiedniej w ramach KKSOF. 
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TABELA 145: Podział na strefy w ramach analizy potrzeb i zakresu uspójnienia dokumentów planistycznych. 

 

Strefa przygraniczna 
Dysonanse przestrzenne potencjalne lub istniejące (niemożliwe do 

likwidacji, wymagające ograniczenia uciążliwości) 

I strefa: 

obszar w odległości 0,5 km 

od granicy gmin 

Konflikt dominujących funkcji podstawowych terenów, mogący wywoływać 

ograniczenia zagospodarowania w jednej z gmin. 

 

PRZYKŁAD: konflikt funkcji mieszkaniowej i produkcyjnej. 

II strefa: 

obszar w odległości od 

0,5 km do 1 km od granicy 

gmin 

Konflikt uciążliwości związany najczęściej z lokalizacją obiektów oddziałujących 

na znaczne odległości (nie mniejsze niż 0,5 km), szczególnie w zakresie hałasu i 

emisji. 

 

PRZYKŁAD: konflikt funkcji mieszkaniowej ze strefą przemysłową. 

III strefa: 

obszar w odległości od 1 km 

do 2 km od granicy gmin 

Konflikt związany z lokalizacją obiektów stwarzających ryzyko poważnej awarii lub 

obiektów oddziałujących na znaczne odległości (nie mniejsze niż 1 km), 

szczególnie w zakresie hałasu i emisji. 

 

PRZYKŁAD: konflikt funkcji mieszkaniowej z zakładami przemysłu ciężkiego. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Efektem wykonanej analizy było sporządzenie zaleceń dotyczących potrzeb i zakresu uspójnienia dokumentów 

planistycznych. 
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10. 2. Analiza konfliktów przestrzennych w terenach przygranicznych. 

 

10.2.1. Granica pomiędzy gminami Kędzierzyn – Koźle i Bierawa. 

 

TABELA 146: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Kędzierzyn – 

Koźle i Bierawa. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Kędzierzyn – Koźle w gminie Bierawa 

I strefa 

tereny leśne 

tereny usługowe i przemysłowe (zakłady 

azotowe) oraz tereny gospodarki odpadami 

tereny rolne 

ogródki działkowe 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

TAK 

II strefa 

tereny leśne 

tereny usługowe i przemysłowe (zakłady 

azotowe) oraz tereny gospodarki odpadami 

tereny rolne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

ogródki działkowe 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe, w tym planowany 

zbiornik retencyjny 

TAK 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny przemysłowe (zakłady azotowe, 

Blachownia) oraz tereny gospodarki 

odpadami 

tereny rolne 

ogródki działkowe 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe, w tym planowany 

zbiornik retencyjny 

TAK 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na granicy pomiędzy gminami Kędzierzyn – Koźle i Bierawa we wszystkich strefach przygranicznych występują 

konflikty przestrzenne. Ich podstawą jest funkcjonowanie w gminie Kędzierzyn – Koźle zakładów azotowych. Jest 

to dysonans istniejący, o charakterze jawnym, trwałym i niemożliwym do usunięcia. Zabiegi ograniczające presję 

obiektów przemysłowych na tereny sąsiednie winny mieć charakter technologiczny, niezwiązany bezpośrednio z 

ustaleniami dokumentów planistycznych. Na terenach sąsiadujących bezpośrednio i pośrednio z zakładami 

azotowymi od wielu lat funkcjonuje zabudowa mieszkaniowa. Wskazane jest jednak, aby nie lokalizować nowej 

zabudowy mieszkaniowej lub jej powstanie wiązać z wykorzystaniem istniejących terenów zieleni izolacyjnej lub 

tworzeniem nowych. Z racji istnienia terenów leśnych na wschód od terenów przemysłowych wykluczona jest 

możliwość powstawania nowych kolizji przestrzennych, związanych z lokalizacją terenów osadniczych po stronie 

zawietrznej. 

 

 

 

 



Strona 455 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

10.2.2. Granica pomiędzy gminami Kędzierzyn – Koźle i Cisek. 

 

TABELA 147: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Kędzierzyn – 

Koźle i Cisek. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Kędzierzyn – Koźle w gminie Cisek 

I strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny rolne 

ogródki działkowe 

cmentarz 

wody powierzchniowe 

tereny gospodarki odpadami 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe NIE 

II strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

ogródki działkowe 

cmentarz 

wody powierzchniowe 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 
NIE 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

ogródki działkowe 

cmentarz 

wody powierzchniowe 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 
NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tereny przygraniczne pomiędzy gminami Kędzierzyn – Koźle i Cisek są wolne od konfliktów przestrzennych. 

Dominujące funkcje obszarów nie kolidują ze sobą i nie stanowią przeszkód do kontynuowania zainwestowania w 

ramach istniejącego przeznaczenia. Czynnikiem ograniczającym rozwój na tych terenach jest jednak zagrożenie 

powodziowe. 
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10.2.3. Granica pomiędzy gminami Kędzierzyn – Koźle i Reńska Wieś. 

 

TABELA 148: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Kędzierzyn – 

Koźle i Reńska Wieś. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Kędzierzyn – Koźle w gminie Reńska Wieś 

I strefa 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

ogródki działkowe 

cmentarz 

wody powierzchniowe 

tereny leśne 

tereny usługowe 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

NIE 

II strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny usługowe 

tereny rolne 

ogródki działkowe 

wody powierzchniowe 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

tereny działalności gospodarczych 

NIE 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny usługowe 

tereny rolne 

ogródki działkowe 

cmentarz 

wody powierzchniowe 

tereny gospodarki odpadami 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

tereny produkcyjne oraz działalności 

gospodarczych 

NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na terenach przygranicznych pomiędzy gminami Kędzierzyn – Koźle i Reńska Wieś nie występują dysonanse 

przestrzenne. Lokalizacje potencjalnie konfliktowych funkcji, jakimi są tereny produkcyjne oraz elektrowni 

wiatrowych nie kolidują z terenami osadniczymi. Właściwe będzie utrzymywanie naturalnych buforów 

przestrzennych w postaci terenów leśnych i rolnych oraz nie zmniejszanie odległości nowych terenów 

osadniczych do obiektów potencjalnie konfliktowych. 
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10.2.4. Granica pomiędzy gminami Kędzierzyn – Koźle i Leśnica. 

 

TABELA 149: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Kędzierzyn – 

Koźle i Leśnica. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Kędzierzyn – Koźle w gminie Leśnica 

I strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

tereny produkcyjne 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjno-usługowe 

tereny rolne 

tereny możliwej lokalizacji elektrowni 

fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 

100 kW 

NIE 

II strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

cmentarz 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjno-usługowe 

tereny rolne 

tereny możliwej lokalizacji elektrowni 

fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 

100 kW 

wody powierzchniowe 

NIE 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

tereny produkcyjne 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjno-usługowe 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na granicy pomiędzy gminami Kędzierzyn – Koźle i Leśnica nie zaobserwowano konfliktów przestrzennych. 

Tereny przygraniczne zagospodarowane są w sposób niewpływający na tereny gminy sąsiedniej. Planowane 

zagospodarowanie stanowi przeważnie kontynuację istniejących funkcji. Również nowe tereny zabudowy 

produkcyjnej i możliwej lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW wyznaczono w 

lokalizacjach niestwarzających transgranicznych dysonansów przestrzennych. 
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10.2.5. Granica pomiędzy gminami Kędzierzyn – Koźle i Ujazd. 

 

TABELA 150: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Kędzierzyn – 

Koźle i Ujazd. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Kędzierzyn – Koźle w gminie Ujazd 

I strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjno-usługowe 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

NIE 

II strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

cmentarz 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjno-usługowe 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

NIE 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny produkcyjne 

teren byłego obozu koncentracyjnego 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjno-usługowe 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tereny przygraniczne pomiędzy gminami Kędzierzyn – Koźle i Ujazd są zagospodarowane w sposób 

niepowodujący konfliktów przestrzennych. Przeważające funkcje obszarów nie kolidują ze sobą i umożliwiają 

kontynuowanie zainwestowania w ramach istniejącego przeznaczenia. 
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10.2.6. Granica pomiędzy gminami Bierawa i Cisek. 

 

TABELA 151: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Bierawa i Cisek. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Bierawa w gminie Cisek 

I strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny górnicze 

NIE 

II strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny górnicze 

NIE 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tereny na granicy pomiędzy gminami Bierawa i Cisek są zagospodarowane w sposób pozbawiony konfliktów 

przestrzennych. Zlokalizowane są przeważnie podobne kategorie przeznaczeń terenów. Tereny górnicze w 

gminie Bierawa nie posiadają charakteru decydującego o transgranicznym oddziaływaniu i presji na obszary 

osadnicze zlokalizowane w gminie Cisek. 
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10.2.7. Granica pomiędzy gminami Cisek i Polska Cerekiew. 

 

TABELA 152: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Cisek i Polska 

Cerekiew. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Cisek w gminie Polska Cerekiew 

I strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

NIE 

II strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

cmentarz 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

NIE 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

cmentarz 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na granicy pomiędzy gminami Cisek i Polska Cerekiew nie notuje się konfliktów przestrzennych. Tereny 

przygraniczne są zagospodarowane w zbliżony sposób. Zaplanowane w gminie Polska Cerekiew tereny 

elektrowni wiatrowych sąsiadują z terenami niezainwestowanymi. Część z nich może stanowić punkt wyjścia do 

kontynuacji tej funkcji na terenie gminy Cisek. 
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10.2.8. Granica pomiędzy gminami Cisek i Reńska Wieś. 

 

TABELA 153: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Cisek i Reńska 

Wieś. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Cisek w gminie Reńska Wieś 

I strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

NIE 

II strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

cmentarz 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

NIE 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tereny przygraniczne pomiędzy gminami Cisek i Reńska Wieś są zagospodarowane w sposób bezkonfliktowy. 

Dominują tereny o przeznaczeniu rolnym, stanowiące przeważające otoczenie terenów zainwestowanych. 

Lokalizacja elektrowni wiatrowych w gminie Reńska Wieś nie koliduje z zagospodarowaniem terenów w gminie 

Cisek. 
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10.2.9. Granica pomiędzy gminami Polska Cerekiew i Reńska Wieś. 

 

TABELA 154: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Polska Cerekiew 

i Reńska Wieś. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Polska Cerekiew w gminie Reńska Wieś 

I strefa 

tereny leśne 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

tereny leśne 

tereny rolne 

tereny elektrowni wiatrowych NIE 

II strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

tereny elektrowni wiatrowych 

NIE 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny rolne  

cmentarz 

tereny elektrowni wiatrowych 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

tereny elektrowni wiatrowych 

NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na terenach przygranicznych pomiędzy gminami Polska Cerekiew i Reńska Wieś nie obserwuje się konfliktów 

przestrzennych. Obszary zagospodarowane są w sposób spójny, stwarzający warunki do harmonijnego rozwoju. 
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10.2.10. Granica pomiędzy gminami Polska Cerekiew i Pawłowiczki. 

 

TABELA 155: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Polska Cerekiew 

i Pawłowiczki. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Polska Cerekiew w gminie Pawłowiczki 

I strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

tereny leśne 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

NIE 

II strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

NIE 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

tereny elektrowni wiatrowych 

NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na granicy pomiędzy gminami Polska Cerekiew i Pawłowiczki nie występują konflikty przestrzenne. Przeważają 

tereny zagospodarowane w sposób kompatybilny, z uwzględnieniem istniejących powiązań i uwarunkowań. 

Podobnie jak na większości obszaru Płaskowyżu Głubczyckiego również na analizowanym obszarze 

przygranicznym czynnikiem ograniczającym zainwestowanie jest przede wszystkim wysoka wartość bonitacyjna 

gruntów rolnych. 
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10.2.11. Granica pomiędzy gminami Reńska Wieś i Pawłowiczki. 

 

TABELA 156: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Reńska Wieś i 

Pawłowiczki. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Reńska Wieś w gminie Pawłowiczki 

I strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny działalności gospodarczych 

tereny rolne 

tereny elektrowni wiatrowych 

cmentarz 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny rolne 

tereny elektrowni wiatrowych 
NIE 

II strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny działalności gospodarczych 

tereny rolne 

tereny elektrowni wiatrowych 

cmentarz 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

tereny elektrowni wiatrowych 

NIE 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny działalności gospodarczych 

tereny rolne 

tereny elektrowni wiatrowych 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

tereny elektrowni wiatrowych 

NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tereny przygraniczne pomiędzy gminami Reńska Wieś i Pawłowiczki są zagospodarowane w sposób 

niestwarzający konfliktów przestrzennych. Podstawowe funkcje obszarów są do siebie zbliżone, a poszczególne 

lokalizacje nie stwarzają ryzyka znaczących presji na otoczenie w wymiarze transgranicznym. 
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10.2.12. Granica pomiędzy gminami Leśnica i Ujazd. 

 

TABELA 157: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Leśnica i Ujazd. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Leśnica w gminie Ujazd 

I strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjno-usługowe 

tereny rolne 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny rolne 

tereny produkcji rolnej 

NIE 

II strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjno-usługowe 

tereny rolne 

cmentarz 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne i usługowe 

tereny rolne 

NIE 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjno-usługowe, w tym z 

dopuszczeniem produkcji zwierzęcej 

tereny rolne 

tereny możliwej lokalizacji elektrowni 

wiatrowych 

tereny możliwej lokalizacji elektrowni 

fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 

100 kW 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne i usługowe 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 
NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na pograniczu gmin Leśnica i Ujazd nie notuje się konfliktów przestrzennych. Potencjalnie konfliktowe funkcje, 

takie jak produkcyjno – usługowe, a także tereny możliwej lokalizacji elektrowni wiatrowych i elektrowni 

fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW usytuowane są w rejonach niekolidujących z osadnictwem. 
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10.2.13. Granica pomiędzy gminami Strzelce Opolskie i Leśnica. 

 

TABELA 158: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Strzelce Opolskie 

i Leśnica. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Strzelce Opolskie w gminie Leśnica 

I strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny rolne 

obszar produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych (obszar średniego ryzyka 

lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej) 

tereny leśne 

tereny rolne 

tereny możliwej lokalizacji elektrowni 

wiatrowych  
NIE 

II strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny rolne 

obszar produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych (obszar średniego ryzyka 

lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej) 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne, w tym z 

dopuszczeniem produkcji zwierzęcej 

tereny rolne 

NIE 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

obszar produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych (obszar średniego ryzyka 

lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej) 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne i usługowe 

tereny rolne 

tereny możliwej lokalizacji elektrowni 

fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 

100 kW 

NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na granicy pomiędzy gminami Strzelce Opolskie i Leśnica nie obserwuje się konfliktów przestrzennych. 

Przeważające funkcje obszarów nie kolidują ze sobą. Lokalizacja obiektów wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych zapewnia minimalizację presji na tereny osadnicze. Struktura funkcjonalno – przestrzenna terenów 

przygranicznych stwarza możliwość kontynuowania zainwestowania w ramach istniejących przeznaczeń. 
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10.2.14. Granica pomiędzy gminami Strzelce Opolskie i Ujazd. 

 

TABELA 159: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Strzelce Opolskie 

i Ujazd. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Strzelce Opolskie w gminie Ujazd 

I strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

obszar produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych (obszar średniego ryzyka 

lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej 

tereny leśne 

tereny rolne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne TAK 

II strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

obszar produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych (obszar średniego ryzyka 

lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej 

tereny leśne 

tereny rolne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne TAK 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

obszar produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych (obszar średniego ryzyka 

lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej 

tereny leśne 

tereny rolne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W strefach przygranicznych I i II pomiędzy gminami Strzelce Opolskie i Ujazd występują konflikty przestrzenne. 

Ich podstawą jest lokalizacja terenów przemysłowych o znacznej powierzchni na styku z terenami osadniczymi. 

Jest to konflikt przestrzenny o charakterze planowanym i istniejącym, jawnym, trwałym i niemożliwym do 

usunięcia. Ograniczanie presji terenów przemysłowych na tereny osadnicze powinno mieć charakter 

technologiczny, bezpośrednio niezwiązany z ustaleniami dokumentów planistycznych. Postulować należy, aby nie 

powiększać terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie terenów przemysłowych. Alternatywnie powstanie 

nowych obszarów osadniczych należy warunkować tworzeniem terenów zieleni izolacyjnej lub buforów innego 

rodzaju. 
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10.2.15. Granica pomiędzy gminami Strzelce Opolskie i Jemielnica. 

 

TABELA 160: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Strzelce Opolskie 

i Jemielnica. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Strzelce Opolskie w gminie Jemielnica 

I strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

tereny obiektów gospodarki odpadami 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

tereny produkcyjne 

tereny górnicze 

tereny obiektów gospodarki odpadami i 

odprowadzania ścieków 

wody powierzchniowe 

NIE 

II strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

tereny produkcyjne 

tereny górnicze 

wody powierzchniowe 

cmentarz 

NIE 

III strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny produkcyjne 

tereny rolne 

obszar produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych (obszar średniego ryzyka 

lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej) 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny rolne 

tereny produkcyjne 

wody powierzchniowe 

cmentarz 

NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tereny przygraniczne pomiędzy gminami Strzelce Opolskie i Jemielnica są zagospodarowane w sposób 

bezkonfliktowy. Dominujące funkcje terenów są podobne, a lokalizacje poszczególnych obiektów i obszarów nie 

stwarzają ryzyka negatywnego oddziaływania na otoczenie w wymiarze transgranicznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 469 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

10.2.16. Granica pomiędzy gminami Jemielnica i Zawadzkie. 

 

TABELA 161: Analiza konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami Jemielnica i 

Zawadzkie. 

 

Strefa 

przygraniczna 

Zagospodarowanie terenu: Konflikt 

przestrzenny w gminie Jemielnica w gminie Zawadzkie 

I strefa 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowe) 

wody powierzchniowe 

tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny usługowo-produkcyjne, w tym tereny 

rozmieszczenia elektrowni słonecznych o 

mocy przekraczającej 100 kW 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

TAK 

II strefa 

tereny leśne tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny usługowo-produkcyjne, w tym tereny 

rozmieszczenia elektrowni słonecznych o 

mocy przekraczającej 100 kW 

tereny rolne 

wody powierzchniowe 

NIE 

III strefa 

tereny leśne tereny leśne 

tereny osadnicze (mieszkaniowo-usługowe) 

tereny usługowo-produkcyjne 

tereny rolne 

wody powierzchniowe  

cmentarz 

NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W strefie przygranicznej I pomiędzy gminami Jemielnica i Zawadzkie występuje konflikt przestrzenny. Dysonans 

wynika z lokalizacji w gminie Zawadzkie, bezpośrednio przy granicy z gminą Jemielnica, terenów usługowo – 

produkcyjnych, w tym terenów rozmieszczenia elektrowni słonecznych o mocy przekraczającej 100 kW. Z analizy 

wynika możliwość negatywnego oddziaływania tego zainwestowania na przygraniczny teren osadniczy w gminie 

Jemielnica. Jest to konflikt przestrzenny o charakterze istniejącym i planowanym, jawnym, trwałym i niemożliwym 

do usunięcia. Tereny usługowo – produkcyjne ustalone zostały w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego i mimo że zainwestowanie bezpośrednio przy granicy gminy jeszcze nie nastąpiło, obszar ten z 

powodów ekonomicznych nie kwalifikuje się do zmiany przeznaczenia. Potencjalnie mogłoby to bowiem 

skutkować koniecznością wypłaty przez gminę odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości. 

Ograniczanie potencjalnych presji inwestycji na tereny osadnicze powinny mieć charakter technologiczny. 

Kontrolę nad minimalizacją oddziaływania winno się przeprowadzić na dalszych etapach procesu inwestycyjnego. 
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10.2.17. Wyniki analizy konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych. 

 

Z analiz przeprowadzonych w podrozdziałach 10.2.1. – 10.2.16. wynika, że na trzech z szesnastu granic 

wewnętrznych subregionu występują konflikty przestrzenne. Zróżnicowany jest stopień zaobserwowanych 

dysonansów. Wynikają one z zaszłości lokalizacyjnych i są niemożliwe do usunięcia. Możliwa jest minimalizacja 

konfliktów poprzez ograniczanie oddziaływania obiektów i obszarów je wywołujących. W większości będą to 

zabiegi technologiczne, niezwiązane bezpośrednio z planowaniem przestrzennym. Wszystkie konflikty dotyczą 

interakcji pomiędzy terenami przemysłowymi a osadniczymi. 

 

TABELA 162: Podsumowanie analizy konfliktów przestrzennych w strefach przygranicznych pomiędzy gminami 

subregionu. 

 

Granica wewnętrzna pomiędzy gminami: 
Konflikty przestrzenne: 

w strefie I w strefie II w strefie III 

Kędzierzyn – Koźle / Bierawa TAK TAK TAK 

Kędzierzyn – Koźle / Cisek NIE NIE NIE 

Kędzierzyn – Koźle / Reńska Wieś NIE NIE NIE 

Kędzierzyn – Koźle / Leśnica NIE NIE NIE 

Kędzierzyn – Koźle / Ujazd NIE NIE NIE 

Bierawa / Cisek NIE NIE NIE 

Cisek / Polska Cerekiew NIE NIE NIE 

Cisek / Reńska Wieś NIE NIE NIE 

Polska Cerekiew / Reńska Wieś NIE NIE NIE 

Polska Cerekiew / Pawłowiczki NIE NIE NIE 

Reńska Wieś / Pawłowiczki NIE NIE NIE 

Leśnica / Ujazd NIE NIE NIE 

Strzelce Opolskie / Leśnica NIE NIE NIE 

Strzelce Opolskie / Ujazd TAK TAK NIE 

Strzelce Opolskie / Jemielnica NIE NIE NIE 

Jemielnica / Zawadzkie TAK NIE NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 471 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

10. 3. Potrzeby i zakres uspójnienia dokumentów planistycznych. 

 

Z analiz wykonanych na potrzeby Koncepcji wynika brak znaczących potrzeb uspójnienia dokumentów 

planistycznych gmin subregionu. Funkcjonujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należy jednak perspektywicznie 

skorygować, mając na uwadze lepszą integrację planistyczną gmin subregionu oraz zgodność ustaleń 

dokumentów z obowiązującym stanem prawnym. 

 

Propozycje uspójnienia dotyczą przede wszystkim: 

� zabezpieczenia zapisów dotyczących terenów przemysłowych, stanowiących źródła konfliktów 

przestrzennych na granicach gmin: Kędzierzyn – Koźle i Bierawa, Strzelce Opolskie i Ujazd oraz 

Jemielnica i Zawadzkie, w zakresie ograniczania oddziaływań na tereny osadnicze, a także tworzenia 

lub zachowania terenów buforowych; 

� uszczegółowienia zapisów dotyczących dopuszczenia (głównie na terenach rolnych i przemysłowych) 

lokalizacji obiektów i urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych w zakresie wyznaczenia 

granic ich lokalizacji oraz stref oddziaływania, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym; 

� uzupełnienia zapisów w zakresie uspójnienia układu komunikacyjnego wewnątrz subregionu, 

szczególnie pod względem komunikacji rowerowej oraz połączenia drogowego pomiędzy Dziergowicami 

(gmina Bierawa) a Przewozem (gmina Cisek); 

� uwzględnienia w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla terenów przygranicznych uwarunkowań 

związanych ze strukturą funkcjonalno – przestrzenną gmin sąsiednich. 

 

Generalnie należy stwierdzić, że sporządzenie zmian lub nowych edycji studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, dla których stwierdzono nieaktualność, umożliwi rozwiązanie większości 

problemów dotyczących uspójnienia dokumentów planistycznych. 
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11. OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM. 
 

W przeznaczeniu terenów do pełnienia funkcji planistycznych należy uwzględnić ograniczenia jakie wynikają z 

prawnej ochrony środowiska, zasobów przyrody i warunków życia ludzi. Należy zapewnić przewidywaną prawem 

ochronę wszystkim elementów środowiska i obiektów opisanych w rozdziałach nr 3 i 4 niniejszego opracowania. 

Istnienie na omawianym terenie infrastruktury technicznej, opisanej w rozdziałach nr 8 i 9, stwarza dodatkowe 

ograniczenia. Wymagają one zapewnienia dodatkowych stref ochronnych oraz obszarów ograniczonego 

użytkowania. 

 

11. 1. Ograniczenia użytkowania terenu determinowane warunkami naturalnymi. 

 

11.1.1. Procesy geodynamiczne i przekształcenia morfologii terenu. 

 

Współczesne, naturalne procesy geodynamiczne nie mają większego znaczenia dla funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego na terenie KKSOF. Procesy denudacyjne przebiegają powoli i spokojnie, nie występują także 

ruchy masowe. Prędkość i intensywność zachodzenia procesów denudacyjnych zależy głównie od nachylenia 

stoków. Najbardziej narażone na denudację są tu obszary o największych wysokościach względnych (Garb 

Chełmu, Płaskowyż Głubczycki), krawędzie morfologiczne (pomiędzy mezoregionem Chełmu a Kotliną 

Raciborską i Równiną Opolską), doliny rzeczne (Odra, Mała Panew i inne) oraz formy wydmowe (Równina 

Opolska). 

 

Typową cechą dla Płaskowyżu Głubczyckiego jest rozczłonkowanie wysoczyzny przez szereg dolin cieków 

wodnych oraz suchych dolin denudacyjnych wciętych głęboko w utwory lessowe. Najbardziej narażone na 

denudację są obszary o największych wysokościach względnych z fragmentami pokryw lessowych Głównie na 

tych terenach zachodzą współczesne procesy morfologiczne, polegające na erozji powierzchniowej (eolicznej i 

wodnej) oraz żłobinowej (pogłębianie dolin przez cieki wodne). Zjawiska te związana są z dużą podatnością gleb 

lessowych na erozję, nawet przy niewielkim nachyleniu terenu. Erozja gleby jest jednym z głównych czynników 

degradujących środowisko przyrodnicze, a w szczególności rolniczą przestrzeń produkcyjną. Prowadzi ona 

często do trwałych zmian warunków przyrodniczych (rzeźby terenu, stosunków wodnych, naturalnej roślinności) 

oraz warunków gospodarczo – organizacyjnych (deformowanie granic pól, rozczłonkowanie gruntów, pogłębienie 

dróg, niszczenie urządzeń technicznych). Główną przyczyną erozji gleb jest zniszczenie trwałej szaty roślinnej 

(lasów, łąk, pastwisk) tworzącej zwartą ochronę powierzchni ziemi. Tak więc problem erozji dotyczy przede 

wszystkim gleb uprawnych i gruntów bezglebowych. Charakter i nasilenie erozji zależy od rzeźby terenu, składu 

mechanicznego gleby, wielkości i rozkładu opadów atmosferycznych w czasie oraz od sposobu użytkowania 

terenu. Zależnie od głównego czynnika sprawczego rozróżnia się erozję: wietrzną, wodną, śniegową, uprawową 

oraz ruchy masowe. Na procesy erozji narażone są głównie suche dolinki oraz zbocza o spadkach powyżej 10 % 

do około 20 %. Na tych obszarach występują zmywy powierzchniowe i erozja liniowa w formie żłobinowej. Może 

występować erozja gleb intensywna i silna. Erozja zachodzi wtedy gdy energia wody płynącej w dnie lub na 

zboczach jest większa od sił kohezji, a szczególnie biokohezji – przez które należy rozumieć opór jaki stawia 

erozji szata roślinna (roślinność łąkowa, uprawy). W okresie największego nasilenia opadów atmosferycznych, od 

kwietnia do września, wzrasta zagrożenie erozją wodną gleb, ale w tym czasie skutki opadów osłabia pokrywa 

roślinna. Stąd też skutki opadów są najczęściej słabo widoczne. Szczególnie silnie uwidaczniają się po 

gwałtownych opadach letnich i jeżeli przerwany zostanie opór roślinności wzmaga się energia. Wpływ na to mają 

także nieprawidłowo prowadzone zabiegi agrotechniczne (orka podłużna na skłonach, wadliwe płodozmiany). Na 
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osłabienie procesów erozji wpływ ma zastosowanie zabiegów przeciwerozyjnych – głównie orka poprzeczno – 

stokowa, a także wykonanie melioracji przeciwerozyjnych, zwiększających chłonność wodną gleby i 

zmniejszających spływ powierzchniowy oraz realizacja pasów wiatrochronnych, tworzenie warstwowicowego 

układu pól, tarasowanie zboczy, stosowanie specjalnych płodozmianów przeciwerozyjnych, zadarnienie zboczy i 

pagórków, zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne, a w skrajnych przypadkach zalesianie terenu. W rejonie 

Płaskowyżu Głubczyckiego najbardziej narażone na zjawisko erozji są grunty w gminach: Cisek (Błażejowice, 

Dzielnica, Łany, Miejsce Odrzańskie), Pawłowiczki (Grudynia Wielka, Jakubowice, Maciowakrze, Milice, 

Pawłowiczki, Radoszowy, Ucieszków) i Polska Cerekiew (Dzielawy, Grzędzin, Koza, Łańce, Mierzęcin, 

Witosławice, Wronin). 

 

W rejonie Chełmu i krawędzi morfologicznych rozdzielających go od Kotliny Raciborskiej i Równiny Opolskiej 

procesy denudacyjne związane są głównie z ukształtowaniem powierzchni terenu. Intensywność procesów 

denudacyjnych zależy tu od nachylenia stoków. Grunty podatne na denudację naturogeniczą dotyczą przede 

wszystkim gmin: Leśnica (Czarnocin, Dolna, Góra Świętej Anny, Kadłubiec, Lichynia, Poręba, Wysoka), Strzelce 

Opolskie (Ligota Dolna, Ligota Górna, Płużnica Wielka, Rożniątów) i Ujazd (Jaryszów, Klucz, Stary Ujazd, Ujazd, 

Zimna Wódka). Osobliwością tego rejonu jest występowanie zjawisk krasowych. Woda atakuje wszystkie skały, 

rozpuszcza zaś tylko awaporyty i skały węglanowe. Najbardziej rozpuszczalny jest sylwin i halit, czyli sól 

kamienna, mniej rozpuszczalne są gipsy, wapienie i dolomity. Woda zawierająca wolny dwutlenek węgla (CO2) 

rozpuszcza skały zarówno na powierzchni, jak i w podziemiu. Proces ten nosi nazwę krasowienia. W wyniku 

procesu krasowienia powstaje zespół charakterystycznych form krasowych, wchodzących w skład rzeźby 

krasowej. Powierzchniowe formy krasowe są głównie skutkiem rozpuszczania skał przez wody opadowe. Na 

analizowanym obszarze zjawiska krasowe występują punktowo (nie ma większych powierzchni zwietrzeliny 

wapiennej) i nie stanowią problemu dla budownictwa. 

 

Działalność denudacyjna największych rzek regionu, czyli Odry i Małej Panwi, w postaci erozji rzecznej (erozja 

wgłębna, erozja denna, erozja boczna) ogranicza się tylko koryta rzeki. Doliny tych rzek są płaskie, a więc nawet 

ich kręty (Odra) i meandrujący (Mała Panew) przebieg nie powoduje groźnych (gwałtownych) ruchów masowych. 

 

Znaczenie mają również procesy denudacyjne zaznaczające się w rejonie większych wzniesień, w tym przypadku 

licznych form wydmowych. Dotyczy to przede wszystkim terenów położonych na Równinie Opolskiej, w północnej 

części gmin Jemielnica i Strzelce Opolskie oraz w gminie Zawadzkie (na zachód i północ od Zawadzkiego, na 

południe od Żędowic). Grunty podatne na denudację naturogeniczną występują tu na terenach 

wielkoprzestrzennych obszarów leśnych (Lasy Stobrawsko – Turawskie). Niewielkie zaś znacznie mają procesy 

denudacyjne zaznaczające się w rejonie innych większych wzniesień. Dotyczy to przede wszystkim terenu 

położonego na pograniczu Kędzierzyna – Koźla i gminy Bierawa (na wschód od Osiedla Azoty w Kędzierzynie – 

Koźlu i na północny – wschód od Starej Kuźni) oraz pomiędzy Dziergowicami i Kotlarnią. Grunty podatne na 

denudację naturogeniczną są tu jednak także zalesione (Bory Kędzierzyńsko – Kozielskie).  

 

Do największych zagrożeń związanych z ruchami masowymi ziemi należą osuwiska. Osuwisko jest nagłym 

przemieszczeniem się mas ziemi, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, spowodowanym siłami 

przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie). Jest to rodzaj ruchów 

masowych, polegający na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż powierzchni poślizgu 

(na której nastąpiło ścięcie), połączone z obrotem. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości. Osuwiska są 

szczególnie częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skał przepuszczalnych i 
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nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie. Miejsca występowania osuwisk to naturalne stoki, zbocza dolin i 

zbiorników wodnych, obszary źródłowe rzek (gdzie erozja wsteczna zwiększa spadek terenu), skarpy wykopów i 

nasypów oraz wyrobisk. Do najczęstszych zjawisk wywołujących osuwiska należą: wzrost wilgotności gruntu 

spowodowanych długotrwałymi opadami lub roztopami oraz nadmierne obciążenie stoku, np.: przez zabudowę. 

Na terenie KKSOF nie przeprowadzono dotychczas dokładnych prac ewidencjonujących występowanie osuwisk. 

Postuluje się jednak ich wykonanie w rejonie Garbu Chełmu i Płaskowyżu Głubczyckiego. 

 

Przekształcenia morfologii terenu związane są przede wszystkim z górniczą eksploatacją występujących tutaj 

wapieni i kruszyw naturalnych. Górnictwo doprowadziło do powstania lokalnych kamieniołomów, hałd i zwałowisk 

oraz rowów, wykrotów, lejów oraz innych podobnych form w miejscach prowadzenia eksploatacji górniczej. Po 

zakończeniu eksploatacji górniczej poszczególne wyrobiska zostaną zrekultywowane w kierunku zgodnym z 

udzieloną koncesją na wydobycie. Na terenie KKSOF rozrzucone są także nieczynne, zalane wyrobiska 

pozostałe po eksploatacji kopalin. Akweny powstałe po zakończeniu eksploatacji kruszyw naturalnych 

wykorzystywane są do celów rekreacyjnych (Dąbrowa, Kobylice). Ponadto w wielu miejscach prowadzone jest 

okresowe pozyskiwanie piasków i żwirów przez miejscową ludność na potrzeby gospodarcze. Eksploatacja ma 

charakter sporadyczny, a średnica wyrobisk rzadko przekracza kilkanaście metrów. Często wyrobiska te stają się 

równocześnie miejscami nielegalnego składowania odpadów. W rejonie największych zakładów przemysłowych 

(Osiedla Azoty i Blachownia w Kędzierzynie – Koźlu) powstały osadniki. 

 

Przekształcenia morfologii terenu, aczkolwiek znacznie mniejsze, związane są także z gęstą siecią sztucznie 

utworzonych kanałów i rowów melioracyjnych, którymi porozcinana jest praktycznie cała Kotlina Raciborska 

(zwłaszcza dolina Odry) oraz w mniejszym stopniu Równina Opolska (dolina Małej Panwi i Jemielnicy). W wielu 

miejscach (Centawa, Ciężkowice, Gąsiorowice, Grodzisko, Jaryszów, Kadłub, Raszowa, Stara Kuźnia, Stary 

Ujazd) występują także sztucznie utworzone stawy, służące gospodarce rybackiej. 

 

Na gruntach szczególnie podatnych na denudację naturogeniczną i uprawową, a także w rejonach 

koncentrujących lokalne, nieodwracalne przekształcenia morfologii terenu (górnictwo, przemysł, rolnictwo) 

postuluje się zakaz zabudowy bez uprzedniego wykonania badań geologiczno – inżynierskich (denudacja) i 

sanitarnych (przekształcenia morfologii terenu). 

 

11.1.2. Warunki geologiczno – inżynierskie. 

 

Ocenę warunków podłoża budowlanego na terenie KKSOF opracowano na podstawie Objaśnień do Mapy 

Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000, arkusze: Tarnów Opolski nr 874 (Gruszecki, 2004), Strzelce Opolskie 

nr 875 (Król, 2004), Tworóg nr 876 (Król, 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). Warunki te określono z pominięciem obszarów objętych ochroną 

prawną ze względu na walory przyrodnicze, występowania złóż kopalin i wyrobisk górniczych, terenów leśnych, 

gleb chronionych I – III klasy bonitacyjnej, łąk na glebach pochodzenia organicznego, terenów zieleni urządzonej 

oraz rejonów istniejącej zwartej zabudowy. W tak określonych granicach wyróżniono dwie podstawowe kategorie 

obszarów: 

� warunki korzystne dla budownictwa; 

� warunki niekorzystne, utrudniające budownictwo. 

 



Strona 475 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

Za obszary o warunkach niekorzystnych, utrudniających budownictwo uznano rejony, na których występują 

niespoiste grunty luźne (piaski i żwiry), niespoiste grunty zagęszczone oraz słabonośne grunty organiczne 

(namuły gliniaste i torfy), wypełniające doliny rzeczne, a także w dolinach i zagłębieniach terenu o słabym 

odpływie. Na obszarach tych zwierciadło wód gruntowych występuje płycej niż 2 m p.p.t., a ponadto tereny te są 

miejscami zagrożone podtopieniami. Niekorzystne warunki występują także w obrębie holoceńskich piaszczysto – 

żwirowych osadów koryt rzecznych i terenach do nich przyległych (część wyższych tarasów zalewowych), gdzie 

w podłożu znajdują się torfy lub piaski holoceńskie akumulacji rzecznej Odry, Małej Panwi, Jemielnicy, Kłodnicy i 

ich większych dopływów. Są to tereny narażone na częste wylewy rzek, o nisko zalegających pod powierzchnią 

wodach gruntowych. Niekorzystne są również obszary podmokłe i bagniste (grunty bagienne – namuły), na 

których najwyższy poziom wodonośny może występować do głębokości 2,0 m p.p.t. Niekorzystne podłoże 

budowlane obejmuje także obszary porozcinane licznymi drobnymi dolinami rzecznymi i obszary o spadkach 

powyżej 12 %. Do niekorzystnych dla budownictwa zaliczono również rejony występowania wydm. Jako 

niekorzystną określono także strefę wychodni wapieni warstw karchowickich, które są objęte zjawiskami 

krasowymi oraz obszary zmienione antropogeniczne (stare wyrobiska górnicze i składowiska). 

 

Zgodnie z powyższym założeniem obszary o niekorzystnych warunkach dla budownictwa występują w 

niezabudowanych jeszcze, wybranych rejonach następujących miejscowości (obrębów): 

 

GMINA BIERAWA: 

Bierawa, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Korzonek, Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Stare Koźle, Stara 

Kuźnia. 

 

GMINA CISEK: 

Cisek, Dzielnica, Kobylice, Landzmierz, Łany, Podlesie, Przewóz, Roszowice, Roszowicki Las, Steblów, 

Sukowice. 

 

GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE: 

Osiedla: Blachownia, Cisowa, Kłodnica, Kuźniczka, Lenartowice, Pogorzelec, Południe, Rogi, Sławięcice, Stare 

Miasto, Zachód. 

 

GMINA PAWŁOWICZKI: 

Grodzisko, Jakubowice, Kózki, Mierzęcin, Milice, Naczęsławice, Pawłowiczki, Trawniki. 

 

GMINA POLSKA CEREKIEW: 

Dzielawy, Jaborowice, Polska Cerekiew, Połowa, Witosławice, Wronin, Zakrzów.  

 

GMINA REŃSKA WIEŚ: 

Dębowa, Długomiłowice, Kamionka, Komorno, Mechnica, Naczysławki, Poborszów, Pociękarb, Pokrzywnica, 

Reńska Wieś, Większyce. 

 

GMINA JEMIELNICA: 

Centawa, Gąsiorowice, Łaziska, Piotrówka, Wierchlesie,  
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GMINA LEŚNICA: 

Łąki Kozielskie. 

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE: 

Jędrynie, Kadłub, Osiek, Rozmierz, Szymiszów. 

 

GMINA UJAZD: 

Ujazd.  

 

GMINA ZAWADZKIE: 

Zawadzkie, Żędowice. 

 

Na gruntach posiadających niekorzystne, utrudniające budownictwo warunki postuluje się zakaz zabudowy bez 

uprzedniego wykonania badań geologiczno – inżynierskich. 

 

11.1.3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 

dnia 31 grudnia 2008 roku) na terenie KKSOF ochronie, za wyjątkiem terenów miejskich, podlega cały areał 

gruntów ornych, łąk i pastwisk zaliczanych do I, II i III klasy bonitacyjnej, a także kompleksy użytków rolnych klas 

IV – VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Ponadto ochronie podlegają tereny leśne w granicach 

administracyjnych poszczególnych gmin. Ochronie podlega także pozostała zieleń i zadrzewienia w myśl ustawy 

o ochronie przyrody (rozdział 4) z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 627 ze zm.). 

 

11.1.4. Ochrona przyrody. 

 

Na terenie KKSOF ochronie przyrodniczej podlegają: 

� Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny” 

� Obszary Chronionego Krajobrazu; 

� Obszary NATURA 2000; 

� rezerwaty przyrody; 

� zespoły przyrodniczo – krajobrazowe; 

� użytki ekologiczne; 

� pomniki przyrody; 

� gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych, 

a także postuluję się ochronę: 

� zinwentaryzowanych obszarów proponowanych i postulowanych do utworzenia poszczególnych form 

ochrony przyrody; 

� zinwentaryzowanych cennych siedlisk przyrodniczych; 

� grup śródpolnej zieleni wysokiej; 

� istniejących ciągów zadrzewionych; 

� ciągów ekosystemów wodno – łąkowych wzdłuż cieków; 

� zieleni urządzonej. 
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Dla obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

(Dz. U. z 2013 roku poz. 627 ze zm.) obowiązują zasady gospodarowania i ochrony wynikające z zapisów ww. 

ustawy. W związku z powyższym dla parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 

sporządza się i realizuje plany ochrony. Dla obszarów ochrony krajobrazu wprowadza się ustalenia dotyczące 

czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części. 

Dla zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych i pomników 

przyrody ustanawia się szczególne cele ochrony, a w razie potrzeby ustalenia dotyczące ich czynnej ochrony 

oraz zakazy właściwe dla danego obiektu, obszaru lub jego części. Plan ochrony dla parku krajobrazowego 

ustanawia w drodze uchwały sejmik województwa. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustanawia, w 

drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan ochrony dla rezerwatu przyrody. Minister właściwy do 

spraw środowiska ustanawia w drodze rozporządzenia plan ochrony dla obszaru Natura 2000. Kompetencje 

dotyczące ustaleń ochrony dla zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, użytków ekologicznych, stanowisk 

dokumentacyjnych i pomników przyrody posiada Rada Gminy. 

 

Obowiązującym aktem prawnym określającym szczegółowe cele ochrony przyrody oraz stanowiącym podstawę 

gospodarowania na obszarze Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” jest Rozporządzenie Nr 

0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 

Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2009 roku, Nr 25, poz. 412). 

  

Obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi między innymi zasady zagospodarowania na terenach Obszarów 

Chronionego Krajobrazu są obecnie: 

� Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 08 maja 2006 roku w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2006 roku, Nr 33, poz. 1133); 

� Rozporządzenie Nr 0151/P/34/08 Wojewody Opolskiego z dnia 16 maja 2008 roku zmieniające 

rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 z dnia 08 maja 2006 roku w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opol. z dnia 28 maja 2008 roku, Nr 36, poz. 1283). 

 

Na terenie KKSOF obszary NATURA 2000 nie posiadają jeszcze planów ochrony. Opracowano jedynie plany 

zadań ochronnych dla PLH 160002 „Góra Świętej Anny”, zgodnie z Zarządzeniem nr 11/12 Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 13 kwietnia 2012 roku w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2012 roku, poz. 584, 

z późn. zm.) oraz dla PLH 160008 „Dolina Małej Panwi”, zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2013 Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Katowicach z 14 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 roku, poz. 500). 

 

Rezerwaty przyrody położone na terenie KKSOF nie mają sporządzonych planów ochrony. Obowiązującymi 

aktami prawnymi regulującymi cele ochrony poszczególnych rezerwatów są: 

� Rozporządzenie Nr 0151/P/6/07 Wojewody Opolskiego z dnia 08 stycznia 2007 roku w sprawie 

rezerwatu przyrody „Biesiec" (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2007 roku, Nr 2, poz. 20); 

� Zarządzenie Nr 62/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 grudnia 2009 

roku w sprawie rezerwatu przyrody „Boże Oko" (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2010 roku, Nr 19, poz. 300); 

� Rozporządzenie Nr 0151/P/22/08 Wojewody Opolskiego z dnia 04 marca 2008 roku w sprawie 

rezerwatu przyrody „Góra Świętej Anny" (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2008 roku, Nr 23, poz. 742); 
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� Rozporządzenie Nr 0151/P/20/08 Wojewody Opolskiego z dnia 04 marca 2008 roku w sprawie 

rezerwatu przyrody „Grafik" (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2008 roku, Nr 23, poz. 740); 

� Zarządzenie Nr 3/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 stycznia 2013 

roku w sprawie rezerwatu przyrody „Ligota Dolna" (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 roku, poz. 306); 

� Rozporządzenie Nr 0151/P/10/08 Wojewody Opolskiego z dnia 04 marca 2008 roku w sprawie 

rezerwatu przyrody „Płużnica" (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2008 roku, Nr 23, poz. 730); 

� Rozporządzenie Nr 0151/P/4/07 Wojewody Opolskiego z dnia 08 stycznia 2007 roku w sprawie 

rezerwatu przyrody „Tęczynów" (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2007 roku, Nr 2, poz. 18). 

 

Rozporządzenie Nr 0151/P/8/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 08 grudnia 2003 roku w sprawie uznania za 

zespoły przyrodniczo – krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2003 roku, Nr 109, poz. 2303) oraz Rozporządzenie 

Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 08 grudnia 2003 roku w sprawie uznania za użytki ekologiczne 

(Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 109, poz. 2304) nie zostały dotychczas uzupełnione/zmienione o konkretne ustalenia 

ochrony przez poszczególne gminy KKSOF. Ewentualne uchwały Rad Gmin dotyczące ustaleń ochrony dla 

zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, użytków ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych powinny 

określać takie zasady ochrony, aby odzwierciedlały specyfikę danego obszaru i zachowanie jego 

bioróżnorodności. W związku z powyższym należy wprowadzić całkowity zakaz zabudowy, wyznaczyć 

ewentualną strefę buforową (ochronną), również pozbawioną zabudowy, poza ewentualnymi urządzeniami 

służącymi zabezpieczeniu (np.: ogrodzenia) i popularyzacji (np.: infrastruktura towarzysząca turystyce: wiaty, 

miejsca odpoczynku, tablice informacyjne, itp.) danej formy ochrony przyrody. 

 

11.1.5. Wody podziemne. 

 

Z uwagi na przewodność hydrauliczną, wydajność potencjalną studni oraz ryzyko zagrożenia zasobów wodnych 

na terenie KKSOF wyodrębniono, zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną A.S. Kleczkowskiego (1990), 5 

głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP).  

 

Na obszarach wysokiej ochrony (OWO) postuluje się 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. 

 

11.1.6. Wody powierzchniowe. 

 

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 
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terenach zainwestowanych (wiejskich i miejskich) jak i otwartych. Na terenie KKSOF 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, 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. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009 roku (Dz. U. nr 106, poz. 882) w sprawie 

szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarki wodami na obszarach dorzeczy zostaną opracowane 

stosowne dokumenty określające zasady gospodarowania wodami podziemnymi i powierzchniowymi. Zgodnie z 

powyższym Rada Ministrów dnia 22 lutego 2011 roku przyjęła Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry (M.P. z 2011 roku, nr 40, poz. 451). Obecnie trwają prace nad przyjęciem Projektu aktualizacji 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

 

11.1.7. Ochrona przeciwpowodziowa. 

 

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. 88l ust. 1 ustawy Prawo 

Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145, z późn. zm.), zakazujące między innymi: 

� lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2004 roku); 

� gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które 

mogą zanieczyścić wody; 

� prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania; 

� wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg 

rowerowych; 

� sadzenia drzew lub krzewów; 

� zmiany ukształtowania terenu; 

� składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub 

utrzymywaniem wód, budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, 

odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z 

nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub 

rowerowego. 

 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, ujęte w obecnie obowiązujących gminnych dokumentach 

planistycznych, wyznaczone na podstawie ówczesnych dokumentów sporządzonych przez właściwego dyrektora 

RZGW, zachowały ważność do dnia sporządzenia map zagrożenia powodziowego. Na aktualnych mapach 

zagrożenia powodziowego zostały wskazane obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których obowiązują 

zakazy wynikające z art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz z art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne. Na potrzeby niniejszej 

Koncepcji obszary szczególnego zagrożenia powodzią wskazano na podstawie udostępnionych już na 

Hydroportalu KZGW informacji na temat zagrożenia i ryzyka powodziowego. 
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Dla pozostałych 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, jako bezpieczne granice zabudowy należy przyjąć zasięg lokalnych podtopień (największa 

powódź historyczna zbliżona do Q1% – wody stuletniej). Są to tereny na których nie powinno się wprowadzać 

nowych inwestycji, a w szczególności inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko. 

 

11.1.8. Złoża kopalin oraz obszary i tereny górnicze. 

 

Na terenie KKSOF udokumentowane są 22 złoża kopalin. Obszary udokumentowanych, ale nie eksploatowanych 

złóż kopalin należy wyłączyć z zainwestowania. Ponadto występują tu obszary perspektywiczne dla 

występowania kopalin, które postuluje się ujawnić w dokumentach planistycznych i wyłączyć z zainwestowania do 

czasu ich udokumentowania bądź odstąpienia od rangi obszaru perspektywicznego.  

 

Obecnie na terenie KKSOF wyznaczono 9 obszarów i terenów górniczych. Dla obszarów i terenów górniczych 

obowiązują zasady gospodarowania zgodnie z przyznanymi koncesjami i zapisami ustawy Prawo geologiczne i 

górnicze z dnia 09 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 613). 

 

11. 2. Ograniczenia użytkowania terenu związane z infrastrukturą społeczną i techniczną. 

 

11.2.1. Ochrona kulturowa. 

 

Na terenie KKSOF na podstawie przepisów odrębnych i prawa miejscowego ochronie kulturowej podlegają: 

� historyczne układy urbanistyczne i ruralistyczne wraz z zabudową wpisane do rejestru zabytków; 

� obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków; 

� obiekty i obszary zabytkowe ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

� udokumentowane stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków; 

� pozostałe udokumentowane stanowiska archeologiczne; 

� strefy ochrony konserwatorskiej ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

11.2.2. Komunikacja – strefa uciążliwości akustycznej od dróg. 

 

Ograniczenia w zainwestowaniu na terenach o przekroczonych standardach akustycznych polegają na zakazie 

lokalizacji obiektów mieszkalnych lub innych wymagających ochrony przed hałasem, jeżeli wcześniej nie zostaną 

podjęte środki ograniczające emisję fal dźwiękowych. Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych na terenach 

sąsiadujących z drogami należy uwzględnić strefy ograniczonego użytkowanie terenu, to jest: 

� strefę wyłączoną z wszelkiej działalności budowlanej, wyznaczoną położeniem linii zabudowy – 

określoną przepisami ustawy o drogach publicznych; 

� strefę uciążliwości dróg dotyczącą obiektów z pomieszczeniami na pobyt ludzi; 

� strefę uciążliwości drogi wyznaczoną położeniem linii uciążliwości drogi. 

 

Strefy ochrony wynikające z przepisów odrębnych przedstawione są w poniższej tabeli. 
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TABELA 163: Postulowane minimalne odległości dróg publicznych od istniejących i planowanych budynków z 

pomieszczeniami na pobyt ludzi (w metrach). 

 

 

Typ drogi 

 

Klasa  

techniczna 

Obiekty mieszkaniowe  

i użyteczności publicznej 

Budynki szpitalne  

i wymagające 

szczególnej ochrony jedno –  

kondygnacyjne 

wielo –  

kondygnacyjne 

Autostrada A 120 150 300 

Międzyregionalna GP 50 70 200 

Krajowa regionalna GP, G, Z 30 40 130 

Wojewódzka GP, G, Z 30 40 130 

Powiatowa G, Z, L, D 15 20 80 

Gminna G, Z, L, D 15 20 80 

 

Zgodnie z propozycją zawartą w Koncepcji Przestrzennej Zagospodarowania Kraju 2030 postuluje się zakaz 

zabudowy wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich. Do czasu formalnych uregulowań prawnych dotyczących 

postulowanego zakazu jako strefę wyłączoną z zabudowy należy przyjąć obszar wynikający z minimalnych 

odległości podanych w powyższej tabeli. 

 

11.2.3. Komunikacja – linie kolejowe. 

 

Przez teren KKSOF przebiegają linie kolejowe. W związku z powyższym należy uwzględnić ograniczenia w 

zainwestowaniu wynikające z zapisów ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku (Dz. U. z 2007 

roku, nr 16, poz. 94 z późn. zm.) w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających 

usytuowanie budynków i budowli w sąsiedztwie linii kolejowych, a w szczególności: 

� budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru 

kolejowego z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru kolejowego nie może być mniejsza niż 20 m z 

zastrzeżeniem, iż budynki mieszkalne, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej powinny 

być usytuowane w odległości zapewniającej zachowanie norm dopuszczalnego natężenia hałasu i 

drgań. 

Ponadto między innymi: 

� w przypadku uzupełnienia drzewostanu i tworzenia terenów zielonych w rejonie linii kolejowych należy 

stosować warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku (Dz. U. Nr 153, 

poz. 955), to jest w sąsiedztwie linii kolejowych drzewa i krzewy nie powinny być usytuowane w 

odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego, z wyłączeniem gatunku drzew, 

których wysokość może przekroczyć 10 m; 

� na terenach przeznaczonych na działalność przemysłową, magazynową, składową funkcja ich nie może 

być związana z produkcją i obrotem substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi i pylącymi 

stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego; 

� wszystkie skrzyżowania z linią kolejową w jednym poziomie wymagają zachowania parametrów 

zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 roku (Dz. 

U. nr 33 poz. 144 z późn. zm.); 
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� wszelkie place składowe, dojazdy, parkingi muszą mieć nawierzchnię twardą ze spadkiem w kierunku 

przeciwnym do terenów kolejowych; 

� lokalizacja zbiorników magazynowych dla paliw płynnych i gazu płynnego musi być zgodna z wymogami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku (Dz. U. nr 243 poz. 

2063 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie; 

� sytuowanie zabudowy mieszkaniowej, obiektów lecznictwa i rekreacji w rejonie torów kolejowych jest 

niewskazane, ze względu na ujemny wpływ na warunki przebywania, rehabilitacji i odpoczynku 

mieszkańców; 

� najbliższą w miarę bezpieczną odległość dla zespołów budownictwa mieszkaniowego, ochrony zdrowia i 

bazy noclegowej podaje w sposób pośredni Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 

2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 

U. z 2012 roku, poz. 1109). 

� dla wszelkich obiektów budowlanych wchodzących w zakres inwestycji realizowanych na gruntach 

będących w sąsiedztwie terenów kolejowych oraz ewentualnie krzyżujących i przebiegających, jak np.: 

obiekty liniowe, przez tereny kolejowe należy przed ich realizacją na etapie opracowania projektów 

uzyskać uzgodnienie z zarządem linii kolejowej. 

 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że przeciętnie ekwiwalentny poziom hałasu pochodzący od linii kolejowej dla pory 

dziennej wynosi 80,5 dB(A) w odległości 1 m od torowiska. Oznacza to, że strefa zagrożona hałasem o poziomie 

wyższym od dopuszczalnego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (powyżej 61 dB(A)) rozciąga się w 

odległości 112 m od torowiska. Dla pory nocnej wyliczony ekwiwalentny poziom hałasu wynosi 83,5 dB(A). Strefa 

zagrożona hałasem o poziomie wyższym niż dopuszczalny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (powyżej 

56 dB(A)) rozciąga się więc na szerokość 225 m od torowiska. W związku z powyższym strefę uciążliwego i 

ponadnormatywnego hałasu wynikającą z powyższych obliczeń postuluje się wyłączyć z możliwości lokalizacji 

nowej zabudowy.  

 

11.2.4. Ujęcia wody. 

 

Na terenie KKSOF obszary stref ochrony bezpośredniej dla ujęć wód podziemnych mieszczą się w większości 

w granicach ogrodzenia poszczególnych stacji ujęcia wody. Strefę ochrony bezpośredniej wyznaczano tu 

najczęściej na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

5 listopada 1991 roku w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz. U. z 1991 roku, Nr 

116, poz. 504). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód 

podziemnych przy studniach wierconych obejmował grunty, na których jest usytuowane ujęcie wody oraz 

otaczający je pas gruntu o szerokości od 8 do 10 m, licząc od zarysu budowli i urządzeń służących do poboru 

wody.  

 

Rozporządzenie z dnia 5 listopada 1991 roku zostało uchylone dnia 01 stycznia 2002 roku. Obecnie zasady 

gospodarowania na terenie gminnych ujęć wód reguluje ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 

2012 roku, poz. 145 z późn. zm.). Zgodnie z art. 52 ww. ustawy strefę ochronną ujęcia wody, zwaną dalej „strefą 

ochronną”, stanowi obszar, na którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów 

oraz korzystania z wody. Natomiast zgodnie z art. 53 ww. ustawy na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód 
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podziemnych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Na 

terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy: 

� odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących 

do poboru wody; 

� zagospodarować teren zielenią; 

� odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, 

przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody; 

� ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

służących do poboru wody. 

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić. Na ogrodzeniu należy umieścić tablice zawierające informacje o 

ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. Zgodnie z art. 52 ustawy Prawo wodne dopuszcza się 

ustanowienie strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, jeżeli jest to uzasadnione 

lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczną 

ochronę ujmowanej wody.  

 

Na terenie KKSOF część ujęć wód posiadała także strefy ochrony pośredniej. Decyzje wyznaczające strefy 

ustanowione przed dniem 01 stycznia 2012 roku wygasły z dniem 31 grudnia 2012 roku na mocy art. 21 ust. 1 

Obwieszczenia Marszałka Sejmu z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145). Poszczególni zarządcy obiektów wystąpili o decyzje ustanawiające 

nowe strefy ochrony pośredniej, regulujące między innymi zasady zagospodarowania terenów w nich zawartych 

(ograniczenia, zakazy, nakazy). 

 

GMINA REŃSKA WIEŚ: 

 

SUW WIĘKSZYCE: 

� akt prawny: Rozporządzenie nr 2/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu z dnia 09.05.2013 roku; 

� powierzchnia terenu ochrony pośredniej: 3,92 km². 

 

GMINA JEMIELNICA: 

 

SUW JEMIELNICA: 

� akt prawny: Rozporządzenie nr 6/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu z dnia 21.11.2013 roku; 

� powierzchnia terenu ochrony pośredniej: 315 ha. 

 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE: 

 

SUW FARSKA KOLONIA: 

� akt prawny: Rozporządzenie nr 8/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu z dnia 09.07.2013 roku; 

� powierzchnia terenu ochrony pośredniej: 38 ha. 
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SUW KALINOWICE: 

� akt prawny: Rozporządzenie nr 4/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu z dnia 09.05.2013 roku ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem nr 16/2014 Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 25.07.2014 roku; 

� powierzchnia terenu ochrony pośredniej: 107 ha. 

 

SUW ROZMIERKA: 

� akt prawny: Rozporządzenie nr 16/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu z dnia 19.12.2013 roku ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem nr 7/2014 Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 19.05.2014 roku; 

� powierzchnia terenu ochrony pośredniej: 115 ha. 

 

SUW SUCHA: 

� akt prawny: Rozporządzenie nr 17/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu z dnia 19.12.2013 roku ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem nr 8/2014 Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 19.05.2014 roku; 

� powierzchnia terenu ochrony pośredniej: 440 ha. 

 

SUW BŁOTNICA STRZELECKA (ujęcie rezerwowe): 

� akt prawny: Rozporządzenie nr 5/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu z dnia 09.05.2013 roku; 

� powierzchnia terenu ochrony pośredniej: 25,6 ha. 

 

SUW NOWA WIEŚ STRZELECKA (ujęcie rezerwowe): 

� akt prawny: Rozporządzenie nr 3/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu z dnia 09.05.2013 roku; 

� powierzchnia terenu ochrony pośredniej: 19,8 km². 

 

SUW SZCZEPANEK (ujęcie rezerwowe): 

� akt prawny: Rozporządzenie nr 1/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu z dnia 02.01.2014 roku; 

� powierzchnia terenu ochrony pośredniej: 237 ha. 

 

Zgodnie z powyższymi Rozporządzeniami na terenie stref ochrony pośredniej zabrania się: 

� lokalizowania nowych ujęć wody (poza SUW Jemielnica); 

� wprowadzania ścieków do wód i do ziemi; 

� rolniczego wykorzystania ścieków; 

� lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, które wymagają sporządzenia 

raportu oddziaływania na środowisko i wskaże on pogorszenie jakości wód podziemnych; 

� lokalizowania nowych ferm chowu lub hodowli zwierząt, które wymagają sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko i wskaże on pogorszenie jakości wód podziemnych; 

� stosowania środków ochrony roślin niebezpiecznych dla środowiska (dla SUW Jemielnica – ogranicza 

się); 
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� stosowania nawozów mineralnych i naturalnych w dawkach przekraczających 100 kg azotu całkowitego 

na 1 ha użytków rolnych w ciągu roku (poza SUW Większyce i Jemielnica); 

� przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych; 

� lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu; 

� lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne 

oraz obojętnych; 

� lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych; 

� wydobywania kopalin (poza SUW: Farska Kolonia, Kalinowice, Rozmierka, Sucha, Błotnica Strzelecka, 

Szczepanek). 

 

11.2.5. Tereny położone w strefie ochronnej od odwiertów, gazociągów i stacji redukcyjno – 

pomiarowych. 

 

Przez teren KKSOF przebiegają gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, które wymagają zachowania 

stref kontrolowanych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 04.06.2013 

roku, poz. 640) strefa kontrolowana to obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa 

pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu 

ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i 

prawidłowe użytkowanie gazociągu. W strefach kontrolowanych należy kontrolować wszelkie działania, które 

mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i 

funkcjonowanie. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów 

i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego 

użytkowania. W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od 

gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi 

gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po 

wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej. 

 

TABELA 164: Szerokość stref kontrolowanych gazociągów układanych w ziemi o ciśnieniu gazu powyżej 0,4 MPa 

do 10,0 MPa wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 roku lub wybudowanych w okresie od dnia 12 grudnia 

2001 roku do dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku lub dla 

których w tym okresie wydano pozwolenie na budowę, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku. 

 

 

Rodzaje obiektów terenowych 

Ciśnienie: 

MPa >0,4 – 1,2 MPa >1,2–2,5 MPa >2,5 – 10  

Średnica gazociągu (mm) 

≤ 300 > 300 ≤ 300 > 300 ≤ 300 300 – 

500 

500 –

800 

> 800 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Miasta i zespoły wiejskich budynków 

mieszkalnych o zwartej zabudowie 

30 40 40 60 50 100 150 200 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Budynki użyteczności publicznej i 

zamieszkania zbiorowego 

30 50 50 80 70 130 200 200 

Budynki mieszkalne zabudowy  

jedno– i wielorodzinnej 

30 40 40 50 40 70 100 150 

Wolnostojące budynki niemieszkalne  

(stodoły, szopy, garaże) 

16 20 30 40 30 50 60 80 

Obiekty zakładów przemysłowych 30 40 40 60 50 100 150 200 

Tory kolejowe magistralne  

pierwszo– i drugorzędne  

30 40 40 50 40 100 150 200 

Tory kolejowe znaczenia miejscowego  

i tory tramwajowe 

20 30 30 40 30 60 80 100 

Mosty i wiadukty 30 40 40 60 50 100 150 200 

Parkingi dla samochodów 20 30 40 40 40 60 80 100 

Wały przeciwpowodziowe 10 10 10 10 10 10 16 16 

Uregulowane rzeki, potoki i rowy melioracyjne 

lub inne obiekty 

10 10 10 10 10 10 16 16 

Przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, 

kanalizacja kablowa i wodociągi  

mające bezpośrednie połączenie  

z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt 

 

20 

 

20 

 

30 

 

30 

 

30 

 

40 

 

40 

 

50 

Przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, 

wodociągi, kanalizacja kablowa, kable 

elektromagnetyczne, telekomunikacyjne,  

nie mające połączenia z pomieszczeniami  

dla ludzi i zwierząt 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

16 

Napowietrzne linie telekomunikacyjne, 

napowietrzne linie elektroenergetyczne  

o napięciu do 1 kV 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

10 

 

10 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne  

o napięciu powyżej 1 kV do 30 kV 

10 10 10 10 10 10 20 20 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne  

o napięciu powyżej 30 kV do 110 kV 

20 20 20 20 20 20 30 30 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne  

o napięciu powyżej 110 kV 

40 40 40 40 40 40 40 40 

Stacje transformatorów 

elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV 

10 10 10 10 10 10 20 20 

Stacje transformatorów 

elektroenergetycznych o napięciu pow. 15 kV 

20 20 20 20 20 20 30 30 
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Dla sieci perspektywicznie projektowanej należy zachować bezpieczne odległości od obiektów terenowych, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 04.06.2013 roku, poz. 

640). Podstawowe warunki określone w ww. rozporządzeniu prezentuje poniższa tabela. 

 

TABELA 165: Szerokość stref kontrolowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 

kwietnia 2013 roku. 

 

 

Rodzaj gazociągu 

Średnica nominalna 

gazociągu DN 

Szerokość strefy 

kontrolowanej  

(w m) 

Do 0,5 MPa włącznie – 1 

Powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie – 2 

 

Powyżej 1,6 MPa 

do 150 4 

> 150 – 300  6 

> 300 – 500  8 

> 500 12 

 

11.2.6. Tereny położone w strefie uciążliwości od linii i urządzeń elektroenergetycznych – zagrożenie 

polami elektromagnetycznymi. 

 

Przez teren KKOSF przebiegają linie elektroenergetyczne krajowej sieci przesyłowej o napięciu 220 i 400 kV. 

Sposób zagospodarowania terenów w pobliżu tych linii powinien spełniać wymogi określone w obowiązujących 

przepisach prawnych. Obecnie są to: 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. z 2003 roku, Nr 192, poz. 1883); 

� Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232); 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 roku, Nr 120, poz. 826); 

� PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne – projektowanie i budowa” i uzgodnić z 

właścicielem sieci. 

 

Dla linii 220 i 400 kV obowiązuje pas technologiczny o szerokości 80 m (po 40 m w obie strony od osi linii), dla 

którego występują ograniczenia użytkowania jego terenu: 

� nie należy lokalizować budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

� należy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich obiektów z właścicielem linii; 

� nie należy sadzić roślinności wysokiej pod linią i w odległości do 10 m od rzutu poziomego skrajnego 

przewodu; 

� zalesienia terenów rolnych w pasie technologicznym mogą być przeprowadzone w uzgodnieniu z 

właścicielem linii; 



Strona 488 

 
 
 
 
 

KONCEPCJA 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 

� lokalizacja budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych 

wybuchem oraz konstrukcji wysokich w bezpośrednim sąsiedztwie pasów technologicznych wymaga 

uzgodnienia z właścicielem linii; 

� wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez właściciela linii. 

 

Wzdłuż linii napowietrznych 110 kV, 15 kV oraz 0,4 kV należy zachować wolne od zabudowy i dostępne dla 

prowadzenia prawidłowej eksploatacji linii pasy terenu (wolne od drzew, konarów i krzewów) w zależności od 

poziomu napięcia: 

� 40 m dla linii 110 kV (po 20 m z obu stron linii, licząc w poziomie od osi linii); 

� 22 m dla linii 20 kV (po 11 m z obu stron linii, licząc w poziomie od osi linii); 

� 3 m dla linii 0,4 kV (wzdłuż osi linii). 

 

Stacje transformatorowe powinny mieścić się w rezerwowanym pod nie obszarze. Są to tak zwane strefy 

techniczne, umożliwiające eksploatację sieci napowietrznych z uwzględnieniem dojazdu do stanowisk słupowych. 

Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu pod liniami elektroenergetycznymi należy projektować w oparciu o 

akty prawne zamieszone na początku niniejszego podrozdziału. 

 

Strefą ochronną obejmuje się również maszty telefonii cyfrowej (GSM) oraz inne instalacje 

radiotelekomunikacyjne. Określony areał jest ogrodzony i obejmuje obszar zależny od wysokości masztu – od 

kilkunastu do kilkudziesięciu metrów od osi masztu. 

 

11.2.7. Cmentarze – strefa ochrony sanitarnej. 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 315) w sprawie 

określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, podaje minimalne odległości 

terenów od granicy cmentarzy: 

� 50 m od zabudowań mieszkalnych, jeśli posiadają one sieć wodociągową i wszystkie budynki 

korzystające z wody są do niej podłączone; 

� 150 m od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły 

żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, studzien, źródeł i strumieni, z których czerpana jest woda 

do picia dla potrzeb gospodarczych; 

� 500 m od ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych będących źródłem zaopatrzenia sieci 

wodociągowej w wodę do picia. 

 

Na terenie KKSOF czynne i zlikwidowane cmentarze znajdują się w miejscowościach zwodociągowanych. 

 

11.2.8. Obiekty wojskowe i obrony cywilnej. 

 

Na terenie KKSOF funkcjonujące obiekty obrony cywilnej nie wymagają ustanowienia stref ograniczonego 

użytkowania. Ponadto nie występują to obiekty wojskowe, poza Wojskową Komendą Uzupełnień w Kędzierzynie 

– Koźlu.  
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11.2.9. Pozostałe obiekty. 

 

Dla obiektów typu: oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, baz 

maszynowych, zakładów przemysłowych, ferm hodowlanych, stacji paliw płynnych, itp. – strefy ochronne 

wyznaczane są indywidualnie. W bezpośrednim sąsiedztwie zajmowanym przez tereny chronione należy 

wprowadzać zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, obiektów służby zdrowia, oświaty, sportu i 

rekreacji oraz innych budynków użyteczności publicznej. Wskazane jest tworzenie pasów zieleni izolacyjnej. 

 

11.2.10. Tereny zamknięte. 

 

Zgodnie z Decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, 

przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. U. MIiR z 2014 roku, poz. 25), na terenie 

KKSOF zlokalizowane są tereny zamknięte, stosownie do art. 2, pkt. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 roku, Nr 193, poz.1287 z późn. zm.), w gminach i miejscowościach 

(obrębach): 

� gmina Bierawa (Bierawa, Dziergowice, Grabówka, Lubieszów, Solarnia, Stare Koźle); 

� gmina Kędzierzyn – Koźle (Blachownia, Kędzierzyn, Kłodnica, Koźle, Sławięcice); 

� gmina Pawłowiczki (Chrósty, Dobrosławice, Maciowakrze, Ostrożnica, Radoszowy); 

� gmina Polska Cerekiew (Ciężkowice, Dzielawy, Ligota Mała, Polska Cerekiew, Wronin); 

� gmina Reńska Wieś (Komorno, Pokrzywnica, Większyce); 

� gmina Leśnica (Raszowa); 

� gmina Strzelce Opolskie (Strzelce Opolskie, Błotnica Strzelecka, Dziewkowice, Jędrynie, Kadłub, Osiek, 

Rozmierka, Szymiszów, Warmątowice); 

� gmina Ujazd (Niezdrowice); 

� gmina Zawadzkie (Zawadzkie, Kielcza, Żędowice). 
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12. MONITORING KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO KKSOF. 
 

Jednym z głównych założeń dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia Koncepcji było posiadanie 

dokumentu, który będzie wsparciem dla wypracowania spójnego modelu planowania przestrzennego 

angażującego podmioty wewnątrz obszaru funkcjonalnego. Tak więc bezpośrednim wyznacznikiem ewaluacji 

Koncepcji 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. Poszczególne gminy subregionu posiadają dokumentację planistyczną o 

zróżnicowanej aktualności, zarówno pod względem merytorycznym jak i formalno – prawnym, która wynika 

przede wszystkim z okresu jej opracowania i uchwalenia. Różnią się one także stopniem pokrycia 

obowiązującymi planami miejscowymi. 

 

TABELA 166: Aktualność gminnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie KKSOF w 2014 roku. 

 

 

Gmina 

Data ostatniej uchwały nad przyjęciem  

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Pokrycie powierzchni gminy  

planami miejscowymi  

(%) 

Bierawa 20.12.2013 100 

Cisek 09.10.2002 1,25 

Kędzierzyn – Koźle  31.10.2010 100 

Pawłowiczki 30.06.2011 8,30 

Polska Cerekiew 29.12.2008 45,63 

Reńska Wieś 12.07.2012 31,14 

Jemielnica 07.11.2012 100 

Leśnica 27.05.2013 100 

Strzelce Opolskie 22.12.2008 60,44 

Ujazd 24.04.2014 100 

Zawadzkie 29.12.2014 44,83 

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

 

Określenie konkretnych potrzeb dotyczących zakresu ewentualnych zmian gminnych dokumentów 

planistycznych, wynikających z niniejszej Koncepcji, powinno nastąpić przy okazji dokonania przez poszczególne 

gminy najbliższej Oceny aktualności studium i planów miejscowych. Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym Wójt, Burmistrz albo Prezydent Miasta przekazuje wspomnianą Ocenę… 

Radzie Gminy co najmniej raz w czasie kadencji Rady, a więc nastąpi to najpóźniej w 2018 roku. 

 

Ostatnim etapem prac nad niniejszą Koncepcją jest opracowanie zasad monitoringu. Monitoring jest 

podstawowym narzędziem umożliwiającym obserwację postępów w realizacji ustaleń Koncepcji. Ocena ich 

wdrażania odbywać się powinna poprzez porównywanie stanu bieżącego ze stanem wyjściowym. Monitoring to 

także sposób na dokonywanie ewentualnych korekt założeń rozwojowych w stosunku do zmian przestrzennych 

zachodzących w subregionie. Może to wynikać np.: z pojawienia się całkowicie nowych priorytetów powstałych w 

wyniku nieprzewidywalnych dzisiaj zdarzeń. Zasadne jest więc powołanie zespołu monitorującego Koncepcję, 
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składającego się z przedstawicieli wszystkich gmin wchodzących w skład KKSOF. Zdolność zespołu 

monitorującego Koncepcję 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, podlegających analizie i opracowaniu założeń rozwojowych, 

zaproponowano zestaw pomocniczych wskaźników, które mogą umożliwiać porównywanie zachodzących zmian. 

 

TABELA 167: Wybrane wskaźniki monitorowania realizacji kierunków rozwoju przestrzennego KKSOF. 

 

Ochrona przyrody i zasobów naturalnych 

 

Wartości 

bezwzględne 

� powierzchnia obszarów prawnie chronionych; 

� powierzchnia obszarów zrekultywowanych, w tym po działalności górniczej; 

� powierzchnia obszarów zalesionych; 

� powierzchnia gleb chronionych przeznaczonych na działalności rolnicze; 

� powierzchnia użytków rolnych objętych zabiegami przeciwerozyjnymi. 

 

 

 

Wskaźniki 

� 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.  

Dziedzictwo kulturowe 

 

Wartości 

bezwzględne 

� liczba zrewitalizowanych i zrewaloryzowanych obiektów ujętych w rejestrze zabytków; 

� liczba zrewitalizowanych i zrewaloryzowanych obiektów ujętych w ewidencji zabytków; 

� powierzchnia obszarów objętych szczególnymi ustaleniami (ograniczenia, zakazy, 

nakazy) w postaci stref konserwatorskich. 

Wskaźniki � udział (%) powierzchni obszarów objętych szczególnymi ustaleniami (ograniczenia, 

zakazy, nakazy) w postaci stref konserwatorskich. 

Demografia 

Wartości 

bezwzględne 

� liczba urodzeń i zgonów; 

� liczba migrantów (napływ i odpływ); 

� liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym. 

 

 

Wskaźniki 

� przyrost naturalny (‰); 

� saldo migracji (‰); 

� przyrost rzeczywisty (‰); 

� struktura (%) wieku mieszkańców; 

� wskaźnik obciążenia demograficznego (ekonomicznego). 
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Infrastruktura społeczna 

 

 

 

 

 

Wartości 

bezwzględne 

� liczba placówek służby zdrowia; 

� liczba miejsc (łóżek) w szpitalach; 

� liczba aptek; 

� liczba miejsc w żłobkach; 

� liczba miejsc w przedszkolach; 

� liczba placówek kultury, w tym bibliotek; 

� liczba imprez kulturalnych; 

� liczba sekcji zainteresowań kulturalnych; 

� liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych; 

� liczba imprez sportowo – rekreacyjnych; 

� liczba klubów i sekcji sportowych; 

� powierzchnia zagospodarowanych obszarów przestrzeni publicznej (parki, zieleńce, 

place zabaw, miejsca do imprez masowych, itp.). 

 

 

 

 

 

Wskaźniki 

� liczba mieszkańców na 1 placówkę służby zdrowia; 

� łóżka w szpitalach na 10 tys. mieszkańców; 

� liczba mieszkańców na 1 aptekę; 

� udział (%) dzieci objętych opieką żłobkową; 

� udział (%) dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym; 

� liczba mieszkańców na 1 placówkę kultury, w tym bibliotek; 

� liczba imprez kulturalnych na 1000 mieszkańców; 

� liczba sekcji zainteresowań kulturalnych na 1000 mieszkańców; 

� liczba imprez sportowo – rekreacyjnych na 1000 mieszkańców; 

� liczba klubów i sekcji sportowych na 1000 mieszkańców; 

� powierzchnia zagospodarowanych obszarów przestrzeni publicznej na 1 mieszkańca. 

Gospodarka mieszkaniowa 

 

 

Wartości 

bezwzględne 

� powierzchnia użytkowa mieszkań; 

� liczba mieszkań i izb; 

� liczba osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego i/lub socjalnego; 

� liczba mieszkań oddanych do użytku; 

� liczba mieszkań wyposażonych w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gaz sieciowy; 

� powierzchnia niezabudowanych terenów przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe, z rozróżnieniem na jednorodzinne i wielorodzinne, w tym uzbrojonych. 

 

 

 

 

Wskaźniki 

� powierzchnia użytkowa 1 mieszkania; 

� liczba osób w 1 mieszkaniu i w 1 izbie; 

� liczba osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego i/lub socjalnego na 1 

mieszkanie komunalne / socjalne; 

� liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców; 

� udział (%) mieszkań wyposażonych w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gaz sieciowy; 

� potencjalna liczba osadników niezbędna do wypełnienia niezabudowanych terenów 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, z rozróżnieniem na jednorodzinne i 

wielorodzinne. 
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Rynek pracy 

 

Wartości 

bezwzględne 

� liczba podmiotów gospodarki narodowej; 

� liczba zakładów osób fizycznych; 

� liczba pracujących, w tym w podziale na: rolnictwo, przemysł i usługi; 

� liczba bezrobotnych. 

 

 

 

Wskaźniki 

� liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców, w tym na 1000 

mieszkańców w wieku produkcyjnym; 

� liczba zakładów osób fizycznych na 1000 mieszkańców, w tym na 1000 mieszkańców w 

wieku produkcyjnym; 

� struktura (%) podmiotów gospodarki narodowej według PKD; 

� udział (%) pracujących w stosunku do osób czynnych zawodowo; 

� struktura (%) pracujących w podziale na: rolnictwo, przemysł i usługi; 

� stopa bezrobocia (%). 

Gospodarka – rolnictwo i leśnictwo 

 

Wartości 

bezwzględne 

� liczba gospodarstw rolnych; 

� powierzchnia gospodarstw rolnych; 

� liczba gospodarstw rolnych specjalistycznych (agroturystycznych, rybackich, 

ekologicznych, itp.); 

� powierzchnia lasów ochronnych. 

 

 

Wskaźniki 

� liczba gospodarstw rolnych na 1000 mieszkańców; 

� powierzchnia 1 gospodarstwa rolnego; 

� struktura (%) powierzchni gospodarstw rolnych; 

� liczba gospodarstw rolnych specjalistycznych na 1000 gospodarstw rolnych; 

� struktura (%) powierzchni lasów ochronnych. 

Gospodarka – górnictwo i przemysł 

Wartości 

bezwzględne 

� powierzchnia obszarów i terenów górniczych; 

� powierzchnia niezabudowanych terenów przeznaczonych pod działalności produkcyjne, 

w tym uzbrojonych. 

 

 

Wskaźniki 

� udział (%) powierzchni obszarów i terenów górniczych w stosunku do ogólnej 

powierzchni udokumentowanych złóż kopalin; 

� udział (%) wypełnienia terenów przeznaczonych pod działalności produkcyjne; 

� udział (%) wypełnienia terenów przeznaczonych pod działalności produkcyjne, na 

których zlokalizowały się centra logistyczne, parki technologiczne, inkubatory 

przedsiębiorczości, zakłady innowacyjnych technologii. 

Gospodarka – usługi rynkowe 

 

 

Wartości 

bezwzględne 

� powierzchnia niezabudowanych terenów przeznaczonych pod działalności usługowe; 

� liczba placówek handlowych; 

� liczba wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; 

� liczba placówek gastronomicznych; 

� liczba placówek usług finansowych; 

� liczba pozostałych obiektów usługowych, w tym usług łączności. 
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Wskaźniki 

� udział (%) wypełnienia terenów przeznaczonych pod działalności usługowe; 

� placówki handlowe na 10 km² i na 1000 mieszkańców; 

� wielkopowierzchniowe obiekty handlowe na 100 km² i na 10000 mieszkańców; 

� placówki gastronomiczne na 10 km² i na 1000 mieszkańców; 

� placówki usług finansowych na 10 km² i na 1000 mieszkańców; 

� pozostałe obiekty usługowe, w tym usług łączności na 10 km² i na 1000 mieszkańców. 

Gospodarka – turystyka 

 

 

 

Wartości 

bezwzględne 

� liczba obiektów noclegowych; 

� liczba miejsc noclegowych; 

� liczba obiektów turystycznych (kąpieliska, przystanie wodne, wypożyczalnie sprzętu 

sportowo – rekreacyjnego, itp.); 

� długość turystycznych szlaków pieszych; 

� długość turystycznych szlaków rowerowych; 

� długość turystycznych szlaków jeździeckich, kajakowych, itp.; 

� liczba imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych dedykowanych dla turystów; 

� liczba obiektów zabytkowych udostępnionych do zwiedzania. 

 

 

Wskaźniki 

� obiekty noclegowe na 100 km² i na 1000 mieszkańców; 

� miejsca noclegowe 100 km² i na 1000 mieszkańców; 

� obłożenie (%) bazy noclegowej; 

� turystyczne szlaki piesze na 100 km²; 

� turystyczne szlaki rowerowe na 100 km²; 

� długość turystycznych szlaków jeździeckich, kajakowych, itp. na 100 km². 

Transport i komunikacja 

 

 

 

 

 

 

 

Wartości 

bezwzględne 

� długość dróg krajowych, w tym nowych i zmodernizowanych; 

� długość dróg wojewódzkich, w tym nowych i zmodernizowanych; 

� długość dróg powiatowych, w tym nowych i zmodernizowanych; 

� długość dróg gminnych, w tym nowych i zmodernizowanych; 

� liczba i długość obwodnic miejscowości;  

� długość linii kolejowych, w tym zmodernizowanych; 

� liczba samochodów osobowych; 

� liczba kursów komunikacji publicznej (kolejowej i autobusowej) i czas przejazdu 

pomiędzy ośrodkiem subregionalnym, a ośrodkami lokalnymi i gminnymi; 

� długość linii miejskiej komunikacji autobusowej;  

� liczba przystanków komunikacji autobusowej (miejskiej i międzymiastowej); 

� liczba zmodernizowanych dworców kolejowych i autobusowych; 

� długość dróg rowerowych; 

� liczba parkingów P&R i B&R; 

� liczba miejsc postojowych na parkingach P&R; 

� długość żeglownych szlaków śródlądowych; 

� liczba zmodernizowanych śluz na drogach wodnych. 
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Wskaźniki 

� długość dróg krajowych, w tym nowych i zmodernizowanych w km / 100 km²; 

� długość dróg wojewódzkich, w tym nowych i zmodernizowanych w km / 100 km²; 

� długość dróg powiatowych, w tym nowych i zmodernizowanych w km / 100 km²; 

� długość dróg gminnych, w tym nowych i zmodernizowanych w km / 100 km²; 

� długość linii kolejowych, w tym zmodernizowanych w km / 100 km²; 

� samochody osobowe na 100 km² i na 1000 mieszkańców; 

� struktura (%) połączeń komunikacji publicznej (kolejowej i autobusowej) pomiędzy 

ośrodkiem subregionalnym, a ośrodkami lokalnymi i gminnymi w określonych 

przedziałach czasowych; 

� długość linii miejskiej komunikacji autobusowej w km / 100 km²; 

� przystanki komunikacji autobusowej (miejskiej i międzymiastowej) na 100 km² i na 1000 

mieszkańców; 

� drogi rowerowe na 100 km² i na 10000 mieszkańców; 

� parkingi P&R na 1000 samochodów osobowych; 

� miejsca postojowe na parkingach P&R na 1000 samochodów osobowych; 

� struktura (%) żeglownych szlaków śródlądowych według klas dróg wodnych. 

Infrastruktura techniczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartości 

bezwzględne 

� długość sieci wodociągowej, w tym na terenach wiejskich; 

� ilość dostarczonej mieszkańcom wody (dam³); 

� długość sieci kanalizacyjnej, w tym na terenach wiejskich; 

� ilość odebranych siecią kanalizacyjną płynnych nieczystości (dam³); 

� długość sieci gazowej ogółem i rozdzielczej, w tym na terenach wiejskich; 

� liczba odbiorców gazu sieciowego; 

� długość linii elektroenergetycznych, w tym dystrybucyjnych i zmodernizowanych; 

� moc urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych; 

� ilość wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych; 

� długość sieci ciepłowniczej; 

� liczba budynków mieszkalnych objętych termomodernizacją; 

� liczba zmodernizowanych kotłowni na paliwa niskoemisyjne; 

� ilość wytwarzanych odpadów komunalnych; 

� ilość odpadów podlegających selektywnej zbiórce; 

� liczba budynków mieszkalnych z wyrobami zawierającymi azbest; 

� powierzchnia użytków rolnych zmeliorowanych; 

� powierzchnia użytków rolnych zdrenowanych; 

� długość rowów melioracyjnych; 

� długość cieków podstawowych uregulowanych; 

� długość wałów przeciwpowodziowych; 

� liczba i pojemność zbiorników retencyjnych; 

� liczba i pojemność polderów. 
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Wskaźniki 

� długość sieci wodociągowej w km / 100 km²; 

� udział (%) mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej, w tym na terenach 

wiejskich; 

� zużycie wody w m³ na 1 mieszkańca; 

� długość sieci kanalizacyjnej w km / 100 km²; 

� udział (%) mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, w tym na terenach 

wiejskich; 

� ilość odebranych siecią kanalizacyjną płynnych nieczystości w m³ na 1 mieszkańca; 

� długość sieci gazowej, w tym rozdzielczej w km / 100 km²; 

� udział (%) mieszkańców korzystających z sieci gazowej, w tym na terenach wiejskich; 

� udział (%) mieszkańców ogrzewających mieszkania gazem, w tym na terenach 

wiejskich; 

� zużycie gazu z sieci w m³ na 1 mieszkańca; 

� moc urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych na 1000 mieszkańców; 

� energia wyprodukowana ze źródeł odnawialnych na 1000 mieszkańców; 

� długość sieci ciepłowniczej w km / 100 km²; 

� udział (%) mieszkańców korzystających z sieci ciepłowniczej; 

� udział (%) budynków mieszkalnych objętych termomodernizacją; 

� udział (%) budynków mieszkalnych zaopatrywanych w ciepło z kotłowni niskoemisyjnych 

z ogółu budynków nie objętych siecią ciepłowniczą; 

� odpady komunalne w kg na 1 mieszkańca / rok; 

� odpady podlegające selektywnej zbiórce w kg na 1 mieszkańca / rok; 

� poziom (%) odpadów podlegających selektywnej zbiórce; 

� struktura (%) odpadów według poszczególnych frakcji; 

� udział (%) budynków mieszkalnych z wyrobami zawierającymi azbest; 

� udział (%) powierzchni użytków rolnych zmeliorowanych; 

� udział (%) powierzchni użytków rolnych zdrenowanych; 

� długość rowów melioracyjnych w km / 100 ha użytków rolnych; 

� udział (%) cieków podstawowych uregulowanych; 

� długość wałów przeciwpowodziowych w km / km długości rzeki stwarzającej zagrożenie 

powodziowe. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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