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ROZDZIAŁ I - INFORMACJE FORMALNE O STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY  DOBRZEŃ WIELKI 
 

1. WPROWADZENIE  
 

1.1. Znaczenie prawne studium i przebieg jego zmian 

  Podstawową funkcją studium jest ustalenie (na prawach wyłączności) polityki przestrzennej 

gminy, rozumianej jako cele rozwoju gminy, z uwzględnieniem uwarunkowań tego rozwoju.  

Studium wytycza kierunki rozwiązań dla planów miejscowych.  Po uchwaleniu studium władze 

gminy powinny przyjętą w studium politykę przestrzenną urzeczywistniać w procesie 

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W odróżnieniu od 

planów zagospodarowania przestrzennego – studium nie jest aktem prawa miejscowego. Jest 

natomiast  opracowaniem planistycznym, sporządzanym  zawsze (również w przypadku zmiany 

studium), w granicach administracyjnych gminy. Studium stanowi merytoryczną podstawę dla 

planów miejscowych, ustala lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, warunki 

realizacji zadań inwestycyjnych ponadlokalnych, w tym inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

krajowym i wojewódzkim, ujętych w planie zagospodarowania województwa. Umożliwia 

koordynację wszelkich działań przestrzennych.  

   Art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647),  stanowi  o zakresie merytorycznym 

studium, art.11 określa  procedury jego sporządzania i uchwalenia. 

  W opracowaniu studium wyróżnia się zasadniczo dwie części:  uwarunkowania rozwoju oraz 

kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Jedno i drugie przedstawia się w formie 

graficznej i tekstowej. 
 

PIERWSZE STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dobrzeń Wielki zostało sporządzone w 1996 r. przez mgr inż. arch. Marię Oleszczuk z 

zespołem Autorskiej Pracowni Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Opolu. Studium zostało 

uchwalone przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki w marcu 1997 r. (uchwała Nr XX/147/97 z dnia 

25 marca  1997 r.).  
 

1. ZMIANĘ W/W STUDIUM  uchwalono w 2009 r. (uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr 

XXX/205/2009 z  dnia 12 lutego 2009 roku).   W ramach 1. zmiany studium sporządzono nowy 

elaborat studium - zawierający: 

- tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Dobrzeń Wielki , 

- rysunek studium określający uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy 

w skali 1:10 000 

- rysunek studium określający kierunki zagospodarowania  przestrzennego  w skali 1: 

10000 

   W uchwale Rady Gminy  Dobrzeń Wielki nr XXX/205/2009 z 12 lutego 2009 r., przyjmującej 

zmianę, stwierdzono utratę mocy zmienianego studium w całości.  

 
  Kolejną, 2. ZMIANĘ STUDIUM podjęto na podstawie uchwały Nr XI/106/2011 Rady Gminy 

Dobrzen Wielki z dnia 6 pazdziernika 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki   

 

1.2. Zakres i cel opracowania 1. zmiany studium  
 

     Opracowanie było zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki sporządzonego w 1996 roku przez Pracownię 

Architektoniczno - Urbanistyczną " A&U". Obejmuje cały teren gminy, dlatego też traci ważność 

w całości tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
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Dobrzeń Wielki i załączniki graficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki. 

       Do zmiany studium przystąpiono na podstawie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr 

XXXVIII/331/2005 z dnia 27.04.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki. 

Zmiana obejmuje tereny w granicach administracyjnych gminy Dobrzeń Wielki. 

 

    Zmiana studium obejmuje cały obszar gminy ze względu na różnorodność i dużą skale 

potrzeb  dokonania zmian, które wynikają z: 

1. złożonych wniosków  o zmiany w planach i studium, w znacznym stopniu obejmujących 

wieś Czarnowąsy i po kilka wniosków w każdym z pozostałych obrębów; 

2. zmiany w ustawodawstwie, przede wszystkim wejściem w życie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym – która zmieniła szczegółowy zakres ustaleń studium 

oraz wprowadziła konieczną zgodności planów miejscowych ze studium; 

3. stwierdzoną niezgodnością wielu uchwalonych planów miejscowych z obowiązującym  

studium, co może powodować duże problemy przy korektach dokumentów planistycznych a 

więc utrudniać realizowanie polityki przestrzennej zawartej w studium, która jest nie zgodna 

z prawomocnymi planami miejscowymi; 

4. istotnych zmian w perspektywie rozwoju gminy, wynikających głównie z nowego przebiegu 

obwodnic dróg wojewódzkich, nowych perspektyw aktywizacji terenu, w tym w 

szczególności wsi Świerkle w oparciu o uprawy szklarniowe, wykorzystujące potencjał 

energetyki cieplnej Elektrowni Opole, zgłaszanego zapotrzebowania na inwestycje 

terenochłonne, dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe, w 

związku z dużą atrakcyjnością  gminy, szczególnie dla mieszkańców miasta Opola. 

 

  Trzeba podkreślić że zasadnicza wizja rozwoju gminy nie ulega zmianie. Główne kierunki, 

potrzeby i perspektywy rozwoju ustalone w pierwotnej edycji studium pozostają aktualne. 

Zmiany dotyczą konkretnych problemów, w tym w dużej mierze technicznych, jednak ich ilość 

oraz konieczność dostosowania dokumentu do wymagań nowej ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym powoduje potrzebę dokonania zmiany całego studium. 

 

1.3. Podstawy prawne 1. zmiany studium  
 

Uchwały Rady Gminy w Dobrzeń Wielki 

 Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXVIII/331/2005 z dnia 27.04.2006r w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki. 

 

Ustawy: 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. nr 

80, poz 717 z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U 1990 nr 16, poz. 95 z 

późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych, t.j. Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2086 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz. U. 1995 nr 16 poz. 

78 z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami t.j. Dz.U. 2004 nr 261 poz. 

2603. 
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Rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dz. U. 2004 nr 118 poz. 1233. 

 

1.4. Podstawy prawne opracowania 2. zmiany studium   

 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z pózn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jedn. Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647), 

3) Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XI/106/2011 z dnia 6 października 2011 r. w 

sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki.   
 

1.5. Zakres 2. zmiany studium    

      

     Niniejszą zmianę  opracowuje się na podstawie uchwały Nr XI/106/2011  Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki z dnia 6 pazdziernika 2011 r. w sprawie  przystąpienia do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki. Zgodnie z 

tą uchwałą przedmiotem 2. zmiany studium, obowiązującego od 2009 r., jest uzupełnienie jego 

ustaleń kierunkowych o nowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenów, uwzględniajace: 

1) zadania realizujace ponadlokalne cele publiczne, w tym m. innymi napowietrzne linie       

elektroenergetyczne 2 x 400 kV + 2 x 110 kV oraz obwodnice w ciagu drogi wojewódzkiej nr   

454,  

2) zadania lokalne, wynikajace z zamierzeń inwestycyjnych Gminy Dobrzen Wielki,   

3) ustalenia wynikające z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

   W ramach zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Dobrzeń Wielki zostały uwzględnione ponadto wnioski zgłoszone w procedurze 

opiniowania i uzgadniania oraz wnioski podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. 

 

   Główne cele i zasady ochrony środowiska przyrodnicze i ekologicznego w gminie Dobrzeń 

Wielki nie uległy zmianie w stosunku do wcześniejszej edycji studium z 2009 r. Aktualne 

pozostają podstawowe cele ekologiczne polityki przestrzennej gminy. Zakres szczegółowy 2. 

zmiany studium opisano w rozdziale III. KIERUNKI ROZWOJU pod pozycją: PODSUMOWANIE 

I SYNTEZA 2. ZMIANY STUDIUM (2012 r.). 

 

    2.zmiana studium, w zakresie o którym mowa wyżej wymagała odpowiedniej zmiany części 

graficznej i tekstowej, zgodnie z wymaganiami przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. W formie ujednoliconej przedstawiono: 

• całą część tekstową studium, 

• rysunek - KIERUNKI ROZWOJU w skali 1:10 000. 

  Rysunek UWARUNKOWANIA ROZWOJU nie wymagał zmian i pozostaje w formie i skali 

takiej samej jak w edycji z 2009 r. 
     Uzupełnienia i aktualizacje w ujednoliconym tekście studium wyróżniono czcionką 

niebieską. Również nowe oznaczenia na rysunku KIERUNKI ROZWOJU wyróżnion w 

objaśnieniach tego rysunku   

 

1.6. Merytoryczne podstawy opracowania  2. zmiany studium 

 

1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (Dz. Urzędowy Woj. 

Opolskiego z 2010 r. nr 132, poz. 1509) 

2. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Dobrzeń  

Wielki na lata 2005 – 2008 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2009 – 2012 

3. Strategia rozwoju gminy Dobrzeń Wielki, przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrzen Wielki  

../prawo.nsf/77e82badad27ff20c1256a62004588db/7c6dfa39ced6bb0ec1256ea80029483d%3fOpenDocument
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4. Program opieki nad zabytkami gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 – 2014, przyjęty uchwałą 

nr VII/63/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r.   

5. Koncepcja programowo – przestrzenna  „Budowa obwodnicy miejscowości: Dobrzeń Wielki,  

      Dobrzeń Mały, Borki, Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą m. Opola, Transprojekt         

      Kraków 2011 r. 

6. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2011 r. Państwowy Instytut 

Geologiczny. Warszawa 2012 r. 
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ROZDZIAŁ II - UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY 

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE GMINĘ DOBRZEŃ WIELKI  

(aktualizacja danych zawartych w 1. zmianie studium z 2009 r.)  

   
Elementy charakterystyki  

   
Gmina 

Dobrzeń 
Wielki 
2010 / 
2011 r. 

 

 Powierzchnia (km²) 

 Ludnośc/ km² 

 

91 

161 

 

 Ludność ogółem – w tym: 
 kobiety 
 mężczyzni 
 kobiety/100mężczyzn 
 

 Ludność w wieku: 
 przedprodukcyjnym 
 produkcyjnym  
 poprodukcyjnym    
 na100 osób w wieku  
     produkcyjnym  

 
14 635 
7643 
6992 
109 

 
 

2400 
9904 
2331 

 
48 
 

 

 Pracujący ogółem  # 
 

 Bezrobotni zarejestrowani- w tym kobiety w%   
 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

w %  

 
4223 

 
388 
54,9 
3,9 

 

 

 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 
     w tym w sektorach: 
 przemysłowym  
 budowlanym  
 usługowym  
 

 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. 
ludności  

 

 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza zarejestrowaną w rejestrze 
REGON na 10tys. ludności  

   
1198 

 
 

130 
252 
764 

 
819 

 
   

652 
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Edukacja  

 Ludność według edukacyjnych grup wieku:  
 0-2 lata  
 3-6 lat 
 7-12 lat  
 13-15 lat  
 

 Placówki wychowania przedszkolnego * (przedszkola) 
 miejsca w przedszkolach  
 liczba dzieci przedszkolach  
 

 Szkoły podstawowe* 
 liczba uczniów 
 uczniowie przypadający na 1 komputer,przeznaczony do użytku uczniów z 

dostępem do Internetu  
 

 Szkoły gimnazjalne* 
 liczba uczniów 
 uczniowie przypadający na 1 komputer,przeznaczony do użytku uczniów z 

dostępem do Internetu  
 

 Biblioteki i filie  
 czytelnicy w bibliotekach publicznych  
 wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach 

 
 
 

360 
415 
760 
516 

 
 
8 

494 
435 

 
5 

774  
 

12 
 

5 
545 
5 

 
4 

1960 
24 
 

 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna  

 Zakłady opieki zdrowotnej  
 liczba ludności na 1 zakład opiki zdrowotnej  
 

 Liczba beneficjentów pomocy społecznej wliczbie ludności ogółem (%) 

 
 
2 

2439 
 

8,6 

 
Zasoby mieszkaniowe  

 Liczba mieszkań  
 liczba mieszkań  na 1000 ludności   
 przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (m²) 
 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w zasobach mieszkaniowych  na 1 

osobę (m²) 

 
 

4307 
295 

101,4 
 

15 

 
Infrastruktura techniczna  

 Oczyszczanie  ścieków 
 ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków (%) 

 
 
6 

68,7 

 #dotyczy podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 9 osób, bez pracujących w rolnictwie  

 * dotyczy okresu 2010/2011 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE   

1.1. Położenie geograficzne 

 Gmina Dobrzeń Wielki położona jest w centralnej części województwa opolskiego, na 

wysokości od 143 do 163m n.p.m. Najwyżej położony punkt w gminie to wzniesienie, 

zlokalizowane na południe od wsi Czarnowąsy, o wysokości 162,8m n.p.m., zaś najniżej 

usytuowane są tereny położone w dolinie rzeki Odry, na wysokości Babiego Lasu – 143,0m 

n.p.m. Współrzędne geograficzne wynoszą 51º szerokości geograficznej północnej oraz 

18º długości geograficznej wschodniej.  

 Zgodnie z regionalizacją fizyczno – geograficzną Polski J. Kondrackiego obszar gminy Dobrzeń 

Wielki zlokalizowany jest w następujących jednostkach: 

- megaregionie Europa Środkowa (3); 

- prowincji Niż Środkowoeuropejski (31); 

- podprowincji Niziny Środkowopolskie (318); 

- makroregionie Nizina Śląska (318.5); 

- mezoregionach Równina Opolska (318.57) oraz Pradolina Wrocławska (318.52). 

Mezoregiony Równina Opolska oraz Pradolina Wrocławska graniczą: 

- od wschodu z Progiem Woźnickim; 

- od południowego wschodu z Garbem Tarnogórskim; 

- od południa z Chełmem; 

- od południa z Kotliną Raciborską; 

- od południowego zachodu z Równiną Niemodlińską; 

- od zachodu z Doliną Nysy Kłodzkiej; 

- od zachodu z Równiną Grodkowską; 

- od zachodu i północy z Równiną Oleśnicką. 

Odległość Dobrzenia Wielkiego do siedziby powiatu oraz do stolicy województwa Opola 

wynosi 15km. Ponadto do: 

- Wrocławia – 84km; Katowic – 119km;- Krakowa – 188km; - Warszawy–313km;Gdańska – 

486km;  

Odległość z Dobrzenia Wielkiego do najbliższych, większych przejść granicznych wynosi: 

- Czechy (Prudnik – Trzebina) – 84km; Słowacja (Zwardoń)–209km; Niemcy Jędrzychowice) 

– 249km;  Ukraina (Korczowa) – 436km;Białoruś (Terespol) – 503km; Rosja (Bezledy) – 

575km; Litwa (Ogrodniki) – 611km. 

1.2. Położenie administracyjne 

Gmina Dobrzeń Wielki wchodzi w skład województwa opolskiego oraz powiatu opolskiego 

ziemskiego. Graniczy: 

- od zachodu z gminą Popielów; 

- od północy z gminą Pokój; 

- od wschodu z gminą Łubniany; 

- od południa z gminą miasto Opole; 

- od południa z gminą Dąbrowa; 

1.3. Struktura osadnicza. 

 W skład gminy wchodzą sołectwa: Borki, Brzezie, Chróścice, Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, 

Dobrzeń Wielki, Krzanowice, Kup i Świerkle.  

Siedzibą  Gminy jest położona w centralnej części gminy -  wieś Dobrzeń Wielki. 

Gęstość sieci osadniczej mierzona liczbą miejscowości na 100 km² powierzchni wynosi 9,89.  

Wartość niższa od wskaźnika charakteryzującego powiat opolski (13,48), również niższa od 

wskaźnika dla województwa opolskiego (16,88). Stanowią je jednostki osadnicze o ponad 

przeciętnej wielkości, liczbie mieszkańców i rozbudowanej strukturze, w  szczególności wsie 

Dobrzeń Wielki, Czarnowąsy i Chróścice. 
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  Położenie gminy w regionie jest korzystne. Wpływ na to mają szczególnie walory naturalne 

oraz usytuowanie w pobliżu miasta Opole, przez które przebiegają ważne szlaki transportowe: 

drogowe, kolejowe oraz wodne. 

1.4. Struktura funkcjonalno – przestrzenna 

  Gmina Dobrzeń Wielki pomimo, że jest samorządową jednostką wiejską, ma wielofunkcyjny 

charakter z wiodącą rolą sektora przemysłowego (energetycznego). Zdecydowana większość 

mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach produkcyjnych i usługowych. W oparciu o 

analizy przeprowadzone na podstawie zebranych materiałów inwentaryzacyjnych oraz na 

podstawie występujących powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych, można przyjąć 

następujący system obsługi ludności gminy: 

 

  Ośrodek gminny głównego poziomu obsługi, o zasięgu lokalnym obsługujący w zakresie 

usług ponadpodstawowych teren całej gminy – miejscowość Dobrzeń Wielki. Pełni ona funkcję 

administracyjną, stanowi ośrodek koncentracji usług dla ludności oraz obsługi rolnictwa. Tym 

samym Dobrzeń Wielki pełni funkcję lokalnego centrum rozwoju, które jest istotnym czynnikiem 

wzrostu i kumuluje usługi oraz inne działalności gospodarcze w skali umożliwiającej społeczny i 

ekonomiczny rozwój sąsiadujących z nimi miejscowości. 

 

 Ośrodki pośredniego poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym, 

współpracujące z ośrodkiem gminnym – wsie: Czarnowąsy, Chróścice oraz Kup. Są to ośrodki 

stanowiące etap pośredni w kompleksowym systemie obsługi ludności, szczególnie w zakresie 

usług oświaty, opieki zdrowotnej i usług rynkowych, o odpowiednio dużej liczbie ludności w 

rejonie obsługi. 

 

 Pozostałe ośrodki, o zróżnicowanych funkcjach: produkcyjnych, usługowych i rolniczych, 

obsługujące ludność w podstawowym zakresie usług. Zaliczyć do nich można pozostałe wsie: 

Dobrzeń Mały, Borki, Świerkle, Krzanowice i Brzezie.  

Ta ostatnia miejscowość (Brzezie) pełni specyficzną rolę w strukturze funkcjonalno – 

przestrzennej gminy Dobrzeń Wielki. Pomimo, że zamieszkuje ją najmniejsza ilość 

mieszkańców w gminie, to właśnie na jej terenie zlokalizowanych jest najwięcej miejscowych 

zakładów produkcyjnych. Powodem takiego stanu jest przede wszystkim obecność PGE 

Elektrownia Opole S.A. i kooperujących z nią podmiotów. 
 

Dominującymi funkcjami gminy obok rolnictwa i leśnictwa jest, funkcja produkcyjna, 

przemysłowa oraz mieszkalnictwo. Funkcja mieszkaniowa, szczególnie w ostatnich kilku latach, 

w których doszło do przemian potrzeb i preferencji mieszkaniowych, jest obok przemysłu 

najbardziej dynamicznie rozwijającą się funkcją w gminie. Rozwój mieszkalnictwa wynika 

bezpośrednio z sąsiedztwa  miasta Opole i stałego rozwoju zakładów produkcyjnych. Takiemu 

rozwojowi gminy towarzyszy rozwój sektora usługowego i drobnej przedsiębiorczości. 

 

 

 

2. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE                              

        TERENÓW 

2.1. Struktura użytkowania gruntów  

   Powierzchnia gminy wynosi 9142 ha, to jest 91,42 km², co stanowi 5,76% powierzchni 

powiatu opolskiego ziemskiego oraz 0,97% powierzchni województwa opolskiego. 

Strukturę użytkowania gruntów w gminie Dobrzeń Wielki przedstawia tabela nr 1  (wg Rocznika 

Statystycznego Województwa Opolskiego z roku 2006): 
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Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów w gminie Dobrzeń Wielki w roku 2005 r. 

Sposób zagospodarowania Powierzchnia w ha 

 
Powierzchnia użytków rolnych ogółem 

 4 544 

w tym grunty orne 3 422 

sady 8 

łąki 1 085 

pastwiska 29 

lasy i grunty leśne 3 406 

grunty zainwestowane i nieużytki 1 192 

ogółem (powierzchnia gminy) 9 142 

 
 

  W strukturze funkcjonalno-przestrzennej terenu gminy największą powierzchnię zajmują użytki 

rolne, stanowią one 49,7 % powierzchni gminy. Wśród użytków rolnych największy udział mają 

grunty orne (37,43 % powierzchni gminy). Lasy i grunty leśne stanowią 37,3 % powierzchni 

gminy. Pozostałe 13 % stanowią tereny zainwestowane.  
 

 

 

Tabela 2  Struktura użytkowania gruntów gminy Dobrzeń Wielki [w %] na tle powiatu 

opolskiego i województwa opolskiego (2005 r.) 

Sposób zagospodarowania 
 

Gmina 
Dobrzeń Wielki 

w  % 

powiat opolski 
w  % 

województwo 
opolskie 

w  % 

użytki rolne ogółem 
49,71 43,51 62,09 

w tym grunty orne 37,43 33,94 53,94 

 sady 0,09 0,12 0,19 

 łąki 11,87 8,66 6,42 

 pastwiska 0,32 0,79 1,54 

lasy i grunty leśne 
37,26 45,60 27,08 

grunty zainwestowane i nieużytki 
13,04 10,90 10,84 

 

 

  Gmina Dobrzeń Wielki wyróżnia się, na tle zarówno województwa jak i powiatu wysokim, 

stopniem zainwestowania oraz ponad przeciętnym, na tle powiatu, udziałem gruntów rolnych.   

Bardzo wysoki, w stosunku do województwa, występuje odsetek obszarów leśnych, ustępuje 

jednak średniej powiatowej. 
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Rysunek 1 Struktura użytkowania gruntów gminy Dobrzeń Wielki [w %] na tle powiatu 
opolskiego i województwa opolskiego (2005 rok) 

 

2.2. Uzbrojenie terenu  

 

    Gmina Dobrzeń Wielki jest w pełni wyposażona w system dystrybucji wody wodociągowej. Z 

sieci wodociągowej o długości 134 320 m wyposażonej w 3 169 przyłączy (rok 2006.) korzysta 

100 % mieszkańców gminy. Podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę w gminie stanowią wody 

podziemne pochodzące z utworów czwarto- i trzeciorzędowych. Woda dla terenu gminy 

Dobrzeń Wielki dostarczana jest z ujęć zlokalizowanych w: Chróścicach (2 studnie) – zasilające 

w wodę miejscowość Chróścice oraz niewielką część wsi Dobrzeń Wielki, Czarnowąsach (3 

studnie) – zasilające w wodę miejscowości Czarnowąsy, Krzanowice i Borki oraz Brzeziu (2 

studnie) – zasilającego w wodę miejscowości: Brzezie, Kup, Świerkle, Dobrzeń Mały, Dobrzeń 

Wielki oraz wsie Ładza i Krzywa Góra w gminie Pokój. Łączna zdolność produkcyjna ujęć wody 

wynosi 5 877 m3/dobę i całkowicie pokrywa zapotrzebowanie wody w gminie. 

  

    W roku 2012 r. wszystkie 9 sołectw gminy było skanalizowanych. Łączna długość sieci 

kanalizacji sanitarnej w gminie wynosi ok. 150 km, ilość przyłączy kanalizacyjnych w gminie 

wynosi ok. 3100 szt..  

  Ścieki komunalne z całej gminy Dobrzeń Wielki oraz z miejscowości Kępa w gminie Łubniany 

odprowadzane są do oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej oraz mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim (o przepustowości 800 m3/d). Ponadto 

kilka podmiotów gospodarczych z terenu gminy, w tym Elektrownia Opole w Brzeziu eksploatuje 

własne oczyszczalnie ścieków.  

   

    Sieć centralnego zaopatrywania w ciepło na terenie gminy posiadają jedynie sołectwa 

Dobrzeń Wielki, Czarnowąsy oraz w niewielkim stopniu Brzezie. System ciepłowniczy i 

gazowniczy pokrywa gminne zapotrzebowanie na ciepło w ok. 20 %, natomiast pozostałe 80 % 

zapotrzebowania pokrywane jest ze źródeł indywidualnych - kotłowni w domach 

jednorodzinnych, ogrzewania etażowe, lokalne kotłownie przemysłowe (wg „Projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Dobrzeń Wielki” maj 
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2002). Wytwarzaniem energii cieplnej dla systemu ciepłowniczego zajmuje się Elektrownia 

OPOLE S.A. w Brzeziu, natomiast przesyłem i dystrybucją ciepła zajmuje się „ELKOM” Sp. z 

o.o. w Dobrzeniu Wielkim, która jest głównym odbiorcą ciepła z kotłowni Elektrowni OPOLE 

S.A. Ciepło do Dobrzenia Wielkiego dostarczane jest za pomocą sieci magistralnej 250 

wykonanej w technologii tradycyjnej oraz z rur preizolowanych. Sieci posiadają rezerwy 

przesyłu wynoszące ok. 75%. Stan sieci preizolowanych jest dobry. Rozważana jest koncepcja 

rozwoju sieci ciepłowniczej dla całej gminy. W pierwszej kolejności przewiduje się budowę sieci 

ciepłowniczych w miejscowościach Dobrzeń Mały, Brzezie, Borki i Świerkle.  

  

   Gmina Dobrzeń Wielki jest zasilana w gaz ziemny wysokometanowy z gazociągu 

wysokociśnienowego 200 6,3 Mpa, wpiętego do gazociągu relacji Kluczbork – Przywory. 

Dystrybucją gazu na terenie gminy zajmuje się Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w 

Zabrzu Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. W skład infrastruktury gazowej gminy oprócz sieci 

wysokiego ciśnienia długości ok. 6 km wchodzą: stacja redukcyjno-pomiarowa I-stopnia Brzezie 

– NORGIPS o przepustowości 6 000 Nm3/h, oraz prowadzone z niej, gazociągi średniego 

ciśnienia, obejmujące swym zasięgiem miejscowości: Dobrzeń Wielki, Brzezie, Chróścice i Kup. 

Obecnie realizowany jest proces gazyfikacji terenów gminy. Docelowo planuje się podłączenie 

odbiorców z terenu miejscowości: Dobrzeń Wielki (do zasilania gazem przewiduje się tereny 

północnej części miejscowości), Kup, Świerkle i Chróścice (przewiduje się objąć siecią 

gazowniczą całe tereny miejscowości); Dobrzeń Mały, Czarnowąsy, Brzezie, Borki, Krzanowice 

(tereny przeznaczone do zasilania gazem będą rozpatrywane wariantowo wraz z rozwojem 

systemu ciepłowniczego). 

    

    Wszystkie miejscowości gminy Dobrzeń Wielki są zelektryfikowane. Odbiorcy energii 

elektrycznej z terenu gminy obsługiwani są przez Energia Pro Opole, za pomocą dobrze 

rozwiniętej sieci 15 kV z głównych punktów zasilania GPZ Zakrzów (110/15kV) oraz GPZ 

Siołkowice (110/15kV), zlokalizowanych poza terenem gminy. Na terenie gminy znajduje się 

GPZ Borki (400/110kV), którego właścicielem jest Elektrownia Opole S.A. i który pracuje na 

potrzeby zaplecza Elektrowni, firm zlokalizowanych wokół Elektrowni oraz na potrzeby osiedla 

mieszkaniowego „Energetyk” w Dobrzeniu Wielkim. Przesył mocy do użytkowników 

dokonywany jest liniami 15 kV, do których jest włączonych ponad 70 stacji transformatorowych 

15/0,4 kV. Stan linii przesyłowych określany jest jako dobry. Wszystkie linie energetyczne 

posiadają rezerwy przesyłowe. 

 

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, którą tworzą: fragment obwodnicy 

miasta Opola w ciągu drogi krajowej nr 94 Wrocław - Kraków, na odcinku przebiegającym przez 

obręb Krzanowice, drogi wojewódzkie o długości 26,4 km, drogi powiatowe o długości 34,2 km. 

Sieć dróg gminnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki tworzy 149 dróg o łącznej długości 85 km. 

Ponadto łączna długość dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, będących własnością 

gminy Dobrzeń Wielki wynosi 17,9 km, w tym 5 km dróg utwardzonych. Przez teren gminy 

przebiega linia kolejowa relacji Opole – Jelcz Miłoszyce – Wrocław. 

 Szczegółowo zagadnienia uzbrojenia terenu w gminie Dobrzeń Wielki omówiono w części 

dotyczącej infrastruktury technicznej. 

2.3. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

  Ład przestrzenny gminy może być rozpatrywany w skali ogólnej i szczegółowej. Patrząc na 

gminę w skali ogólnej zauważa się, że po pierwsze, wszystkie wsie zachowały  zwarty układ 

przestrzenny, pomimo dynamicznego ich rozwoju,  a po drugie, że  układ przestrzenny gminy 

ukształtowały w układzie południowy - wschód na północny -zachód doliny rzeczne: w 

południowej części: doliny Odry i Małej Panwi i w części północnej dolina Brynicy wraz z 

kompleksem leśnym, obejmującym północną część gminy. Główną oś komunikacyjną gminy 

stanowi drogą wojewódzka  nr 454 Opole – Pokój – Namysłów oraz droga (o mniejszym 

znaczeniu) nr 457 Brzeg – Dobrzeń Wielki. Wzdłuż tych ciągów kształtuje się główny układ 



2. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY DOBRZEŃ WIELKI - TEKST UJEDNOLICONY 

GEOPLAN - Opole                                                                                                        18 

 

 

osadniczy gminy, o bardzo intensywnym zagospodarowaniu. Drogi te wraz z rezerwami pod ich 

obwodnice w istotny sposób warunkują układ przestrzenny miejscowości. W części południowej 

gminy, bardzo intensywnie zagospodarowanej i zabudowanej, doszło do zatarcia granic 

pomiędzy zabudową miasta Opola i ciągiem miejscowości gminy wzdłuż drogi wojewódzkiej 

454: Czarnowąsy – Borki – Dobrzeń Mały – Dobrzeń Wielki. Pozostałe miejscowości gminy 

zachowały nie tylko odrębność ale również swój układ przestrzenny. 

   Dominantę przestrzenną i funkcjonalną w gminie stanowi  Elektrownia Opole w Brzeziu wraz z 

towarzyszącymi jej zakładami przemysłowymi. W bezpośredniej bliskości Elektrowni, w 

wymuszonym przez warunki naturalne (kompleks leśny i  układ osadnictwa wzdłuż dolin Odry i 

Małej Panwi), kształtuje się pasmo terenów przemysłowo – usługowych gminy. 

 

   Gmina Dobrzeń Wielki ma ukształtowane czytelne i konsekwentne pasma funkcjonalne w 

układzie południowy - wschód na północny –zachód: otwarta przestrzeń dolin rzecznych Odry i 

Małej Panwi i terenów rolniczych, pasmo intensywnego osadnictwa, pasmo produkcyjno - 

usługowe z dominującymi obiektami Elektrowni Opole i pasmo terenów leśnych wraz z doliną 

Brynicy. Dzięki lasom, a także dzięki atrakcyjnym krajobrazowo terenom dolin rzecznych i jej 

rozlewisk, obok funkcji rolniczych i w związku z intensywnym rozwojem terenów  mieszkalno-

usługowych, coraz większego znaczenia nabierają funkcje turystyczno-wypoczynkowe oraz 

sportowo-rekreacyjne. 

 

  Tak zarysowany na obszarze gminy układ  stref funkcjonalnych i przestrzenno-krajobrazowych 

należy uznać za kształtowany prawidłowo, bowiem oparty o predyspozycje naturalne terenu 

oraz wynikający z położenia gminy w regionie i powiązań funkcjonalnych z gminami sąsiednimi, 

a zwłaszcza z miastem Opole, a zatem zasługujący na kontynuowanie. Kontynuacja ma 

polegać na utrzymaniu dotychczasowych stref funkcjonalnych, na utrzymaniu skupionego 

charakteru zabudowy wsi oraz jej niskich gabarytów, stromych dachów. Istotnym z punktu 

widzenia ładu przestrzennego jest zachowanie odrębności miejscowości Chróścice, Świerkle i 

Kup, czyli miejscowości które tą odrębność do tej pory zachowały. Oddzielność przestrzenną w 

stosunku do miejscowości gminy zachowała wieś Krzanowice, jest ona jednak przestrzennie 

zintegrowana z  miastem Opole, a element warunkującym jej układ stanowi obwodnica miasta 

Opole na przebiegu drogi krajowej. 

 

 

 

3.  CHARAKTERYSTYKA I STAN ŚRODOWISKA ORAZ WYMOGI JEGO OCHRONY 
 
3.1. Ukształtowanie powierzchni, jednostki morfologiczne 

 

Rzeźba terenu  

  Rzeźba powierzchni ziemi powstała w trzeciorzędowym i czwartorzędowym cyklu 

krajobrazowym w wyniku procesów zrównania, denudacji, akumulacji lodowcowej, rzecznej, 

eolicznej oraz erozji rzecznej i działalności człowieka. Generalnie obszar gminy charakteryzuje 

się mało zróżnicowanym ukształtowaniem powierzchni terenu. Jest to rzeźba polodowcowa, 

nizinna, rozcięta doliną rzeki Odry.  

  W dolinie Odry dobrze wykształcony jest taras zalewowy, wznoszący się 1,0 – 3,0m nad 

poziom rzeki. Jego szerokość koło Opola wynosi 1,5km, a w rejonie Babiego Lasu osiąga 4km. 

Podobny zasięg ma taras nadzalewowy o wysokości względnej 5,0 – 7,0m. Najwyższy taras 

akumulacyjny (12,0 – 15,0m) zachował się tylko fragmentarycznie w okolicach Dąbrowy 

i Karczowa oraz na wschód od Opola. 

  

 Największe wzniesienia w okolicy gminy Dobrzeń Wielki to między innymi garb kredowy 

o wysokości 188 m n.p.m., na którym położone jest miasto Opole. Natomiast centralna 
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i północna część gminy to prawie płaska równina o wysokościach 160 – 165m n.p.m., w obrębie 

której miejscami spotykane są wydmy. 

   Oprócz naturalnych form morfologicznych, aktualne ukształtowanie powierzchni jest również 

skutkiem działalności antropogenicznej w wyniku której powstały formy wypukłe: nasypy 

drogowe i kolejowe, wały przeciwpowodziowe oraz zagłębienia po wyrobiskach kruszyw i iłów 

ceramicznych. 

 

Charakterystyka jednostek morfologicznych gminy 

TERASA ZALEWOWA DOLINY ODRY I MAŁEJ PANWI I BRYNICY 

   Terasa zalewowa współczesnej Odry, to forma płaska z występującymi miejscami 

starorzeczami i innymi obniżeniami, wyniesiona na wysokość 145-150 m n.p.m., ok. 2-4 metrów 

ponad koryto rzeki.  

   Zbudowana jest z utworów piaszczysto-żwirowych wieku holoceńskiego przykrytych od 

powierzchni utworami gliniasto-pylastym, tzw. madą rzeczną. Pod względem geotechnicznym 

zalicza się do plastycznych i miękkoplastycznych glin. Podłoże nienośne, mało przydatne dla 

celów budowlanych. Z uwagi na skład litologiczny cechuje się średnim stopniem 

przepuszczalności. 

   Woda gruntowa występuje w obrębie utworów łatwo-przepuszczalnych, piaszczystych, na 

głębokości 0,5 – 1 m p.p.t. W partiach terenu zbudowanych z trudno-przepuszczalnych mad, 

woda gruntowa występuje płycej, tworząc okresowe lub stałe podmokłości. W podłożu 

występują: 

-   zbiornik wód trzeciorzędowych, izolowany od powierzchni trudno-przepuszczalną madą; 

- na południowym-wschodzie zbiornik kredowy ma swoje wychodnie pod cienką warstwą   

holoceńską – stąd możliwość zanieczyszczenia. 

   Zasilanie poziomu wodonośnego odbywa się z opadów atmosferycznych. 

   Występują tutaj gleby bagienne i mady średnie oraz ciężkie, które cechują wadliwe stosunki 

wodne. Pod względem bonitacyjnym należą do klas III i IV gruntów ornych oraz III – IV użytków 

zielonych. Pod względem przydatności rolniczej należą do kompleksów pszennych bardzo 

dobrych i dobrych oraz żytnich i średnich użytków zielonych. 

    Teren charakteryzują gorsze warunki techniczne i wilgotnościowe, zwiększona częstotliwość 

mgieł z tendencją do ich zalegania. W czasie pogody radiacyjnej większe wychłodzenia i 

tworzenie się zastoisk chłodnego powietrza, zwiększona częstotliwość przymrozków i dni 

mroźnych. Szczególnie niekorzystne warunki topoklimatyczne występują w obrębie wąskich 

dolin rzecznych Brynicy i Małej Panwi. 

   W części południowo-zachodniej z uwagi na wychodnie cenomanu i kontakty ze zbiornikiem 

wód podziemnych, możliwe przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych. W związku z 

tym, wymagane jest ograniczenie stosowania nawożenia mineralnego, ograniczonego i 

środków chemicznej ochrony roślin oraz pełna kanalizacja zabudowy mieszkaniowej.  

   Teren przydatny jest do: 

- pełnienia funkcji biologicznie aktywnych w ramach systemu obszarów prawnie chronionych, 

- produkcja biomasy; 

   Lokalizacja budownictwa mieszkaniowego dopuszczana jest tylko na płatach terenu o 

korzystnych warunkach gruntowych i klimatycznych. 

TERASA NADZALEWOWA DOLINY ODRY 

   Forma na ogół płaska i bardzo rozległa, o spadku terenu w granicach 1%. Powierzchnia 

wyniesiona 5-10 m nad poziom wody w rzece, w przedziale wysokości ok. 148-155 m n.p.m. 

Powierzchnia terasy urozmaicona zagłębieniami i dolinami bocznymi, okresowo podmokłymi 

oraz podzielona rowami melioracyjnymi.  

   Pod względem litologicznym terasa zbudowana z przemytych żwirów i piasków rzecznych 

wieku plejstoceńskiego. Miejscami pod utworami plejstoceńskimi zalegają osady trzeciorzędowe 
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i kredowe. Podłoże nośne przydatne do celów budowlanych. Duża przepuszczalność stwarza 

zagrożenie swobodnej migracji zanieczyszczeń. 

   Forma ta zbudowana jest z łatwo-przepuszczalnych utworów piaszczysto-żwirowych, lokalnie 

tylko przewarstwionych glinami. Woda gruntowa charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, 

położonym 2-4 m p.p.t. Podlega wahaniom z wodami Odry. Zasilana jest przez infiltrację wód 

meteorycznych oraz z dopływu wód gruntowych spływających po stronie wysoczyzny 

plejstoceńskiej. Występujące w podłożu, lub wychodzące na powierzchnię utwory kredowe, 

zagrożone są przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu. W strefach brzeżnych z 

wysoczyzną plejstoceńską możliwe jest zasilanie  zbiornika III-rzędowego z powierzchni terenu. 

W rejonie Brzezia i Świerkli, na obszarze zalegania kopalnej rynny Małej Panwi – Chrząstawy, 

istnieje zagrożenie zanieczyszczenia wód pitnych. 

   Występują tutaj gleby bielicowe, wytworzone na piskach i żwirach plejstoceńskich 

pochodzenia fluwialnego oraz fluwio-glacjalnego. Mała pojemność sorbcyjna, 

przepuszczalność, przewiewność i podatność na degradację, obniża zdecydowanie ich wartość 

użytkową. Na ogół są to gleby V i VI klasy bonitacyjnej kompleksów zbożowo-pastewnych i 

żytnich słabych. Dają corocznie niskie plony. 

    Klimat ma cechy o nieco złagodzonych parametrach w stosunku do terasy zalewowej. 

   Z uwagi na przepuszczalność gruntu, istnieje możliwość występowania zagrożeń środowiska 

poprzez migrację zanieczyszczeń powierzchniowych bezpośrednio na wychodniach cenomanu i 

kopalnej doliny Małej Panwi. Małe zdolności buforowe gleby mogą zaowocować degradacją 

gleby na skutek działania Elektrowni „Opole”. W celu przeciwdziałania zagrożeniom należy 

dążyć do: 

- tworzenia zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków; 

- ograniczenia nawożenia mineralnego i chemizacji, a nawożenie organiczne dostosować do 

chłonności kompleksu sorbcyjnego gleb; 

- obserwacji wpływu Elektrowni na gleby, wody gruntowe i płody rolne oraz łagodzenia, 

potencjalnych negatywnych skutków. 

Teren przydatny jest do: 

- tworzenia przestrzeni otwartych, biologicznie czynnych o mniejszej randze w stosunku do 

terasy zalewowej; 

- produkcji biomasy; 

- lokalizacji budownictwa mieszkaniowego na wyznaczonych terenach. 

WYSOCZYZNA PLEISTOCEŃSKA 

Forma na ogół płaska z lokalnie występującymi zaburzeniami w postaci wydm, łagodnie 

opadających ku zachodowi ze spadkiem ok. 2 %. Wysoczyzna przecięta przez słabo 

zaznaczoną dolinę Brynicy. Wyniesienie terenu pomiędzy wynosi ok. 148-165 m. 

   Występujące w pobliżu iły kajprowe przykryte są miąższą warstwą utworów fluwioglacjalnych 

wieku plejstoceńskiego. Utwory plejstoceńskie reprezentuje miąższa warstwa żwirów, przykryta 

kilkumetrową warstwą śrdniozagęszczonych piasków. Z uwagi na skład litologiczny, cechują się 

dużym stopniem przepuszczalności.  

   Woda gruntowa występuje w obrębie piasków i żwirów. Zwierciadło wody o charakterze 

swobodnym, występuje na głębokości 1,5 – 3 m p.p.t. W obrębie doliny Brynicy ok. 1,0 m. Duża 

przepuszczalność gruntu stwarza możliwość wnikania zanieczyszczeń do zbiornika wód 

czwartorzędowych, w szczególności na obszarze kopalnej doliny Małej Panwi. W strefie 

brzeżnej, istnieje możliwość kontaktów hydraulicznych ze zbiornikiem trzeciorzędowym. 

Zwierciadło wody w niewielkim stopniu związane z Odrą, podatne jednak na drenaż wodny.  

   Dominują gleby bielicowe wytworzone na piaskach o żwirach plejstoceńskich. Stanowią one 

podłoże dla rozwoju siedlisk leśnych, na ogół o charakterze średiożyznym i żyznym, podatnych 

na zmiany właściwości fizykochemicznych gleb. W dolinach rzecznych przykryte poziomem 

madowym, o wadliwych stosunkach wodnych, korzystnych dla rozwoju formacji trawiastych.  

    W strefie brzeżnej nie pokrytej drzewostanem, cechuje się korzystnymi warunkami 

nasłonecznienia oraz swobodnym przewietrzaniem. W strefie pokrytej drzewostanem 
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zaznaczają się łagodzące wpływy terenów leśnych: łagodniejsze amplitudy temperatur, 

podwyższona wilgotność, zmniejszenie prędkości wiatru i nasłonecznienia. Emisja związków 

eterycznych podwyższa walory rekreacyjne i zdrowotne. W obrębie polan leśnych i obrzeża lasu 

występują dobowe wahania temperatury i wilgoci, tendencje do zamglenia i wychłodzenia.  

    Największym zagrożeniem dla środowiska jest degradacja drzewostanów na skutek 

oddziaływania zanieczyszczeń atmosfery lub odwodnienia terenu. Z uwagi na pokrycie zwartym 

drzewostanem prawdopodobieństwo skażenia wód podziemnych jest niewielkie. Duże jest 

zagrożenie pożarowe i sanitarne. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, należy dążyć do 

zmniejszenia presji zanieczyszczeń atmosferycznych, przebudowy drzewostanu i zwiększenia 

jego odporności na czynniki zewnętrzne takie jak zanieczyszczenia atmosferyczne i szkodniki. 

Pożądane jest ograniczenie ruchu turystycznego ze względów przeciwpożarowych.  

Teren przydatny jest do: 

- kształtowania warunków środowiskowotwórczych, umożliwiających funkcjonowanie 

przyrody i podstawowych procesów biologicznych, 

- produkcji drewna i płodów leśnych, 

- funkcji rekreacyjnej o ograniczonym znaczeniu. 

GARB GROSZOWICKO - OPOLSKI 

  Łagodne wyniesienie, fragmentarycznie obejmujące południową część gminy, wyróżniające się 

kumulacją ok. 170 m n.p.m. Wzniesienie opada (5-8%) w kierunku zachodnim, wschodnim i 

północnym. 

Forma zbudowana z wapieni marglistych i margli, o dużym stopniu uszczelinowienia, 

oraz wietrzeliny. Wychodnie cenomanu zaznaczają się w obrębie Krzanowic, Czarnowąs i 

Dobrzenia. Podłoże nośne korzystne dla celów budowlanych.  

   Woda gruntowa o charakterze szczelinowym, występująca na ogół na dużych głębokościach, 

znajduje się pod wpływem czynników zewnętrznych. Uszczelinowienie i przewodność nakładu 

stwarza warunki do swobodnej infiltracji zanieczyszczeń powierzchniowych. Mający tutaj 

wychodnię zbiornik cenomanu, podatny jest na zanieczyszczenia i degradację. 

  Gleby wytworzone na marglach kredowych cenomanu reprezentowane są przez rędziny i 

rędziny mieszane. Rędziny IV klasy bonitacyjnej stwarzają trudności w użytkowaniu rolnym, z 

uwagi na zasychanie i okresowe podmakanie.  

  Warunki topoklimatyczne korzystne. Duże nasłonecznienie i dobra ekspozycja poprawiają 

warunki termiczno-wilgotnościowe. Przewietrzanie terenu w powiązaniu z w/w czynnikami 

powoduje, że jest to strefa pozostająca w zasadzie poza wpływami klimatycznymi doliny Odry i 

Małej Panwi.  

  Głównym zagrożeniem jest degradacja jakości wód zbiornika cenomanu na skutek infiltracji 

zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Należy także dążyć do ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń atmosferycznych, nawożenia mineralnego i organicznego. 

  Teren posiada korzystne warunki gruntowo-wodne dla rozwoju zabudowy mieszkalno-

usługowej. 

3.2. Wody powierzchniowe, melioracje wodne  

  Do wód powierzchniowych, tworzących gęstą sieć hydrograficzną na obszarze gminy Dobrzeń 

Wielki zalicza się rzeki Odrę, Małą Panew, Brynicę, Jemielnicę, Swornicę, Żydówkę oraz 

Brzeziczankę, a także liczne potoki. Poza tym występują stawy, wyrobiska poeksploatacyjne, 

starorzecza, oczka wodne, namuliska, niecki bezodpływowe oraz sieć kanałów i rowów 

melioracyjnych. 

 

   Rzeka Odra to główny ciek na obszarze gminy, przepływający z południowego wschodu na 

północny zachód. Na odcinku tym Odra jest spławna i wykorzystywana do transportu wodnego. 

Najwyższe stany wód dla Odry są charakterystyczne dla okresów od luty - marzec oraz lipiec - 

sierpień, najniższe natomiast dla okresu wrzesień - październik.  
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    Pokrywa lodowa zalega średnio przez 15 - 20 dni. W rejonie gminy Dobrzeń Wielki podczas 

powodzi w lipcu 1997 roku zalana została cała dolina Odry na odległość kilku kilometrów od 

koryta rzeki. Odra odwadnia około 60% obszaru gminy. 

   Rzeka Mała Panew to prawostronny dopływ Odry, uchodzący do niej na terenie gminy 

Dobrzeń Wielki wraz z Jemielnicą i Swornicą. Brynica odwadnia 10% obszaru gminy. 

  Pod względem hydrologicznym, północną część gminy Dobrzeń Wielki zajmuje zlewnia rzeki 

Brynica, lewostronnego dopływu Stobrawy. Brynica odwadnia 30% obszaru gminy. 

  Rzeka Żydówka to prawostronny dopływ Odry posiadający źródła w okolicach Dobrzenia 

Wielkiego. 

  Rzeki i potoki na terenie gminy Dobrzeń Wielki w większości przepływają równoleżnikowo, 

odprowadzając wody ze wschodu na zachód. 

  Rzeki Odra i Brynica charakteryzują się dość płaskimi dolinami, nieznacznie kształtującymi 

morfologię terenu, co ma wpływ na zagrożenie powodziowe na omawianym terenie. Ze względu 

na ukształtowanie terenu zasięg powodzi z lipca 1997 roku objął znaczne obszary po obu 

stronach koryt rzek. 

  Zróżnicowanie gęstości sieci rzecznej waha się od największej (do 1,75 km/km2) w otoczeniu 

części doliny Odry i Małej Panwi oraz w północnej części gminy w dolinie Brynicy do najniższej 

gęstości sieci (0,50 – 0,75km/km2) na zalesionym obszarze pomiędzy miejscowościami Kup 

i Świerkle, stanowiącym wododział Odry, Małej Panwi i Brynicy. 

 

   Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki nie są zlokalizowane posterunki wodowskazowe. 

Charakterystykę hydrologiczną obszaru można określić na podstawie danych z posterunku 

hydrologicznego IMGW na Odrze w Opolu, uwzględniając regulację przepływów na Odrze 

systemem śluz. Profil wodowskazowy na Odrze w Opolu zlokalizowany jest na 152,2km biegu 

rzeki i zamyka zlewnię o powierzchni 10989,2km2. Rzędna zera wodowskazu wynosi 147,12m 

n.p.m. 

 

Tabela 3. Charakterystyczne stany wody z wielolecia 1961-1990 na rzece Odrze w profilu Opole 
 

Charakterystyczne 

stany wody 

Stany wody [cm] 
Średni 

roczny [cm] 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

SNW 
19

3 

16

4 

12

8 

13

1 

15

8 

20

0 

19

2 

19

1 

18

8 

19

1 

18

9 

19

3 
177 

SSW 
21

3 

21

1 

17

3 

18

1 

22

3 

23

4 

22

4 

22

4 

22

0 

22

5 

21

2 

21

2 
213 

SWW 
24

6 

26

8 

25

3 

25

7 

30

3 

28

7 

29

1 

30

9 

30

2 

30

1 

26

3 

24

7 
277 

OBJAŚNIENIA: 

SNW – średni niski stan wody z wielolecia; 

SSQ – średni stan wody z wielolecia; 

SWQ – średni wysoki stan wody z wielolecia. 

 

   Ze względu na zniszczenie wodowskazu na Odrze na posterunku w Opolu podczas powodzi 

w lipcu 1997 roku dane dotyczące absolutnych maksymalnych stanów wody uzyskano drogą 

niwelacji. W czasie kulminacji wezbrania w dniu 11.07.1997 stan wody w Opolu osiągnął 

777cm. Przepływ Odry w czasie maksymalnego wezbrania szacuje się na 3500m3/s. 
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Na potrzeby sporządzenia mapy hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-48-D Opole 
Północ (GEOPOL Poznań, 1998) wykonano pomiary przepływów na ciekach przepływających 
przez obszar opracowania: 
- Brynica w profilu Popielów (poza granicami gminy) Q=2,26m3/s (18.04.1998); 
- Sitnica w profilu Siołkowice Stare (poza granicami gminy) Q=0,200m3/s (18.04.1998); 
- Brodek w profilu Kup Q=0,200m3/s (18.04.1998); 
- Swornica w profilu Brynica (poza granicami gminy) Q=0,003m3/s (18.04.1998); 
- Brynica w profilu Grobek (poza granicami gminy) Q=0,600m3/s (18.04.1998); 
- Swornica w profilu Krzanowice Q=0,440m3/s (20.04.1998); 
- Chrząstawa (Jemielnica) w profilu Kępa (poza granicami gminy) Q=1,75m3/s (20.04.1998). 

Liczne zbiorniki wodne o niewielkiej powierzchni zlokalizowane są głównie w dolinie Odry 
i Brynicy oraz na terenach leśnych w okolicy miejscowości Świerkle. 

MELIORACJE I URZĄDZENIA WODNE 

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. 2001 Nr 115, poz. 1229 
z późniejszymi zmianami) dzieli urządzenia melioracji wodnych na podstawowe i szczegółowe. 
 
Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych należą: 
- budowle piętrzące, upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód; 
- stopnie i zbiorniki wodne; 
- kanały wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie; 
- rurociągi o średnicy co najmniej 0,6m; 
- budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe; 
- stacje pomp. 
Natomiast urządzenia melioracji wodnych szczegółowych obejmują: 
- rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie; 
- deszczownie z pompami przenośnymi; 
- rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m; 
- stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych; 
- ziemne stawy rybne oraz groble na obszarach nawadnianych; 
- systemy nawodnień grawitacyjnych. 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki znajdują się urządzenia melioracji podstawowych w 
postaci kanałów oraz urządzenia melioracji szczegółowych w postaci rowów melioracyjnych. 

 

Tabela 4. Zestawienie cieków podstawowych na cele regulacji stosunków wodnych na potrzeby 

rolnictwa na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

 

Nazwa cieku Długość [m] 

Brzeziczanka 3480 

Brynica 6960 

Jemielnica 1500 

Kanał Borkowski 6380 

Kanał Stacji Pomp 4560 

Prądzielnica 5600 

Żydówka 8200 

 



2. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY DOBRZEŃ WIELKI - TEKST UJEDNOLICONY 

GEOPLAN - Opole                                                                                                        24 

 

 

  Całkowita długość cieków podstawowych na cele regulacji stosunków wodnych na potrzeby 

rolnictwa na terenie gminy Dobrzeń Wielki wynosi 36,680 km. 

 

Tabela 5. Zestawienie rowów melioracyjnych w poszczególnych miejscowościach gminy 

Dobrzeń Wielki 

 

Miejscowość 
Długość [m] 

Borki 3488 

Brzezie 10058 

Chróścice 26812 

Czarnowąsy 17715 

Dobrzeń Mały 5018 

Dobrzeń Wielki 26905 

Krzanowice 4543 

Kup 21534 

Świerkle 9662 

   

  Łączna długość rowów melioracyjnych na terenie gminy wynosi 125,735km, co daje gęstość 

sieci melioracyjnej 1,38km/1km². 

Stan urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Dobrzeń Wielki jest 

niezadowalający. Większość urządzeń melioracyjnych wymaga odbudowy lub modernizacji. 

 

Tabela 6. Charakterystyka jazów na rzece Odrze na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

 

Jaz 
Kilometraż 

Odry 

Lata 

budowy 
Typ jazu 

Ilość 

przęseł 

Wymiary 

przęseł 

Światło 

jazu 

Długość 

jazu 

Dobrzeń 164,05 1979 - 

1982 

sektorowy 3 3x32,00m 96,00m 103,70m 

Chróścice 168,30 1894 kozłowo - 

iglicowy 

3 brak 

danych 

103,18

m 

103,70m 

 
Na terenie gminy Dobrzeń Wielki zlokalizowane są dwa jazy na Odrze oraz jeden stały jaz na 
rzece Mała Panew, stanowiący własność PGE Elektrownia Opole S.A. 

 

 

Tabela 7. Charakterystyka śluz na rzece Odrze na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

 

Śluza 
Kilometraż 

Odry 

Lata 

budowy 

Rodzaj 

śluzy 

Długość 

użyteczn

a [m] 

Długość 

komory 

[m] 

Szerokość 

użyteczna 

[m] 

Napęd 

duża 164,20 1910 - komorowa 187,00 180,00 9,60 elektryczny 
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Dobrzeń 1912 i ręczny 

mała 

Dobrzeń 

164,20 1892 - 

1893 

komorowa 55,00 48,20 9,20 ręczny 

pociągowa 

Chróścice 

168,30 1911 komorowa 187,86 180,00 9,60 elektryczny 

i ręczny 

mała 

Chróścice 

168,30 1894 komorowa 55,10 47,32 9,60 ręczny 

 

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu w ramach modernizacji 

istniejących obiektów planuje w miarę posiadanych środków finansowych modernizację śluzy 

pociągowej i budowę jazu klapowego trzyprzęsłowego w miejscowości Chróścice. 

Zmodernizowany jaz ma zostać udostępniony do wykorzystania energetycznego. Ponadto 

w obszarze międzywala przy jazie Dobrzeń planowana jest budowa małej elektrowni wodnej 

przez firmę Elektrownie Szczytowo – Pompowe SA w Warszawie. 

 

3.3. Budowa geologiczna  

 

   Budowę geologiczną obszaru gminy Dobrzeń Wielki oraz zagadnienia związane ze złożami 

kopalin przedstawiono w oparciu o Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1:50000, 

arkusz Opole wraz z objaśnieniami (Biernat, 1960, 1968) oraz o Mapę Geośrodowiskową Polski 

w skali 1:50000, arkusz Opole Północ nr 840 wraz z objaśnieniami (PIG, 2004). 

 

Obszar gminy Dobrzeń Wielki zlokalizowany jest w granicach monokliny przedsudeckiej. Tą 

jednostkę geologiczną tworzą osadowe serie skalne z permu i triasu na podłożu 

dolnokarbońskich szarogłazów i łupków. Na utworach monokliny zalegają osady kredy górnej 

tworzące część wschodniego skrzydła niecki kredy opolskiej. Następną warstwę stanowią 

utwory trzeciorządowe i czwartorzędowe. Na powierzchni terenu zalegają osady 

czwartorzędowe oraz lokalnie kredy górnej (w okolicach Dobrzenia Małego). Starsze utwory 

znane są tylko z wierceń badawczych. 

 

Perm reprezentowany jest przez piaskowce i zlepieńce czerwonego spągowca. twory te 

występują w obniżeniach starszego podłoża wzdłuż dolin Odry i Małej Panwi.  

Na osadach z permu zalega niezgodnie pochodzący z triasu kompleks osadów 

terygenicznych i morskich. Trias dolny (piaskowiec pstry) jest wykształcony w postaci 

piaskowców i piasków, wapieni z wkładkami gipsów i anhydrytów a także dolomitów i wapieni 

jamistych. W rejonie Opola osady te charakteryzują się miąższością 137m. Osady triasu 

środkowego (wapienia muszelkowego) reprezentowane są przez wapienie zbite, faliste, 

krystaliczne, zlepieńcowate i komórkowe, tworzące warstwy: gogolińskie, górażdżańskie, 

terebratulowe i karchowickie. Zalegają na nich dolomity margliste z wkładkami wapieni (warstwy 

diploporowe). Sedymentację wapienia muszlowego kończą wapienie, wapienie margliste, 

przechodzące wyżej w iłołupki i piaskowce z detrytusem roślinnym, stanowiące warstwy: 

tarnowickie, wilkowickie i boruszowickie. Na osadach triasu środkowego zalegają niezgodnie 

utwory triasu górnego (kajpru i retyku), wśród których wydzielono warstwy lisowskie zbudowane 

z czerwonych iłowców i pstrych iłowców z przewarstwieniami: piaskowców, wapieni, margli i 

dolomitów. 

 

Kredę opolską stanowią górnokredowe osady należące do: cenomanu, turonu i koniaku. 

Cenoman reprezentują piaski kwarcowe z przewarstwieniami piaskowców o spoiwie ilastym 

i ilasto – marglistym. W okresie od dolnego do górnego turonu powstawały osady węglanowe 

o miąższości 60 – 100m, wykształcone w postaci margli ilastych i wapieni marglistych. 

Odsłaniają się one wzdłuż Odry w rejonie Opola i stanowią bazę surowcową dla przemysłu 
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cementowego. W koniaku powstały warstwy składające się z iłów marglistych przechodzących 

w iłowce lub wapienie marglisto – piaszczyste. 

 

Trzeciorzęd reprezentowany jest przez osady górnego miocenu oraz pliocenu. Od górnego 

miocenu, odbywa się sedymentacja serii poznańskiej, wykształconej w postaci iłów szarych 

i zielonych, przechodzących ku górze w iły płomieniste. Na obszarze obejmującym teren gminy 

Dobrzeń Wielki, na osadach miocenu zalegają niezgodnie górnoplioceńskie utwory serii 

Gozdnicy, wykształconej jako piaski i żwiry oraz gliny i mułki. W okresie pliocenu i starszego 

czwartorzędu powstał system dolin kopalnych. W rejonie gminy występuje pradolina Odry 

i pradolina Małej Panwi, łącząca się z pradoliną Odry na zachód od Dobrzenia Wielkiego 

i Siołkowic Starych. 

Najstarsze osady czwartorzędu występują tylko w obrębie dolin kopalnych. Miąższość 

utworów czwartorzędu waha się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Pochodzą one z okresów 

zlodowaceń: środkowopolskich i północnopolskich oraz najmłodszego czwartorzędu – 

holocenu. Utwory plejstoceńskie reprezentowane są głównie przez osady akumulacji rzecznej 

dwóch tarasów rzeki Odry oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe. Gliny zwałowe występują 

rzadko i na ogół w postaci niewielkich płatów.  

Z osadów zlodowacenia środkowopolskie występują piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz 

piaski i żwiry tarasów rzecznych. Piaski i żwiry wodnolodowcowe tworzą zwartą pokrywę w 

części północno – wschodniej obszaru gminy. Ich miąższość wynosi od kilku do ponad 40m.    

Piaski i żwiry rzeczne występują po zachodniej stronie Odry i związane są z pradoliną tej 

rzeki. Taras wysokości 10 – 15m n.p. rzeki zbudowany jest z piasków i żwirów, wśród których 

spotykane są soczewki iłów i mułków. Miąższość tych osadów osiąga kilka metrów. Osady 

zlodowaceń północnopolskich reprezentują piaski i żwiry tarasów 5 – 7m n.p. rzeki. Występują 

one po obu brzegach Odry, a także w dolinach: Małej Pawi, i Swornicy. Są to na ogół piaski 

drobno i średnioziarniste przewarstwione soczewkami żwirów i lokalnie mułków. Ich miąższość 

przekracza 15m. W okresie przejściowym między plejstocenem a holocenem powstały piaski 

eoliczne w wydmach, występujące na piaskach wodnolodowcowych w północnej części gminy. 

Tworzą one wały piaszczyste do trzech metrów wysokie i ciągnące się niekiedy ponad 0,5km. 

Najmłodszy okres czwartorzędu – holocen reprezentują osady rzeczne, głównie mady, a 

lokalnie piaski i osady piaszczysto – żwirowe. 

3.4. Warunki hydrogeologiczne 

     Według regionalizacji zwykłych wód podziemnych (Paczyński i inni, 1993) północny obszar 

gminy leży w obrębie regionu wrocławskiego, w subregionie kluczborskim, natomiast 

południowy w rejonie opolskim, w subregionie triasu opolskiego regionu śląsko – krakowskiego. 

     Wody podziemne w obrębie gminy występują w utworach: czwartorzędowych, 

trzeciorzędowych, kredy, triasu oraz permu. 

Zróżnicowana budowa geologiczna podłoża sprawia, że warunki występowania i krążenia wód 

podziemnych są w tym rejonie bardzo skomplikowane (Bielecka, 1997). 

 

    Czwartorzędowe piętro wodonośne budują poziomy z osadów fluwioglacjalnych i wydmowych 

wysoczyzn, osadów dolin kopalnych oraz osadów współczesnej doliny Odry i jej dopływów.  

     Poziom wodonośny w osadach fluwioglacjalnych wysoczyzn, związany z piaszczysto – 

żwirowymi osadami plejstocenu, ma charakter nieciągły. Charakteryzuje się miąższością od 

kilku do kilkunastu metrów. Zalega na glinie zwałowej lub marglach kredowych. W związku 

z dużą zmiennością wykształcenia litologicznego parametry hydrogeologiczne są bardzo 

zróżnicowane. Współczynniki filtracji wahają się od kilku do 30m/dobę, natomiast wydajności 

mieszczą się w przedziale od 10 do 30m³/h. 

    Najbardziej zasobny w utworach czwartorzędowych jest poziom wodonośny doliny kopalnej 

rzeki Małej Panwi, gdzie miąższość osadów piaszczystych dochodzi w osi doliny do ponad 90 

m. Współczynnik filtracji wynosi od 16 do 39 m/dobę, a wydajności studni osiągają ponad 

100m³/h. Do największych ujęć bazujących na wodach tego poziomu należą ujęcia w 
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miejscowościach: Kup (wydajność 154,7m³/h, depresja 2,1m) i Świerkle (wydajność 155m³/h, 

depresja 2,9m). Struktura wodonośna „Dolina Kopalna Małej Panwi” należy do nabardziej 

zagrożonych zanieczyszczeniem ze względu na prawie zupełny brak izolacji od powierzchni 

terenu. W pewnym stopniu brak znaczącej pokrywy nadległych utworów izolujących 

rekompensuje duża lesistość obszaru występowania struktury. Prawdopodobnie z braku 

dostatecznych danych o „Dolinie Kopalnej Małej Panwi” nie umieszczono jej w latach 80-tych 

ub.w. na liście głównych zbiorników wód podziemnych - GZWP (Mapa obszarów głównych 

zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających szczególnej ochrony. Praca 

zbiorowa - Instytut  Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej A.G.H. Kraków 1990 r.)  

     

    Poziom wodonośny współczesnej doliny Odry jest związany z piaszczysto – żwirowymi, 

holoceńskimi aluwiami oraz tarasami rzecznymi. Współczynniki filtracji tych utworów wynoszą 

od 40 – do 70m/dobę, a miąższości warstw zawodnionych są niewielkie, rzędu kilku metrów. 

Wydajności studni wynoszą tutaj do 35m³/h. Czwartorzędowe piętro wodonośne na 

przeważającej części obszaru pozbawione jest izolacji od powierzchni. Spływ odbywa się ku 

Odrze, będącej regionalną osią drenażu. Zwierciadło wody jest swobodne i występuje na 

głębokości od 2 do 8m, ulegając sezonowym wahaniom. Zasilanie tego poziomu odbywa się 

poprzez infiltrację wód opadowych. Wody tego piętra wykazują dużą zmienność składu 

fizykochemicznego. W ponadnormatywnych ilościach występują: żelazo i mangan, często także: 

azotany, siarczany i metale ciężkie. Wody tego piętra zaliczane są tutaj do wód średniej, 

a lokalnie złej jakości i wymagają uzdatniania. 

     

   Trzeciorzędowe piętro wodonośne związane jest z przewarstwieniami piaszczystymi 

występującymi wśród kompleksu ilastego serii poznańskiej. Utwory wodonośne tworzą warstwy 

i soczewy o nieregularnym rozprzestrzenieniu, zróżnicowanym składzie granulometrycznym 

i zmiennych miąższościach, na głębokościach od kilku do 60m. Zróżnicowanie wykształcenia 

litologicznego utworów wodonośnych powoduje również zmienność warunków filtracyjnych. 

Miąższość tych utworów wynosi od 7,8 do 45m, średnio 23m, współczynniki filtracji kształtują 

się w granicach od 1,6 do 60m/dobę, średnio 23m/dobę. Największe wydajności, w granicach 

200m³/h, przy depresji 10,5m, uzyskano w otworach studziennych w rejonie Dobrzenia 

Wielkiego. Zwierciadło wody ma tutaj charakter subartezyjski lub artezyjski. Wody piętra 

trzeciorzędowego charakteryzują się średnią jakością i wymagają prostego uzdatnienia, głównie 

z powodu podwyższonych zawartości żelaza i manganu. Są to wody nisko zmineralizowane. 

     

   Kredowe piętro wodonośne związane jest z utworami turonu i cenomanu. Poziom wodonośny, 

występujący wśród spękanych margli turońskich jest nieciągły i słabo zasobny w wodę. 

Znaczenie użytkowe na terenie gminy Dobrzeń Wielki ma drugi kredowy poziom wodonośny, 

związany z piaskami i piaskowcami cenomanu. Miąższość tych utworów waha się od kilku 

metrów w południowej części gminy do kilkudziesięciu metrów w części zachodniej. 

Współczynnik filtracji mieści się w granicach 1,1 – 26,0m/dobę. Ujęcia wód tego poziomu 

zlokalizowane są poza terenem gminy. Wody piętra kredowego należą do wód nisko 

zmineralizowanych i charakteryzują się niskimi zawartościami: chlorków, siarczanów, wapnia 

i magnezu. Wyższe są tylko zawartości żelaza i manganu, co powoduje, że omawiane wody 

należą do wód średniej jakości, wymagających prostego uzdatniania. 

    

   Utwory triasu tworzą najzasobniejsze piętro wodonośne na Opolszczyźnie. W obrębie tego 

piętra występują dwa zasadnicze poziomy wodonośne: wapienia muszlowego i pstrego 

piaskowca. Wodonośny zbiornik należący do wapienia muszlowego tworzą spękane, 

szczelinowe i kawerniste wapienie i dolomity występujące na głębokości około 300 m. Zasilanie 

tego poziomu odbywa się na wychodniach zlokalizowanych na wschód od Opola. Drenaż 

następuje poprzez dolinę Odry. Współczynnik filtracji tych utworów jest niski i wynosi 2 – 

3m/dobę, a średnia wydajność studni ujmujących wody poziomu wapienia muszlowego wynosi 

130 m³/h, przy depresji około 7m. Poziom pstrego piaskowca związany jest z kompleksem 
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piaskowców i zlepieńców, których wychodnie znajdują się poza obszarem gminy (rejon Strzelec 

Opolskich). Utwory te zapadają się w kierunku północnym i północno – zachodnim i na terenie 

gminy występują na głębokości około 500m. Miąższość zawodnionych piaskowców wynosi 

średnio 130 m, a współczynnik filtracji – 0,6m/dobę. Zwierciadło ma charakter artezyjski. 

Wydajności studni bazujących na tym poziomie kształtują się w granicach od 30 do 160m³/h 

przy depresjach od kilku do około 60m. Wody piętra triasowego cechuje przestrzenne 

zróżnicowanie jakości. W miarę zapadanie się osadów następuje znaczny wzrost mineralizacji. 

Wody wapienia muszlowego wykazują niską mineralizację ogólną, w granicach 143 – 

434mg/dm³. Wody pstrego piaskowca mają mineralizację ogólną w granicach 348 – 

796mg/dm³. Są to wody twarde i bardzo twarde. Wody piętra triasowego są generalnie dobrej 

jakości. Wodonośne utwory wapienia muszlowego i pstrego piaskowca stanowią rezerwę 

zasobową wód występujących na dużych głębokościach, ale o korzystnych parametrach 

ilościowych i jakościowych. 

     W południowym rejonie gminy zawodnione są również piaskowce i zlepieńce permu. Nie 

mają one jednak charakteru użytkowego. Współczynnik filtracji utworów wodonośnych permu 

wynosi 0,97m/dobę, a wydajność 90m³/h (Bielecka, 1997). 

 

     W okresie budowy Elektrowni „Opole” dało się zaobserwować postępujące obniżenie 

poziomu wód gruntowych i przesuszenie gleb, związane z powstaniem i rozwojem leja 

depresyjnego. Wybudowanie w latach 80-tych przegrody iłowej i bariery studni depresyjnych w 

rejonie chłodni kominowych, w bardzo znaczny sposób ograniczyło zasięg przestrzenny tego 

zjawiska (praktycznie do granic strefy ochronnej). Tak  więc odnowienie siedlisk leśnych na 

północ od elektrowni zostało mocno ograniczone, natomiast uciążliwości dla mieszkańców 

zlikwidowano poprzez budowę sieci wodociągowej. 

    W chwili obecnej zjawisko leja depresyjnego nie występuje, poziom wód gruntowych na 

terenie  otoczeniu Elektrowni Opole utrzymywany jest na poziomie około 2 m. 

GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH 

  Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki wyodrębniono cztery GZWP - Główne Zbiorniki Wód 

Podziemnych (A. S. Kleczkowski 1990): 

 

GZWP nr 323: Subzbiornik rzeki Stobrawa - trzeciorzędowy zbiornik o kształcie wydłużonej 

elipsy tworzą warstwy piaszczyste występujące wśród iłów. Powierzchnia zbiornika wynosi 

180km2, zaś zasoby dyspozycyjne są szacowane na 27000m3. Miąższość warstw 

zawodnionych zbiornika wynosi łącznie od 30 do 50m. W obrębie zbiornika występuje jedna lub 

dwie warstwy wodonośne, będące w ścisłym kontakcie hydraulicznym z czwartorzędowymi 

warstwami wodonośnymi Doliny Kopalnej Małej Panwi, z których następuje zasilanie przez 

infiltrację do GZWP nr 323. Subzbiornik rzeki Stobrawa wymaga najwyższej ochrony (ONO). 

GZWP nr 323 zajmuje obszar północno - zachodnich oraz centralnych rejonów gminy. 

 

GZWP nr 333: Opole – Zawadzkie - zbiornik obejmujący strefę występowania szczelinowo - 

krasowych utworów środkowego i górnego wapienia muszelkowego. Zajmuje powierzchnię 

750km2, zasoby dyspozycyjne szacowane są na 200000m3/d, natomiast moduł zasobowy 

osiąga wartość 3,09l/s.km2 (A. S. Kleczkowski 1990). Podstawowym użytkowym poziomem 

wodonośnym zbiornika jest poziom środkowego wapienia muszlowego. Zbiornik obejmuje 

południowe krańce gminy Dobrzeń Wielki, gdzie warstwy wodonośne zbiornika zakryte są 

utworami kajpru. Stopień izolacji warstwy oraz skrasowienia zbiornika ma zasadniczy wpływ na 

zasilanie, zasobność, odporność na zanieczyszczenia oraz tempo wymiany i wiek wody. 

Zwierciadło wody ma charakter zazwyczaj swobodny, jednak w rejonie gminy, ze względu na 

izolację iłołupkami kajpru, wody występują pod naporem. GZWP nr 333 wymaga najwyższej 

ochrony (ONO). 
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GZWP nr 335: Krapkowice – Strzelce Opolskie - zbiornik zalegający pod GZWP nr 333, 

wykształcony w poziomie wodonośnym dolnego i górnego pstrego piaskowca. Zajmuje 

powierzchnię 2050km2, zasoby dyspozycyjne są szacowane na 50000m3/d, natomiast moduł 

zasobowy osiąga 0,28l/s.km2. Drenaż zbiornika odbywa się w dolinie rzeki Odry. Wieloletnia  

eksploatacja przez głębokie na 200 – 750 m studnie doprowadziła do obniżenia zwierciadła 

wody i powstania technicznych problemów z poborem wody. Jednak na obszarach o 

równowadze między zasilaniem i eksploatacją studnie te funkcjonują dobrze i dostarczają wody 

o wysokiej jakości. Zbiornik występuje na obszarze obejmującym południową i centralną część 

gminy Dobrzeń Wielki do rzeki Brynica i w tym rejonie nie jest obecnie eksploatowany. GZWP 

nr 335 wymaga wysokiej ochrony (OWO). 

 
GZWP nr 336: Niecka Opolska - zbiornik górnokredowy wyodrębniony spośród GZWP nr 333 i 

335. Zbiornik wymaga wysokiej ochrony (OWO). GZWP nr 336 zajmuje obszar obejmujący 

południową część gminy Dobrzeń 
 

3.5. Warunki klimatyczne  

 

Klimat obszaru gminy jest charakterystyczny dla całego kraju - przejściowy, kontynentalno - 

morski. Kształtują go masy powietrza napływające na przemian znad Oceanu Atlantyckiego lub 

wschodniej Europy i Azji. 

Według regionalizacji W. Okołowicza i D. Martyn (1979) obszar gminy Dobrzeń Wielki 

znajduje się w regionie klimatycznym śląsko - wielkopolskim. 

Zgodnie z podziałem A. Wosia (1999) obszar gminy zlokalizowany jest na pograniczu 

regionu dolnośląskiego środkowego i regionu dolnośląskiego południowego. 

Obszar gminy zaliczany jest do cieplejszych w Polsce. Elementami charakterystycznymi dla 

gminy są: przewaga wpływów oceanicznych, mniejsze od przeciętnych amplitudy temperatur, 

wczesna wiosna, długie lato, łagodna i krótka zima, opady malejące w kierunku centrum kraju. 

Za reprezentatywne dla gminy Dobrzeń Wielki można uznać dane charakteryzujące 

klimatyczny region dolnośląski jako całość. Według pomiarów średnia temperatura roczna z 

wielolecia 1951 – 1980 wynosi około 8,2ºC; stycznia (-1,9ºC), a lipca 17,8ºC. W skali roku 

średnia liczba dni przymrozkowych (z temperaturą powietrza 0ºC) wynosi 86, dni mroźnych (z 

ujemną temperaturą powietrza w ciągu całej doby) jest 29, zaś dni ciepłych (z temperaturą 

minimalną powyżej 0ºC) jest 250. Izoamplitudy roczne kształtują się na poziomie 19 – 20ºC. 

 

Tabela 8. Czas trwania termicznych pór roku oraz daty przejścia średniej dobowej temperatury 

przez określone progi termiczne dla regionu klimatycznego dolnośląskiego. Wartości 

średnie za lata 1951 – 1980 (T. Niedźwiedź, D. Limanówka, 1992) 

 

Pora roku 

 

Charakterystyka 

termiczna 

 

Czas trwania [liczba 

dni] 

 

Data przejścia 

Przedwiośnie 0ºC < t ≤ 5ºC 34 22 II 

Wiosna 5ºC < t ≤ 15ºC 65 28 III 

Lato t ≥ 15ºC 93 1 VI 

Jesień 5ºC < t ≤ 15ºC 68 1 IX 

Przedzimie 0ºC < t ≤ 5ºC 57 8 XI 

Zima t ≤ 0ºC 64 19 XII 
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Okres ze średnią temperaturą dobową powyżej 5ºC trwa przez około 226 dni, w tym powyżej 

15ºC przez 93 dni. Okres ze średnią temperaturą dobową poniżej 5ºC trwa 155 dni, w tym 

poniżej 0ºC przez 64 dni w roku. 
 
Tabela 9. Temperatura powietrza, region dolnośląski. Wartości średnie za lata 1951 – 1980 [ºC] 
 

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

średnie 
-1,9 -0,9 2,7 7,9 12,7 16,7 17,8 17,2 13,5 8,7 4,1 0,3 

najwyższe 
3,8 3,1 6,4 11,5 15,2 19,0 20,4 19,4 16,5 11,8 7,8 3,9 

najniższe -9,7 -12,0 -1,3 5,2 10,3 14,4 15,3 15,2 11,2 6,2 0,1 -6,5 

Tabela 10. Rozkład średnich temperatur powietrza, region dolnośląski. Wartości średnie za lata 
1951 – 1980 

 

Temperatura [ºC] 

Średnia roczna 8,2 

Średnia stycznia -1,9 

Średnia lipca 17,8 

Izoamplituda roczna 19,7 

 

   Stosunki opadowe na obszarze gminy Dobrzeń Wielki można określić na podstawie danych 

pomiarowych IMGW dla trzech posterunków opadowych, z których jeden znajduje się na terenie 

gminy, w miejscowości Kup (położenie 155m n.p.m.), natomiast pozostałe poza granicami 

gminy, w miejscowościach Stare Siołkowice (położenie 145m n.p.m.) i Opole (położenie 176m 

n.p.m.). Na podstawie danych pomiarowych określono średnie miesięczne i roczne sumy 

opadów z wielolecia 1961-1990 z wyszczególnieniem danych dla roku normalnego, suchego 

i wilgotnego. 

 

Tabela 11. Zestawienie średnich sum opadów z wielolecia dla roku normalnego, suchego i 

wilgotnego dla posterunków opadowych Kup, Stare Siołkowice i Opole. 

 

Posterunek 
opadowy 

Sumy opadów miesięcznych [mm] 

rok 

okres 
pomiarów 

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

Kup  
(1961-
1990) 

N 51 48 40 36 37 39 75 75 85 85 53 45 669 

S 44 29 19 20 14 69 41 71 42 48 20 25 442 

W 49 31 49 81 59 54 49 104 106 185 98 16 891 

Stare 
Siołkowice 

(1973–
1990) 

N 41 43 37 28 27 39 58 77 82 72 53 46 604 

S 43 20 13 12 13 73 38 68 44 37 10 20 390 

W 46 101 54 43 11 27 77 72 130 75 38 155 829 

Opole 
(1961–

N 44 41 36 32 32 39 70 79 84 86 51 44 638 

S 32 18 13 18 13 60 34 92 21 42 13 19 375 
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1990) 
W 55 77 37 27 66 29 23 86 113 159 79 104 855 

OBJAŚNIENIA: 
N – rok normalny; 
S – rok suchy; 
W – rok wilgotny. 

 

Zanotowano również przypadki ekstremalnych sum miesięcznych opadów w posterunkach 

opadowych: 

- Kup: najniższa suma miesięczna opadów - 1mm (VI 1966), najwyższa suma opadów – 

215mm (VIII 1985); 

- Stare Siołkowice: najniższa suma miesięczna opadów - 7mm (IV 1976), najwyższa suma 

opadów – 173mm (VIII 1985); 

- Opole: najniższa suma miesięczna opadów - 2mm (1965), najwyższa suma opadów – 

194mm (VII 1966). 

Natomiast dla regionu dolnośląskiego suma rocznego opadu wynosi 600 – 700mm, w tym 

półrocza chłodnego (listopad – kwiecień) około 200 – 250mm, natomiast opady półrocza 

ciepłego (maj – październik) osiągają 400 – 450mm.  

 

Pierwsze opady śniegu pojawiają się około połowy listopada, a ostatnie na przełomie marca 

i kwietnia. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez 45 – 65 dni. Jej grubość waha się w 

przedziale 15 – 20cm. Okres występowania pokrywy śnieżnej przerywany jest częstymi 

odwilżami, w czasie których opad zimowy stanowi deszcz. 

 

Tabela 12. Średnie miesięczne wartości opadów dla regionu dolnośląskiego. Dane za lata 1951 

– 1980. 

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

Opad [mm] 33 31 32 42 64 69 97 71 47 43 45 38 

 

Tabela 13. Sumy opadów dla regionu dolnośląskiego. Dane za lata 1951 – 1980 

 

Opady Wartość 

suma roczna 600 - 700mm 

suma półrocza chłodnego 200 - 250mm 

suma półrocza ciepłego 400 - 450mm 

grubość pokrywy śnieżnej 15 - 20cm 
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    Rysunek 2. Rozkład średnich temperatur powietrza oraz sum opadów dla regionu 

dolnośląskiego w latach 1951 – 1980 

 

    Na podstawie danych za lata 1951 – 1980 średnia liczba dni pogodnych (zachmurzenie ≤ 

20%) w roku wynosi 41, a pochmurnych (zachmurzenie ≥ 80%) 118 i jest to jedna z 

najmniejszych wartości w Polsce. Mgła pojawia się średnio przez około 50 dni w roku, zaś mgła 

całodzienna przez około 3 do 5 dni w roku. Usłonecznienie przekracza w roku 1400 godzin. Dni 

z burzą jest przeciętnie około 20 w roku. 

    Najczęstsze kierunki wiatru to północny, zachodni i południowy, stanowiące około 70% 

częstości. Średnia prędkość wiatru wynosi około 3,3 m/s. Średnia roczna liczba dni w okresie 

1951 – 1985 (T. Niedźwiedź, J. Paszyński, D. Czekierda 1994) z wiatrem bardzo silnym 

(prędkość powyżej 15 m/s) wynosi 2, z wiatrem silnym (prędkość od 10 do 15 m/s) wynosi około 

20 – 30, natomiast średnia roczna częstość występowania ciszy i słabego wiatru (prędkość 

poniżej 2m/s) wynosi około 60% dni w roku. 

 

Tabela 14. Prędkość wiatru w regionie dolnośląskim. Wartości średnie za lata 1951 – 1965 

(m/s) 

 

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

Prędkość 3,9 3,7 3,7 3,3 3,1 3,0 3,0 2,8 3,0 2,8 3,5 3,6 

 

    Okres wegetacyjny na obszarze gminy Dobrzeń Wielki należy do najdłuższych w Polsce i 

trwa średnio przez około 226 dni. Początek prac rolnych przypada na drugą dekadę marca. 

Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy Dobrzeń Wielki są bardzo korzystne. 

Szczególnie sprzyjają rozwojowi rolnictwa oraz pozwalają na osiąganie wyższego komfortu 

osiedlania się. 

STREFY TOPOKLIMATYCZNE 

   Wg podziału rolniczo-klimatycznego R Gumińskiego, gmina Dobrzeń Wlk. leży w granicach 

wrocławskiej dzielnicy klimatycznej. Jest to najcieplejsza dzielnica klimatyczna w Polsce. Zima 
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trwa tutaj poniżej miesiąca, liczba dni z mrozami jest mniejsza niż 100. Suma opadów 

atmosferycznych wynosi ok. 650mm. Średnia temperatura roczna wynosi ok. 8,0°C. W układzie 

klimatu lokalnego można wyróżnić dwie główne strefy topoklimatyczne:  

 - doliny Odry, Małej Panwi i Brynicy; 

 - wysoczyzny plejstoceńskiej (w tym przypadku całkowici pokrytej terenami leśnymi). 

  

   Topoklimat doliny charakteryzuje się gorszymi warunkami termicznymi  i wilgotnościowymi, 

wyrażającymi się niższymi wartościami temperatury i wyższą wilgotnością względną powietrza, 

zwiększoną częstotliwością mgieł z tendencją do zalegania. Charakterystyczne są również 

większe spadki temperatury w okresach pogody radiacyjnej oraz tworzenie zastoisk zimnego 

powietrza, głównie w okresach wiosennych i zimowych (noce i poranki) – stąd zwiększona 

częstotliwość przymrozków i dni mroźnych.  

   Te niekorzystne warunki topoklimatyczne są szczególnie odczuwalne w obrębie wąskich form 

doliny Brynicy oraz Małej Panwi, a łagodniejsze w obrębie terasy zalewowej Odry. Natomiast w 

przypadku terasy nadzalewowej, z uwagi na większe zróżnicowanie mikrorzeźby, odległość od 

koryta Odry, zaznaczają się wpływy topoklimatu wysoczyzny i terenów leśnych. 

    

   Topoklimat wysoczyzny charakteryzuje się dobrymi warunkami nasłonecznienia i 

przewietrzania. Na ogół nie występują mgły i zastoiska zimnego powietrza. Masy powietrza nie 

są również tak wilgotne jak w strefie dolinnej.  

    

   Topoklimat lasów cechuje obniżenie dobowej amplitudy temperatury. Wilgotność powietrza 

jest na ogół podwyższona. Jednak w okresach opadów atmosferycznych, z uwagi na utrudnione 

dojście wody opadowej, powietrze bywa przesuszone. Występuje tutaj wyraźne osłabienie 

nasłonecznienia, zmniejszenie prędkości wiatru. Z uwagi na tendencję do modelowania 

wartości maksymalnych mikroklimat leśny, oprócz terenów na siedliskach bagiennych i mocno 

wilgotnych, nadaje się do celów rekreacyjnych. Dodatkowo, wydzielające się olejki eteryczne 

podwyższają walory zdrowotne lasu. W strefie polan śródleśnych oraz obrzeża lasu wytwarza 

się specyficzny mikroklimat – w dzień powietrze jest nagrzane, w nocy wychłodzone i zamglone. 
 

3.6. Walory przyrodnicze  

 

Regionalizacja geobotaniczna. 

Zgodnie z geobotanicznym podziałem Polski (Szafer W., Pawłowski B., 1959) obszar gminy 

Dobrzeń Wielki zaliczany jest do następujących jednostek: 

- Państwo: Holarktyka; 

- Obszar: Euro – Syberyjski; 

- Prowincja: Niżowo – Wyżynna Środkowoeuropejska; 

- Dział: Bałtycki; 

- Poddział: Kotliny Podgórskie; 

- Kraina: Kotlina Śląska.  

ZBIOROWISKA NIELEŚNE. 

Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki występuje duża ilość siedlisk, wykształconych w wyniku 

zróżnicowanej rzeźby terenu, różnego typu gleb, warunków klimatycznych i wilgotnościowych, 

a także bardzo zróżnicowana roślinność. Do zbiorowisk tych zalicza się: 

- zbiorowiska wodne i szuwarowo – torfowiskowe; 

- łąki; 

- zbiorowiska polne; 

- zbiorowiska antropogeniczne związane z terenami zabudowanymi, okrajkami, zrębami 

leśnymi, miejscami wydeptywanymi. 

Z doliną rzeki Brynicy i terenami otwartymi związany jest ekosystem przekształconych 

antropogenicznie łąk. Na skutek przeprowadzenia prac melioracyjnych pierwotne zbiorowiska 
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łąkowo – darniowe o funkcjach biotopotwórczych i wodochronnych zostały częściowo 

zubożone, a ich rola biotopotwórcza ograniczona. Pomimo tych zjawisk pełnią one nadal istotną 

funkcję w systemie ekologicznym gminy. W obrębie starorzeczy rzeki Odry i ich najbliższego 

otoczenia, położonych w granicach terasy zalewowej, rozwinęły się ekosystemy szuwarowo – 

torfowiskowe. Pełnią one głównie rolę wodochronną i charakteryzują się bogactwem fauny 

i flory. W dolinie Odry i Małej Panwi występują łąki świeże o wysokich walorach ekologicznych. 

Ze względu na mały stopień przekształcenia spełniają funkcje biotopotwórcze i wodochronne. 

Ewentualna zmiana warunków wilgotnościowych może doprowadzić do zubożenia, a nawet 

degradacji tych ekosystemów. Intensywne nawożenie natomiast może doprowadzić do 

zubożenia gatunkowego fito- i zoocenozy. Na szczególną uwagę zasługują korytarze 

ekologiczne, łączące tereny leśne i łąkowe w dolinie rzeki Brynicy oraz sprzyjające migracji flory 

i fauny. 

Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki występują obszary zieleni urządzonej w postaci zieleni 

parkowej, cmentarnej i przykościelnej, alei, szpalerów przydrożnych oraz zadrzewień 

śródpolnych. 

  

Zwierzęta. 

   Ze względu na silne przekształcenie ekosystemów centralna i południowa część gminy 

Dobrzeń Wielki to obszar występowania mało zróżnicowanych siedlisk fauny z dominującymi 

gatunkami pospolitymi, towarzyszącymi ekosystemom rolniczym i siedliskom ludzkim. Siedliska 

te charakteryzują się szeroką tolerancją ekologiczną na czynniki środowiskowe oraz 

umiejętnością dostosowania się do silnie przekształconych ekosystemów. 

   Większe zróżnicowanie siedlisk fauny występuje w północnej części gminy, na terenach 

zalesionych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 

oraz objętego ochroną przez sieć Natura 2000 odcinka doliny Odry. Są to obszaru cenne 

przyrodniczo, sprzyjające rozwojowi siedlisk. Do miejsc cennych przyrodniczo zalicza się także: 

- stawy hodowlane zlokalizowane na zachód od miejscowości Świerkle, wraz 

z przylegającymi do nich podmokłymi łąkami; 

- dolina rzeki Małej Panwi; 

- wyrobiska położone w okolicach Chróścic i Dobrzenia Wielkiego; 

- kompleksy łąk i pól uprawnych na skraju Borów Stobrawsko – Turawskich. 

    Siedliska fauny na obszarze gminy Dobrzeń Wielki narażone są na liczne zagrożenia, 

zwłaszcza: 

- regulację lub zwiększenie zanieczyszczenia Odry; 

- likwidację starych, dziuplastych i martwych drzew w lasach; 

- zmiany stosunków wodnych prowadzące do osuszania terenów podmokłych; 

- zalesianie oraz samorzutne zarastanie przez drzewa śródleśnych łąk i bagien; 

- usuwanie pojedynczych i rosnących w grupach starych drzew na terenach otwartych; 

- likwidację zbiorników wodnych; 

- likwidację alei śródpolnych. 

Z uwagi na zanikanie siedlisk na skutek przesuszania terenów, prowadzenia melioracji oraz 

usuwania zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, za najbardziej zagrożone uznaje się gatunki 

ptaków i płazów, związanych z terenami wodno - błotnymi oraz użytkami rolnymi. 
 

Ekosystemy nieleśne 

   Oprócz formacji leśnych istotnym elementem krajobrazu są ekosystemy trawiaste, 

użytkowane obecnie w postaci łąk i pastwisk. Na terenie gminy formacje te występują w 

dolinach cieków wodnych, a w szczególności w dolinie Odry i Brynicy. 

   Można wyróżnić trzy podstawowe typy ekosystemów nieleśnych (trawiastych na terenie 

gminy): 

- łąk przekształconych antropogenicznie; 

- ekosystemów szuwarowo-torfowiskowych; 

- łąk świeżych, intensywnie użytkowanych. 
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      Ekosystem łąk przekształconych antropogenicznie związany jest z doliną Brynicy i terenami 

otwartymi. Pierwotne zbiorowiska łąkowo-darniowe o funkcjach biotwórczych i wodochronnych, 

na skutek przeprowadzenia prac melioracyjnych, zostały częściowo  zubożone a ich rola 

biotwórcza ograniczona. Pomimo tych zjawisk pełnią one nadal niezwykle istotną funkcję w 

systemie ekologicznym gminy. Dodatkowo tereny te spełniają funkcje wodochronne i 

produkcyjne.  

   

   Ekosystem szuwarowo-torfowiskowe rozwinęły się w obrębie starorzeczy Odry i ich 

najbliższego otoczenia, położonych w granicach terasy zalewowej. Pełnią one funkcję 

biotopotwórczą i wodochronną, cechuje je bogactwo fauny i flory. Wymagają objęcia 

działaniami ochronnymi. 

    

   Utrzymanie śródpolnych zadrzewień i zakrzewień występujących w dolinie Malej Panwi i 

wzdłuż niektórych rowów melioracyjnych, wzbogaca i wzmacnia agrocenozy, podnosi walory 

krajobrazowo-estetyczne oraz przywraca pożądane relacje środowiskowe. 

   Łąki świeże o wysokich walorach ekologicznych, ekstensywnie użytkowane występują w 

dolinie Odry i Małej Panwi. Z uwagi na mniejszy stopień przekształcenia spełniają funkcje 

biotopotwórcze i wodochronne, posiadają także walory produkcyjne w postaci bazy paszowej. 

Zmiana warunków wilgotnościowych może doprowadzić do zubożenia, a nawet ich degradacji. 

Intensywne nawożenie, intensyfikacja i wzrost liczby pokosów może doprowadzić do zubożenia 

gatunkowego fito- i zoocenozy. 

 

   Na szczególną uwagę zasługuje strefa kontaktowa pomiędzy terenami leśnymi i łąkowymi w 

dolinie Brynicy, w której rozwijają się wartościowe układy ekologiczne, jak również intensywne 

procesy wymiany energii i biomaterii pomiędzy różnymi systemami. Połączenia takie zwane 

„korytarzami ekologicznymi” , łączą wartościowe biologicznie i ekologicznie obszary ułatwiając 

migrację fauny i flory, zwiększają różnorodność i naturalną  odporność układu oraz stanowią 

‘magazyn genów’ najwartościowszych zespołów biocenozy. Niedocenienie ekologicznej roli 

tego zbiorowiska, powoduje, że pomimo znacznej odporności naturalnej, jest ono zagrożone 

działalnością człowieka ( melioracje, regulacje cieków, intensywne nawożenie, wczesne 

pokosy). 

3.7. Ochrona przyrody i krajobrazu 

   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 

i zwierząt oraz pomniki przyrody w rodzaju: pojedynczych drzew, alei, głazów narzutowych, 

skałek itp., które są akcentami wydatnie wpływającymi na urozmaicenie krajobrazu. 

 

 Położenie gminy na tle systemu ochrony przyrody w regionie. 

Spośród form ochrony przyrody wyszczególnionych w art. 6 ustawy o ochronie przyrody z 

dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami) na terenie 

gminy Dobrzeń Wielki występują: 

- Stobrawski Park Krajobrazowy; 

- obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” (ostoja ptasia); 

- 2 pomniki przyrody; 

- ochrona gatunkowa. 

Dodatkowo w bezpośredniej bliskości od granic gminy (w zakresie powiązań 

przyrodniczych) zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody: 

- rezerwat przyrody „Prądy” (na obszarze gminy Dąbrowa); 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”; 
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- Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”; 

- obszar Natura 2000 „Bory Niemodlińskie” (ostoja siedliskowa); 

- obszar Natura 2000 „Dolina Stobrawy” (ostoje siedliskowa i ptasia); 

- użytek ekologiczny „Gęsi Staw” (na obszarze gminy Popielów); 
 

Formy ochrony przyrody. 

Zgodnie z zapisami art.6 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 

Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) do form ochrony przyrody zalicza się: 

- parki narodowe; 

- rezerwaty przyrody; 

- parki krajobrazowe; 

- obszary chronionego krajobrazu; 

- obszary Natura 2000; 

- pomniki przyrody; 

- stanowiska dokumentacyjne; 

- użytki ekologiczne; 

- zespoły przyrodniczo – krajobrazowe; 

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

STOBRAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY. 

   Według art. 16 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku „Park krajobrazowy 

obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz 

walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach 

zrównoważonego rozwoju”. Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości znajdujące się w granicach 

parku pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. 

   Na terenie gminy Dobrzeń Wielki znajduje się fragment Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego, po północnej stronie rzeki Brynicy. Stobrawski Park Krajobrazowy utworzono 

na mocy Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr P/11/99 z dnia 28 września 1999 roku (Dz. 

Urz. Woj. Opolskiego Nr 38 poz. 255) na fragmencie wyznaczonego wcześniej obszaru 

chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie". Zajmuje obszar o powierzchni 

52636ha. 

   Park położony jest na Równinie Opolskiej, w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki i Brynicy. 

Zajmuje część prawego dorzecza Odry na południe od Stobrawy i na północ od Garbu 

Tarnogórskiego. Powierzchnię terenu budują zwydmione piaski, porośnięte przez Bory 

Stobrawskie. Skład gatunkowy Borów Stobrawskich odbiega mocno od pierwotnego. Obecnie 

przeważają siedliska boru świeżego (33,3%), boru mieszanego świeżego (27,4%), oraz boru 

mieszanego wilgotnego i lasu mieszanego. W składzie gatunkowym dominuje sosna 

z domieszką świerka, dębu i brzozy. W Lasach Stobrawskich, wzdłuż dolin rzecznych ciągną się 

rozległe piaski i pola wydmowe. Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty parku to położone 

wzdłuż Odry tereny lasów grądowych, łęgowych, podmokłych łąk oraz porośnięte roślinnością 

wodną i bagienną starorzecza. Unikatowość tego miejsca związana jest z okresowym 

zalewaniem przez wodę polderów przeciwpowodziowych. Cenne są także doliny pozostałych 

rzek będące mozaiką łąk, pól, zadrzewień, kęp krzewów oraz sieci kanałów melioracyjnych. 

Wraz z kompleksami stawów hodowlanych są ostoją dla wielu gatunków zwierząt (głównie 

ptaków) i roślin. Dominującym typem zbiorowisk roślinnych na terenie parku są zbiorowiska 

leśne, z czego największą powierzchnię zajmują bory sosnowe. 

  Na terenie parku stwierdzono występowanie 34 gatunków roślin prawnie chronionych, między 

innymi długosza królewskiego, rosiczki okrągłolistnej, wawrzynka wilczełyko, lilii złotogłów, kilku 

gatunków storczyków oraz roślin wodnych takich jak kotewka orzech wodny czy paproć salwinia 

pływająca. 

Wśród walorów decydujących o zasadności ochrony najwartościowszych przyrodniczo 

obszarów w formie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego są: 
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- liczne gatunki roślin chronionych oraz rzadkich, wśród których są gatunki zagrożone 

w Polsce oraz Europie; 

- zespoły i zbiorowiska roślinne, w tym wiele cennych i zagrożonych w skali kraju; 

- liczne populacje gatunków ptaków chronionych oraz innych zwierząt chronionych, w tym 

wiele ginących i rzadkich, mających tutaj swoje najliczniejsze stanowiska w regionie, istotne 

w skali Polski południowo – zachodniej; 

- jeden z większych i ważniejszych na terenie południowej Polski obszar wydmowy; 

- coraz rzadsze w górnej i środkowej Odrze, a tutaj stosunkowo dobrze zachowane 

ekosystemy typowe dla dolin dużych rzek, w tym: starorzecza, kompleksy podmokłych 

grądów oraz łąk zalewowych; 

- znaczenie tego terenu w krajowych koncepcjach organizacji przestrzennego systemu 

ochrony przyrody (WSOCh – ECONET – PL); 

- bardzo wysoka lesistość terenu; 

- interesujący system hydrologiczny równoległych wąskich dolin rzecznych przedzielonymi 

leśnymi terenami wododziałowymi; 

- niska gęstość zaludnienia; 

- nieznaczne zurbanizowanie i uprzemysłowienie; 

- zróżnicowane siedliskowo oraz gatunkowo wielkoprzestrzenne ekosystemy leśne, w tym 

coraz rzadszych grądów i olsów; 

- liczne, najlepiej zachowane w regionie starorzecza i wartościowe przyrodniczo stawy 

hodowlane; 

- wielkoprzestrzenne ekosystemy podmokłych łąk, stanowiących ostoję licznych gatunków 

zwierząt i roślin; 

- unikalne w skali regionu walory krajobrazowe. 

OBSZARY NATURA 2000 

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków oraz obszary 

specjalnej ochrony siedlisk. Obszary Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów 

i obiektów objętych formami ochrony przyrody, takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, 

parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska 

dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. 

 

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest tzw. Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 

79/409/EWG z 2 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, którego zadaniem 

będzie utrzymanie różnorodności biologicznej przez ochronę najcenniejszych, najrzadszych 

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

przyrodniczych, charakterystycznych dla regionów biogeograficznych. 

 

Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki wyznaczony został fragment obszaru Natura 2000 

"Grądy Odrzańskie" (kod obszaru PLB 02002). Obszar ten obejmuje odcinek doliny Odry 

między Narokiem a Wrocławiem, z licznymi lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. 

Lasy składają się przede wszystkim z drzewostanów dębowo – grabowych. Zachowały się także 

małe płaty zadrzewień olszowo – wiązowych i wierzbowo – topolowych. Znajdują się tutaj liczne 

cieki wodne, stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów. Teren jest silnie 

zmeliorowany. 

Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 20461,3ha, w tym 7879,8ha na terenie 

województwa opolskiego, z czego 1264,2ha na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Granica obszaru 

„Grądy Odrzańskie” na terenie gminy wyznaczona jest w przybliżeniu wzdłuż drogi: Chróścice – 

Dobrzeń Wielki – Dobrzeń Mały i obejmuje tereny położone na południe od tej linii w stronę 

rzeki Odry. Obszar „Grądy Odrzańskie" uznano za obszar szczególnej ochrony (OSO), którego 
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zadaniem jest między innymi ochrona przestrzeni życiowej ptaków, w tym przypadku 

podgorzałki, bączka, bociana czarnego, bociana białego, trzmielojada, bielika, kanii czarnej, 

kanii rudej, błotniaka stawowego, żurawia, zimorodka, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego, 

dzięcioła zielonosiwego oraz lelka. 

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 gminy Dobrzeń Wielki znajdują się dwa pomniki przyrody: 

- dąb szypułkowy, wiek około 170 lat, w pobliżu budynku nadleśnictwa w miejscowości Kup, 

nr rej. woj. 294, zatwierdzony w 1960 roku; 

- cis pospolity, wiek około 100 lat, na terenie prywatnej posesji w miejscowości Kup, nr rej. 

woj. 290, zatwierdzony w 1962 roku. 

OCHRONA GATUNKOWA FLORY. 

  Obecnie na terenie gminy stwierdzono występowanie 16 gatunków roślin prawnie chronionych, 

z czego 11 to gatunki ściśle chronione, a 5 to gatunki objęte częściową ochroną. Gatunki 

występujące na terenie gminy znalazły się na wojewódzkiej „Czerwonej liście roślin 

zagrożonych w województwie opolskim” (Spałek, 1997), „Czerwonej liście roślin naczyniowych 

Górnego Śląska” (Parusel i inni, 1996), a także „Liście zagrożonych gatunków chwastów 

segentalnych w Polsce” (Warcholińska, 1994). 

 
Tabela 15.  Zestawienie gatunków roślin występujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

objętych prawną ochroną 
 

Gatunek Występowanie 

GATUNKI ŚCIŚLE CHRONIONE 

Bluszcz pospolity  

Hedera helix 

w parkach i zadrzewiach Dobrzenia Wielkiego, Kup, Brzezia, w lesie na 

północ od Chróścic oraz między Czarnowąsami a Świerklami; 

Bobrek trólistkowy  

Menyanthes trifoliata 

na jednym stanowisku pomiędzy Czarnowąsami a Świerklami; 

Grążel żółty 

Nuphar lutea  

w starorzeczach w Babi Lesie, w Dobrzeniu Małym, w żwirowniach w 

Dobrzeniu Wielkim, na południowy-zachód od Borek i na zachód od 

Czarnowąs; 

Grzybień biały 

Nymphaea alba 

w starorzeczu w Borkach; 

Kruszczyk szerokolistny 

Epipactis helleborine 

w lesie na północ od Kup i w okolicach Świerkli; 

Kukułka szerokolistna 

Dactylorhiza majalis 

na skraju leśnej drogi na zachód od Świerkli; 

Orlik pospolity 

Aquilegia vulgaris 

dość licznie w borach sosnowych w Świerklach, na zachód od Kup, 

między Kaniowem a Kup oraz na północ od Dobrzenia Wielkiego; 
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Pomocnik baldaszkowaty 

Chimaphila umbellata 

dość licznie w borach sosnowych w Świerklach, na zachód od Kup, 

między Kaniowem a Kup oraz na północ od Dobrzenia Wielkiego; 

Widłak goździsty 

Lycopodium clavatum 

w lesie pomiędzy Dobrzeniem a Świerklami; 

Widłak jałowcowaty 

Lycopodiu annotinum 

na północ od Brzezia; 

Ziemowit jesienny 

Colchicum autumnale 

w Chróścicach - Ostrówek w Babim Lesie oraz na zachód od 

Czarnowąs; 

GATUNKI CHRONIONE CZĘŚCIOWO 

Kalina koralowa 

Viburnum opulus 

nielicznie na skrajach lasów m.in. w Dobrzeniu Wielkim oraz na północ i 

zachód od Czarnowąs; 

Konwalia majowa 

Convallaria maialis 

w rozproszeniu w dąbrowach i grądach m.in. na północ od Czarnowąs i 

Dobrzenia Wielkiego; 

Kruszyna pospolita 

Frangula alnus 

w rozproszeniu w wilgotnych kompeksach leśnychokolic Czarnowąs i 

Kup; 

Paprotka zwyczajna 

Polypodium vulgare 

na zachód od Kup oraz miedzy Kaniowem a Kup; 

Wilżyna ciernista 

Ononis spinosa 

nielicznie na murawie skarpy kolejowej na południu od Brzezia. 

 

  

 

  Na terenie gminy występują również gatunki rzadkie w skali województwa i regionu. 

Najciekawsze z nich to:  

- blekot pospolity Aethusa cynapium; 

- ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria; 

- goździk kropkowany Dianthus deltoides; 

- groszek bulwiasty Lathyrus tuberosus; 

- gruszyczka okrągłolistna Pirola rotundifolia; 

- gruszyczka średnia Pyrola media; 

- janowiec ciernisty Genista germanica; 

- kąkol polny Agrostemma githago; 

- kokorycz pusta Corydalis cava; 

- korzeniówka pospolita Monotropa hypopitys; 

- kosaciec żółty Iris pseudacorus; 

- krzywoszyj polny Lycopsis arvensis; 

- lnica janowcowata Linaria genistifolia; 

- miłek letni Adonis aestivalis; 

- mysiurek drobny Myosurus minimus; 

- nadwodnik trójpręcikowy Elatine triandra; 

- nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum; 

- okrężnica bagienna Hottonia palustris; 

- osoka aloesowata Stratiotes aloides; 

- pałka wąskolistna Typha angustifolia; 

- przetacznik trójlistkowy Veronica triphyllos; 

- rdestnica stępiona Potamogeton obtusifolius; 

- rdestnica sześciolistna Potamogeton friesii; 

- siedmiopalecznik błotny Comarum palustre; 
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- szczodrzyk czerniejący Lembotropis nigricans; 

- tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora; 

- traganek pęcherzykowaty Astragalus cicer; 

- turzyca nitkowata Carex lasiocarpa; 

- wierzba rokita Salix rosmarinifolia; 

- wąkrota zwyczajna Hydrocotyle vulgaris; 

- wilczomlecz drobny Euphorbia exigua; 

- wyżlin polny Misopates orontium; 

- złoć łąkowa Gagea pratensis. 

OCHRONA GATUNKOWA FAUNY. 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki stwierdzono występowanie wielu przedstawicieli świata 

zwierząt objętych ochroną gatunkową. 

 

Wśród ssaków na terenie gminy Dobrzeń Wielki występują chronione: jeż zachodni 

Erinaceus europaeus, kret Talpa europaea, ryjówka aksamitna Sorex araneus, ryjówka malutka 

Sorex minutus, rzęsorek rzeczek Neomys fodiens, zębiełek myszaty Crocidura russula, nocek 

duży Myotis myotis, nocek rudy Myotis daubentoni, mroczek późny Eptesicus serotinus, 

borowiec wielki Nyctalus noctula, gacek brunatny Plecotus auritus, badylarka Micromys 

minutus, wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris, łasica Mustela nivalis oraz borsuk Meles meles. 

 

Z ptaków objętych ochroną na obszarze gminy Dobrzeń Wielki występują: perkoz 

dwuczuby Podiceps cristatus, perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena, bocian biały Ciconia 

ciconia, trzmielojad Pernis apivorus, błotniak stawowy Circus aeruginosus, krogulec Accipiter 

nisus, pustułka Falco tinnunculus, przepiórka Coturnix coturnix, derkacz Crex crex, kokoszka 

wodna Gallinula chloropus, sieweczka rzeczna Charadrius dubius, kuliczek piskliwy Actitis 

hypoleucos, turkawka Streptopelia turtur, płomykówka Tyto alba, włochatka Aegolius funereus, 

lelek Caprimulgus europaeus, zimorodek Alcedo atthis, dudek Upupa epops, krętogłów Jynx 

torquilla, dzięcioł czarny Dryocopus martius, dzierlatka Galerida cristata, lerka Lullula arborea, 

świergotek polny Anthus campestris, świergotek łąkowy Anthus pratensis, poklaskwa Saxicola 

rubetra, kląskawka Saxicola torquata, białorzytka Oenanthe oenanthe, paszkot Turdus 

viscivorus, świerszczak Locustella naevia, strumieniówka Locustella fluviatilis, trzciniak 

Acrocephalus arundinaceus, remiz Remiz pendulinus, gąsiorek Lanius collurio, srokosz Lanius 

excubitor, ortolan Emberiza hortulana oraz potrzeszcz Emberiza calandra. Występują także 

czernica i słonka będące gatunkami łownymi. 

 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki występują chronione gady: jaszczurka zwinka Lacerta 

agilis, jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara, padalec zwyczajny Anguis fragilis, zaskroniec 

zwyczajny Natrix natrix oraz żmija zygzakowata Vipera berus. 

 

Z chronionych płazów na terenie gminy Dobrzeń Wielki występują: ropucha szara Bufo 

bufo, ropucha zielona Bufo viridis, rzekotka drzewna Hyla arborea, żaba jeziorkowa Rana 
lessonae, żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Rana esculenta, traszka zwyczajna 

Triturus vulgaris oraz traszka górska Triturus alpestris. 

 

Bezkręgowcami objętymi ochroną, występującymi na terenie gminy Dobrzeń Wielki są: 

tygrzyk paskowany Argiope bruennichi, paź królowej Papilio machaon, ogończyk 

ostrokrzewowiec Nordmannia ilicis, ogończyk śliwowiec Nordmannia pruni, czerwończyk 

nieparek Lycaena dispar, mieniak strużniak Apatura ilia oraz ślimak winniczek Helix pomatia. 

     

    Do miejsc cennych przyrodniczo, uznanych za ostoje fauny zalicza się następujące tereny: 

- dolina rzeki Odry od ujścia Małej Panwi, 
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- stawy hodowlane 2km na zachód od miejscowości Świerkle, wraz z przylegającymi do nich 

podmokłymi łąkami, 

- dolina Małej Panwi, 

- wyrobiska położone w okolicach Chróścic i Dobrzenia Wielkiego, 

- kompleksy łąk i pól uprawnych na skraju Borów Stobrawsko – Turawskich, 

- kompleksy leśne wchodzące w skład Borów Stobrawsko – Turawskich. 

OBSZARY ECONET-POLSKA 

Dla ochrony środowiska oraz poprawy jego funkcjonowania biologicznego i zwiększenia 

bioróżnorodności powstała krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA, która jest częścią 

Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET, utworzonej w celu zintegrowania obszarów 

chronionych istniejących w poszczególnych krajach europejskich i potencjalnych obszarów 

przewidzianych do ochrony w jeden spójny system, zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi 

kryteriami i standardami. 

Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA jest wielkoprzestrzennym systemem 

obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych 

dla różnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami 

ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu (Liro, 

1998). 

Obszary węzłowe odznaczają się dużą różnorodnością gatunkową oraz różnorodnością 

form krajobrazowych i siedliskowych. Stanowią ostoję gatunków rodzimych i wędrownych, 

szczególnie rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Wyróżnione w obszarach węzłowych 

biocentra obejmują obszary nagromadzenia największych walorów przyrodniczych. Otoczone 

są strefami buforowymi, które mają wyróżniające się walory, ale nie tak wysokie jak walory 

biocentrów. Natomiast korytarze ekologiczne to struktury przestrzenne, które umożliwiają 

rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi oraz terenami przylegającymi 

do nich. 

Obszary węzłowe oraz korytarze ekologiczne zaliczane do krajowej sieci ekologicznej 

ECONET-POLSKA wyznaczane są na podstawie naturalności, różnorodności, 

reprezentatywności, rzadkości i wielkości terenów. Sieć ECONET-POLSKA zawiera w sobie 

również obszary prawnie chronione (parki narodowe i krajobrazowe oraz rezerwaty), ostoje 

przyrody CORINE lub ważne ostoje ptaków, które najczęściej są współtworzą najcenniejsze 

fragmenty obszarów węzłowych jako tzw. biocentra (regionalne i lokalne). Sieć ECONET-

POLSKA pokrywa 46% kraju. 

 

   Zgodnie z koncepcją krajowej sieci ekologicznej ECONET–POLSKA (Liro, 1998) przez teren 

gminy Dobrzeń Wielki przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym 17M – 

Dolina Środkowej Odry oraz występuje obszar węzłowy o znaczeniu krajowym 10K – Obszar 

Borów Stobrawskich. 

- 17M – Obszar Doliny Środkowej Odry to obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym, 

rozciągający się wzdłuż Odry po jej obu stronach. Podstawowym walorem tego obszaru jest 

występowanie międzynarodowej rangi ostoi ptaków. Znajdują się tutaj także liczne i dobrze 

zachowane starorzecza z bogatą roślinnością wodną, stanowiące obszar ważny dla ptaków 

wodno – błotnych. 

- 10K – Obszar Borów Stobrawskich to obszar węzłowy o znaczeniu krajowym, położony 

w strefie ujściowej do Odry rzek: Nysy Kłodzkiej, Małej Panwi i Stobrawy. W dużej części 

objęty został ochroną prawną w postaci Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Odcinek ten 

został także uznany za obszar ważny dla ptaków – ostoja ptaków o randze 

międzynarodowej. 

PARKI WIEJSKIE I PODWORSKIE 

 Parki wiejskie i podworskie nie są szczególną formą ochrony przyrody. Podlegają ochronie 

konserwatorskiej jako zabytki kultury. Jednak duże walory przyrodnicze ich terenów, a także 
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bezpośrednie sąsiedztwo terenów zurbanizowanych dla których pełnią ogromną rolę 

środowiskotwórczą i biocenotyczną, predysponują do przedstawienia tych obszarów w rozdziale 

dotyczącym ochrony środowiska. Na terenie gminy Dobrzeń Wielki nie występują podworskie 

założenia parkowe. Nie ma także klasycznych parków wiejskich. 

LASY I GRUNTY LEŚNE 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 3406ha i stanowią 

37,26% powierzchni gminy. Tereny leśne na obszarze gminy skupiają się w północnej oraz we 

wschodniej części gminy. W strukturze gatunkowej zdecydowanie dominuje sosna, stanowiąca 

94 % powierzchni wszystkich gatunków drzew.  

Lasy w strefie 10 km od granic miasta Opola zaliczone zostały do „lasów ochronnych”. 

ZIELEŃ URZĄDZONA 

  Zieleń urządzona na terenie gminy występuje w formie pozostałości zabytkowych założeń 

zieleni parkowej, alei oraz szpalerów przydrożnych i śródpolnych, zieleni cmentarnej 

i przykościelnej oraz dodatkowo w formie obiektów zieleni ogólnodostępnej o funkcjach 

rekreacyjnych i estetycznych (zieleńce, boiska trawiaste) oraz zieleni przyzagrodowej. 

OCHRONA GLEB 

  W związku z zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(Dz. U. 95, 16, 78 z późniejszymi zmianami) ochronie podlegają kompleksy użytków rolnych 

z glebami zaliczonymi do wysokich klas bonitacyjnych (klasy I – IV). Stanowią one 42,7 % 

ogólnej powierzchni gruntów ornych oraz 66,1 % ogólnej powierzchni użytków zielonych. 

Wykorzystanie gruntów chronionych III klasy na cele nierolne, przy projektowanym obszarze 

powyżej 0,5ha wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych polega na racjonalnym gospodarowaniu ich 

zasobami przez zapobieganie naruszaniu równowagi przyrodniczej i przeciwdziałanie 

wywoływaniu w wodach zmian powodujących ich nieprzydatność dla ludzi, świata roślinnego 

i zwierzęcego oraz gospodarki narodowej. Ochronie podlegają wody śródlądowe 

powierzchniowe i podziemne, obszary ich zasilania oraz ujęcia wody. 

Teren gminy Dobrzeń Wielki leży w obrębie 4 głównych zbiorników wód podziemnych 

(GZWP): nr 323: Subzbiornik rzeki Stobrawa, nr 333: Opole – Zawadzkie, nr 335: Krapkowice – 

Strzelce Opolskie, nr 336: Niecka Opolska. Na terenach GZWP występują obszary najwyższej 

ochrony (ONO) i obszary wysokiej ochrony (OWO) (Kleczkowski A. S. red., 1990). 

OCHRONA KRAJOBRAZU 

  Struktura przestrzenna krajobrazu jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na 

wartość przyrodniczą obszaru. Do najważniejszych elementów krajobrazu, które powinny 

podlegać ochronie należą: 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, wpływają na rozmieszczenie pokrywy 

śniegowej 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 
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dolinach rzecznych, ochronie wód rzek przed zanieczyszczeniami obszarowymi pochodzenia 

rolniczego i samooczyszczaniu się tych wód. Takie doliny rzeczne pełnią rolę korytarzy 

ekologicznych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie zespołów roślinnych i zwierzęcych. 

 

Struktura przestrzenna krajobrazu musi być odpowiednio uwzględniana w procesie planowania 

przestrzennego. Zachowaniu najistotniejszych obszarów o cennych walorach krajobrazowych 

służy tworzenie form ochrony przyrody. 
 
 

4. ROLNICZA I LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA 

4.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

Gleby 

   Wytworzenie się określonych profilów glebowych oraz ich przydatność rolnicza pozostaje 

w ścisłym związku z budową geologiczną i morfologią danego obszaru. Właściwości gleb, 

stanowiące jeden z podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego decydują o ich 

przydatności dla rolniczego wykorzystania. Lokalne warunki przyrodnicze powodują, że gleby 

gminy Dobrzeń Wielki zaliczają się do jednych z najsłabszych na obszarze województwa 

opolskiego. 

   

  Pod względem typologicznym na obszarze gminy Dobrzeń Wielki występują gleby 

zróżnicowane, z przewagą piaszczystych oraz znaczącym udziałem gliniastych. Utwory pyłowe 

i organiczne występują najczęściej pod trwałymi użytkami zielonymi. Na obszarze gminy nie 

występują większe skupiska gleb żwirowych i ilastych. Wśród typów gleb dominują mady 

rzeczne i czarne ziemie, występujące w obrębie terasów zalewowych w dolinie rzeki Odry. 

Zalicza się je do klas bonitacyjnych IIIa i IVa. Na skłonach garbu groszowickiego występują 

zaliczane do klas IVa i IVb rędziny. Wykształcone w obrębie terasy nadzalewowej bielice 

zaklasyfikowane pod względem bonitacji do IV i V klasy. 

    

   Ogólnie na obszarze gminy Dobrzeń Wielki przeważają gleby zaliczane do słabych klas 

bonitacyjnych, dominujące zwłaszcza na zalesionych obszarach wodnolodowcowych we 

wschodniej części gminy. Największe powierzchnie gleb o wysokich klasach bonitacyjnych 

zlokalizowane są w dolinie Odry. Do gleb chronionych zalicza się jedynie 13,1%. 
 

Tabela 16. Struktura gruntów ornych w gminie Dobrzeń Wielki według klas bonitacyjnych 
 

Klasa bonitacyjna I II IIIa IIIb IVa IVb V VI 

Udział [%] 0,0 0,1 3,8 9,2 16,0 13,6 35,7 21,6 

 

  Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki udział gleb dobrych wśród gruntów ornych, należących do 

II i III klasy bonitacyjnej wynosi zaledwie 13,1%. Gleby średnie IV klasy bonitacyjnej to 29,6% 

ogółu, zaś gleby słabe i bardzo słabe V i VI klasy bonitacyjnej stanowią aż 57,3 %. 

Większość obszarów łąkowych położona jest w dolinach rzecznych, głównie Brynicy i 

Odry. Gleby te zaliczane są do IV i V klasy użytków zielonych. 

 

Tabela 17. Struktura użytków zielonych w gminie Dobrzeń Wielki według klas bonitacyjnych 

 

Klasa bonitacyjna I II III IV V VI 

Udział [%] 0,0 1,1 10,4 54,6 28,5 5,4 
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  Na  obszarze gminy Dobrzeń Wielki przeważają (54,6%) użytki zielone zaliczane do IV klasy 

bonitacyjnej. Udział użytków zielonych zaliczanych do II i III lasy wynosi 11,5%, natomiast 

najsłabsze, zakwalifikowane do V i VI klasy, stanowią 33,9% wszystkich użytków. 

 

Tabela 18. Zestawienie powierzchni gleb [ha] w sołectwach gminy Dobrzeń Wielki według klas 

                                                                     bonitacyjnych 

 

Sołectwo 

Klasa bonitacyjna 

II III IV V VI 

Borki - 2,7 21,1 42,5 21,1 

Brzezie 0,2 5,1 66,3 92,5 5,9 

Chróścice 7,2 255,9 603,5 273,1 236,8 

Czarnowąsy 9,6 124,6 312,5 369,6 102,6 

Dobrzeń Mały 3,6 61,1 156,8 102,0 23,7 

Dobrzen Wielki 3,3 124,5 357,7 198,3 74,4 

Krzanowice - 7,4 66,7 68,8 53,2 

Kup - 1,8 163,6 149,9 63,4 

Świerkle - 0,4 141,5 94,5 45,9 

        Pod względem przydatności rolniczej gleb ornych na terenie gminy dominują kompleksy 
żytnie i pszenne, co świadczy o umiarkowanym potencjale powierzchni gleb dla produkcji rolnej. 

    Pod względem kategorii agronomicznych gleb na obszarze gminy Dobrzeń Wielki 

wyodrębniono: 

- gleby bardzo lekkie – 2%, 

- gleby lekkie – 35%,  

- gleby średnie – 40%, 

- gleby ciężkie – 23%. 

    Według opracowanej przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG 

Puławy) kompleksowej metody waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obliczony dla 

gminy Dobrzeń Wielki wskaźnik jest niski i wynosi 70,8 punktów, przy średniej dla województwa 

opolskiego wynoszącej 83,2 punktów. 
 

Stan gleb - źródła zanieczyszczeń 

  Gleba jest bardzo złożonym utworem, o własnościach fizycznych i chemicznych zależnych od 

rodzaju skały, z której powstała oraz czasu działania i kierunku przebiegu naturalnych procesów 

glebotwórczych prowadzących do jej powstania. Gleby są środowiskiem będącym w stanie 

równowagi biochemicznej do czasu aż ten stan nie ulegnie przekształceniu, bądź degradacji 

przez rolniczą i pozarolniczą działalność człowieka. 

Wobec bardzo wysokiej intensywności oddziaływania człowieka na gleby i grunty orne 

notuje się szereg przekształceń, które można przedstawić jako wynik: 

- intensywnej produkcji rolnej i leśnej; 

- ruchów demograficznych; 

- imisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i przemysłowych; 

- wylesiania obszarów i ich dewastacji; 

- „dzikiego” odłogowania pól uprawnych; 

- zmiany przebiegu koryt rzecznych i ich regulacji; 

- zabudowy terenów rolnych i leśnych (urbanizacja + industrializacja + komunikacja), itp. 
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Wynikiem istnienia powyższych zjawisk są zmiany w strukturze użytkowania gruntów oraz 

w profilach glebowych, charakteryzowane jako: 

- ubytek areału uprawnego; 

- zmiany fizyczne (mechaniczne) profilu glebowego; 

- zmiany hydrologiczne; 

- zmiany chemiczne. 

   Najważniejsze potencjalne zagrożenia dla zasobów glebowych gminy stanowi przeznaczanie 

ziemi pod zabudowę oraz degradacja gleb związana z ich zanieczyszczeniem przez ścieki 

komunalne i niewłaściwe stosowanie środków chemicznych w rolnictwie. Bezpośrednim 

źródłem zanieczyszczeń gleb użytkowanych rolniczo jest gnojowica wylewana przez rolników 

na pola i łąki ponieważ jest ona źródłem skażenia bakteriologicznego i biogennego. Szczególnie 

szkodliwy jest w tym przypadku nadmiar fosforu i azotu; w przypadku azotu chodzi o tworzenie 

szkodliwego jonu azotynowego. 

 

   W uprawie konwencjonalnej celem człowieka było osiągnięcie maksymalnych plonów przy 

posuniętej bardzo daleko chemizacji (nawozy mineralne, herbicydy, środki ochrony). Efektem 

takiego podejścia do przyrody była degradacja ekosystemu, przejawiająca się między innymi 

obniżeniem aktywności glebowych mikroorganizmów, zmniejszeniem zawartości humusu, 

pogorszeniem fizyczno – chemicznych właściwości i struktury gleby. Długotrwała chemizacja 

doprowadzała wcześniej czy później do nadmiernego nagromadzania się w roślinach i glebie 

azotanów, pozostałości pestycydów i metali ciężkich. Stosowanie insektycydów o zbyt szerokim 

spektrum działania wyniszczało faunę pożyteczną, co doprowadzało do zaniku naturalnej 

odporności roślin. Nadmierna chemizacja rolnictwa, stosowanie ciężkiego sprzętu rolniczego, 

odwodnienie gleb oraz emisja do środowiska pyłowych i gazowych zanieczyszczeń z przemysłu 

zawierających toksyczne substancje chemiczne (WWA, tlenki azotu i siarki) oraz pierwiastki 

śladowe zwane zwyczajowo metalami ciężkimi spowodowały w niektórych rejonach kraju 

poważne naruszenie równowagi istniejącej w środowisku glebowym, a niekiedy nawet jego 

degradację.  

 

    Na terenach zainwestowanych, wskutek urbanizacji i zabudowy terenu zanikają naturalne 

procesy glebotwórcze i dochodzi do antropogenicznego przekształcenia profilu glebowego. 

Cechą charakterystyczną gleb miejskich jest podwyższona zawartość metali ciężkich, 

pochodzących przede wszystkim z zanieczyszczeń komunikacyjnych i przemysłowych. 

     

    Racjonalne użytkowanie gruntów rolniczych powinno zapewniać ochronę gleby przed erozją, 

niszczeniem mechanicznym oraz zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi poprzez 

stosowanie właściwych metod upraw ze szczególnym uwzględnieniem płodozmianu 

i nawożenia organicznego, niezbędnego do zachowania lub odtworzenia właściwych warunków 

rozwoju organizmów i stosunków wodnych w glebie. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

problem środków ochrony roślin. 

WYNIKI BADAŃ GLEB1 

   Wyniki badań gleb na terenie gminy Dobrzeń Wielki przedstawiono w oparciu o objaśnienia 

do Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000, arkusz nr 840 Opole Północ (PIG, 2004), 

obejmującej teren gminy Dobrzeń Wielki. Bazują one na zbiorze analiz chemicznych 

wykonanych dla „Atlasu geochemicznego Polski 1:2500000” (Lis, Piaseczna, 1995). 

Przedmiotem badania była nie całkowita zawartość metali, lecz ta ich część, której źródłem są 

zanieczyszczenia antropogeniczne, a więc słabo związana i łatwo ługowana. Przeciętne ilości 

większości pierwiastków są w glebach na terenie arkusza nr 840 są identyczne lub zbliżone do 

wartości przeciętnych obliczonych dla najmniej zanieczyszczonych gleb całego kraju. Nieliczne 

podwyższenia wiążą się z wyższym tłem regionalnym tego obszaru Polski. Wyniki badań 

                                                      

1
 Na podstawie Objaśnień do Mapy Geośrodowiskowej 
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geochemicznych gleb odniesiono do wartości stężeń dopuszczalnych metali określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku. 

 

Tabela 19. Wyniki badań zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w rejonie gminy Dobrzeń 

Wielki 

 

 
 

Metale 

Wartości dopuszczalne 
stężeń w glebie lub ziemi 

[mg/kg]*
)
 

Zakresy 
zawartości w 
glebach na 

arkuszu Opole 
Północ 
[mg/kg] 

Wartość 
przeciętnych 
(median) w 
glebach na 

arkuszu Opole 
Północ 
[mg/kg] 

Wartość 
przeciętnych 

(median) w glebach 
obszarów 

niezabudowanych 
Polski  

[mg/kg] 

Grupa 
A 

Grupa 
B 

Grupa 
C 

arsen As 20 20 60 <5 - 6 <5 <5 

bar Ba 200 200 1000 5 - 167 44 27 

chrom Cr 50 150 500 <1 - 8 4 4 

cynk Zn 100 300 1000 7 - 118 37 29 

kadm Cd 1 4 15 <0,5 - 0,7 <0,5 <0,5 

kobalt Co 20 20 200 <1 - 4 1 2 

miedź Cu 30 150 600 <1 - 18 5 4 

nikiel Ni 35 100 300 <1 - 12 4 3 

ołów Pb 50 100 600 6 - 65 19 12 

rtęć Hg 0,5 2 30 <0,05 - 0,06 <0,05 <0,05 

OBJAŚNIENIA: 

*
)
 - według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku; 

GRUPA A - zaliczane są do niej: 

a) nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie przepisów ustawy 

Prawo wodne, 

b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeżeli utrzymanie aktualnego poziomu 

zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska – dla obszarów tych 

stężenia zachowują stan-dardy wynikające ze stanu faktycznego, 

GRUPA B - grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty 

leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem 

terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych, 

GRUPA C - tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne 

 

  Wyniki badań gleb pod względem zawartości metali ciężkich klasyfikują 81% gleb badanego 

obszaru do grupy A, natomiast 19% do grupy B, ze względu na przekroczenia granicznych 

zawartości cynku i ołowiu. Zanieczyszczenia te mają pochodzenie antropogeniczne, w 

przypadki gminy Dobrzeń Wielki głównie związane z działalnością przemysłową. 

 

  Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu prowadzi również kompleksowe badania 

zawartości mikroelementów w glebach gminy Dobrzeń Wielki. Wyniki uzyskane z serii badań 

przeprowadzonej w 2002 i 2004 r. na obszarze użytków rolnych o łącznej powierzchni 908 ha, 

w tym 95% gruntów ornych i 5% użytków zielonych, wskazują, iż na obszarze gminy większość 

gleb ma odczyn lekko kwaśny lub kwaśny (70% przebadanej powierzchni). Konieczność 

wapnowania gleb stwierdzono w przypadku 32% przebadanych gruntów, tj. na obszarze ok. 
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290 ha. Dla 39% przebadanych gleb, tj. na obszarze ok. 354 ha stwierdzono, iż wapnowanie 

jest potrzebne lub wskazane.  

    Pod względem kategorii agronomicznych gleb wyodrębniono: 

– gleby bardzo lekkie – 2%, 

– gleby lekkie – 35%, 

– gleby średnie – 40%, 

– gleby ciężkie – 23 %. 

 

Tabela 20 Wyniki badań odczynu gleb użytków rolnych w gminie Dobrzeń Wielki 
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w % przebadanych prób 

14 40 30 11 5 32 20 19 9 20 

Źródło: dane Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu 

  

  Pod względem zawartości mikroelementów przeważają gleby o średniej zawartości potasu 

(36% przebadanych gruntów), średniej zawartości magnezu (32% przebadanych gruntów) oraz 

zawartości fosforu zarówno na niskim (26% przebadanych gruntów), jak i bardzo wysokim 

poziomie (24% przebadanych gruntów). Wyniki przeprowadzonych badań zestawiono w tab. 5. 

 

Tabela 21 Wyniki badań zawartości przyswajalnych makroelementów w glebie użytków rolnych 

w gminie  Dobrzeń Wielki 
 

Oznaczenie 

Zawartość 

bardzo 
niska 

niska średnia wysoka 
bardzo 
wysoka 

w % przebadanych prób 

Zawartość fosforu 16 26 20 14 24 

Zawartość potasu 19 26 36 10 9 

Zawartość magnezu 9 21 32 23 15 

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu 

 
   Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu w latach 1992 – 1997 przeprowadziła badania 
zawartości metali ciężkich w glebie m.in. terenu gminy Dobrzeń Wielki, których wyniki 
zestawiono w tablicy 6. 
 

Tabela 22.  Zawartość metali ciężkich w glebach gminy Dobrzeń Wielki 
 

Lp. Metal Stężenie [mg/kg] 
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średnie maksymalne minimalne 

1. Kadm 0,40 1,20 0,10 

2. Miedź 9,6 16,6 4,7 

3. Nikiel 8,7 17,4 2,2 

4. Ołów 20,1 36,5 11,3 

5. Cynk 40,5 85,4 8,7 

Źródło „Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 2001 roku” 

 

Procentowy udział próbek gleby (spośród 13 badanych prób) o wyższej niż naturalna zawartości 

metali ciężkich wynosił: 

 Kadm 38,0 %, 

 Miedź 7,7 %, 

 Nikiel 7,7 %, 

 Ołów 7,7 %, 

 Cynk 7,7 %. 

Analiza powyższych wyników wykazała, że: 

 zawartość wszystkich badanych pierwiastków w analizowanych glebach użytków rolnych 

przekracza wartości naturalne, 

 najczęściej odnotowywane są przekroczenia poziomu naturalnego kadmu, 

 w przebadanych glebach użytków rolnych nie stwierdzono przekroczenia standardów 

stężeń metali ciężkich w glebie, określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. 

U. Nr 165, poz. 1359). 
 

Charakterystyka gospodarstw rolnych  

   Dane dotyczące gospodarstw rolnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki zgromadzone zostały 

podczas Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 roku. 
 

Tab.23. Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych w gm. Dobrzeń Wielki (2002) 

 

 
Rodzaj użytkowania gruntów 

 
Powierzchnia [ha] Udział w ogólnej powierzchni [%] 

użytki rolne 

grunty orne 2777 68,65 

sady 8 0,20 

łąki 924 22,84 

pastwiska 52 1,29 

lasy i grunty leśne 80 1,98 

pozostałe grunty i nieużytki 205 5,07 

 
OGÓŁEM: 

  
 4045 

 
100 

   

  Pomimo znacznego udziału funkcji produkcyjnych i usługowych w strukturze gospodarczej 

gminy sektor rolniczy jest także znaczącą gałęzią gminnej gospodarki. Przeważają małe 

gospodarstwa rolne o areale około 5ha, zajmujące się głównie uprawą ziemi oraz hodowlą. 

Współpracują na terenie gminy z licznymi podmiotami gospodarczymi. 
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   Gospodarstwa rolne stanowią 44,25% powierzchni ogólnej gminy Dobrzeń Wielki. Użytki rolne 
stanowią 92,98% ogólnej powierzchni gruntów gospodarstw rolnych z czego zdecydowaną 
większość (73,84% użytków rolnych). Lasy i grunty leśne stanowią 1,98%, natomiast pozostałe 
grunty i nieużytki 5,07%. 

      Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku na terenie gminy Dobrzeń 

Wielki funkcjonowało 1427 gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa prywatnego 

zajmuje areał około 5 ha i jest zbliżona do przeciętnej wartości występującej w powiecie oraz 

województwie opolskim. 

 

Tabela 24. Struktura agrarna gospodarstw  rolnych w gminie Dobrzeń Wielki w 2002 r. 

 

Powierzchnia gospodarstwa [ha] Liczba gospodarstw 
 

Udział w ogólnej liczbie gospodarstw 
[%] 

do 1 ha 821 57,53 

1 – 2 261 18,29 

2 – 3 119 8,34 

3 – 5 72 5,05 

5 – 7 33 2,31 

7 – 10 28 1,96 

10 i więcej 93 6,52 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Struktura agrarna gospodarstw rolnych w gminie Dobrzeń Wielki w 2002 roku 

 

Większość gospodarstw rolnych na terenie gminy stanowią gospodarstwa bardzo małe, o 

areale do 1ha, stanowiące blisko 58%. Gospodarstwa małe, o areale od 1 do 10 ha stanowią 

57,53%

18,29%

8,34%

5,05%

2,31%

1,96%
6,52%

do 1ha 1 – 2ha 2 – 3ha 3 – 5ha 5 – 7ha 7 – 10ha 10ha i więcej
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35%, natomiast gospodarstwa średnie, o powierzchni powyżej 10 ha, to zaledwie 6,5% ogółu. 

Należy więc przyjąć, że struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest bardzo rozdrobniona.    

 

Tabela 25. Rozmieszczenie gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1ha według sołectw w 

gminie Dobrzeń Wielki w 2005 r. 

 

Sołectwo Liczba gospodarstw rolnych 
 

Udział w ogólnej liczbie gospodarstw [%] 
 

Borki 29 4,45 

Brzezie 17 2,61 

Chróścice 232 35,64 

Czarnowąsy 125 19,20 

Dobrzeń Mały 38 5,84 

Dobrzeń Wielki 112 17,20 

Kup 35 5,38 

Krzanowice 24 3,69 

Świerkle 39 5,99 

 

   W gminie Dobrzeń Wielki największa liczba gospodarstw rolnych występowała w sołectwie 

Chróścice (35,64% ogółu gospodarstw), najmniejsza w sołectwach Brzezie (2,61%) i 

Krzanowice (3,69%). 

  Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego (2002 r.) stan  wyposażenia technicznego 

gospodarstw rolnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki przedstawia się następująco: 

  368 ciągników, 32 samochody ciężarowe, 291 przyczep, 58 kombajnów zbożowych, 7 

kombajnów buraczanych, a także 33 kombajny ziemniaczane. 

 

Ponadto gospodarstwa dysponowały: 

- oborami (193 gospodarstwa); 

- chlewniami (210 gospodarstw); 

- kurnikami (214 gospodarstw); 

- budynkami wielofunkcyjnymi (214 gospodarstwa); 

- stodołami (419 gospodarstw). 

 

Jakość gleb, uprawy, hodowla 

    Gmina Dobrzeń Wielki charakteryzuje się bardzo przeciętnymi warunkami do produkcji 

rolniczej. Areał gleb dobrych i średnich należących do II – IV klasy bonitacyjnej wynosi 55,3%. 

Według opracowanej przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG 

Puławy) kompleksowej metody waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obliczony dla 

gminy Dobrzeń Wielki wskaźnik wartości wynosi 70,8 pkt. 

    Grunty orne o najwyższym wskaźniku bonitacji występują w sołectwach: Dobrzeń Wielki, 

Dobrzeń Mały, Chróścice i Świerkle (ponad 50 % gleb w II – IV klasie bonitacyjnej), zaś 

o wskaźniku najsłabszym w miejscowościach: Borki, Krzanowice, Brzezie, Kup i Czarnowąsy 

(ponad 50 % gleb w klasie V – VI). 

  

 Uwarunkowania glebowe decydują, że głównym kierunkiem w produkcji rolniczej jest uprawa 

roślinna dostosowana do potrzeb produkcji zwierzęcej, na potrzeby ludności i przemysłu 

przetwórczego oraz hodowla zwierząt. 
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Tabela 26. Struktura zasiewów w gminie Dobrzeń Wielki w 2004 r. 

 

Rodzaj uprawy Powierzchnia [ha] 
Udział w ogólnej 
powierzchni [%] 

zboża podstawowe 

pszenica 618 22,63 

jęczmień 570 20,87 

mieszanki 
zbożowe 

520 19,04 

pszenżyto 117 4,28 

żyto 90 3,30 

owies 70 2,56 

ziemniaki 250 9,15 

kukurydza 150 5,49 

okopowe pastewne 125 4,58 

kukurydza na zielonkę 90 3,30 

koniczyna, inne pastewne i trawy 35 1,28 

strączkowe pastewne 30 1,10 

rzepak i rzepik 23 0,84 

buraki cukrowe 20 0,73 

pozostałe 23 0,84 

OGÓŁEM: 2731 100 

 

   Według powyższych danych na terenie gminy Dobrzeń Wielki największą powierzchnię 

zajmowały uprawy zbóż (72,68% łącznej powierzchni zasiewów). Najmniejszy areał zajmowały 

buraki cukrowe. 

    Z dostępnych danych wynika, że na terenie gminy Dobrzeń Wielki uprawia się bardzo mało 

roślin wymagających dużej chemizacji, takich jak: rzepak czy burak cukrowy. To zjawisko 

należy uznać za objaw pozytywny w stosunku do obecności bogatych walorów środowiska 

przyrodniczego. 

 

Tabela 27. Zestawienie średnich plonów upraw w indywidualnych gospodarstwach rolnych na 

terenie gminy Dobrzeń Wielki w 2004 r. 

 

Rodzaj uprawy Średni plon z 1ha [dt] 

Zboża podstawowe 47,0 
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Pszenica ozima 55,0 

Pszenica jara 51,0 

Żyto 36,0 

Jęczmień ozimy 46,0 

Jęczmień jary 48,0 

Owies 37,0 

Pszenżyto ozime 37,0 

Pszenżyto jare 38,0 

Mieszkanki zbożowe jare 45,0 

Kukurydza 75,0 

Ziemniaki 230 

Buraki cukrowe 410 

Rzepak i rzepik ozimy 27,0 

   

    Warunki glebowe gminy, mniej korzystne od średniej występującej w województwie opolskim 

powodują, że plony głównych ziemiopłodów są niższe od wartości osiąganych w regionie, 

nawet w przypadku dobrych plonów w 2004 roku. 

    Produkcja zwierzęca dostosowana jest do bieżących potrzeb na rynku. Według danych 

z Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Dobrzeń Wielki głównymi kierunkami hodowli 

w 2002 roku były: 

- drób ogółem – 96200 sztuk; 

- trzoda chlewna – 6754 sztuki (w tym 557 loch); 

- bydło – 1024 sztuki (w tym 216 krów); 

- konie – 39 sztuk; 

- owce – 60 sztuk.  

 

4.2. Leśna przestrzeń produkcyjna 

 

Charakterystyka lasów  

Tereny leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym 

i krajobrazowym. Zbiorowiska leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, 

ekologicznym i krajobrazowym. Skupiają większość chronionych i rzadkich gatunków roślin, 

występujących na terenie gminy. 

Zgodnie z podziałem przyrodniczo-leśnym (Mroczkiewicz) lasy na obszarze gminy Dobrzeń 

Wielki leżą w przeważającej mierze w V-Śląskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, w 5 Dzielnicy 

Równiny Opolskiej, mezoregionie Borów Stobrawskich. 

Gmina Dobrzeń Wielki charakteryzuje się znacznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne 

zajmują łączne powierzchnię 3406 ha, co stanowi 37,25% powierzchni gminy. Obszary te 

zlokalizowane są głównie wzdłuż północnej i wschodniej granicy gminy. 

Na obszarze gminy występuje większość zbiorowisk leśnych charakterystycznych dla 

terenów nizinnych. W dolinie rzeki Odry oraz miejscami w dolinach rzek: Małej Panwi i Brynicy 

występują lasy liściaste. Natomiast na pozostałym terenie dominują lasy iglaste, głównie bory 

sosnowe i mieszane. Mają one najczęściej niewielką wartość przyrodniczą, gdyż są to 

przeważnie zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzaną sosną na siedliskach grądowych. 
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18,97%

13,29%

6,34%

5,24% 0,44%

32,66%

23,05%

BMśw LMW BMW Bśw LMśw LMB Lśw, LW, Lł

Lasy na obszarze gminy Dobrzeń Wielki znajdują się pod zarządem Nadleśnictwa Kup. 

Jedynie część gruntów położonych w Czarnowąsach, na południe od rzeki Mała Panew, 

wchodzi w zasięg Nadleśnictwa Opole. 

 

Tabela 28. Struktura lasów pod względem typów siedliskowych w Nadleśnictwie Kup 
 

Typ siedliskowy 

lasu 

Oznaczenie 

siedliska 
Powierzchnia [ha] 

Udział w powierzchni łącznej 

[%] 

Bór świeży Bśw 414,91 13,29 

Bór mieszany świeży BMśw 1019,31 32,66 

Bór mieszany 

wilgotny 

BMW 592,07 18,97 

Las świeży Lśw 7,69 0,25 

Las mieszany świeży LMśw 197,97 6,34 

Las wilgotny LW 4,26 0,14 

Las mieszany 

wilgotny 

LMW 719,37 23,05 

Las mieszany 

bagienny 

LMB 163,62 5,24 

Las łęgowy Lł 1,84 0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4 Struktura siedliskowa lasów na terenie Nadleśnictwie Kup 
 

    Pod względem siedliskowym na omawianym obszarze dominują zbiorowiska borowe z 

wiodącą rolą boru mieszanego świeżego, stanowiące 64,92% powierzchni łącznej lasów i 

gruntów leśnych. Siedliska lasów są bardziej zróżnicowane pod względem typologicznym, przy 

czym na terenie gminy najczęściej spotykany jest las mieszany wilgotny. Pomimo występowania 

warunków sprzyjających rozwijaniu się siedlisk łęgowych, na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

zajmują one niewielką powierzchnię. 
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Tabela 29. Zestawienie gatunków lasotwórczych w Nadleśnictwie Kup 

 

Gatunek Oznaczenie gatunku Powierzchnia [ha] 
Udział w powierzchni łącznej 

[%] 

Sosna zwyczajna So 2935,83 94,07 

Modrzew 

europejski 

Md 2,61 0,08 

Świerk pospolity Św 61,96 1,99 

Buk zwyczajny Bk 1,31 0,04 

Dęby Db 26,02 0,83 

Jesion wyniosły Js 2,11 0,07 

Grab zwyczajny Gb 1,32 0,04 

Brzoza pospolita Brz 36,08 1,16 

Olsza czarna Ol 49,91 1,60 

Topola osika Os 1,49 0,05 

Wierzby Wb 1,84 0,06 

Robinia akacjowa Ak 0,56 0,02 

 

    W składzie gatunkowym lasów na omawianym obszarze zdecydowanie dominuje sosna 

zwyczajna, tworząc monokultury podatne na uszkodzenia na skutek zanieczyszczenia 

środowiska. Niewielki odsetek drzewostanu budują gatunki najbardziej pożądane, takie jak buk 

zwyczajny, dęby, jesion wyniosły i grab zwyczajny. 

 Ze względu na emisję do atmosfery zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, silne wiatry 

i szkodniki, lasy położone w obrębie gminy Dobrzeń Wielki uległy degradacji i zastały zaliczone 

do I kategorii uszkodzeń przemysłowych („Operat urządzeniowy gospodarstwa leśnego Kup”). 

Nadal jednak zbiorowiska te zachowują najważniejsze walory krajobrazowe, kulturowe 

i społeczne, pełnią rolę glebochronną a także kształtują klimat. Stanowią także czynnik rozwoju 

turystyki na obszarze gminy. 

   Prowadzone na przestrzeni ubiegłych lat różnorodne prace hodowlane, doprowadziły do 

przekształcenia naturalnego siedliska leśnego i wytworzenia się następujących typów lasów: 

 

 Bór świeży /Bśw/ - zajmuje zdecydowanie największą powierzchnię na terenie gminy. 

Występuje na glebach darniowo-bielicowych wytworzonych z piasków luźnych i słabo 

gliniastych, o poziomie wody poniżej profilu glebowego. Typ gleby oraz jej kwasowość 

stwarzają bardzo dobre warunki dla hodowli sosny, która tutaj zdecydowanie dominuje, 

tworząc typową monokulturę. Warstwa podszytowa, sztucznie wprowadzona, 

reprezentowana jest przez świerk, czeremchę, jarzębinę i dąb czerwony. W runie występują: 

borówka czernica, borówka brusznica, śmiałek pogięty, wrzos pospolity i inne. 

 Bór mieszany świeży /BMś/ - występuje na glebach darniowo-bielicowych, słabo lub średnio 

zbielicowanych, wytworzonych z piasków gliniastych i glin średnio spiaszczonych, o 

poziomie wody poniżej profilu glebowego. Własności siedliska stwarzają bardzo dobre 

warunki dla produkcji sosny, dość dobre dla świerka, modrzewia, dębu i buka, przy czym 

gatunkiem dominującym jest sosna. W warstwie podszytowej występuje świerk, rzadziej 

grab, dąb, kruszyna i jarzębina. W runie spotkać można kosmatkę gajową, orlicę, jeżyny, 

trzciniaka, borówkę, robiet i płonnik. 
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 Bór mieszany wilgotny /BMw/ - występuje na glebach darniowo-bielicowych średnio i silnie 

zbielicowanych, wytworzonych z piasków gliniastych. Woda gruntowa występuje płytko 0,5-

1,0 m. Siedlisko porastają drzewostany sosnowe z niewielka domieszką świerka, brzozy, 

olchy, modrzewia, dębu, buka i klonu. Warstwa podszytowa umiarkowanie rozwinięta, 

utworzona przez świerki, brzozę, kruszynę, jarzębinę i dąb. W runie wyróżnia się trzcinnik 

leśny, śmiałek darniowy, jeżyna, orlica, borówka czernica i szczawik zajęczy. 

 

 Las mieszany – występuje na terenie gminy w wariancie świeżym i wilgotnym. Zajmuje gleby 

darniowo-bielicowe, słabo i średnio zbielicowane. Wytworzone z piasków gliniastych 

mocnych oraz glin silnie spiaszczonych. Odczyn gleb kwaśny. Poziom wód gruntowych 

zróżnicowany, przy czym na siedliskach wilgotnych ok. 0,5-1,0 m p.p.t. Dominuje drzewostan 

sosnowy z niewielkimi domieszkami świerka, brzozy, olchy i modrzewia. Runo 

reprezentowane przez borówkę czernicę, trzęślicę modrą, trzciniaka, orlicę, jeżynę, malinę, 

kosmatkę gajową, szczawik zajęczy, turzycę, kopytnik, konwalijkę dwulistną i konwalijkę 

majową. 

 

   Analiza struktury siedliskowej świadczy o zdecydowanej przewadze siedlisk boru świeżego, 

boru mieszanego świeżego, boru mieszanego wilgotnego i lasu mieszanego wilgotnego. W 

drzewostanie zdecydowanie ( i to w ważnym typie siedliskowym) dominuje sosna, przy czym od 

zdecydowanej monokultury na siedlisku boru świeżego i boru mieszanego świeżego w kierunku 

siedlisk mieszanych i leśnych, zaznacza się większy udział jodły, buka, dębu, olchy. W 

strukturze wiekowej zdecydowanie przeważają drzewostany przedrębne, które nie osiągnęły 

pułapu zakończenia wzrostu. 

 

   Pod względem gospodarczym lasy na terenie gminy należy zaliczyć (wg obowiązującej 

klasyfikacji zawartej w ustawie o lasach i aktach wykonawczych oraz „Planu urządzenia lasu 

nadleśnictwa Kup” do grupy lasów ochronnych: 

   - uszkodzonych na skutek działania przemysłu; 

   - położenia w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast; 

   - lasów masowego wypoczynku. 

 

   Na podstawie „Planu urządzenia...”, kompleksowej oceny oddziaływania Elektrowni Opole na 

środowisko oraz wywiadów z pracownikami nadleśnictwa, wnioskuje się, że stan zagrożenia 

lasów powodowany jest przez: 

    - czynniki abiotyczne, powodowane głównie przez zanieczyszczenia atmosfery i 

obserwowaną od kilku lat suszą hydrologiczną. Wynikiem tych procesów są zmiany siedliskowe, 

eliminacja roślin nieprzystosowanych do nowych warunków, zaniku roślin i drzewostanów o 

niskich poziomach odporności biologicznej na zanieczyszczenia atmosfery. Na terenie gminy 

Dobrzeń Wlk. (podobnie jak i w całym województwie) występuje masowy zanik świerka, 

uszkodzenia aparatu asymilacyjnego, obniżony przyrost drzew, konieczność intensyfikowania 

prac profilaktycznych i odnowieniowych; 

   - czynniki biotyczne – wynikają z faktu fizjologicznego osłabienia drzewostanu przez czynniki 

abiotyczne, a przejawiają się rozwojem grzybów, chwastów leśnych, owadów; 

   - czynniki antropogeniczne – wywołane mechanicznym niszczeniem lasu, zagrożeniem pożarami oraz 

zanieczyszczeniami wody, gleby i powietrza. 

 

Gospodarka leśna  

  Gmina charakteryzuje się znacznym zalesieniem. Według danych z 2005 roku lasy i grunty 

leśne zajmują 3406ha, czyli 37,25% powierzchni gminy. Jest to wskaźnik niższy od średniej dla 

powiatu opolskiego – 45,49%, wyższy natomiast od średniej dla całego województwa 

opolskiego – 26,94%. 
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  Lasami znajdującymi się na terenie gminy Dobrzeń Wielki zarządza Nadleśnictwo Kup, 

należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Opolu. Jedynie część gruntów 

położonych w Czarnowąsach, na południe od rzeki Mała Panew, wchodzi w zasięg 

Nadleśnictwa Opole. Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo Kup, znajdujące się na terenie 

gminy Dobrzeń Wielki położone są w dwóch obrębach leśnych: 

- obręb leśny Kup (część leśnictwa: Kup, Kup Nowy i Masów) 

- obręb leśny Popielów (część leśnictwa: Ładza i Chróścice). 

 

   Rozmieszczenie obszarów leśnych na terenie gminy jest zwarte. Skupiają się one głównie 

w północnej i wschodniej części gminy. We władaniu gospodarstw indywidualnych 

i przedsiębiorstw jest 80ha lasów i gruntów leśnych, czyli 2,35% ogólnej powierzchni. 

 

Tabela 30. Lesistość sołectw gminy Dobrzeń Wielki 

Sołectwo Wskaźnik lesistości [%] 

           Borki 0,06 

         Brzezie 72,34 

        Chróścice 24,08 

        Czarnowąsy 23,76 

        Dobrzeń Mały 0,92 

        Dobrzeń Wielki 9,86 

          Kup 74,17 

        Krzanowice 0,62 

         Świerkle 30,35 

 

  Największą lesistością charakteryzują się sołectwa: Kup – 74,17% oraz Brzezie – 72,34%, zaś 

najmniejszą: Borki – 0,06%, Krzanowice – 0,62% i Dobrzeń Mały – 0,92%. W pozostałych 

sołectwach wskaźnik lesistości waha się w granicach od 10 do 30%. 

 

  Podobnie jak w całym kraju oraz województwie opolskim dzisiejszy las na terenie gminy 

Dobrzeń Wielki posiada strukturę gatunkową korzystną z punktu widzenia zysków, ale 

niekorzystną z punktu widzenia optymalnego wykorzystania siedlisk i bioróżnorodności 

zespołów leśnych. Obecnie dominującym gatunkiem drzew jest sosna, kosztem pożądanych 

z biologicznego punktu widzenia: dębów, jesionów, klonów czy lip. 

   Nadrzędność pozaprodukcyjnych funkcji lasu nad produkcją drewna pojawiło się i funkcjonuje 

od 1991 roku wraz z datą wejścia w życie „Ustawy o lasach”. Las gospodarczy bliższy wzorcowi 

lasu naturalnego jest bardziej odporny na działanie szkodliwych czynników. Do 

najgroźniejszych z nich należą: cyklicznie pojawiające się susze, skażenie powietrza i gleb 

zanieczyszczeniami, gradacje szkodliwych owadów, odbiegająca od przepisów penetracja 

terenów leśnych przez ludzi, a także ewentualne zmiany struktury własnościowej lasów. 

  Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich 

charakteru, zbliżonego do pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej 

gospodarki leśnej związanej z pozyskaniem drewna. 

 

  Zgodnie z tendencją zwiększenia lesistości kraju wskazane byłoby przeznaczenie pod 

zalesienie miejscowych gruntów rolnych V i VI klasy bonitacyjnej. Ich areał to 2018ha. 

Przeznaczenie tych terenów pod zalesienie spowodowałoby wzrost lesistości gminy z 37,25% 
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do 59,33%. Natomiast zalesienie jedynie gruntów VI klasy bonitacyjnej (627ha) spowodowałoby 

wzrost lesistości gminy z 37,25% do 44,12%. 

 

 

 

5. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY   
       WSPÓŁCZESNEJ 

5.1. Historia osadnictwa 

   Dotychczasowe badania archeologiczne prowadzone na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

wskazują, że na jej obszarze w okolicach Krzanowic, pierwsi ludzie pojawili się około 8000 -

4500 lat p.n.e., czyli w okresie mezolitu epoki kamiennej. Odnaleziono tutaj odłupki krzemienia, 

który był wówczas podstawowym surowcem do produkcji narzędzi.  

    Dopiero z następnego okresu epoki kamiennej – neolitu (4500-1800 lat p.n.e.) pochodzi 

znaczna ilość odnalezionych śladów pierwszego osadnictwa na terenie gminy. Liczne narzędzia 

kamienne, ułamki naczyń odkryto w rejonie Krzanowic – Czarnowąs, Dobrzenia Małego, a także 

Chróścic. Rozkład znalezisk wytycza szlak wędrówek plemion z terenów naddunajskich w 

kierunku Dolnego Śląska.  

   W następnej epoce – epoce brązu (1800-700 lat p.n.e.) zostają wprowadzone do użytku 

pierwsze metale – miedź, brąz i żelazo. Liczne znaleziska z tej epoki na terenie gminy, 

potwierdzają rozwój osadnictwa w dolinie rzeki Odry, szczególnie przy ujściu Małej Panwi (wsie: 

Czarnowąsy, Krzanowice, Dobrzeń Mały, Chróścice, Dobrzeń Wielki i Brzezie). Odnalezione 

przedmioty: narzędzia i naczynia, a także fragmenty osad i cmentarzyska ciałopalne, wskazują 

na dominację kultury łużyckiej na tym terenie. Do najważniejszych należy zaliczyć odkrycie na 

terenie Dobrzenia Małego, cmentarzyska ciałopalnego z 252 grobami, a także mniejszych 

cmentarzysk ciałopalnych na terenie wsi Krzanowice, Dobrzeń Wielki i w Czarnowąsach. 

    

     Następne znaleziska z terenu gminy pochodzą dopiero z okresu wpływów rzymskich (0-375 

r. n.e.) - gwałtownej ekspansji politycznej, gospodarczej i kulturalnej Cesarstwa Rzymskiego na 

tereny środkowej Europy. Na Opolszczyźnie zamieszkiwała w tym okresie ludność kultury 

przeworskiej. Wydzielono 6 skupisk osadniczych z tego okresu, jedno z większych obejmowało 

swoim zasięgiem rejon Opola i gminy Dobrzeń Wielki. 

   Osady zamieszkiwane przez ludność kultury przeworskiej były niewielkie, składały się z kilku 

lub kilkunastu domów mieszkalnych i obiektów gospodarczych. Mieszkańcy tych osad 

specjalizowali się często w produkcji żelaza. Na terenie gminy osady tego typu odkryto w 

Chróścicach, w Dobrzeniu Małym oraz w Czarnowąsach.  

   W Dobrzeniu Małym osada usytuowana była w miejscu gdzie obecnie zbudowano Elektrownię 

„Opole”. Odkryto tam pozostałości 40 budynków mieszkalnych, zabudowań gospodarczych, 

pieców dymarkowych i innych obiektów z wytopem żelaza, spichlerz ziemny, piec kuchenny i 

różnego rodzaju jamy zasobowe i odpadowe. Osada ta zajmowała powierzchnię ok. 2 ha, a 

rozmieszczenie budynków nie odbywało się według jakiegoś wcześniej ustalonego planu. 

Podstawowym zajęciem mieszkańców była produkcja żelaza, a odkryte jego pozostałości 

świadczą o doskonałej znajomości wytopu przez miejscowych dymarzy. Z tej osady pochodzą, 

znalezione po raz pierwszy na terenie Polski, dwa żelazne kilofy i przebijak, służące do 

wykuwania rudy i rozbijania kloców żelaza.  

Ludność kultury przeworskiej brała czynny udział w kontaktach z Imperium Rzymskim, 

czego dowody odkryto także na terenie osady w Dobrzeniu Małym (fragmenty naczynia terra 

sigilleta). Zawodowe i majątkowe zróżnicowanie ludności znalazło odbicie w sposobie grzebania 

i wyposażania zmarłych. Dominował obrządek ciałopalenia. Na terenie gminy znaleziono 

cmentarzyska z tego okresu w Dobrzeniu Małym, Chróścicach i Krzanowicach. 

 

W okresie VI-VII wieku n.e. obserwuje się zjawisko stopniowego zaniku kulturowych 

wpływów rzymskich. Na ich miejscu pojawia się wczesnośredniowieczna kultura słowiańska.  



2. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY DOBRZEŃ WIELKI - TEKST UJEDNOLICONY 

GEOPLAN - Opole                                                                                                        58 

 

 

Ekspansję Słowian w VII-X w. n.e. przyspieszyło pojawienie się w Europie nowego ludu 

koczowniczego Awarów. Prawdopodobnie uzależnili oni od siebie część plemion słowiańskich, 

które wspomagały ich przy najazdach. Do nielicznych zabytków pochodzenia awarskiego nleży, 

odnalezione na terenie Dobrzenia Małego, okucie do pasa. Domostwa Słowian oraz zwiazane z 

nimi jamy zasobne, służące głównie do przechowywania zboża, odkryto na terenie Dobrzenia 

Wielkiego. Z reguły jednak wykopaliska na osadach wczesnośredniowiecznych dostarczają 

skąpego materiału w postaci naczyń lub ich fragmentów. Kultura słowiańska wprowadziła nowy 

sposób pochówku zmarłych. Jeden z cmentarzy odkryto w Krzanowicach, gdzie odnaleziono 12 

grobów szkieletowych. 

 

     Osadnictwo wczesnośredniowieczne w obszarze gminy Dobrzeń Wielki zaczęło rozwijać się 

stosunkowo wcześnie, bo w X wieku, głównie w pobliżu Odry. Na przestrzeni XIII-XIV wieku 

lokowano większość istniejących dzisiaj wsi. Wówczas miały one charakter rolniczy i stanowiły 

własność książęcą. Do najbogatszych i największych wsi kmiecych należały Chróścice, 

Dobrzeń Wielki i Czarnowąsy. Pozostałe, mniejsze, to: Dobrzeń Mały, Borki, Brzezie i 

Krzanowice. 

    Krzanowice stanowią wśród tych wsi wyjątek, ponieważ od samego powstania wieś spełniała 

częściowo funkcje miejskie, a więc i jej zabudowa miała charakter rzemieślniczo-rolniczy, a nie 

typowo rolniczy, jak we wsiach pozostałych. 

   W obecnej zabudowie każdej z tych wsi - oprócz Krzanowic - można jeszcze dziś wyróżnić 

genetyczny układ wiejski, z charakterystyczną zabudową rolniczą, pochodzącą z okresu XVIII-

XIX wieku, kiedy to dokonano wymiany zabudowy drewnianej na murowaną. 

    Na przestrzeni dziejów pierwotne układy osadnicze zostały wzbogacone o dodatkowe 

elementy przestrzenne. Wraz ze sprowadzeniem zakonu Norbertanek, powstał we wsi 

Czarnowąsy, niezależnie od wsi kmiecej, zachowany do dzisiaj zespół klasztorny. Jednocześnie 

we wsiach sąsiednich, które stały się własnością klasztoru, powstawały folwarki klasztorne - w 

Dobrzeniu Małym, Borkach i Krzanowicach. Tylko w tej ostatniej wsi zachowała się zabudowa 

folwarczna. 

    Pozostałe wsie Gminy Dobrzeń Wielki, Kup oraz Brzezie i Świerkle, pochodzą z okresu 

kolonizacji niemieckiej z końca XVIII wieku. Zostały założone jako tzw. kolonie fryderycjańskie i 

miały charakter osad rzemieślniczych. Posiadają więc odmienne, genetyczne układy 

przestrzenne.  

    Kup jest przykładem układu radialnego, opartego o kolisty plac, położony na skrzyżowaniu 

dróg z Opola do Pokoju i Brynicy, wzorowanego na planach wsi Pokój. Świerkle i Brzezie, jako 

jedyne w Gminie Dobrzeń Wielki zostały założone na tzw. układzie rzędowym. 

    W historycznym procesie rozwoju największe wsie Gminy Dobrzeń Wielki, wraz ze zmianą 

swoich funkcji, wzbogacone zostały o zespoły zabudowy robotniczej, posiadające jednorodne 

cechy przestrzenne. W Dobrzeniu Wielkim z chwilą realizacji linii kolejowej i stoczni rzecznej, 

powstały towarzyszące im osiedla zabudowy robotniczej. We wsi Czarnowąsy powstało osiedle 

robotnicze w sąsiedztwie cementowni, zlokalizowanej obecnie w granicach miasta Opola. 

5.2. . Zabytki architektury i budownictwa 

   Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki znajduje się 101 obiektów objętych gminną ewidencją 

zabytków, prowadzoną w formie zbioru kart adresowych. Obiekty te objęto „Gminnym 

programem opieki nad zabytkami Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 – 2014”, przyjętym 

uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr VII/63/2011 z dnia 12 maja 2011 r. 

 

   Spośrod obiektów zabytkowych, nizej wymienione wpisane są do rejestru zabytków, 

prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu.  
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Tabela 31. Wykaz zabytków architektury, budownictwa i techniki wpisanych do rejestru 

zabytków województwa opolskiego 

 

Lp. Miejscowość Obiekt Datowanie 
Nr rejestru 

zabytków 

1 Borki kaplica – dzwonnica XIX w. 636/59 

z 13.11.1959 r. 

2 Czarnowąsy Zespół Klasztorny Norbertanek: 

- dom zakonnic norbertanek; 

- prałatura w zespole klasztoru 

- kościół parafialny p.w. św.    

Norberta 

1682, 1727 – 30, XIII, 

przebud. po 1777 

762/64 

z 2.04.1964 r. 

 

 

3 Czarnowąsy cmentarz wyznaniowy  XVII, XIXw 219/89 

z 28.09.1989 r. 

4 Dobrzeń Wielki kościół odpustowy p.w. św. 

Rocha 

1658r. 105/54  

z 2.06.1954 r. 

5. Kup Kościół rzymskokatolicki 

parafialny 

 148/2011 z 

24.05.2011 r. 

6. Kup Kościol poewangielicki   147/2011 z 

30.05.2011 r.  

7 Kup cmentarz rzymskokatolicki 1899r. 287/92  

z 6.11.1992 r. 

8 Kup cmentarz ewangelicki ul. 

Brynicka  

1857r. 286/92 

 z 6.11.1992 r. 

9 Chróścice  kościół parafialny p.w. Św. 

Jadwigi z otoczeniem 

1936 – 1937, wieża z lat 

1804 – 1808 

138/2010 

z 27.12.2010 r. 

 

 

Tabela 322. Wykaz zabytków architektury, budownictwa i techniki ujetych w gminnej  ewidencji 

zabytków  

 

 

 
Nr 

 
Obiekt 

 
Adres 

 
Własność 

 

1. Kapliczka Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 

przy wyjeździe z Chróścic w kierunku Opola– 

przedłużenie ulicy 1 Maja 

prywatna 

2. Kapliczka Chróścice ul. Korfantego 30 prywatna 

3. Kapliczka Chróścice ul. Korfantego 25 prywatna 

4. Młyn – zabudowania Chróścice ul. Młyńska 7 prywatna 

5. Kapliczka Matki Boskiej 

Bolesnej 

Chróścice ul. Powstańców 13 prywatna 
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6. Budynek - dawny zajazd Chróścice ul. Powstańców 19 prywatna 

7. Budynek mieszkalny i 

zabudowania gospodarcze 

Chróścice ul. Powstańców 25 prywatna 

8. Budynek mieszkalny Chróścice ul. Powstańców 27 prywatna 

9. Budynek mieszkalny Chróścice ul. Powstańców 29 prywatna 

10. Dawna plebania  Chróścice ul. Powstańców 5 wyznaniowa 

11. Kościół parafialny p.w. św. 

Jadwigi 

Chróścice ul. Powstańców wyznaniowa 

12. Kapliczka św. Michała Chróścice przy wyjeździe z Chróścic w kierunku 

Brzegu - przedłużenie ulicy Dąbrowa 

prywatna 

13. Kapliczka Matki Boskiej Chróścice ul. Dąbrowa 3 prywatna 

14. Kapliczka Matki Boskiej 

Niepokalanie Poczętej 

Chróścice ul. Bolesława Kośnego komunalna 

15. Kapliczka św. Urbana Chróścice ul. Bolesława Kośnego prywatna 

16. Kapliczka Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 

Chróścice ul. Babilas 28 prywatna 

17. Kapliczka Matki Boskiej Chróścice ul. Babilas 34 prywatna 

18. Kaplica – dzwonnica Chróścice ul. Babilas prywatna 

19. Kapliczka św. Rocha Chróścice ul. Odrzańska prywatna 

20. Kapliczka św. Jana 

Nepomucena 

Chróścice ul. 1 Maja komunalna 

21. Kapliczka Matki Boskiej 

Częstochowskiej 

Chróścice ul. Powstańców 54 prywatna 

22. Budynek gospodarczy przy 

gajówce 

Chróścice ul. Augusta Kośnego państwowa 

23. Budynek mieszkalny Chróścice ul. Powstańców 46 prywatna 

24. Dawny budynek straży 

pożarnej 

Kup ul. Rynek komunalna 

25. Kościół ewangelicki Kup wyznaniowa 

26. Kościół katolicki Kup wyznaniowa 

27. Budynek plebanii Kup wyznaniowa 

28. Kapliczka św. Jana 

Nepomucena 

Kup - nad rzeką Brynicą obok mieszalni pasz prywatna 

29. Kapliczka Matki Boskiej Kup ul. 1 - go Maja 30 prywatna 

30. Cmentarz ewangelicki Kup ul. Brynicka komunalna 
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31. Cmentarz rzymsko - katolicki Kup ul. Ligonia wyznaniowa 

32. Figura św. Jana Nepomucena Kup - obok kościoła parafialnego wyznaniowa 

33. Kapliczka Matki Boskiej Dobrzeń Wielki ul. Wrocławska 50 prywatna 

34. Kapliczka św. Anny Dobrzeń Wielki na placu kościoła św. Rocha wyznaniowa 

35. Kapliczka - źródełko Dobrzeń Wielki na placu kościoła św. Rocha wyznaniowa 

36. Kościół odpustowy p.w. św. 

Rocha 

Dobrzeń Wielki ul. Św. Rocha wyznaniowa 

37. Kapliczka Matki Boskiej Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 65 prywatna 

38. Kapliczka Matki Boskiej Dobrzeń Wielki ul. Piastowska komunalna 

39. Kapliczka św. Jana 

Nepomucena 

Dobrzeń Wielki ul. Opolska komunalna 

40. Kapliczka Matki Boskiej z 

rzeźbą „Ecce Homo” 

Dobrzeń Wielki ul. Opolska 13 prywatna 

41. Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Powstańców 39 prywatna 

42. Dawny kościół św. Katarzyny Dobrzeń Wielki ul. Opolska wyznaniowa 

43. Brama przy dawnym kościele 

św. Katarzyny 

Dobrzeń Wielki ul. Opolska wyznaniowa 

44. Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Opolska 15 prywatna 

45. Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Opolska 17 prywatna 

46. Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Opolska 19 prywatna 

47. Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Opolska 23 prywatna 

48. Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Opolska 31 prywatna 

49. Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Opolska 33 prywatna 

50. Szkoła Dobrzeń Wielki ul. Kościelna 4 komunalna 

51. Kościół parafialny p.w. św. 

Katarzyny 

Dobrzeń Wielki ul. Kościelna wyznaniowa 

52. Figura św. Rocha Dobrzeń Wielki - plac kościoła św. Rocha wyznaniowa 

53. Kaplica „XIII Stacja Drogi 

Krzyżowej” 

Dobrzeń Wielki - teren cmentarza katolickiego 

przy ul. Św. Rocha 

wyznaniowa 

54. Dzwonnica - kapliczka św. 

Jana Nepomucena 

Dobrzeń Mały ul. Odrzańska wyznaniowa 

55. Kapliczka Matki Boskiej Dobrzeń Mały ul. Odrzańska prywatna 

56. Kapliczka św. Jadwigi Dobrzeń Mały ul. Opolska org. 

społeczne 
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57. Kapliczka św. Urbana Dobrzeń Mały droga polna - przedłużenie ulicy 

Krótkiej 

prywatna 

58. Budynek mieszkalny Dobrzeń Mały ul. Odrzańska 7 prywatna 

59. Budynek mieszkalny Dobrzeń Mały ul. Opolska 105 prywatna 

60. Budynek mieszkalny Dobrzeń Mały ul. Opolska 107 prywatna 

61. Budynek gospodarczy Dobrzeń Mały ul. Opolska 107 prywatna 

62. Budynek mieszkalny Dobrzeń Mały ul. Opolska 114 prywatna 

63. Budynek mieszkalny Dobrzeń Mały ul. Opolska 115 prywatna 

64. Kaplica - dzwonnica św. 

Jadwigi 

Dobrzeń Mały - w przysiółku Otok prywatna 

65. Krzyż Dobrzeń Mały skrzyżowanie; Opolska/ 

Piastowska 

prywatna 

66. Kapliczka Matki Boskiej Borki ul. Jasna 6 prywatna 

67. Kaplica-dzwonnica Borki ul. Obrońców Pokoju 4 prywatna 

68. Kapliczka NSPJ Borki ul. Szkolna komunalna 

69. Krzyż Borki ul. Szkolna 28 prywatna 

70. Dawny zajazd Krzanowice ul. Armii Ludowej 7 prywatna 

71. Kapliczka św. Piotra Krzanowice ul. Armii Ludowej/Luboszycka prywatna 

72. Dzwonnica - kapliczka NSPJ Krzanowice ul. Armii Ludowej 13 prywatna 

73. Dawny młyn - budynki 

gospodarcze 

Krzanowice ul. Luboszycka 4 prywatna 

74. Krzyż Czarnowąsy ul. Chopina komunalna 

75. Zabudowania młyna Czarnowąsy ul. Jagiełły 7 prywatna 

76. Figura św. Jana Nepomucena Czarnowąsy przed posesją ul. Jagiełły 3 państwowa 

77. Kościół parafialny p.w. Św. 

Norberta 

Czarnowąsy Plac Klasztorny 3 wyznaniowa 

78. Budynek plebani Czarnowąsy Plac Klasztorny 3 wyznaniowa 

79. Kapliczka Matki Boskiej Czarnowąsy Plac Klasztorny wyznaniowa 

80. Prałatura w zespole klasztoru 

norbertanek 

Czarnowąsy Plac Klasztorny wyznaniowa 

81. Dom zakonnic norbertanek Czarnowąsy Plac Klasztorny wyznaniowa 

82. Ogrodzenie, baszta i brama w 

zespole klasztornym 

Czarnowąsy ul. Basztowa komunalna 

83. Cmentarz parafialny Czarnowąsy ul. Sobieskiego wyznaniowa 
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84. Dworzec kolejowy Czarnowąsy ul. Dworcowa państwowa 

85. Zabudowania gospodarcze PKP Czarnowąsy ul. Dworcowa państwowa 

86. Kapliczka Matki Boskiej Czarnowąsy ul. Wolności 21 prywatna 

87. Krzyż Czarnowąsy ul. Krzyżowa i Wolności komunalna 

88. Budynek mieszkalny Czarnowąsy ul. Studzienna 1 prywatna 

89. Kapliczka Czarnowąsy ul. Wolności 59 prywatna 

90. Kapliczka Czarnowąsy ul. Wolności 87 prywatna 

91. Kapliczka NSPJ i MB 

Częstochowskiej 

Czarnowąsy ul. Wolności 95 prywatna 

92. Figura św. Jana Nepomucena Czarnowąsy ul. Sobieskiego wyznaniowa 

93. Kapliczka św. Barbary Czarnowąsy skrzyżowanie: Studzienna/Stawowa komunalna 

94. Kapliczka NSPJ Czarnowąsy ul. Krzyżowa 8 prywatna 

95. Kapliczka - dzwonnica Świerkle ul. Słowackiego 2 pryw/państw 

96. Kapliczka św. Anny Świerkle ul. Słowackiego 33 prywatna 

97. Kapliczka Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem 

Świerkle ul. Słowackiego 48 prywatna 

98. Kapliczka Matki Boskiej Świerkle ul. Mickiewicza 17 prywatna 

99. Kapliczka Matki Boskiej z 

Lourdes 

Świerkle ul. Mickiewicza 31 prywatna 

100. Kapliczka Świerkle ul. Mickiewicza 43 prywatna 

101. Kapliczka – dzwonnica Brzezie pomiędzy posesjami ul. Wiejska 42 i 44 państwowa 

 

     Zgodnie z gminnym programem opieki nad zabytkami dużą wartość kulturową przedstawiają 

wsie o rodowodzie średniowiecznym, które reprezentują dwa podstawowe układy przestrzenne: 

• układ ulicowy lub ulicowo placowy (Chróścice, Borki, Dobrzeń Mały, Czarnowąsy, 

Krzanowice) 

• układ owalnicy (Dobrzeń Wielki). 

   Natomiast wśród wsi założonych w XVIII wieku Kup jest przykładem układu radialnego, 

opartego o kolisty kształt, a Świerkle i Brzezie mają charakterystyczny dla tego typu wsi układ 

rzędowy. 

    Wsie: Dobrzeń Wielki, Chróścice i Czarnowąsy, na przestrzeni XIX i XX w. znacznie się 

rozrosły i pojawiło się tu wiele przysiółków i uliczek tworzących nieregularne układy. W starych 

częściach wsi zabudowę tworzą przeważnie zabudowania gospodarstw rolnych. Prostokątne, 

wydłużone parcele przylegają do siebie. Wzdłuż osi prostopadłej do ulicy najczęściej znajduje 

się położony szczytem do drogi budynek mieszkalny, połączony z zabudowaniami 

gospodarczymi. Za budynkami gospodarczymi często znajduje się mniejszy budynek 

mieszkalny, przeznaczony dla rodziców aktualnego gospodarza. W głębi parceli równolegle do 

drogi znajdują się stodoły. Po drugiej stronie parceli, równolegle do budynku mieszkalnego 

rozlokowane różnego rodzaju szopy, warsztaty i wiaty.  
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    Ze względu na najmniejszy stopień przekształceń dużą wartość kulturową reprezentuje 

genetyczny układ przestrzenny wsi Chróścice, gdzie w jego obrębie przy ul. Powstańców 

Śląskich znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze, objęte ochroną konserwatorską.  

 

    W Chróścicach, Czarnowąsach, Krzanowicach i Kup znajdują się pozostałości starych 

młynów. W Krzanowicach i Chróścicach pozostały budynki dawnych zajazdów, a w Chróścicach 

obok gajówki znajduje się stodoła o ścianach sztachulcowych czyli wykonanych z tzw. muru 

pruskiego. W podobnym stylu zachowane zostały zabudowania na dworcu PKP w 

Czarnowąsach. 

 

   Największą część obiektów zabytkowych stanowią obiekty sakralne. W czterech wsiach 

znajdują się kościoły zabytkowe lub posiadające elementy zabytkowe (Chróścice - 1 kościół, 

Dobrzeń Wielki – 3, Kup – 2, Czarnowąsy – 2).  

  

   Najcenniejszym i jednym z najstarszych zachowanych zabytków kultury na terenie gminy jest 

kościół odpustowy p.w. Św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim, zbudowany około 1658 r. Kościół 

został gruntownie odnowiony lub przebudowany w 1752 roku, a następnie odnawiany w latach 

1928, 1958 oraz ostatnio w 2006 r. Usytuowany jest w północnej części wsi na naturalnym 

wzniesieniu, zwrócony prezbiterium ku północy. Kościół jest drewniany o konstrukcji zrębowej. 

Posiada krótkie prezbiterium zamknięte trójbocznie, do którego od wschodu przylega zakrystia. 

W przejściu od prezbiterium ze skośnymi ścianami posiada szerszą nawę prostokątną. Wnętrze 

nakryte jest stropem płaskim. Chór muzyczny z częścią środkową występującą ku przodowi jest 

wsparty na czterech słupach. W zakrystii oraz w ścianach bocznych nawy są prostokątne 

odrzwia. W wejściach bocznych do nawy wstawione są drzwi klepkowe, ćwiekowane. Na 

zewnątrz kościół otoczony jest sobotami wspartymi na słupach z zastrzałami. Wokół zamknięcia 

prezbiterium soboty są nieco wyższe, zaszalowane i tworzą składzik. W elewacji frontowej od 

południa, ponad sobotami, znajduje się ganek wsparty na czterech słupach, mieszczący dostęp 

do chóru muzycznego. Kościół ma kryte gontem dachy siodłowe oraz pulpitowe. Ołtarz główny 

jest barokowy z ok. 1700 r. W centralnej części ołtarza znajduje się współczesny, 

przemalowany obraz adoracji Św. Rocha, otoczony ramą o bogatej dekoracji akantowej z 

rzeźbami świętych i aniołów, oraz w zwieńczeniu z rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ołtarze 

boczne, również barokowe, powstały w II połowie XVII w. Barokowa ambona z początku XVII w. 

posiada bogatą dekorację akantową z rzeźbami czterech ewangelistów, powyżej znajduje się 

rzeźba Dzieciątka Jezus na globie ziemskim w otoczeniu aniołów. Wokół kościoła p.w. Św. 

Rocha usytuowany jest cmentarz otoczony ogrodzeniem z cegły, w którym znajdują się kaplice 

– Stacje Drogi Krzyżowej, zaś od strony południowo-zachodniej znajduje się murowana brama. 

Cały teren jest obficie zadrzewiony starodrzewem. Dojście do kościoła i główne alejki 

cmentarne wyłożone są kostką granitową, harmonizującą z drewnianą bryłą kościoła. 

 

Dawny kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny w Dobrzeniu Wielkim jest wzmiankowany w 

1325 roku. Stojący do dziś w tym miejscu kościół zbudowany został w 1842 roku, z 

zachowaniem dolnych partii murów wieży wzniesionej w XV lub XVI wieku. Kościół w stylu 

neogotyckim, murowany jest z cegły i otynkowany (oprócz najstarszych fragmentów murów). 

Prezbiterium zbliżone jest do kwadratu. Znacznie szerszy korpus kościoła pierwotnie był 

trójnawowy, czteroprzęsłowy, z wieżą zajmującą częściowo pierwsze przęsło nawy południowej. 

Od zachodu znajduje się obszerna przybudówka, mieszcząca obecnie zaplecze Stacji Opieki 

„Caritas”. Dachy kościoła są siodłowe, kryte dachówką, natomiast wieża obita blachą, z 

najwyższą kondygnacją nadbudowaną w 1842 roku, zwieńczona jest iglicą. 

W murze otaczającym kościół od wschodu znajduje się brama barokowa z 2 połowy XVII 

wieku, murowana i otynkowana, z półkoliście zamkniętą arkadą ujętą pilasterkami, zwieńczona 

podwójnym gzymsem, ponad którym znajduje się szczycik z uproszczonych wolut, flankowany 

dwiema obeliskowymi sterczynami. 
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Nowy, murowany kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny zbudowany został w 1934 roku. 

Wewnątrz znajduje się barokowa rzeźba Św. Sebastiana z XVIII wieku. 

 

Kościół parafialny p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Chróścicach, wzmiankowany jest już w 1687 

roku. jako kościół filialny Siołkowic. Obecny zbudowany został ok. 1804 roku, a rozbudowany w 

latach 1936 - 37 w formie trójnawowej bazyliki. Z poprzedniego kościoła barokowo - 

klasycystycznego zachowała się wieża z przybudówkami po bokach. Wewnątrz znajduje się 

ołtarz główny - neobarokowy i tabernakulum barokowe z XVIII wieku. Dwa ołtarze boczne - 

barokowe pochodzą z początku XVIII wieku. Oprócz tego w kościele znajdują się: 

- rzeźby w ołtarzu głównym świętych Mikołaja i Pawła, późny barok, k. XVIII w.  

- ołtarz boczny p.w. Matki Boskiej Bolesnej, barok, 1 poł. XVIII w.  

- ołtarz boczny p.w. św. Józefa, barok, l poł. XVIII w. z obrazem - Św. Józef z Jezusem, pocz. 

xx w. 

- ambona, eklektyzm, l. 30 XX w.  

- chrzcielnica, klasycyzm, pocz. XIX w.  

- lichtarz na paschał, w tradycji baroku, l poł. XIX w.  

- rzeźba - Św. Józef z Dzieciątkiem, późny barok, k. XVIII w.  

- rzeźba - Archanioł Michał, eklektyzm, ok. poł. XIX w.  

- rzeźba - św. Jan Nepomucen, eklektyzm, 1926 r.  

- rzeźba - św. Jerzy, eklektyzm,  

- rzeźba - św. Jadwiga Śląska, eklektyzm, 1926 r.  

- rzeźba św. Stanisław Kostka, eklektyzm,  

- rzeźba - św. Roch, eklektyzm,  

- rzeźba - św. Juda Tadeusz, eklektyzm, 

- rzeźba - św. Teresa od Dzieciątka Jezus, eklektyzm, 

- rzeźba - Niezidentyfikowany święty, eklektyzm,  

- rzeźba - Archanioł Rafał z Tobiaszem, eklektyzm,  

- rzeźba - Matka Boska Fatimska, eklektyzm,  

- rzeźba - Jezus z Gorejącym Sercem, eklektyzm, 

- rzeźba - św. Anna nauczająca Marię, eklektyzm, 

- rzeźba - św. Florian, eklektyzm, ok. poł. XIX w.  

- rzeźba - św. Barbara, eklektyzm, ok. poł. XIX w. 

- rzeźba - św. Elżbieta Węgierska, eklektyzm, ok. poł. XIX w.  

- rzeźba - Krucyfiks, eklektyzm, pocz. XX w. 

- zespół malowideł: Św. Jadwiga przed krzyżem, Pokłon Pasterzy, Chrystus Salvator i 

Zesłanie Ducha Świętego, l. 30 XX w. polichromia na tynku - zespół 4 plafonów, 

- zespół płaskorzeźb - Stacje Drogi Krzyżowej, 14 szt., ekspresjonizm, obramienie 

neobarokowe, l. 30 XX w.  

 

Kościół parafialny p.w. Św. Jerzego w Kup, murowany z cegły, wzniesiony został w latach 

1897 - 98. Niedaleko od niego położony kościół poewangelicki p.w. Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy, również murowany z cegły, wzniesiony został w 1894 roku. 

 

Około połowy XIII wieku w Czarnowąsach został wybudowany kościół parafialny p.w. Św. 

Norberta, który został uszkodzony lub spalony w 1643 roku, a około 1653 roku ponownie 

zasklepiony; w tym czasie nastąpiła też nadbudowa wieży. Po 1777 roku kościół został, z 

zachowaniem murów obwodowych, gruntownie przebudowany w stylu barokowym. Jest 

murowany z cegły i otynkowany. Trójprzęsłowe prezbiterium zamknięte jest prostą ścianą, z 

zaokrąglonymi wewnątrz narożnikami, przy nim od południa usytuowana jest przybudówka 

mieszcząca dwie kruchty a na piętrze znajduje się dawne oratorium. Wystrój wnętrza jest 

jednolity, barokowo – klasycystyczny z okresu przebudowy po 1777 roku. 
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Do cennych zabytków sakralnych w gminie Dobrzeń Wielki należał usytuowany na 

wzniesieniu, na wschód od wsi Czarnowąsy, drewniany kościół odpustowy p.w. Św. Anny, 

wzniesiony w latach 1687 - 88, o konstrukcji zrębowej, który spłonął całkowicie w dniu 19 

sierpnia 2005 r. Obecnie został odbudowany w dawnym stylu, z materiałów ognioodpornych. 

 

Ważnym elementem w krajobrazie wsi Czarnowąsy są zabudowania klasztorne, obecnie 

zajmowane przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi. Dom Zakonnic w zespole 

klasztornym w Czarnowąsach wzniesiony został w 1682 roku przez budowniczego Jana 

Franciszka Fröhlicha z Opawy. Odnawiany w latach 1869 i 1927 - 28 r. zachował barokowy 

wygląd. Murowany z cegły i otynkowany został wzniesiony na rzucie litery L, z długim korpusem 

na osi północ - południe i krótszym ramieniem od północnego – zachodu, łączącym się z 

kościołem parafialnym. Późnobarokowa tzw. prałatura w zespole klasztornym została 

wzniesiona w latach 1727 - 30. Podobnie jak Dom Zakonnic murowana z cegły i otynkowana, 

została odnowiona w latach 1923 - 28 i w 2005 roku. Prałatura jest piętrowa i częściowo 

podpiwniczona, przyległa od wschodu do Domu Zakonnic, trójskrzydłowa, obejmująca 

wewnętrzny prostokątny dziedziniec, którego jeden bok zamyka Dom Zakonnic. Układ wnętrz 

jest jednotraktowy, z korytarzami. 

Wokół klasztoru zachowany został częściowo mur obronny, wzmocniony pierwotnie 

szeregiem baszt, wzniesionych zapewne ok. 1600 roku. Po zniszczeniach w czasie wojny 

trzydziestoletniej został odbudowany w II połowie XVII wieku. Od południa i częściowo wschodu 

zachowane są mury otaczające klasztor, obejmujące dawny ogród oraz folwark. W 

Czarnowąsach zachowały się zespoły zabytkowej zieleni – ogrody zespołu klasztornego. 

 

W miejscowościach należących do gminy Dobrzeń Wielki spotkać można liczne kapliczki, 

które zostały posadowione najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, 

lub przy drogach polnych. Są to zazwyczaj budowle jednokondygnacyjne, murowane, założone 

na planie prostokąta, zwieńczone daszkiem dwuspadowym lub czterospadowym. Większość z 

nich datowana jest na przełom XIX i XX w. Starsze są zazwyczaj otynkowane, a pochodzące z 

okresów późniejszych, wykonane są z cegły o podwyższonej jakości i nieotynkowane.  

Najstarsza barokowa kapliczka, posiadająca w belkowaniu zaznaczoną datę budowy, 

pochodzi z 1722 roku i znajduje się w Chróścicach. Wewnątrz znajduje się rokokowa rzeźba św. 

Jana Nepomucena z II połowy XVIII w. W Borkach zachowała się jedna drewniana kapliczka 

słupowa.  

Inną grupę kaplic stanowią kapliczki - dzwonnice o zwartej bryle, posiadające 3 lub 4 

zwężające się kondygnacje, zazwyczaj oddzielone gzymsami lub uskokami, zwieńczone 

wieżyczką i otynkowane. Do tego typu należą kapliczki w Chróścicach przy ul. Babilas, w 

Borkach przy ul. Obrońców Pokoju, w Krzanowicach przy ul. Armii Ludowej, w Świerklach przy 

ul. Słowackiego oraz w Brzeziu przy ul. Wiejskiej. Wyjątek stanowią kaplice w Dobrzeniu Małym 

- kaplica przy ul. Odrzańskiej jest niska, dwukondygnacyjna, a druga w przysiółku Otok - 

wykonana z cegły - jest wysoka, ale nieotynkowana.  

We wnękach kaplic znajdują się rzeźby i obrazy świętych; najstarsze pochodzą z przełomu 

XVIII i XIX wieku. Odmienną grupę stanowią stojące na postumentach figury świętych – Jana 

Nepomucena w Kup i dwie w Czarnowąsach oraz św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim. Stojąca na 

cmentarzu w Czarnowąsach kamienna, barokowa figura św. Jana Nepomucena pochodzi z 

1722 roku. 

 

 Kościoły na terenie Gminy Dobrzeń Wielki są własnością parafii rzymskokatolickiej, zaś 

liczne kapliczki posadowione są na gruntach należących w większości do osób fizycznych i 

prawnych, a także Parafii oraz Gminy. Obiekty sakralne są użytkowane zgodnie ze swym 

pierwotnym przeznaczeniem i zachowane w dobrym stanie. Systematycznie prowadzone są 

przy nich prace remontowe i konserwatorskie.  

 



2. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY DOBRZEŃ WIELKI - TEKST UJEDNOLICONY 

GEOPLAN - Opole                                                                                                        67 

 

 

Do obiektów zabytkowych zaliczone zostały również cmentarze parafii katolickich w 

Dobrzeniu Wielkim obok kościoła św. Rocha, w Czarnowąsach i w Kup oraz jedyny cmentarz 

ewangelicki w Kup, stanowiący własność komunalną. 

 

Stan zachowania opisanych wyżej zabytków architektury i budownictwa jest ogólnie dobry. 

Dotyczy to w szczególności użytkowanych nadal obiektów sakralnych – kościołów, kaplic, 

dzwonnic, plebanii i zabudowań klasztornych, które są poddawane systematycznym remontom. 

Stan zachowania zabytkowych budynków mieszkalnych, także jest – z nielicznymi 

wyjątkami – dobry, z tym zastrzeżeniem że istnieje presja na przebudowy prowadzące do utraty 

cech zabyytkowych.  

Generalnie gorszy jest stan techniczny budynków i budowli gospodarczych (dawne młyny, 

budynki gospodarcze w zagrodach) i zabudowań stacyjnych. 

5.3.  Stanowiska archeologiczne  

  Na terenie gminy Dobrzeń Wielki udokumentowano 68 stanowisk archeologicznych, z czego 9 

figuruje w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 

Opolu. Ponadto odnotowano 45 stanowisk archiwalnych. 

 

Tabela 334. Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków 

Lp. Miejscowość 
Nr 

stano
wiska  

Obiekt, chronologia 
Nr  

rejestru 

1. Chróścice 10 Osada produkcyjna – kultura przeworska (okres wpływów 

rzymskich) 

A – 617/84 

2. Chróścice 6 Cmentarzysko ciałopalne– kultura łużycka (późny okres epoki 

brązu/holszat) 

A – 618/84 

3. Czarnowąsy 1 Cmentarzysko ciałopalne– kultura łużycka (V okres epoki 

brązu) 

A – 20/65 

4. Czarnowąsy 27 Osada – okres wpływów rzymskich (IV wiek) A – 419/76 

5. Czarnowąsy 28 Osada – kultura łużycka A – 425/76 

6. Czarnowąsy 32 Osada – okres wpływów rzymskich, wczesne 

średniowiecze i średniowiecze 

A – 626/84 

7. Czarnowąsy 38 Osada – kultura łużycka; okres wpływów rzymskich A – 420/76 

8. Czarnowąsy 39 Osada – kultura łużycka; okres wpływów rzymskich A – 426/76 

9. Czarnowąsy 40 Osada – neolit; średniowiecze A – 788/88 

10. Dobrzeń Mały 2 Cmentarzysko ciałopalne – kultura łużycka (halsztat) A – 329/71 

11. 

 

  Dobrzeń Wielki 1 Cmentarzysko ciałopalne – kultura łużycka (IV – V okres 

epoki brązu) 

A – 23/65 
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Tabela 34    Wykaz stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji  

Nr 
stanowiska 
na rysunku 

studium 

Nr 
stanowiska w 
miejscowości 

(ewidencji) 

 

Rodzaj obiektu 

 

Chronologia obiektu 

BORKI 

archiwalne 1 punkt osadniczy  

archiwalne 4 punkt osadniczy wczesne średniowiecze 

archiwalne 19 ślad osadniczy epoka kamienia 

BRZEZIE 

archiwalne 1 punkt osadniczy kultura łużycka, wczesna epoka 
żelaza 

5 2 osada kultura łużycka 

osada kultura przeworska, późny okres 
wpływów rzymskich 

punkt osadniczy średniowiecze 

CHRÓŚCICE 

archiwalne 1 ślad osadniczy kultura celtycka, okres lateński 

7 2 cmentarzysko całopalne kultura przeworska, okres 
wpływów rzymskich, faza C1 

archiwalne 3 ślad osadniczy neolit 

archiwalne 4 ślad osadniczy neolit 

archiwalne 5 punkt osadniczy pradzieje 

punkt osadniczy średniowiecze 

11 6 cmentarzysko całopalne kultura łużycka, V okres epoki 
brązu / okres halsztacki 

12 7 punkt osadniczy późne średniowiecze 

13 8 osada kultura łużycka, V okres epoki 
brązu 

14 9 ślad osadniczy neolit 

osada kultura łużycka 

15 10 osada kultura przeworska, późny okres 
rzymski 

ślad osadniczy późne średniowiecze 

16 11 osada kultura przeworska, późny okres 
wpływów rzymskich 

17 12 punkt osadniczy XIV – XV wiek 

18 13 punkt osadniczy średniowiecze 
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19 14 punkt osadniczy średniowiecze 

20 15 punkt osadniczy średniowiecze 

21 16 punkt osadniczy XIV – XV wiek 

22 17 obozowisko mezolit 

punkt osadniczy późne średniowiecze 

CZARNOWĄSY 

23 1 punkt osadniczy epoka kamienia 

cmentarzysko ciałopalne kultura łużycka, IV – V okres 
epoki brązu 

punkt osadniczy okres wpływów rzymskich 

archiwalne 2 grób ciałopalny kultura łużycka, epoka brązu 

archiwalne 3 osada III okres epoki brązu 

punkt osadniczy okres wpływów rzymskich, IV 
wiek n.e. 

punkt osadniczy XI – XIII wiek 

- pradzieje 

archiwalne 4 osada epoka kamienia 

archiwalne 5 punkt osadniczy pradzieje 

28 6 ślad osadniczy neolit 

29 7 ślad osadniczy neolit 

30 8 punkt osadniczy epoka kamienia 

archiwalne 9 cmentarzysko ciałopalne kultura łużycka 

archiwalne 10 punkt osadniczy epoka brązu 

archiwalne 11 punkt osadniczy epoka brązu 

archiwalne 12 punkt osadniczy neolit 

punkt osadniczy kultura łużycka, epoka brązu 

punkt osadniczy okres wpływów rzymskich 

punkt osadniczy wczesne średniowiecze 

punkt osadniczy średniowiecze 

archiwalne 13 punkt osadniczy neolit 

36 14 osada kultura łużycka, epoka brązu 

punkt osadniczy późne średniowiecze 

37 15 punkt osadniczy neolit 

38 16 osada kultura łużycka, epoka brązu 

osada VIII – X wiek 

archiwalne 17 ślad osadniczy epoka kamienia 

40 18 osada kultura łużycka, epoka brązu 

punkt osadniczy okres wpływów rzymskich 

archiwalne 19 punkt osadniczy okres wpływów rzymskich 

punkt osadniczy XIII wiek 
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archiwalne 20 osada epoka brązu 

43 21 punkt osadniczy - 

archiwalne 22 punkt osadniczy neolit 

45 23 osada X – XII wiek 

archiwalne 24 ślad osadniczy kultura łużycka, epoka brązu 

47 25 punkt osadniczy późny okres wpływów rzymskich 

osada VII – VIII wiek, X – XII wiek 

48 26 punkt osadniczy średniowiecze, XIII wiek 

49 
27 osada kultura przeworska, okres 

wpływów rzymskich 

osada nieokreślona 

50 28 osada kultura łużycka, epoka brązu(?) 

osada średniowiecze 

51 29 punkt osadniczy nieokreślona 

52 30 ślad osadniczy epoka kamienia 

osada XIV – XV wiek 

osada nieokreślona 

53 31 osada XIII / XIV wiek 

osada XV – XVI wiek 

54 32 ślad osadniczy epoka kamienia 

osada okres wpływów rzymskich 

osada wczesne średniowiecze 

osada XIII – XVI wiek 

archiwalne 33 osada I – II okres brązu 

archiwalne 34 osada wczesne średniowiecze (?) 

archiwalne 35 ślad osadniczy epoka kamienia lub wczesna 

epoka brązu 

archiwalne 36 ślad osadniczy okres wpływów rzymskich 

archiwalne 37 ślad osadniczy epoka kamienia 

60 38 osada kultura łużycka, okres halsztacki 

osada okres wpływów rzymskich 

punkt osadniczy XIV – XV wiek 

- pradzieje 

61 39 punkt osadniczy kultura łużycka 

osada produkcyjna kultura przeworska, późny okres 
wpływów rzymskich 

punkt osadniczy późne średniowiecze 

- pradzieje 

62 40 punkt osadniczy neolit 

osada XIX – XV wiek 

- pradzieje 
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63 41 punkt osadniczy okres wpływów rzymskich, faza D 

punkt osadniczy późne średniowiecze 

64 42 punkt osadniczy późny okres wpływów rzymskich 

punkt osadniczy XV – XVI wiek 

65 43 punkt osadniczy (?) 

66 44 punkt osadniczy późne średniowiecze 

67 45 punkt osadniczy XIV – XV wiek 

68 46 ślad osadniczy kultura przeworska, okres 
wpływów rzymskich, faza D 

punkt osadniczy późne średniowiecze 

69 47 punkt osadniczy XV – XVI wiek 

70 48 punkt osadniczy średniowiecze 

71 49 punkt osadniczy (?) 

72 50 punkt osadniczy (?) 

73 51 osada XIV wiek 

74 52 ślad osadniczy X – XI wiek 

ślad osadniczy XIII – XIV wiek 

75 53 punkt osadniczy (?) 

76 54 punkt osadniczy XIV – XV wiek 

77 55 punkt osadniczy nowożytny 

archiwalne 56 cmentarzysko rzędowe XII – XIII wiek 

DOBRZEŃ MAŁY 

archiwalne 1 cmentarzysko (?) 

80 2 cmentarzysko ciałopalne kultura łużycka, epoka brązu, 
epoka żelaza 

archiwalne 3 osada kultura łużycka 

82 4 cmentarzysko ciałopalne kultura przeworska, okres 
wpływów rzymskich 

archiwalne 5 ślad osadniczy późne średniowiecze 

archiwalne 6 ślad osadniczy neolit 

85 7 cmentarzysko (?) kultura łużycka 

86 8 osada kultura łużycka, okres halsztacki 

pracownia hutnicza i osada kultura przeworska, II – V wiek, 
okres rzymski 

osada VIII – IX wiek 

87 9 punkt osadniczy okres średniowieczny 

ślad osadniczy (?) 

88 10 osada XIV – XV wiek 

89 11 ślad osadniczy epoka kamienia 

punkt osadniczy XIV – XV wiek 
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punkt osadniczy nieokreślona 

archiwalne 12 ślad osadniczy neolit 

91 13 punkt osadniczy kultura łużycka (?) 

92 14 punkt osadniczy pradzieje 

punkt osadniczy XIV wiek 

93 15 punkt osadniczy okres średniowieczny 

archiwalne 16 ślad osadniczy neolit 

95 17 osada kultura przeworska, okres 
wpływów rzymskich 

osada okres średniowieczny 

DOBRZEŃ WIELKI 

96 1 cmentarzysko ciałopalne kultura łużycka, IV – V okres 
epoki brązu, okres halsztacki 

osada okres średniowieczny 

97 2 osada produkcyjna kultura przeworska, okres rzymski 
faza B2 – C1 

punkt osadniczy XIV – XV wiek 

archiwalne 3 punkt osadniczy (?) 

99 4 punkt osadniczy pradzieje 

punkt osadniczy okres średniowieczny 

100 5 punkt osadniczy okres średniowieczny 

101 6 punkt osadniczy okres średniowieczny 

102 7 punkt osadniczy XIV – XV wiek 

103 8 punkt osadniczy okres średniowieczny 

104 9 punkt osadniczy okres średniowieczny 

105 10 punkt osadniczy XIV – XV wiek 

106 11 punkt osadniczy średniowiecze 

107 12 punkt osadniczy pradzieje 

punkt osadniczy XIV – XV wiek 

108 13 punkt osadniczy kultura łużycka 

archiwalne 14 punkt osadniczy neolit 

KRZANOWICE 

110 1 cmentarzysko kultura łużycka, V okres epoki 
brązu / okres halsztacki 

osada III – IV wiek n.e., IV / V wiek n.e. 

cmentarzysko XI wiek 

punkt osadniczy XIV – XV wiek 

111 2 punkt osadniczy neolit 

punkt osadniczy kultura łużycka, epoka brązu 
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punkt osadniczy okres wpływów rzymskich 

osada VI – IX wiek 

112 3 osada V okres (?) epoki brązu 

113 4 punkt osadniczy mezolit 

punkt osadniczy epoka kamienia 

osada kultura łużycka, epoka brązu 

osada X – XII wiek 

archiwalne 5 punkt osadniczy neolit 

archiwalne 6 punkt osadniczy epoka kamienia 

116 7 punkt osadniczy okres halsztacki 

osada IV – V wiek n.e., okres wpływów 
rzymskich 

osada IX – X wiek, XI – XII wiek 

archiwalne 8 punkt osadniczy neolit 

archiwalne 9 osada V okres epoki brązu 

punkt osadniczy okres wpływów rzymskich, IV 
wiek n.e. 

119 10   

120 11 punkt osadniczy młodsza epoka kamienia 

punkt osadniczy kultura łużycka, epoka brązu 

121 12 punkt osadniczy epoka kamienia 

punkt osadniczy kultura łużycka 

punkt osadniczy okres wpływów rzymskich 

122 13 punkt osadniczy epoka brązu 

osada kultura pomorska, okres lateński 

punkt osadniczy okres wpływów rzymskich 

osada X – XII wiek 

punkt osadniczy późne średniowiecze 

123 14 punkt osadniczy epoka kamienia 

cmentarzysko birytualne III okres epoki brązu 

osada V okres epoki brązu i okres 
halsztacki 

punkt osadniczy okres wpływów rzymskich 

punkt osadniczy średniowiecze 

archiwalne 15 punkt osadniczy młodsza i starsza epoka kamienia 

cmentarzysko okres wpływów rzymskich, III / IV 
wiek n.e. 

125 16 punkt osadniczy (?) 

archiwalne 17 punkt osadniczy epoka brązu 

osada okres wpływów rzymskich 

punkt osadniczy wczesne średniowiecze, XI wiek 
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127 18 punkt osadniczy neolit 

punkt osadniczy epoka brązu 

osada okres wpływów rzymskich 

punkt osadniczy wczesne średniowiecze 

punkt osadniczy średniowiecze, XIII wiek 

archiwalne 19 osada okres wpływów rzymskich 

129 20 ślad osadniczy młodsza epoka kamienia 

130 21 punkt osadniczy starsza epoka kamienia 

archiwalne 22 punkt osadniczy okres wpływów rzymskich 

- pradzieje 

archiwalne 23 punkt osadniczy późny okres wpływów rzymskich 

133 24 osada kultura łużycka 

- pradzieje 

134 25 punkt osadniczy kultura przeworska, okres 
wpływów rzymskich faza D 

- pradzieje 

135 26 punkt osadniczy (?) 

136 27 ślad osadniczy kultura pucharów lejkowatych, 
neolit 

punkt osadniczy kultura przeworska, późny okres 
wpływów rzymskich 

punkt osadniczy XV – XVI wiek 

- pradzieje 

137 28 osada kultura przeworska, okres 
wpływów rzymskich 

KUP 

archiwalne 1 punkt osadniczy średniowiecze (?) 

Uwaga: stanowiska archeologiczne wytłuszczone – wpisane do wojewódzkiego rejestru ( tab. 34)  

 

5.4. Strefy konserwatorskie  

 

   Obiekty, zespoły i założenia wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami ochrony 

konserwatorskiej, wynikającymi z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U z 2003 roku, nr 1568, poz. 162 z późn. zm.). Odnośnie obiektów zabytkowych 

obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami 

wynikającymi z działalności inwestycyjnej. Należy dążyć do pełnej rewaloryzacji zabytków. 

Wszelkie działania podejmowane przy zabytkach wymagają pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków.  

 

   Obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków objęte są ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej, 

w której zakłada się priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi 

z działalności inwestycyjnej, gospodarczej i usługowej. W działaniach konserwatorskich dążyć 

należy do zachowania i uczytelnienia historycznego układu przestrzennego oraz do zachowania  

jego głównych elementów: zabudowy, rozplanowania, przebiegu głównych ciągów 
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komunikacyjnych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, historycznych linii zabudowy, układów 

zieleni zabytkowej, rodzaju nawierzchni, małej architektury. Dąży się też do utrzymania 

historycznych podziałów własnościowych i sposobu użytkowania gruntów. Wszelka działalność 

inwestycyjna, budowlana, jak również przebudowy, remonty, adaptacje, dostosowywania do 

współczesnych funkcji, czy też rozbiórki oraz dokonywania podziałów nieruchomości 

znajdujących się w obszarach  stref, wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. 

 

    Dla prac remontowych i modernizacyjnych, związanych z rozbudową i przebudową obiektów 

oraz dla prac rozbiórkowych prowadzonych przy zabytkach znajdujących się poza strefami 

i uwzględnionych w ewidencji należy uzyskać uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. Wojewódzka i gminna ewidencja zabytków architektury i budownictwa obejmuje 

różne obiekty nieruchome powstałe przed 1945 rokiem, w których późniejsza działalność nie 

zatarła cech świadczących o ich historycznym rodowodzie.  

 

   Dla potrzeb ochrony środowiska kulturowego w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego zostały ustalone warunki zagospodarowania terenów oraz wyznaczono strefy 

ochrony konserwatorskiej obiektów historycznych i tak: 

 

     Strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego - objęty jest nią teren cmentarza wraz z 

parkiem w Dobrzeniu Wielkim. W strefie obowiązuje: 

- restauracja zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym 

ich odtworzeniem, 

- ochrona form i sposobu użytkowania terenu z zachowaniem układu alej, 

- zlikwidowanie elementów dysharmonizujących, 

- wymóg uzyskania opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu odnośnie 

nowych inwestycji lub zmiany sposobu zagospodarowania terenu. 

 

    Strefa „B” ochrony konserwatorskiej - ustala się ją dla obszaru wsi kmiecej – rejon ul. 

Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim. W strefie obowiązuje: 

- ochrona konserwatorska obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji, 

- zakaz wprowadzania nowej zabudowy, 

- dopuszcza się remonty, modernizacje budynków oraz zabudowę odtworzeniową po 

budynkach zlikwidowanych pod warunkiem uzgodnień z Opolskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Opolu, 

- wszelkie prace w granicach strefy wymagają uzgodnień z Opolskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Opolu. 

 

  Ustalono też strefę ochronną układu przestrzennego „ronda” w centrum wsi Kup, 

podlegającą rehabilitacji po ograniczeniu ruchu tranzytowego na odcinku drogi krajowej KD IV 

nr 454, biegnącej przez tereny zabudowy wsi Kup. Rehabilitacja układu przestrzennego polegać 

będzie na usunięciu dysharmonijnych elementów zagospodarowania (pawilon handlowy, plac 

sportowy), adaptacji funkcji mieszkaniowo – usługowych w budynkach zlokalizowanych wokół 

„ronda” z odtworzeniem historycznie ukształtowanych brył budynków, układów przestrzennych 

zagospodarowania działek, form dachów i pokrycia połaci dachowych, elewacji i detalu 

architektonicznego. Adaptacje budynków, ich przebudowy i modernizacje oraz budowy nowych 

obiektów w tej strefie należy uzgadniać z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 

Opolu. 

 

Gminny program opieki nad zabytkami ustalił obowiązek uzgadniania z Opolskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu wszelkich zamierzeń inwestycyjnych w 



2. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY DOBRZEŃ WIELKI - TEKST UJEDNOLICONY 

GEOPLAN - Opole                                                                                                        76 

 

 

zakresie: modernizacji, przebudowy, adaptacji, remontów oraz zmiany lokalizacji 

wolnostojących kapliczek i rzeźb. 

5.5. Charakterystyka konserwatorska poszczególnych sołectw 

  

 Brzezie 

   Wieś położona w centralnej części gminy Dobrzeń Wielki. Pierwsza wzmianka o osadzie 

pochodzi z 1223 r., kiedy to została powtórnie lokowana na prawie niemieckim. Jej nazwa 

pochodzi od słowa "brzoza" – De Breze. W 1246 r. książę opolski zapisał ją Klasztorowi w 

Czarnowąsach. Wieś na przestrzeni wieków rozwijała się bardzo wolno. Jeszcze w 1783 r. 

liczyła zaledwie 109 mieszkańców.  

  Pierwotna osada reprezentowała typ niewielkiej wsi kmiecej o prostym planie i charakterze 

rolniczym. Usytuowana była w zachodniej części obecnej zabudowy wiejskiej. Jeszcze dzisiaj w 

układzie dróg gospodarczych, podziale gruntów rolnych oraz układzie istniejącej zabudowy 

zagrodowej, odczytać można pozostałości osiemnastowiecznego, regularnego układu 

przestrzennego wsi rzędówki. Nierównomiernie rozmieszczone zagrody kmiece usytuowane 

były po północnej stronie poszerzonej drogi założonej na osi wschód – zachód.  

   Południową granicę owej poszerzonej ulicy stanowi strumyk, którego obecność sugeruje 

całkowity brak zabudowy w genetycznym układzie po tej stronie drogi. Zachowana do dzisiaj 

zabudowa zagrodowa ma rodowód dziewiętnastowieczny, chociaż jej plan powtarza 

średniowieczny układ przestrzenny. Działki siedliskowe o kształcie wydłużonego prostokąta 

przylegają krótszym bokiem do poszerzonej ulicy wiejskiej. W ich zachodnim narożniku jest 

usytuowany szczytem do drogi budynek mieszkalno – inwentarski z dachem dwuspadowym. Od 

drogi oddziela go tylko niewielki ogródek. W głębi działki, na jej pograniczu z terenami rolnymi 

właściciela zlokalizowana jest przejezdna wolnostojąca stodoła. Przestrzeń pomiędzy 

budynkiem mieszkalnym, a stodołą przeznaczona była przeważnie na ogród lub sad.  

   Pierwotny układ przestrzenny wsi w swojej historii był przekształcany i rozbudowywany. 

Dosyć wcześnie po południowej stronie drogi wiejskiej pojawiły się siedliska zagrodników  

(biednych chłopów). Znacząca zmiana form zabudowy nastąpiła jednak dopiero w okresie 

osiemnastowiecznej kolonizacji niemieckiej, kiedy założono we wsi kolonię fryderycjańską. W 

tym okresie wieś nazywała się Finkenstein. Wraz ze sprowadzeniem kolonistów nastąpiła 

zmiana rolniczego charakteru wsi na rolniczo – robotniczy. Prawdopodobnie jej mieszkańcy, 

podobnie jak ludność wsi Kup i Świerkli, zajmowali się wyrębem lasów. Wraz z pojawieniem się 

we wsi nowej klasy społecznej – robotników  leśnych – zabudowa wiejska uzupełniona została 

nowymi formami.  

    Działki siedliskowe robotników mają niewielkie rozmiary. Sytuowane były w lukach istniejącej 

zabudowy zagrodowej lub na nowych wschodnich gruntach wsi. Od strony wydłużonej drogi – 

kalenicą równolegle do niej sytuowano budynki mieszkalne. W ich sąsiedztwie znajdowały się 

niewielkie budynki gospodarcze, a niekiedy małe stodoły, świadczące o dwuzawodowości 

właściciela.  

   Do dzisiaj wieś zachowała prosty liniowy układ przestrzenny. W niewielkich tylko fragmentach 

jej zabudowa posiada jednolity charakter i cechy. Formy zabudowy rolniczej i robotniczej są 

tutaj wyraźnie wymieszane. Jedynym cennym elementem charakterystycznym dla tej wsi jest 

przekrój poprzeczny poszerzonej ulicy. Wymaga ona uporządkowania i wyeksponowania jej 

charakteru.  
 

Borki  

  Wieś położona w południowo – wschodniej części gminy. W zachowanych dokumentach 

wspomniana jest po raz pierwszy w 1223 r. Nazwa jej od wyrazu "borek" – mały bór. Później 

nazywała się Borrek i Walachen O.S. Była własnością książęcą do chwili przekazania jej 

Klasztorowi w Czarnowąsach w XIV w.  

   Jej genetyczny kształt przestrzenny trudno jest dzisiaj odczytać. Uwzględniając obecność 

Słowian na tym terenie, można jedynie przypuszczać, że miała ona charakter ulicówki. Osada 
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pierwotna była położona prawdopodobnie przy dzisiejszej drodze Opole – Brzeg. Wniosek ten 

może być jednak fałszywy, ponieważ żadne źródła nie wymieniają jej nazwy wśród osad 

leżących na dawnym szlaku wołowym. Może też była zbyt mała i nie miała odpowiedniego 

znaczenia. Wiadomo, że gdy stała się własnością Klasztoru powstał w niej folwark. Ówczesna 

zabudowa złożona była z dwóch zwartych, krótkich (do 500 m) szeregów domów, stojących po 

obu stronach drogi. Taki właśnie charakter posiada dzisiejsza zabudowa północnej części wsi.  

   Prawdopodobne jest też że pierwotna osada położona była wzdłuż ulicy biegnącej z południa 

na północ, na skraju wilgotnych terenów zalewowych rzeki Odry i suchych wyniosłości polnych. 

Obecnie dominuje tutaj XIX wieczna zabudowa o charakterze rolniczym, o niedającej się 

ujednolicić zasadzie kompozycji. Generalnie działki siedliskowe przylegają do ulicy od strony 

wschodniej, a ich zabudowa o jednolitych gabarytach przybiera różne formy. 

   Obecnie wieś ma kształt wielodrożnicy z przewagą zabudowy jednorodzinnej. W różnych jej 

częściach można określić dominujące cechy zabudowy, jednak ogólnie, zarówno kształt 

przestrzenny jak i występujące typy zabudowy są chaotyczne. Cenne wydaje się utrzymanie 

jednostronnej zabudowy głównej ulicy wiejskiej (o osi północ – południe) po stronie wschodniej 

oraz pozostawienie zieleni niezorganizowanej i sadów po stronie zachodniej.  
 

Dobrzeń Wielki  

   Wieś gminna położona w centralnej części terenu gminy. Pierwsza wzmianka o osadzie 

pojawia się w dokumentach pisanych z 1224 r., gdzie wieś figuruje jako Dobren. Nazwa 

pochodzi od przymiotnika "dobry” i oznacza urodzajną glebę, dobrą ziemię. Na przestrzeni 

wieków nazywała się także Dobren i Gross Dobren.  

    Pierwotna osada, lokowana na prawie polskim, stanowiła własność książęcą. W 1279 r. 

lokowano ją powtórnie na prawie niemieckim, korzystniejszym dla jej mieszkańców.  

W XIV w. (1325 r.) osada oddana została Klasztorowi w Czarnowąsach. Około 1330 r. 

utworzono w niej własną parafię i wybudowano kościół.  

    W chwili lokowania, osada o charakterze rolniczym, liczyła sobie więcej niż 20 kmieci i 

zagrodników. Do połowy XVI w rozwijała się powoli, w 1534 r. mieszkało w niej 21 kmieci. 

Szybki wzrost liczby mieszkańców nastąpił dopiero w XVIII w. W 1842 r. zamieszkiwało we wsi 

39 kmieci (bogatych chłopów), 23 zagrodników (chłopów małorolnych) i 9 chałupników (biedota 

wiejska), ale także trzech kowali, dwóch kołodzieji, dwóch tkaczy, trzech młynarzy, dwóch 

piekarzy, trzech rzeźników, jeden majster budujący barki i ośmiu matackarzy spławiających 

drewno. Pod koniec XIX w rozpoczyna się we wsi rozwój przemysłu. W 1890 r. otwarto w 

Dobrzeniu Wilekim. funkcjonującą do dzisiaj cegielnię. Rok ten zapoczątkował także proces 

wymiany zabudowy drewnianej na murowaną. W 1903 r Józef Mehl wybudował we wsi stocznię 

wytwarzającą barki rzeczne, a w 1912 r. przemysłowiec Gunter, fabrykę włókienniczą.  

    Wieś szybko zyskała charakter ponadlokalny. Świadczą o tym realizowane obiekty usługowe. 

W 1932 r. obok nowego kościoła parafialnego, wybudowano Klasztor Franciszkanek (obecnie 

"Caritas"), sprawujących opiekę nad starcami i ludźmi niepełnosprawnymi. W 1951 r. otwarto 

we wsi Liceum, w 1950 r - kino "Włókniarz", a w 1954 r. -dom towarowy. Lata sześćdziesiąte 

charakteryzował dalszy rozwój przemysłu i zakładów rzemieślniczych zatrudniających ogółem 

1034 osoby. Na podstawie decyzji rządowych, w latach siedemdziesiątych, rozpoczęto budowę 

Elektrowni "Opole", która wywarła zasadniczy  wpływ na zmiany gospodarcze i społeczne 

zachodzące we wsi.  

    Pierwsza osada, wywodząca się z okresu wczesnośredniowiecznego, powstała w 

południowej części dzisiejszej zabudowy rejonu ulic Strzelców Bytomskich, Opolskiej, 

Powstańców Śląskich. Genetyczne siedlisko wsi otrzymało układ ulicówki placowej lub owalnicy 

opartej  o dawny handlowy szlak "wołowy" (dzisiejsza ulica Opolska -Strzelców Bytomskich  w 

kierunku Chróścic). W centrum osady występował  układ dwudrożny, o skrzywionej w kierunku 

północnego-zachodu osi, nawiązującej do przebiegu cieku wodnego. Wrzecionowato 

prowadzone po jego obu stronach ulice zabudowano ciasno od strony zewnętrznej dwoma 

pasami zagród kmiecych. Zachowana tam do dzisiaj zabudowa pochodzi z XIX w. Jednak w 

trakcie wymiany  zabudowy drewnianej na murowaną, powtórzono wcześniejszy układ zagrody. 
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Działki siedliskowe o kształcie wydłużonego prostokąta przylegają krótszym bokiem do ulic 

wiejskich zaznaczających w środku niezabudowany pierwotnie plac zwany "nawsiem". 

Charakterystyczna dla tej części wsi jest dominacja funkcji rolniczej oraz typowe regularne  

rozplanowanie zagrody.   

    W zachodnim narożniku działki siedliskowej usytuowany jest szczytem do drogi budynek 

mieszkalny, posiadający wejście od strony podwórza. Oddzielony jest on od ulicy tylko 

niewielkim ogródkiem i płotem z bramą wjazdową pośrodku.  

   Przeważnie łączy się z pomieszczeniami gospodarczymi (częścią inwentarską). W głębi 

działki, na jej pograniczu z terenami rolnymi właściciela, usytuowana jest wolnostojąca 

przejezdna stodoła, zamykająca plan zabudowy zagrody w kształt litery „L". W środkowej części 

wewnętrznego placu wiejskiego usytuowano kościół. Prawdopodobnie bardzo wcześnie, 

zlokalizowano całkowicie poza zabudowaniami, cmentarz parafialny. Do dzisiaj znajduje się on 

wraz z drewnianym XVI wiecznym kościołem odpustowym w północnej części zabudowy 

wiejskiej, ok. 1500 m od osady wczesnośredniowiecznej.   

     Z czasem „nawsie" zostało zapewnie zabudowane budynkami chałupników, a dzisiaj 

dominuje tu zabudowa jednorodzinna. Ta genetycznie pierwotna część wsi wraz z zabudową z 

XIX w o regularnym układzie przestrzennym (obecnie nie zawsze o jednolitych cechach 

zabudowy) posiada wraz z cmentarzem parafialnym największą wartość kulturową.  

    Poza pierwotny układ przestrzenny wieś zaczęła rozwijać się około XVI w, głównie wzdłuż 

dróg prowadzących do Opola i Namysłowa. Dominowała tam (obecnie w dużym stopniu 

przekształcona) zabudowa rolnicza. Ze względu jednak na panujące gorsze warunki gruntowo-

wodne, bardzo długo nie przybierała formy zwartej. Dzisiaj częściej też spotykamy tutaj typ 

zagrody rolno-robotniczej o niewielkich gabarytach działki siedliskowej, budynków mieszkalnych 

i gospodarczych oraz zabudowę jednorodzinną.  

Wraz ze zmianami w strukturze zawodowej ludności wsi, pojawił się nowy typ zabudowy. 

Powstanie na początku tego wieku zabudowy rolno-robotniczej i robotniczej wiąże się z 

realizacją we wsi dużych zakładów przemysłowych. Pierwszy zespół zabudowy tego typu 

usytuowany został w pobliżu stoczni, drugi w sąsiedztwie dworca kolejowego i cmentarza, trzeci 

najmłodszy w pobliżu Domu Pomocy Społecznej „Caritas”. 

Zabudowę tą cechuje większa swoboda w kształtowaniu przestrzeni. oszczędność 

wykorzystania terenu oraz typ domu o cechach miejskich. Zabudowę rolno-robotniczą spotyka 

się w najstarszym zespole -usytuowanym przy stoczni.  

    Wszystkie pozostałe ulice wiejskie nie posiadają jednolitego charakteru zabudowy, nie można 

więc mówić o dominujących cechach i ładzie przestrzennym, nawet w obrębie poszczególnych 

zespołów.  

Dzisiejsze rozplanowanie wsi stanowi klasyczny przykład wielodrożnicy z wyraźnie 

zachowanym genetycznym układem zabudowy. Pozostałe układy proste wchodzące w jego 

skład posiadają odmienne cechy przestrzenne, genezę i funkcje. Jeszcze dzisiaj wieś dzieli się 

na dzielnice: rolniczą, rolno-robotniczą (w trakcie przeobrażeń)  i robotniczą. Na ich zabudowę 

składają się budynki powstałe w okresie ostatnich 100 lat. Nowe budynki zrealizowane w latach 

powojennych są często niedostosowane do kanonów i charakteru poszczególnych dzielnic, 

wprowadzają chaos w stare układy przestrzenne.  

 

Dobrzeń Mały  

   Pierwsza wzmianka w zachowanych dokumentach pochodzi z 1228 r. Wieś już wówczas 

należała do Klasztoru w Czarnowąsach. Nazwa jej oznacza "dobrą ziemię". Jest pochodzenia 

wczesnośredniowiecznego, w 1328 r. była lokowana na prawie niemieckim jako wieś kmieca. 

Dopiero dokumenty z XVIII w wspominają o istnieniu we wsi folwarku klasztornego. W latach 

lokacji była niewielka i liczyła ok. 10 kmieci. Jeszcze w 1722 r. zamieszkiwało ją tylko 14 kmieci, 

1 zagrodnik i sołtys. Dopiero pod koniec XIX w we wsi było 83 domy mieszkalne, w których 

mieszkało 509 osób. 

Trudno jest obecnie opisać formę genetyczną, na którą nałożony zastał XIX wieczny 

ulicowy układ przestrzenny. Można wnioskować, te pierwotna osada o funkcji rolniczej 
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usytuowana była w zachodniej części zabudowy wiejskiej. Do dzisiaj bowiem dominuje tu 

zabudowa zagrodowa.  Podobnie jak we wsi Borki tak i tu zabudowa usytuowana była tylko po 

jednej stronie drogi wiejskiej, biegnącej na skraju korytarza Odry i wyżej położonych pól. 

Dopiero z czasem po drugiej stronie lokalizowano zabudowę zagrodników i chałupników, w 

miejscach gdzie pozwalały na to warunki naturalne. Działki siedliskowe kmieci przylegały do 

drogi swoim krótszym bokiem od północnej strony. Obecnie, na długim odcinku, południową jej 

krawędź stanowi żelbetowy wał przeciwpowodziowy i zieleń niezorganizowana.  

Układ zabudowy w obrębie działek siedliskowych pochodzi z XIX w. Powtarza on jednak 

zasady wcześniejsze. Typowa zabudowa działki siedliskowej wygląda podobnie jak w 

Dobrzeniu Wielkim. Budynki mieszkalno-inwentarskie usytuowane są przy zachodniej granicy 

działki, szczytem do drogi. Wszystkie są murowane, otynkowane i kryte dachem 

dwuspadowym. Obecnie większość z nich jest w bardzo złym stanie technicznym. Wiele nich 

jest objętych ochroną konserwatorską. Układ przestrzenny zabudowy ul. Odrzańskiej, można 

zaliczyć do grupy najlepiej zachowanych. historycznie układów przestrzennych na terenie gminy 

Dobrzeń Wielki. Wschodnia część wsi powstała w XX w i stanowi zespół zabudowy robotniczej 

o funkcji czysto mieszkaniowej. I tutaj zabudowa zachowuje jednolite  charakterystyczne dla 

całości cechy. 
 

 Czarnowąsy  

   Wieś położona jest 6 km od Opola w kierunku północno -wschodnim, u zbiegu rzeki Mała 

Panew i Potoku Jemielnickiego. Pierwsze zachowane dokumenty wspominają wieś pod nazwą 

„Bolidom”, oznaczającą Klasztor Norbertanek. Nieco później pojawia się nazwa Charnowz, a 

następnie Cirnivus (1234r.), Czarnowanz (1274 r), Czarnowas (1290r), Czarnowans (1381 r), 

Czarnowąż (1612 r.), w okresie hitlerowskim wieś nazywała się Klosterbruck. Nazwa pochodzi 

od przezwiska „Czarnowąs" lub od nazwy topograficznej „Czarnowęże". Wieś powtórnie 

lokowana na prawie niemieckim w 1336 r. Od początku była wsią niedużą, liczba kmieci nie 

przekraczała 20.. Po przeniesieniu, przez księcia opolskiego Kazimierza, Zakonu Norbertanek z 

Rybnika do wsi Czarnowąsy w 1228 r, wieś staje się własnością klasztoru. Rozkwit opactwa 

następuje szybko, już w XIII i XIV wieku. Jeszcze w 1743 r.  mieszkał o w niej tylko 18 kmieci, 7 

zagrodników i 15 chałupników oraz dwóch młynarzy, dwóch krawców, trzech szewców, dwóch 

tkaczy i rzeźnik. Wszyscy pracowali głównie przy obsłudze klasztoru. Szybko rosła ilość biedoty 

wiejskiej. W 1784 r we wsi mieszkało 18 kmieci, 19 zagrodników oraz 26 chałupników. 

Sekularyzację zakonu przeprowadzono w 1810 r. Posiadłość klasztoru przejęło całkowicie 

państwo pruskie, a zakonnice zmuszono do opuszczenia budynków. Adaptowano je następnie 

na szpital, mieszkania i pomieszczenia gospodarcze.  W tym okresie we wsi mieszkało 17 

kmieci, 20 zagrodników, 95 chałupników i 60 komorników, powstał browar, gorzelnia, dwa młyny 

i tartak. Są dwie szkoły i dwa kościoły.  

   Genetyczny układ przestrzenny zabudowy składał się z dwóch członów, położnych po 

przeciwnych stronach rzeki Mała Panew. Pierwszy z nich to zabudowa klasztorna, 

prawdopodobnie z nielicznymi zagrodami położonymi poza murami w najbliższym sąsiedztwie. 

Średniowieczny kościół i klasztor otoczone były fortyfikacjami, zbudowanymi ok. 1600 r. 

Zachowane do dzisiaj budynki tego zespołu pochodzą z XVII i XVIII w. Klasztor wybudowano w 

1682 r., prałaturę w latach1727 -30, a 1777 r przebudowano istniejący kościół. Do dzisiaj 

zachował się cały kompleks klasztorny z fragmentami murów obronnych z basztami.  Drugim 

członem układu pierwotnego była wieś kmieca, usytuowana wzdłuż dzisiejszej ul. Wolności. 

Pierwotnie reprezentowała typ ulicowo-placowy. Układ ulicy oraz zabudowa zagród o XVIII -

wiecznym rodowodzie, powtarzały zasadę podobną jak we wsi Chróścice. Potem zespół ten 

został w dużym stopniu przekształcony i tylko w niewielkich fragmentach zachował stary układ. 

Dzisiaj zabudowa rolnicza zostaje przekształcana na usługową. Wskazane jest więc ustalenie 

nowych zasad kształtowania przekształcania zabudowy rolniczej na inne funkcję.  
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  Krzanowice 

   Zachowany dokument lokacyjny pochodzi z 1265 r. Mówi on o nadaniu osadzie praw 

miejskich. Ścisłego okresu utraty tych praw nie można ustalić. Wiadomo jednak, że osada 

charakteryzowała się dominacją funkcji miejskich nad wiejskimi.  

   Nazwa wsi związana jest z mianem odosobowym Krzan lub Chrzan, później nazywała się 

Krzanowicz. W 1680 r. wieś została nabyta przez Klasztor w Czarnowąsach i pozostała jego 

własnością do 1810 r. W tym czasie na północ od wsi kmiecej powstał folwark klasztorny, młyn 

wodny, wiatrak i olejarnia. We wsi było ok. 20 budynków, które zamieszkiwało 113 osób.  

Pierwotna osada położona była w północno-zachodniej części dzisiejszej zabudowy. Budynki 

mieszkalno-inwentarskie ustawiono szczytem do soczewkowo poszerzonej drogi. Dzisiejsza 

zabudowa dokładnie powtarza genetyczny układ tej części wsi - ulicówki. Zachowana 

zabudowa XVIII wieczna jest typowa dla ludności dwuzawodowej (rolniczo-robotniczej). 

    Domy mieszkalne i gospodarcze mają niewielkie gabaryty. Zasada sytuowania budynków 

szczytem do drogi nie obowiązywała budynków publicznych (np. „Dom Gościnny", dawna 

karczma)  

    Na przestrzeni wieków wieś rozrastała się wzdłuż drogi w kierunku południowo-wschodnim. 

Zachowała jednak układ przestrzenny prosty, z charakterystycznymi cechami dla 

poszczególnych zespołów zabudowy.  

 

 Chróścice  

   Osada wzmiankowana w dokumentach po raz pierwszy w 1258 r. jako Croscice, później w 

1286 r - Croscez, następnie Schrosczutz, a w okresie hitlerowskim nazywała się Rutenu. Nazwa 

jej pochodzi od wyrazu „chróst” oznaczającego zarośla wiklinowe. Od czasów lokacji była 

własnością książęcą i jako jedyna ze starych wsi gminy, nie należała nigdy do dóbr Klasztoru w 

Czarnowąsach. Była osadą o charakterze rolniczym, liczącą ponad 20 kmieci. Szybko też 

następował wzrost liczby mieszkańców oraz jej rozwój przestrzenny. W 1534 r. w liczyła 26 

kmieci i zagrodników, w 1783 r.  36 kmieci, 26 zagrodników i 23 chałupników - łączna liczba 

mieszkańców wynosiła 717 osób. Pojawiają się pierwsi rzemieślnicy: kowal, piekarz i 

karczmarz.  

   Od 1842 r coraz większą rolę w dochodach mieszkańców odgrywało przetwarzanie wikliny. 

Prawdopodobnie w tym okresie powstały też przysiółki folwarczne: Babi Las i Ostrówek oraz 

ulicowe: Dąbrowa i Kwaśno. Miały one charakter rolniczy.  W 1804 r. we wsi wzniesiono na 

miejscu starego drewnianego, murowany kościół parafialny. Nową szkołę wybudowano w 1905 

r. a uczęszczało do niej ok. 300 uczniów. Istniejący dzisiaj układ przestrzenny wsi należy 

zaliczyć do wielodrożnego. Jest on nieregularny i złożony z wielu nawarstwień. Wyróżnić jednak 

można w nim jednostki morfologiczne, odmienne pod względem genezy i funkcji, a co za tym 

idzie pod względem cech przestrzennych i rodzaju zabudowy.  

   Pierwotna, najstarsza osada rolnicza pochodząca z okresu wczesnośredniowiecznego, 

powstała wzdłuż dzisiejszej ulicy Powstańców, o układzie przestrzennym ulicowo-placowym. 

Wzdłuż szerokiego pasa ulicznego zwanego we wsi "zajazdem" sytuowano zwarcie prostokątne 

działki siedliskowe. Zachowana do dzisiaj zabudowa jak i jej układ w zagrodzie mają rodowód 

XIX -wieczny, chociaż prawdopodobnie powtarza zasady wcześniejsze. Zarówo wielkości 

działek jak i gabaryty zabudowy rolniczej świadczą, o zamożności byłych właścicieli.  

   Zagrody położone po obu stronach drogi wiejskiej, oddzielone były od niej pasem zieleni. W 

granicy działki siedliskowej usytuowany jest szczytem do drogi budynek mieszkalny, który 

przeważnie łączony był z częścią inwentarską. W głębi działki, na jej pograniczu z terenami 

rolnymi właściciela zlokalizowana jest przejezdna stodoła.  

   Od zasady sytuowania budynków szczytem do drogi odstępowano tylko w przypadku 

realizacji obiektów publicznych. Złamanie zasady nadawało im większą rangę i czyniło je 

widocznymi w zabudowie.  

    Domy mieszkalno-inwentarskie są murowane, otynkowane, z ozdobnym szczytem od strony 

drogi, o dachu dwuspadowym, krytym dachówką. Obecnie oprócz starych domów istnieją 

nowobudowane, zachowujące formę pierwotną, chociaż nie we wszystkich przypadkach.  
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    Ta genetycznie pierwotna część wsi z zabudową z XIX w, o regularnym układzie 

przestrzennym i jednolitych cechach zabudowy, stanowi najlepiej zachowany na terenie gminy, 

stary układ przestrzenny.  Wymaga więc szczególnej ochrony i ostrożności przy  podejmowaniu 

decyzji i przestrzennych.  
  

Kup 

    Wieś istniała wg. dokumentów w 1608 r. Jej nazwa pierwotna Kupy, pochodzi od wyrazu 

„kupa, stos, sterta". W 1781 r. powstała w niej kolonia fryderycjańska - Nowe Kupy.  Miała być 

ona osadą wzorcową. Plan zabudowy opracował architekt Pohlman. Samą wieś wybudowano w 

latach 1780 -1782. Do dzisiaj zachowuje ona pierwotny układ zabudowy. Ośrodkiem założenia 

jest kolisty plac położony na skrzyżowaniu dróg z Opola do Pokoju i Brynicy. Na środku placu 

prawdopodobnie znajdował się budynek administracyjny, po bokach którego wzniesiono 

budynki mieszkalne dla urzędników. Na zewnętrznym obwodzie zbudowano 12 domów dla 

kolonistów. Zabudowę osady uzupełniały budynki browaru, gorzelni, aresztu, kuźni, zajazdu 

oraz kościoła ewangelickiego, usytuowanego poza obrębem założenia. Większość tych 

budynków przekształcono w XIX i XX w. W czasie II wojny światowej została zniszczona 

wewnętrzna zabudowa placu.  

    Dokumenty  z 1784 r wspominają  także o istniejącym we wsi zamku, który do dzisiaj się nie 

zachował.  

   Osada nie miała charakteru rolniczego. Osiedlali się w niej rzemieślnicy: kowal, cieśla, szewc, 

krawiec, karczmarz, tkacz, ogrodnik, łaziennik oraz chirurg, pastor, nauczyciel i 4 urzędników.  

Stare Kupy, prawdopodobnie usytuowane w pobliżu dzisiejszego Nadleśnictwa, połączono z 

Nowymi Kupami w 1861 r. Wcześniej w 1845 r. Stare Kupy posiadały 31 domów, młyn, wiatrak, 

nadleśnictwo i hutę szkła, a Nowe pocztę, zarząd domen, sąd, kościół ewangelicki, szkołę i 34 

domy. Nowy kościół katolicki powstał w 1897 r.  

   Zachowany radialny układ przestrzenny jest jednym z niewielu na Opolszczyźnie. Wymaga 

odnowy i ustalenia  zasad jego rewaloryzacji.  

 

 Świerkle  

    Wieś powstała w 1784 r., nazywała się Schwirkle. Nazwa ta pochodzi od gwarowej formy 

„świerkle" -świerk. Jest jedną z niewielu wsi na terenie gminy o układzie rzędówki. 

Prawdopodobnie była także własnością Klasztoru, który miał tutaj swój folwark. Na jej terenie 

wybudowano także hutę szkła (lokalizacja nieznana).   Pierwotnie osada o charakterze rolniczo 

–rzemieślniczym usytuowana została wzdłuż drogi o kierunku wschód-zachód. Działki 

siedliskowe znajdowały się po jej obu stronach, w pewnych odległościach od siebie. Jest to 

widoczne do dzisiaj w strukturze użytkowej zabudowy. W późniejszym okresie luki uzupełniono 

budynkami o charakterze robotniczym, sytuowanymi na małych działkach.Większość zabudowy 

we wsi pochodzi z XIX w. Reprezentuje ona dwa typy: zagrodową i robotniczą. W całości 

zachowany układ nie przedstawia większych wartości kulturowych.  

 

6. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, OCHRONA ZDROWIA 

6.1. Demografia   

Podstawowe dane o ludności 

   Do podstawowych charakterystyk demograficznych opisujących ludność zalicza się 

liczebność populacji, rozmieszczenie reprezentowane przez gęstość zaludnienia, współczynnik 

feminizacji. 

  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w ostatnim dziesięcioleciu (1995-2006) 

liczebność ludności zamieszkującej gminę Dobrzeń Wielki kształtuje się na zbliżonym poziomie. 
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    Współczynnik feminizacji, czyli stosunek liczby kobiet na 100 mężczyzn wynosi 108 i jest 

nieznacznie wyższy od średniej dla powiatu opolskiego – 105 i do wartości dla województwa 

opolskiego – 106; w 2010 r. – nadal jest wyższy od wartości średniej dla powiatu  i wynosi 109 

(powiat  - 105).  

   

    Gęstość zaludnienia gminy Dobrzeń Wielki w 2006 roku wynosiła 155 osób/km2. To wartość 

prawie dwukrotnie większa od gęstości zaludnienia powiatu opolskiego, wynoszącej 85 

osób/km2 oraz około 40% większa od wartości dla województwa opolskiego - 111 osób/km2. 

Gęstość zaludnienia gminy Dobrzeń Wielki jest dość wysoka jak na gminę wiejską ze względu 

na znaczny wpływ bezpośredniego sąsiedztwa aglomeracji opolskiej.  

   Pod względem rozmieszczenia ludności w poszczególnych sołectwach gminy Dobrzeń Wielki, 

największa liczba ludności zamieszkuje we wsi Dobrzen Wielki (30,7% mieszkańców gminy). 

Drugim, co do liczebności mieszkańców, sołectwem są Czarnowąsy. Najmniejszą liczbą 

ludności charakteryzują się Krzanowice i Brzezie.  
 

Tabela 35.  Zaludnienie według płci w latach 1995-2005 w gminie Dobrzeń Wielki 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rok 

 
Ogółem 

 

 
w tym: 

kobiety mężczyźni 

 
1995 

 
14107 

 
7321 

 
6786 

1996 14258 7393 6865 

1997 14227 7397 6830 

1998 14279 7422 6857 

1999 14366 7427 6939 

2000 14193 7339 6854 

2001 14217 7340 6877 

2002 14187 7330 6857 

2003 14193 7345 6848 

2004 14131 7342 6789 

2005 14084 7321 6763 

2006 14063 7325 6738 

2010 14 635 7643 6992 
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Rysunek 5. Struktura zaludnienia gminy Dobrzeń Wielki według sołectw w 2005 roku 

 

Struktura wiekowa ludności 

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

ludności. Te z kolei zdeterminowane są przez strukturę ludności według wieku i płci. 

    Struktura ludności według wieku określa proces starzenia się ludności, definiowany 

najogólniej jako zmiany stanu i struktury według wieku ludności, polegające na wzroście w 

ogólnej liczbie udziału osób starszych. Obecnie ludność województwa opolskiego, podobnie jak 

całej Polski starzeje się. Jednak na wsi i w małych miastach udział dzieci i młodzieży jest nadal 

znaczny, co powoduje, że pod względem struktury wieku mieszkańców gminę Dobrzeń Wielki 

obecnie można określić jako jednostkę młodą. 

Tabela 36. Struktura wiekowa ludności gminy Dobrzeń Wielki w latach 2000 – 2006 

 

Grupa 
wiekowa 

2000 2001 2002 2003 2004 2006 

0 - 4 660 618 583 553 521 713* 

5 - 9 941 912 850 801 735 928** 

10 - 14 1094 1075 1035 1010 979 593*** 

15 - 19 1106 1102 1136 1122 1102 617**** 

20 - 24 1069 1067 1047 1045 1032 1262***** 

25 - 29 1193 1142 1138 1118 1118 1114 

30 - 34 1316 1348 1291 1274 1254 2519 

35 - 39 1312 1326 1353 1373 1328 

40 - 44 1080 1136 1155 1189 1243 2335 

3,9%

3,9%

5,4%

8,7%

20,7%

22,2%

30,7%

1,8% 2,7%

Brzezie

Krzanowice

Świerkle

Borki

Dobrzeń Mały

Kup

Chróścice

Czarnowąsy

Dobrzeń Wielki
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45 - 49 908 935 964 987 985 

50 - 54 627 696 784 848 904 1583 

55 - 59 528 445 430 439 488 

60 - 64 811 786 736 685 600 411 

65 i więcej 1548 1629 1685 1749 1842 1988 

*- grupa wiekowa 0 – 6 lat; **- grupa wiekowa 7 – 12 lat; ***- grupa wiekowa 13 – 15 lat; ****- grupa 
wiekowa 16 – 18 lat; *****- grupa wiekowa 19 – 24 lat; 

      

    Korzystny rozkład demograficzny ludności potwierdza struktura mieszkańców w wieku 

produkcyjnym i nieprodukcyjnym. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność 

w wieku zdolności do pracy. Obywatele wieku nieprodukcyjnego (przedprodukcyjni 

i poprodukcyjni) stanowią 34,55% całej zbiorowości. Od kilku lat rośnie, także w ujęciu 

relatywnym, zbiorowość mieszkańców zdolnych do pracy. Wpływ na to ma wejście w wiek 

dorosły osób z wyżu demograficznego, urodzonych w latach 1978 – 1983. Struktura wieku 

produkcyjnego i nieprodukcyjnego mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki nie odbiega od średnich 

wartości przyporządkowanych dla powiatu i województwa. 

 

Tabela 37. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w 2006 r. i 2010 r. w gminie 

Dobrzeń Wielki 

EKONOMICZN
A GRUPA 

WIEKU 

GMINA DOBRZEŃ WIELKI  

POWIAT OPOLSKI 
2010 R. 2006 r.  2010 r. 

osób % osób % osób % 

 
OGÓŁEM 

 
14063 100 14635 100 135313 100 

WIEK PRZEDPRODUKCYJNY   (0 - 17 lat)   

 
OGÓŁEM 

 
2643 18,79 

 
2400 16,40 

 
21991 16,25 

WIEK PRODUKCYJNY (18 - 64 lat mężczyźni, 18 - 59 lat kobiety) 

 
OGÓŁEM 

 

 
9204 65,45 

 
9904 67,67 

 
90947 67,21 

WIEK POPRODUKCYJNY (65 lat i więcej mężczyźni, 60 lat i więcej kobiety) 

 
OGÓŁEM 

 

 
2216 15,76 

 
2331 15,93 

 
22375 16,54 

 

    Współczynnik obciążenia demograficznego, ustalony jako stosunek ludności nieprodukcyjnej 

do liczebności wieku produkcyjnego dla gminy Dobrzeń Wielki w roku 2006 wynosił 0,53 i jest 

porównywalny z wartością dla powiatu opolskiego (0,52) i dla województwa opolskiego (0,54). 

Jego wartość rozkłada się korzystnie, ponieważ wśród obywateli jest więcej osób w wieku 

przedprodukcyjnym niż w wieku poprodukcyjnym.  
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    Odnotowując jednak zmiany struktury mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym oraz 

rosnącą liczebność roczników poprodukcyjnych, za kilkanaście lat można przewidywać 

odwrócenie dotychczasowych tendencji wskaźników obciążenia demograficznego. 

 
 

Ekonomiczna 
grupa wieku 

Gmina Dobrzeń Wielki Powiat opolski Województwo opolskie 

osób % osób % osób % 

WIEK PRZEDPRODUKCYJNY (0 - 17 lat) 

ogółem 2643 

18,79 

24731 

18,35 

196814 

18,89 mężczyźni 1302 12672 100786 

kobiety 1341 12059 96028 

WIEK PRODUKCYJNY (18 - 64 lat mężczyźni, 18 - 59 lat kobiety) 

ogółem 9204 

65,45 

88587 

65,75 

677762 

65,05 mężczyźni 4656 45373 347803 

kobiety 4548 43214 329959 

WIEK POPRODUKCYJNY (65 lat i więcej mężczyźni, 60 lat i więcej kobiety) 

ogółem 2216 

15,76 

21421 

15,90 

167365 

16,06 mężczyźni 780 7455 55350 

kobiety 1436 13966 111985 

 

Ruch naturalny i wędrówkowy ludności 

   Na przyrost naturalny ludności składają się zmiany w jej liczbie, powodowane przez urodzenia 

i zgony. Wartości charakteryzujące ruch naturalny gminy Dobrzeń Wielki w 2006 roku nie 

odbiegają od średniej dla powiatu i województwa. Wpływ na to mają szczególnie: podobny 

wskaźnik małżeństw i urodzeń oraz podobny wskaźnik zgonów. Jednak ze względu na 

stosunkowo niską liczebność populacji gminy Dobrzeń Wielki nawet jednostkowe przypadki 

mogą wyraźnie wpłynąć na końcowy obraz poszczególnych wskaźników statystycznych. 

 

  Przeciętna stopa przyrostu naturalnego na wsi jest wyższa niż w mieście. Ta tendencja nie 

utrzymuje się jednak w województwie opolskim i gminie Dobrzeń Wielki. Współczynnik 

przyrostu naturalnego w 2006 roku był ujemny i wyniósł –1,2‰ i był wyższy od średniej dla 

powiatu opolskiego –0,8‰ oraz całego województwa (-0,9‰).          Współczynnik małżeństw w 

2004 roku w gminie Dobrzeń Wielki wyniósł 4,5 i był niższy od wartości dla powiatu (4,6) oraz 

województwa (5,4). Współczynnik rodności, określający liczbę urodzeń żywych badanego 

okresu na 1000 ludności ogółem, wyniósł w 2006 roku 6,0 i był również niższy od średniej dla 

powiatu (7,3) oraz województwa (8,1). Natomiast umieralność społeczeństwa, mierzona 

współczynnikiem zgonów (liczba zgonów na 1000 ludności), wyniosła 7,2 i była niższa od 

wartości charakteryzującej powiat (8,1) i województwo opolskie (9,0). 
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Tabela 38. Podstawowe charakterystyki ruchu naturalnego w gminie Dobrzeń Wielki, powiecie                                        

opolskim i województwie opolskim w 2006 roku 

 

 
Współczynniki 

 
Gmina Dobrzeń Wielki 

 
Powiat opolski 

 
Województwo opolskie 

 

Małżeństwa* 4,5 4,6 5,4 

Urodzenia żywe** 6,0 7,3 8,1 

Zgony** 7,2 8,1 9,0 

Przyrost naturalny** -1,2 -0,8 -0,9 

 
OBJAŚNIENIA: 
*  - para na 1000 ludności 
** - osób na 1000 ludności 
 

 

   Migracje są drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem wpływającym bezpośrednio na 

liczbę ludności oraz jej rozmieszczenie. Obecna tendencja przemieszczania się, szczególnie 

młodych mieszkańców, z mniejszych do większych ośrodków osiedleńczych wewnątrz kraju 

oraz wyjazdy za granicę charakteryzujące szczególnie województwo opolskie powodują, że 

saldo migracji wielu gmin województwa opolskiego jest ujemne. Ze względu na osiedlanie się 

na terenie gminy Dobrzeń Wielki mieszkańców Opola saldo migracji dla gminy jest dodatnie. 

Tabela 39. Charakterystyki migracji w gminie Dobrzeń Wielki w 2006 roku 

 

Kierunek migracji Wartość [osoby] Saldo migracji [osoby] 

NAPŁYW z zagranicy 18 

14 
ogółem 245 

ODPŁYW 
za granicę 123 

ogółem 231 

     

   Saldo migracji stałej liczone na 1000 ludności wyniosło w 2006 roku 1,01 i było wyższe od 

średniej dla powiatu (-1,85) i województwa opolskiego (-4,60). 

    Przyrost rzeczywisty dla gminy Dobrzeń Wielki, liczony jako suma wartości przyrostu 

naturalnego oraz salda migracji wyniósł w 2004 roku -0,19‰. 

Prognoza demograficzna 

   Prognoza demograficzna podaje stan ludności na wyróżnionym terytorium w określonym 

momencie lub przedziale czasu należącym do przyszłości. Jak każda prognoza, również 

prognoza demograficzna nie jest sądem pewnym, tj. takim o którym można przypuszczać, iż 

spełni się dokładnie. Jest sądem wypowiadanym na podstawie znajomości dotychczasowego 

przebiegu procesów ludnościowych na terytorium, dla którego opracowuje się prognozę, badań 

dotyczących uwarunkowań tych procesów na tym terytorium oraz podobnych badań 

przeprowadzanych na innych terytoriach. Trafność prognozy zależy od wielu czynników, w tym 

przede wszystkim od stopnia stabilności przebiegu procesów na obszarze, dla którego 

wyznacza się prognozę. Procesy te są bardziej stabilne na terytoriach: 

- zaawansowanych w procesie tzw. przejścia demograficznego, czyli przebywania kolejnych faz 

rozwoju demograficznego; 



2. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY DOBRZEŃ WIELKI - TEKST UJEDNOLICONY 

GEOPLAN - Opole                                                                                                        87 

 

 

- o długiej tradycji tego samego systemu społeczno-gospodarczego; 

- wielkich. 

    Na stan ludności na wyróżnionym terytorium mają wpływ trzy podstawowe procesy:  

- rozrodczość,  

- umieralność, 

- migracje. 

 

   Rozrodczość można scharakteryzować za pomocą dzietności, umieralność za pomocą 

przeciętnego dalszego trwania życia noworodka, migracje za pomocą napływu i odpływu oraz 

salda ruchów wędrówkowych wewnętrznych i zewnętrznych. 
  

  Dzietność jest to przeciętna liczba dzieci, jaką urodziłaby kobieta w przedziale wieku 15 – 19 

lat, gdyby w całym okresie rozrodczym panował wzorzec płodności z roku, dla którego 

wyznacza się prognozę.  

Prognoza dzietności została przyjęta na podstawie analizy trendu tej wielkości w Polsce, zmian 

średniego wieku kobiet zawierających pierwszy związek małżeński, liczby zawieranych 

małżeństw, średniego wieku macierzyństwa itp. oraz na podstawie opinii ekspertów. Przyjęto, 

że dzietność w gminie Dobrzeń Wielki, zgodnie tendencjami w Polsce, w 2015 r. ukształtuje się 

na poziomie 1,75 i będzie stała w latach późniejszych. 
 

  Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka jest to średnia liczba lat, jaką przeżyje osoba w 

danym roku przy założeniu, że warunki życia tego roku utrzymają się w ciągu trwania życia 

generacji. 

 

   Po długim okresie spadku wartości ww. parametru w Polsce, od 1992 r. obserwuje się 

tendencję wzrostową. Przyjęto, że ta tendencja utrzyma się w przyszłości. Do prognozy przyjęto 

następujące okresy trwania życia w 2015 roku: kobiet – 79,9 lat, mężczyzn – 70,6 lat; w 2030 

roku kobiet – 81,5 lat, mężczyzn – 74,6lat;: 
  

    Saldo migracji jest to różnica między napływem wędrówkowym na dane terytorium i 

odpływem z tego terytorium. 

   W okresie prognozy przewiduje się dodatnie saldo migracji. Przewiduje się, że na obszar 

gminy nadal będzie napływać ludność z Opola, że nowe miejsca pracy przyciągną 

mieszkańców innych gmin. Przewiduje się również znaczne zahamowanie emigracji 

zagranicznej w początkowych latach prognozy, a dalszych latach nasilenie powrotów do Polski. 

 

Tabela 40. Prognoza ludności w gminie Dobrzeń Wielki 
 

 

Wyszczególnienie 

Liczba ludności 

2006 2010 2015 2020 2025 2030 

Borki 539 540 541 543 544 546 

Brzezie 256 257 257 258 258 259 

Chróścice                            2960 2966 2973 2981 2988 2996 

Czarnowąsy 3168 3174 3182 3190 3198 3206 

Dobrzeń Mały 756 758 759 761 763 765 

Dobrzeń Wielki 4233 4241 4252 4263 4273 4284 

Krzanowice 399 400 401 402 403 404 

Kup 1219 1221 1224 1228 1231 1234 
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Świerkle 
 

533 

 

534 

 

535 

 

537 

 

538 

 

539 

Razem gmina 
 
Stan  – 2010r.  

14063 

 
14091 

 
14635 

 

14126 14162 14197 14233 

 

   Zachodzące w gminie procesy demograficzne będą korzystniejsze niż w powiecie opolskim a 

także województwie opolskim.  

   Zasadnicza różnica między porównywanymi jednostkami terytorialnymi to taka, że w gminie 

Dobrzeń Wielki przewiduje się przyrost liczby mieszkańców, a zarówno w powiecie jak i w 

województwie prognozuje się spadek liczby mieszkańców. Wzrost liczby mieszkańców gminy 

spowodowany jest prognozą wzrostu współczynnika salda migracji. Prognozuje się przeciętną 

wartość tego współczynnika w okresie prognozy na poziomie 1,50 (w 2006r. jego wartość 

wynosiła 1,01). 

    Pozostałe procesy demograficzne w gminie, w powiecie i w województwie będą miały 

podobny przebieg i charakter. Mała dzietność, ujemny współczynnik przyrostu naturalnego, 

wydłużenie okresu życia spowodują utrwalenie się tendencji spadku liczby ludności w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz wzrostu liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. 

   Jak już wspomniano wcześniej, prognozy dla małych terytoriów są zwykle mniej trafne niż dla 

dużych. Dlatego też  należy ze szczególną ostrożnością traktować przedstawioną powyżej 

prognozę demograficzną dla gminy.  Podana w tabeli 6 liczba ludności w poszczególnych 

sołectwach w gminie nie jest prognozą stanu ludności w tych sołectwach, a jedynie rozkładem 

przestrzennym prognozowanej liczby ludności w gminie wg. stanu w 2006 roku. 

  

  Stan ludności  w 2010 r., zwiekszony w stosunku do prognozowanego – nie stanowi 

wystarczającej przesłanki do zmiany prognozy zaludnienia gminy w okresie perspektywicznym. 

Nadal przyjmować należy wartości wskazane w tabeli.  

6.2. Warunki zamieszkiwania 

  Zasoby mieszkaniowe. 

  Przeciętne wskaźniki dotyczące mieszkalnictwa w gminie Dobrzeń Wielki są zbliżone do 

poziomu występującego w skali kraju i województwa opolskiego. Korzystniej kształtuje się 

natomiast problematyka związana z gospodarką mieszkaniową, to jest: 

 wysoki odsetek mieszkań o wysokim standardzie; 

 nie brakuje funduszy na remonty bieżące; 

 w miarę zaspokojone potrzeby kwaterunkowe ludności; 

 nie wysoka przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie; 

 znaczna powierzchnia użytkowa w m² na 1 osobę; 

 nie wysoka przeciętna liczba osób na 1 izbę. 

 

   Na terenie gminy występują głównie trzy typy zabudowy: zabudowa zagrodowa, zabudowa 

jednorodzinna oraz zabudowa jednorodzinno – usługowa. Zabudowa wielorodzinna 

zlokalizowana jest na terenie wsi: Dobrzeń Wielki, Czarnowąsy, Chróścice i Kup. Powierzchnie 

działek 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 

zabudowy wielorodzinnej do 4 kondygnacji. 
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Tabela 41. Gmina Dobrzeń Wielki – zasoby mieszkaniowe w 2003 roku 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Gmina Dobrzeń Wielki 

2003 r. 

Liczba mieszkań 3983 

Liczba izb 19495 

Całkowita powierzchnia mieszkań w m² 390100 

Tabela 42. Gmina Dobrzeń Wielki – rozkład budynków według miejscowości w 2005 roku 
 

 

Miejscowość 

 

Liczba budynków mieszkalnych 

 

Borki 140 

Brzezie 64 

Chróścice 876 

Czarnowąsy 978 

Dobrzeń Mały 142 

Dobrzeń Wielki 842 

Krzanowice 110 

Kup 280 

Świerkle 149 

 
Tabela 43. Gmina Dobrzeń Wielki – wskaźniki charakteryzujące warunki zamieszkania w 2003 r 

 

 

Przeciętna: 

 

Gmina Dobrzeń Wielki 

 

Powiat Opolski 

 

 

Województwo 

Opolskie  
 

Przeciętna powierzchnia  

użytkowa 1 mieszkania / w 

m²/ 

 

97,94 

 

92,24 

 

76,39 

Powierzchnia użytkowa w 

m² 1 izby 

20,01 19,65 18,91 

Liczba izb w 1 mieszkaniu 4,89 4,69 4,04 

Powierzchnia użytkowa w 

m² na 1 osobę 

27,49 26,17 24,04 

Liczba osób w 1 

mieszkaniu 

3,56 3,52 3,18 

Liczba osób w 1 izbie 0,73 0,75 0,79 

  

    Powyższe wskaźniki statystyczne dotyczące warunków zamieszkania w gminie Dobrzeń 

Wielki są charakterystyczne dla gmin wiejskich. Wskaźniki te odznaczają się bowiem 
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korzystniejszymi uwarunkowaniami na tle województwa (statystycznie obejmującego również 

wszystkie gminy miejskie) w zakresie powierzchni użytkowej oraz liczbie izb, a także mniej 

korzystniejszymi w kontekście przeciętnej liczby osób na 1 mieszkanie. Powodem tego stanu 

jest z jednej strony znacznie większa kubatura przeciętnego zabudowania na wsi niż w mieście, 

zaś z drugiej większa liczba osób składających się na 1 gospodarstwo domowe na terenach 

wiejskich od gospodarstwa charakteryzującego miasto. 

      W 2010 r. przeciętna powierzhnia uzytkowa 1 mieszkania nieznacznie wzrosła w stosunku 

do 2003 r. (powyższa tabela) i wynosila 101,4  m².  

 

Własność komunalna 

   Własnością komunalną objętych jest 109 mieszkań, składających się z 370 izb, o łącznej 

powierzchni użytkowej wynoszącej 7015 m². Zarządza nimi Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej.  
 

Tabela 44. Gmina Dobrzeń Wielki – komunalne zasoby mieszkaniowe w 2005 roku 
 

Wyszczególnienie Własność Gminy Dobrzeń Wielki % ogółu zasobów 

Mieszkania 109 2,74 

Izby 370 1,90 

Powierzchnia użytkowa w m² 7015 1,80 

 

   Własność komunalna stanowi zaledwie 1,80 % ogółu zasobów mieszkaniowych w gminie 

Dobrzeń Wielki. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania komunalnego wynosi 64,36 m² i 

składa się ono średnio z 3,39 izb.  

Standard mieszkań 

   Ważnym elementem określającym poziom życia mieszkańców jest standard zamieszkiwanych 

przez nich lokali. Odsetek mieszkań wyposażonych w wodociąg, ustęp, łazienkę, gaz z sieci i 

centralne ogrzewania przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 45. Gmina Dobrzeń Wielki – mieszkania zamieszkane stale według wyposażenia w 

instalacje w 2002 roku 
 

 

Wyposażenie 

% ogółu mieszkań 

Gmina  
Dobrzeń Wielki 

Powiat  
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Wodociąg 98,2 97,9 98,3 

Ustęp 94,4 91,1 91,4 

Łazienka  95,5 92,3 91,6 

Gaz z sieci - 11,8 47,1 

Centralne ogrzewanie 81,6 80,2 80,1 

 

  Powyższe wskaźniki charakteryzujące gminę Dobrzeń Wielki pod każdym względem (poza 

gazem z sieci) są korzystniejsze od uwarunkowań przypisanych średniej w powiecie oraz w 
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województwie. Reasumując standard mieszkań w gminie Dobrzeń Wielki należy uznać za 

wysoki. 
 

Budownictwo mieszkaniowe 

   Na terenie gminy Dobrzeń Wielki w 2003 roku oddano do użytku 73 mieszkania, składające 

się z 400 izb. Zdecydowana większość inwestycji (71 mieszkań) została zrealizowana jako 

budownictwo indywidualne. Łączna powierzchnia użytkowa nowo oddanych mieszkań wyniosła 

10134 m². Obecnie cena 1 m² terenu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe waha 

się w granicach od 25 do 50 złotych. Jej poziom jest uzależniony od lokalizacji i stopnia 

uzbrojenia. 

 

Tabela 46. Gmina Dobrzeń Wielki – mieszkania oddane do użytku w 2003 roku 
 

 
Wyszczególnienie 

Gmina  
Dobrzeń Wielki 

Powiat  
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Mieszkania oddane do użytku  
na 1000 ludności 

5,14 4,04 2,58 

Nowe izby mieszkalne na 1000  
ludności 

28,18 22,44 12,93 

Przeciętna powierzchnia użytkowa  
1 nowego mieszkania w m² 

138,82 142,06 124,97 

Przeciętna liczba izb w nowym mieszkaniu 5,48 5,56 5,02 

Przeciętna powierzchnia użytkowa  
1 izby w nowym mieszkaniu w m² 

25,34 25,54 24,92 

  

    W 2003 roku wskaźnik ilości nowych mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców 

był zbliżony do wartości charakteryzujących powiat opolski. Natomiast na tle całego 

województwa współczynnik nowych mieszkań oddanych do użytku na 1000 ludności był 2 razy 

wyższy. Powodem tego stanu jest przede wszystkim bliskość aglomeracji opolskiej i związana z 

tym migracja mieszkańców miasta na wieś, między innymi dzięki zasobności i promocji 

atrakcyjnych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy 

Dobrzeń Wielki. Wysokie wartości odnoszące się do powierzchni użytkowych nowych mieszkań, 

zarówno w gminie jak i powiecie oraz województwie sugerują, że podobnie jak w gminie 

Dobrzeń Wielki większość nowo powstałych mieszkań w regionie to zabudowania 

jednorodzinna. 

      

    Według obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rezerwy 

lokalizacyjne pod budownictwo mieszkaniowe wynoszą: 

 Borki – 26 ha; 

 Brzezie – 1 ha; 

 Chróścice – 64 ha; 

 Czarnowąsy – 41 ha; 

 Dobrzeń Mały – 27 ha; 

 Dobrzeń Wielki – 60 ha; 

 Krzanowice – 27 ha; 

 Kup – 32 ha; 

 Świerkle – 29 ha. 
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Zakładając, że powierzchnia jednej działki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

wynosić będzie około 2000 m², powyższe umożliwi lokalizację dla ponad 1300 mieszkań 

budowanych w systemie jednorodzinnym. 

6.3. Oświata i wychowanie 

  W roku szkolnym 2005 / 2006 sieć oświatowa na terenie gminy składa się z: 

 Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim; 

 Publicznego Przedszkola w Brzeziu; 

 Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach; 

 Publicznego Przedszkola w Kup; 

 Publicznego Przedszkola w Chróścicach; 

 Niepublicznego Przedszkola w Dobrzeniu Małym; 

 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobrzeniu Wielkim; 

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach; 

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup; 

 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Chróścicach; 

 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Chróścicach; 

 Publicznego Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim; 

 Publicznego Gimnazjum w Czarnowąsach; 

 Publicznego Gimnazjum w Kup; 

 Publicznego Gimnazjum w Chróścicach; 

 Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim; 

 Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym; 

 Liceum Uzupełniające w Dobrzeniu Małym; 

 Liceum dla dorosłych w Dobrzeniu Małym. 

 

Tabela 47. Gmina Dobrzeń Wielki – charakterystyka wychowania przedszkolnego, 

podstawowego i gimnazjalnego w roku szkolnym 2005 / 2006 

 

Placówka 

 

Liczba uczniów 

 

Liczba  

nauczycieli
1
 

 

Liczba uczniów  

na 1 nauczyciela
2
 

 

1 2 3 4 

Przedszkole Dobrzeń Wielki 80 6 13,3 

Przedszkole Brzezie 49 3 16,3 

Przedszkole Czarnowąsy 107 6 17,8 

Przedszkole Kup 47 3 15,7 

Przedszkole Chróścice 44 4 11,0 

Przedszkole Dobrzeń Mały 27 2 13,5 

SP nr 1 Dobrzeń Wielki 420 38 11,1 

                                                      

1
 Niezależnie od formy etatu. 

2
 Niezależnie od formy etatu. 
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SP Czarnowąsy 257 21 12,2 

SP Kup 127 10 12,7 

SP nr 1 Chróścice 82 8 10,2 

SP nr 2 Chróścice 68 9 7,6 

Gimnazjum Dobrzeń Wielki 256 11 23,3 

Gimnazjum Czarnowąsy 156 10 15,6 

Gimnazjum Kup 160 11 14,5 

Gimnazjum Chróścice 110 7 15,7 

LO Dobrzeń Wielki 173 18 9,6 

ZSZ Dobrzeń Mały 196 8 24,5 

Liceum Uzupełniające D.M.  125 b.d. - 

Liceum dla dorosłych D.M. 27 b.d. - 

 

 

    Ogółem w roku szkolnym 2005 / 2006 z gminnej sieci oświatowej korzysta: 

 354 dzieci w przedszkolach; 

 954 uczniów w szkołach podstawowych (z czego 57 spoza terenu gminy); 

 682 uczniów w gimnazjum (z czego 116 spoza terenu gminy); 

 521 uczniów w szkołach średnich. 

 

Tabela 48. Gmina Dobrzeń Wielki – charakterystyka wychowania przedszkolnego w roku 

szkolnym 2005 / 2006 

 

 

Wyszczególnienie 

Przedszkole: 

D
o

b
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e
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K
u
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D
o

b
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e
ń

 

M
a
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C
h
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ś
c
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Liczba uczniów 80 49 107 47 27 44 

Liczba oddziałów 4 2 5 2 1 2 

Liczna uczniów na 1 oddział 20 24,5 21,4 23,5 27 21 

Liczba nauczycieli
3
 6 3 6 3 2 4 

Liczba uczniów na 1 nauczyciela 13,3 16,3 17,8 15,7 13,5 11,0 

Korzystanie z posiłków w placówce TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

 
 
 

                                                      

3
 Niezależnie od formy etatu. 
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Tabela 49. Gmina Dobrzeń Wielki – charakterystyka szkolnictwa podstawowego w roku 
szkolnym 2005 / 2006 

 

 

Wyszczególnienie 

Szkoła Podstawowa: 

D
o

b
rz

e
ń

 

W
ie

lk
i 

C
z
a

rn
o

w
ą

s

y
 

K
u

p
 

C
h
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ś

c
ic

e
  

n
r 

1
 

C
h

ró
ś

c
ic

e
 

 n
r 

2
 

Liczba uczniów 420 257 127 82 68 

Liczba oddziałów 18 12 6 5 4 

Liczna uczniów na 1 oddział 23,3 21,4 21,2 16,4 17,0 

Liczba nauczycieli
4
 38 21 10 8 9 

Liczba uczniów na  

1 nauczyciela 

11,1 12,2 12,7 10,2 7,6 

Dostęp do internetu TAK TAK TAK TAK TAK 

Pedagog szkolny TAK TAK TAK TAK TAK 

Zajęcia dodatkowe TAK TAK TAK TAK TAK 

Biblioteka szkolna TAK TAK TAK TAK TAK 

Zajęcia w świetlicy szkolnej TAK TAK TAK TAK NIE 

Korzystanie z posiłków  

w szkole 

TAK TAK TAK NIE NIE 

Sala gimnastyczna TAK TAK TAK TAK TAK 

Boiska i place sportowe TAK TAK TAK TAK TAK 

Tabela 50. Gmina Dobrzeń Wielki – charakterystyka szkolnictwa gimnazjalnego w roku 
szkolnym 2005 / 2006 

 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Gimnazjum 
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1 2 3 4 5 

Liczba uczniów 256 156 160 110 

Liczba oddziałów 11 7 6 6 

Liczna uczniów na 1 oddział 23,3 22,3 26,6 18,3 

Liczba nauczycieli
5
 11 10 11 7 

Liczba uczniów na 1 nauczyciela 23,3 15,6 14,5 15,7 

                                                      

4
 Niezależnie od formy etatu. 

 

5 Niezależnie od formy etatu. 
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Dostęp do internetu TAK TAK TAK TAK 

Pedagog szkolny TAK TAK TAK TAK 

Zajęcia dodatkowe TAK TAK TAK TAK 

Biblioteka szkolna TAK TAK TAK TAK 

Zajęcia w świetlicy szkolnej TAK TAK TAK NIE 

Korzystanie z posiłków w szkole TAK TAK TAK NIE 

Sala gimnastyczna NIE
6
 TAK TAK TAK 

Boiska i place sportowe przy gimnazjum TAK TAK TAK TAK 

 
Tabela 51. Gmina Dobrzeń Wielki – charakterystyka szkolnictwa średniego szczebla w roku 

szkolnym 2005 / 2006 
 

 

Wyszczególnienie 

Placówka: 

LO  

Dobrzeń 

Wielki 

ZSZ  

Dobrzeń 

Mały 

Liceum  

Uzupełniające 

Dobrzeń Mały 

Liceum dla 

dorosłych 

Dobrzeń Mały 

Liczba uczniów 173 196 125 27 

Liczba oddziałów 7 8 4 1 

Liczna uczniów na 1 oddział 24,7 24,5 31,2 27,0 

Liczba nauczycieli
7
 18 8 b.d. b.d. 

Liczba uczniów na 1 nauczyciela 9,6 24,5 - - 

Dostęp do internetu TAK TAK TAK TAK 

Pedagog szkolny TAK TAK TAK TAK 

Biblioteka szkolna TAK TAK TAK TAK 

Sala gimnastyczna NIE
8
 TAK TAK TAK 

Boiska i place sportowe  TAK TAK TAK TAK 

Tabela 52. Gmina Dobrzeń Wielki – wybrane wskaźniki charakteryzujące sieć szkolno – 
oświatową w roku 2002 / 2003 

 

 

Wyszczególnienie 

Gmina  

Dobrzeń Wielki 

Powiat 
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

1 2 3 4 

Liczba dzieci na 1 przedszkole 52,1 39,0 48,7 

Liczba miejsc  
w przedszkolach na 1 dziecko 

1,14 1,16 1,09 

Liczba uczniów  
na 1 szkołę podstawową 

154,4 140,6 163,8 

                                                      
6 Sala gimnastyczna w budowie. 
7 Niezależnie od formy etatu. 
8 Sala gimnastyczna w budowie. 
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Liczba uczniów na  
1 pomieszczenie w szk. podst. 

19,0 15,0 16,7 

Liczba pomieszczeń szkolnych na 1 
szkołę podstawową 

8,1 9,4 9,7 

Liczba uczniów na 1 gimnazjum 167,5 207,1 279,1 

Liczba uczniów na 1  
pomieszczenie w gimnazjum 

18,1 23,5 23,7 

Liczba pomieszczeń szkolnych na 1 
gimnazjum 

9,2 8,8 11,8 

  

   Wskaźniki dotyczące poszczególnych typów sieci oświatowej są zróżnicowane. Przeciętna 

liczba uczniów przypadająca na 1 obiekt w szkołach podstawowych, a zwłaszcza na 1 

gimnazjum jest w gminie Dobrzeń Wielki niższa od porównywanych wartości. Wpływ na niższe 

wskaźniki ma głównie kameralny charakter większości placówek oświatowych zlokalizowanych 

na wsi. Potwierdza to między innymi mniejsza liczba pomieszczeń na 1 placówkę. Wskaźniki 

dotyczące przedszkoli zbliżone są do średniej w powiecie i województwie. 

  

   Młodzież z gminy Dobrzeń Wielki korzysta również z bogatej sieci placówek zlokalizowanych 

poza granicami samorządu, głównie w Opolu. Dotyczy to pobierania nauki w szkołach 

zawodowych, technikach o określonych specjalizacjach, liceach oraz na wyższych uczelniach. 

 

   Obecnie gminna sieć oświatowa jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb i nie przewiduje 

się w najbliższych latach budowy nowej placówki. Przy zespole szkół w Dobrzeniu Wielkim 

budowana jest sala gimnastyczna. Począwszy od roku szkolnego 2006/2007 planowana jest 

likwidacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Chróścicach. Uczniowie ze zlikwidowanej szkoły 

uczęszczać będą do Szkoły Podstawowej nr 1 w Chróścicach. Ponadto w dłuższej 

perspektywie, w związku z postępującym niżem demograficznym, należy rozważyć możliwość 

uszczuplenia sieci przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjum. 

6.4. Kultura 

   Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Dobrzeniu Wielkim. Celem 

GOK jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

współtworzenie ich pozytywnych wartości, rozwój form czynnego uczestnictwa mieszkańców 

gminy w życiu kulturalnym i sportowym, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską 

twórczością artystyczną, a także organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji. 

   Poza Domem Kultury w Dobrzeniu Wielkim na terenie gminy funkcjonują także Sale Wiejskie 

zlokalizowane w miejscowościach: 

 Brzezie; 

 Chróścice (w remizie OSP); 

 Czarnowąsy; 

 Dobrzeń Mały (w remizie OSP); 

 Krzanowice; 

 Świerkle. 

 

Przy GOK funkcjonują liczne zespoły i sekcje zainteresowań, w skład których wchodzą 

między innymi: 

 Zespoły ludowe: „Dobrzenianki", „Krzanowiczanki", „Melodia" z Borek, kapela podwórkowa 

„Baja", „Chróściczanki"; 

 Zespoły śpiewacze: „Cantate" z Czarnowąs, zespoły mniejszości niemieckiej 

„Schlesierklang" z Dobrzenia Wielkiego oraz zespół z Kup; 
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 Chór „Cantabile";  

 Orkiestra Dęta „Krawczyk Combo Band";  

 Studio Piosenki; 

 Gminny Dziecięcy Zespół Wokalny;  

 dziecięce zespoły muzyczne; 

 Klub Tańca Towarzyskiego „Fokus”; 

 Zespoły Tańca Nowoczesnego: „Antrakt I”, „Antrakt Junior”, „Vega I”, „Vega II”, Marżonetki; 

 Klub Fotograficzny "Focus".  

 

Na terenie gminy organizowane są również liczne imprezy kulturalno – sportowe o randze 

lokalnej i regionalnej. Kalendarz imprez kulturalnych na 2006 rok zawiera łącznie kilkadziesiąt 

pozycji. Wiele pozycji to imprezy cykliczne, organizowane już od wielu lat. 

 

Infrastrukturę kulturalną uzupełnia Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim z 3 

filiami w miejscowościach:  

 Chróścice; 

 Czarnowąsy; 

 Kup. 

Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego 

wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy. Biblioteka Publiczna wraz z 

filiami posiada księgozbiór liczony na 67,4 tysięcy woluminów. Korzysta z niej rocznie około 

2400 czytelników. W 2003 roku wypożyczenia na 1 czytelnika wyniosły 23,2 woluminy.  

 

Tabela 53. Gmina Dobrzeń Wielki – uwarunkowania charakteryzujące usługi kultury w 2003 r.  
 

Wyszczególnienie Gmina Dobrzeń 
Wielki 

Powiat  
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Ilość mieszkańców na 1 kino - 135550 62098 

Ilość mieszkańców  
na 1 bibliotekę publiczną 

3548 2766 3114 

Księgozbiór w woluminach  
na 1000 mieszkańców 

4749 4104 3974 

Wypożyczenia w woluminach  
na 1 czytelnika 

23,2 17,8 18,6 

 

  Powyższe wskaźniki statystyczne sugerują, że dostęp do infrastruktury kulturalnej jest mniej 

korzystny od przeciętnych, porównywanych uwarunkowań, natomiast jej upowszechnienie w 

przedstawionych powyżej dziedzinach jest lepiej rozwinięte w gminie Dobrzeń Wielki na tle 

powiatu i województwa.  

Należy nadmienić, że bogaty księgozbiór posiadają także biblioteki zlokalizowane w 

placówkach szkolnych: 

 Zespól Szkół Chróścice – 35434 książki; 

 Zespół Szkół Czarnowąsy – 24625; 

 Zespół Szkół Dobrzeń Wielki – 71433; 

 Zespół Szkół Kup – 24205; 

 Chróścice Szkoła Podstawowa nr 2 – 13641; 

 Dobrzeń Wielki Szkoła Podstawowa nr 1 – 31204. 

 

Z usług kultury wyższego rzędu (np.: teatry, galerie, muzea, wystawy, itp.) mieszkańcy 

gminy korzystają poza jej granicami, głównie w Opolu. Należy stwierdzić, że obecna sieć i 
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zakres usług kultury jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb. W każdej wsi funkcjonują 

domy pracy środowiskowej (domy ludowe, świetlice wiejskie) o ujednoliconej strukturze 

organizacyjnej i środkach na działalność programową. Władze samorządowe widzą potrzebę 

utrzymania istniejących placówek. Ponadto należy kontynuować działania w kierunku 

umożliwiającym mieszkańcom, szczególnie młodym, zrzeszanie się w ramach różnych grup i 

sekcji kulturalnych (teatralne, taneczne, muzyczne, itp.). Przyszłe działania powinny prowadzić 

do zachęcenia uczestnictwem w życiu kulturalnym gminy coraz większej liczby mieszkańców. 

Osiągnąć to można między innymi poprzez szersze dostosowanie oferty w kierunku potrzeb 

różnych grup wiekowych, między innymi na bieżąco wzbogacając ofertę oraz łącząc działalność 

instytucji kulturalnych z innymi rodzajami aktywności, szczególnie w dziedzinach: sportu, 

rekreacji, gastronomii czy rozrywki.  

W najbliższych latach przewiduje się modernizację pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury 

oraz rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim. Ponadto na remonty 

czekają sale wiejskie w: Brzeziu, Czarnowąsach i Krzanowicach. 

6.5. Sport i wypoczynek 

Działania klubów i licznych sekcji sportowych oraz urozmaicona infrastruktura sportowa to 

podstawowa możliwość rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, szczególnie dzieci 

i młodzieży. Organizacją i zarządzaniem aktywności związanych ze sportem zajmuje się Urząd 

Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Do gminnych obiektów sportowych należy zaliczyć przede 

wszystkim: 

 stadion w Dobrzeniu Wielkim (LZS TOR); 

 stadion w Chróścicach (LZS Victoria); 

 stadion w Czarnowąsach (LZS Swornica); 

 stadion w Kup (LZS Kup); 

 boisko w Świerklach; 

 boisko w Dobrzeniu Małym; 

 boisko w Borkach; 

 boisko w Krzanowicach; 

Infrastrukturę sportową wzbogacają także obiekty zlokalizowane przy placówkach 

oświatowych oraz 1 prywatna kręgielnia „Bowling Club” w Chróścicach”. 

 

       Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 klubów sportowych: 

 LZS „Victoria” Chróścice: piłka nożna, tenis stołowy, szachy, siatkówka; 

 LZS Kup: piłka nożna; 

 LUKS „Podium” Kup: lekkoatletyka; 

 LZS „TOR” Dobrzeń Wielki: piłka nożna, piłka ręczna; 

 LZS „Swornica’ Czarnowąsy: piłka nożna, szachy. 

     Obecnie gminna sieć sportowa jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb i nie przewiduje 

się w najbliższych latach likwidacji żadnej z funkcjonujących obecnie placówek. Obecnie w 

budowie jest Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim.  

     Działania samorządu powinny nadal koncentrować się wokół rozwoju oraz upowszechniania 

na terenie gminy różnych form sportu i rekreacji. Analogicznie do pożądanych przedsięwzięć 

związanych z kulturą, należy nadal tworzyć dla miejscowej młodzieży możliwość zrzeszania się 

w klubach i sekcjach sportowych.  

    Ponadto planowanymi przedsięwzięciami w zakresie sportu i rekreacji powinna być  

rozbudowa, modernizacja i aktywizacja bazy sportowo – rekreacyjnej. W tym zakresie Gmina 

Dobrzeń Wielki planuje budowę dużego zespołu obiektów sportowo – rekreacyjnych 

AQAPARKU w Dobrzeniu Wielkim. Obecnie finalizowane jest pozyskiwanie ok. 5 ha terenów 

pod tą inwestycję, znaczącą dla rozwoju funkcji sportowo-rekreacyjnej. 
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6.6.Turystyka i rekreacja 

Główne atrakcje turystyczne i rekreacyjne. 

   Atrakcje turystyczne gminy związane są głównie z walorami krajobrazowymi centralnej części 

województwa opolskiego, to jest rozległych kompleksów leśnych, objętych ochroną w postaci 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz doliną rzeki Odry. 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 

uzupełnia bogaty zasób zabytków z zespołem klasztornym w Czarnowąsach oraz parkami 

podworskimi na czele. 

 

Znakowane trasy turystyczne. 

   Pomimo, iż funkcja turystyczna nie jest wiodącą branżą w strukturze gospodarczej gminy, to 

posiada ona gęstą sieć znakowanych tras rowerowych. Służą one głównie mieszkańcom, 

umożliwiając swobodne i bezpieczne poruszanie się na rowerach pomiędzy poszczególnymi 

miejscowościami w gminie.  

    Istniejącą sieć tworzą następujące trasy: 

 ciąg pieszo – rowerowy przy drodze wojewódzkiej nr 454 (Opole – Namysłów) od 

miejscowości Czarnowąsy do miejscowości Kup – długość 12,7 km; 

 ciąg pieszo – rowerowy przy drodze wojewódzkiej nr 457 (Brzeg – Dobrzeń Wielki) od 

miejscowości Dobrzeń Wielki do miejscowości Chróścice – długość 1,085 km; 

 ciąg pieszo – rowerowy w Chróścicach – długość 2,4 km; 

 ciąg pieszo – rowerowy w Czarnowąsach przy drodze powiatowej nr 1707 na ulicy Jakuba 

Kanii – długość 0,780 km; 

 ciąg pieszo – rowerowy w Czarnowąsach przy drodze powiatowej nr 1702 na ulicy Wolności 

– długość 1,950 km. 

 

   Ponadto w trakcie realizacji są następujące inwestycje: 

 ciąg pieszo – rowerowy w Krzanowicach – długość 1,190 km; 

  oraz planuje się: 

 ciąg pieszo – rowerowy relacji: Czarnowąsy – Świerkle – długość 2,950 km; 

 ciąg pieszo – rowerowy w Kup – długość 0,980 i 0,830 km; 

 ciąg pieszo-rowerowy w Dobrzeniu Wielkim, relacji Osiedle „Energetyk” – stacja kolejowa 

Dobrzeń Wielki – zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Stawki”. 

 

Baza noclegowa. 

   Baza noclegowa w gminie reprezentowana jest przez 3 hotele, oferujące łącznie 640 miejsc 

noclegowych, dostępnych przez cały rok. Są to: 

 Hotel „Arenda” w Czarnowąsach – 360 miejsc noclegowych; 

 Hotel „Regius” w Czarnowąsach – 27 miejsc noclegowych; 

 Hotel „Pod Lasem” we wsi Brzezie – 250 miejsc noclegowych. 
 

Potencjalne kierunki rozwoju turystyki. 

    Pomimo istniejących rzeczywistych i potencjalnych możliwości rozwoju turystyki na obszarze 

gminy, funkcja ta nie była dotychczas należycie rozwijana. W związku ze zmieniającymi się 

uwarunkowaniami społeczno – gospodarczymi w skali kraju i gmin, a także zwarzywszy na 

niewykorzystane walory oraz zasoby przyrodnicze gminy Dobrzeń Wielki, wydaje się być 

zasadne organizowanie tej dochodowej działalności. 

 

    Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju należy promować inwestycje sportowe i 

turystyczne oparte na koncepcji ekorozwoju, harmonijnie wpisanego w struktury przyrodnicze, 

gospodarcze oraz społeczne regionu. Ekologiczny rozwój turystyki powinien być nastawiony na 

budowę małych ośrodków dla turystów poszukujących spokoju i odosobnienie oraz kontaktu z 

naturą. Ten kierunek, zgodny z ideą ekorozwoju, zakłada unikanie degradacji walorów 
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przyrodniczych. Teren gminy predysponowany jest do rozwoju dwóch rodzajów aktywizacji 

ekoturystycznej: 

 agroturystyka – tworzona w oparciu o bazę noclegową i żywieniową indywidualnych 

gospodarstw rolnych; 

 turystyka wiejska – baza noclegowa i żywieniowa w specjalnie przygotowanych punktach. 

Mogą to być: nowo budowane niewielkie ośrodki, istniejące zabudowania folwarczne, pola 

biwakowe, campingi. 

 

   Biorąc pod uwagę zasoby przyrodniczo – krajobrazowe regionu oczekuje się rozwoju 

następujących form ekoturystyki: 

 krajoznawcza – polegająca na zwiedzaniu różnych miejsc i obiektów. Ta forma dotyczy 

zarówno turystów wypoczywających kilka godzin, jak i kilka dni; 

 rekreacyjna weekendowa – przyjazdy w wolne dni od pracy z możliwością zakwaterowania 

oraz uprawiania: wędkarstwa, pływania, grzybobrania itp.; 

 turystyka specjalistyczna: 

- turystyka rowerowa; 

- obserwacje przyrody; 

- fotografika i malarstwo; 

- hippika; 

- myślistwo; 

- wędkarstwo; 

- turystyka zdrowotna; 

- „zielone szkoły”. 

 

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele należy przede wszystkim: 

 zainwestować w budowę nowych funkcjonalnych obiektów sportowo – rekreacyjnych, w tym 

realizację AQAPARKU  w Dobrzeniu Wielkim; 

 przygotować nową bazę noclegową i gastronomiczną, zwłaszcza w większych wsiach; 

 przygotować zabytki kultury i przyrody na przyjęcie turystów poprzez: urządzenie 

parkingów, ogrodzenia oraz inne działania zależne od specyfiki miejsca; 

 uzgodnić z właścicielami zbiorników wodnych zasady bezkolizyjnego użytkowania 

turystycznego; 

 zorganizować tereny do liniowej i obszarowej penetracji turystycznej na przyjęcie 

wypoczywających: pola biwakowe, wiaty, punkty widokowe, stanowiska do łowienia ryb, 

ambony; 

 oznakować sieć szlaków dla turystyki rowerowej, konnej oraz ścieżek przyrodniczo – 

dydaktycznych. 

 

      Walory przyrodnicze regionu powinny wpłynąć na rozbudowę infrastruktury turystycznej, 

szczególnie bazy noclegowo – gastronomicznej. Równie istotne jest stałe zwiększanie 

standardu istniejących obiektów. Wskazane jest wprowadzanie funkcji turystycznych do 

obiektów zabytkowych. Przede wszystkim poprzez adaptację zespołów pałacowo – parkowych i 

zabudowań folwarcznych na hotele, zajazdy lub pensjonaty z towarzyszącymi im ośrodkami 

sportów np.: jeździeckimi. Aby wykorzystać istniejący potencjał tych obiektów należy doskonalić 

ich standard, dostosować infrastrukturę do wymogów architektonicznych, ekologicznych oraz 

ogólnych uwarunkowań ładu przestrzennego. 

6.7. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

Służba zdrowia. 

  Całość infrastruktury służby zdrowia w gminie została sprywatyzowana i reprezentowana jest 

przez wymienione poniżej podmioty, składające się z następującego personelu medycznego: 
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ZUP.L „Megavita” Brzezie: 

 13 lekarzy medycyny; 

 8 pielęgniarek.  

 

ZUP.L “Megavita” Dobrzeń Wielki: 

 3 lekarzy medycyny; 

 3 pielęgniarki. 

 

ZUP.L “Megavita” Czarnowąsy: 

 2 lekarzy medycyny; 

 2 pielęgniarki. 

 

Indywidualna Praktyka Lekarska „Radamed” Kup: 

 1 lekarz medycyny; 

 1 pielęgniarka. 

 

NZOZ „Asmed” Chróścice: 

 2 lekarzy medycyny; 

 1 pielęgniarka. 

 

NZOZ “Duodent” Czarnowąsy: 

 1 lekarz stomatolog. 

 

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Kup: 

 1 lekarz stomatolog. 

 

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Chróścice: 

 1 lekarz stomatolog. 

 

Prywatna Praktyka Stomatologiczna Dobrzeń Wielki: 

 1 lekarz stomatolog. 

 

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczą tylko podstawowe usługi medyczne. 

Mieszkańcy samorządu korzystają ze specjalistycznych usług medycznych w placówkach 

zlokalizowanych poza granicami gminy, głównie w Opolu. Na terenie gminy jest 6 aptek w: 

Dobrzeniu Wielkim (2) oraz po jednej: Chróścice, Czarnowąsy, Kup i Brzezie. Nie ma żłobków.  

Z powyższych danych wynika, że w gminie liczba ludności przypadająca na 1: 

 lekarza medycyny wynosi 568 osób; 

 pielęgniarkę – 946 osób. 

 
Tabela 54.  Gmina Dobrzeń Wielki – dostępność usług służby zdrowia w 2002 roku 

 

Liczba mieszkańców przypadająca 

na 1 obiekt: 

Gmina  

Dobrzeń Wielki 

Powiat  

Opolski 

Województwo 

Opolskie 

Apteki 2365 5035 4935 

Ośrodki zdrowia
9
  2837 3161 1922 

                                                      

9
 Powyższa statystyka obejmuje: przychodnie, ośrodki zdrowia oraz praktyki lekarskie łącznie z zarejestrowanymi w 

przychodniach medycyny pracy. 
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   Powyższe parametry w gminie Dobrzeń Wielki rozkładają się korzystniej od uwarunkowań 

charakteryzujących powiat opolski, a w przypadku aptek również korzystniej od całego 

województwa.  

     Ważnym obiektem służby zdrowia w skali regionu, zlokalizowanym na terenie gminy 

Dobrzeń Wielki jest Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno – 

Reumatologicznych z siedzibą w miejscowości Kup. Obiekt posiada 198 miejsc dla chorych. 

  

Opieka społeczna. 

Opieką społeczną na terenie gminy zarządza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Dobrzeniu Wielkim. W 2004 roku rozdysponowano następującą pomoc: 

 10 zasiłków stałych; 

 10 zasiłków stałych wyrównawczych; 

 35 zasiłków okresowych; 

 9 macierzyńskich zasiłków okresowych; 

 221 zasiłków celowych; 

 33 pomoce rzeczowe; 

 1 zasiłek pielęgnacyjny; 

 1 zasiłek pogrzebowy. 

 

Tabela 55. Gmina Dobrzeń Wielka – osoby objęte pomocą społeczną w latach 1992 – 2004 

 

Rok Ilość osób objętych pomocą społeczną 

1992 237 

1993 298 

1994 301 

1995 339 

1996 372 

1997 1557 

1998 390 

1999 311 

2000 295 

2001 295 

2002 353 

2003 392 

2004 281 

   

   W przeciągu analizowanych lat liczba osób objętych pomocą społeczną wahała się w 

granicach od 230 do 400 osób. Dane te odzwierciedlają w pewnym sensie dynamikę 

kształtowania się bezrobocia na terenie gminy, ponieważ nadal głównym powodem ubiegania 

się o pomoc społeczną jest brak pracy zarobkowej. Znacznie odbiegająca od wieloletniej 

średniej liczba osób, która otrzymała pomoc społeczną w 1997 roku, spowodowana była 

pomocą dla powodzian z lipca 1997 roku. 

 

Znaczącymi podmiotami związanymi ze świadczeniem opieki społecznej na terenie gminy 

Dobrzeń Wielki są: 

 Stacja CARITAS (CARITAS Diecezji Opolskiej) w Dobrzeniu Wielkim – obiekt świadczy 

usługi opiekuńczo – medyczne; 

 Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim – prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Pielęgniarek wg Trzeciej reguły św. Franciszka; 
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 Dom Pomocy Społecznej w Czarnowąsach – zarządzany przez Zgromadzenie Sióstr św. 

Jadwigi. 

6.8. Administracja samorządowa 

Urząd Gminy. 

Urząd Gminy, mieszczący się w miejscowości Dobrzeń Wielki, nadzoruje aktywności społeczno 

– gospodarcze w gminie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym na czele urzędu gminy 

wiejskiej stoi Wójt. Jest on kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników 

Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Struktura organizacyjna Urzędu 

Gminy w Dobrzeniu Wielkim składa się z następujących referatów i stanowisk: 

 Wójt Gminy; 

 Zastępca Wójta; 

 Sekretarz Gminy; 

 Skarbnik Gminy; 

 Radca Prawny; 

 Audytor Wewnętrzny; 

 Referaty (Kierownicy Referatów): 

- Referat Zamówień Publicznych; 

- Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mienia Komunalnego; 

- Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska; 

- Referat Organizacyjny; 

- Referat Budżetu i Finansów; 

- Referat Spraw Obywatelskich. 

 

Ogółem w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim pracuje 31 osób. Ponadto Urzędowi podlegają 

następujące jednostki organizacyjne: 

 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

 Gminny Ośrodek Kultury; 

 Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół; 

 Stołówka Międzyszkolna; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobrzeniu Wielkim; 

 Zespół Szkół w Chróścicach: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Chróścicach; 

- Publiczne Gimnazjum w Chróścicach; 

 Zespół Szkół w Czarnowąsach: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnowąsach; 

- Publiczne Gimnazjum w Czarnowąsach; 

 Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim: 

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim; 

- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrzeniu Małym; 

- Publiczne Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim; 

 Zespół Szkół w Kup: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kup; 

- Publiczne Gimnazjum w Kup; 

 Przedszkole Publiczne w Czarnowąsach; 

 Publiczne Przedszkole nr 1 w Dobrzeniu Wielkim; 

 Publiczne Przedszkole w Brzeziu; 

 Publiczne Przedszkole w Chróścicach; 

 Publiczne Przedszkole w Kup; 
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Współpraca międzynarodowa i międzygminna. 

    Gmina Dobrzeń Wielki podpisała umowy o współpracy partnerskiej z 2 zaprzyjaźnionymi 

gminami. Są to: 

 Gmina Heuchelheim – powiat Giesen w Hesji – Niemcy od 1990 roku; 

 Miasto Wil – Kanton St. Gallen – Szwajcaria – od 1992 roku. 

    Wszystkie działania, a zwłaszcza bezpośrednie kontakty, wymiana doświadczeń i wymiana 

kulturalna w ramach wzajemnych porozumień gmin partnerskich, w sposób bardzo istotny 

przyczyniają się do większego otwarcia na świat i tolerancji, co w dobie integracji europejskiej 

jest szczególnie ważne i cenne. 

 

Na arenie regionalnej gmina jest członkiem: 

 Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu; 

 Związku Gmin „Dolna Mała Panew” z siedzibą w Turawie. 

 
 Gremia samorządowe. 

     Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym władzę wykonawczą w gminie Dobrzeń Wielki 

sprawuje Wójt, wyłoniony na podstawie bezpośrednich wyborów. Władzę uchwałodawczą, 

odpowiednik władzy ustawodawczej Sejmu RP, pełni Rada Gminy, składająca się z 15 osób. W 

wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się jesienią 2002 roku, Rada Gminy w 

Dobrzeniu Wielkim składa się z 13 mężczyzn i 2 kobiet.  

   Udział kobiet w ogólnej liczbie radnych wynosi 13,33 % i jest to współczynnik niższy od 

przeciętnej występującej w samorządach wchodzących w skład powiatu oraz województwa 

opolskiego. 8 członków Rady Gminy legitymuje się wykształceniem wyższym lub policealnym, 4 

średnim, a 2 zasadniczym zawodowym. 

 

Tabela 56. Gmina Dobrzeń Wielki – Radni Gminy według wieku w 2003 roku 

 

Wiek Liczba radnych Struktura w % 

29 i mniej 0 0,00 

30 – 59 14 99,33 

60 i więcej 1 6,67 

 

Organizacje społeczne i polityczne. 
Organizacje społeczne i polityczne na terenie gminy reprezentują wyłącznie stowarzyszenia. 
Należą do nich: 
 Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Zarząd Gminy w 

Dobrzeniu Wielkim oraz koła we wsiach: 
- Dobrzeń Wielki; 
- Chróścice; 

- Czarnowąsy; 

- Kup, 

 Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”, do którego należą kluby sportowe we 

wsiach: 

- Dobrzeń Wielki – LZS „TOR”; 

- Chróścice – LZS „Victoria”; 

- Czarnowąsy – LZS „Swornica”; 

- Kup – LZS Kup; 

- Kup – LUKS „Podium”, 

 Ochotnicze Straże Pożarne (OSP): 

- OSP w Dobrzeniu Wielkim; 
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- OSP w Dobrzeniu Małym; 

- OSP w Chróścicach; 

- OSP w Czarnowąsach; 

- OSP w Kup, 

 Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw w Świerklach; 

 Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Kultury w Dobrzeniu Wielkim. 

6.9. Cmentarze 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki funkcjonuje 5 cmentarzy parafialnych. Zlokalizowane są 

w następujących miejscowościach: 

- Chróścice o powierzchni 0,67ha; 

- Czarnowąsy o powierzchni 2,09ha; 

- Dobrzeń Wielki o powierzchni 1,43ha; 

- Kup o powierzchni 1,21ha; 

- Świerkle o powierzchni 0,49ha. 

Łączna powierzchnia cmentarzy wynosi 5,89 ha. Istniejące miejsca pochówku mogą 

zaspokoją potrzeby mieszkańców gminy w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. W 

miejscowości Dobrzeń Wielki znajduje się także nieczynny cmentarz poewangelicki o 

powierzchni 0,33 ha. 

Na terenie gminy nie ma grzebowiska dla zwierząt. Martwe zwierzęta odbierane są od 

rolników, po wcześniejszym zgłoszeniu, przez przedsiębiorstwa posiadające pozwolenie na 

odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych. 

6.10. Kościoły 

  W Gminie Dobrzeń Wielki zlokalizowanych jest 8 kościołów, w tym 1 kościół nieużytkowany. 

Kościoły zlokalizowane są w następujących miejscowościach: 

 Kościół parafialny w Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna, 

 Kościół parafialny w Dobrzeniu Wielkim, ul. Opolska, 

 Kościół odpustowy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Dworcowa, 

 Kościół parafialny w Chróścicach, ul. Powstańców 1, 

 Kościół parafialny w Czarnowąsach, pl. Klasztorny, 

 Kościół cmentarny w Czarnowąsach, 

 Kościół parafialny w Kup, ul. Namysłowska, 

 Kościół parafialny – ewangelicki (nieużytkowany) w Kup, ul. Namysłowska 

6.11. Obiekty obrony cywilnej 

Obrona cywilna na terenie gminy Dobrzeń Wielki posiada następujące studnie awaryjne, 

przeznaczone do wykorzystania w razie potencjalnych zagrożeń: 

- Dobrzeń Wielki ul. Opolska 53 – wydajność 25 m³/h; 

- Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 113 – wydajność 6 m³/h; 

- Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 120 – wydajność 7 m³/h; 

- Kup – ul. Miarki 6 (szpital) – wydajność 7 m³/h. 

 

 

7. PRZEMYSŁ I RYNEK PACY  
 

7.1. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON 

   Gmina Dobrzeń Wielkima charakter przemysłowo-rolniczy. Z jednej strony mieszkańcy gminy 

znajdują zatrudnienie we własnych gospodarstwach rolnych, których według Powszechnego 

Spisu Rolnego z 2002 roku było 1427, zaś z drugiej w jednym z największych zakładów 

przemysłowych województwa: PGE Elektrownia Opole S.A. oraz w innych miejscowych 

zakładach przemysłowych, których liczba powiększa się ze względu na bliskość aglomeracji 
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opolskiej. Pozostała część mieszkańców gminy utrzymuje się z usług i rzemiosła 

produkcyjnego. Są to przede wszystkim firmy zajmujące się: handlem, budownictwem oraz 

zakłady rzemieślnicze. Część mieszkańców pracuje poza granicami gminy, głównie w Opolu. 

Ponadto miejsca i charakteru pracy znacznej części mieszkańców nie sposób określić ze 

względu na wyjazdy do pracy za granicę. 

 

Tabela 57.Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON w 

gminie Dobrzeń Wielki w latach 2000 - 2005 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 

Liczba podmiotów gospodarki 

narodowej zarejestrowanych w rejestrze 

REGON 
869 895 942 967 985 1022 

 
1198 

     

    W okresie 2000 - 2005 zanotowano sukcesywne zwiększanie się liczby podmiotów 

gospodarczych na terenie gminy Dobrzeń Wielki. W tym czasie liczba podmiotów wzrosła 

o prawie 18%. Na koniec 2005 roku urząd zarejestrował 1022 podmiotów gospodarki narodowej 

w rejestrze REGON. Od 2010 r. liczba podmiotów gospodarczych ponownie wzrasta, głównie  w 

związku z przesądzoną już znaczną rozbudową Elektrowni Opole w Brzeziu. 

Tabela 58. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według 

sektorów własnościowych w gminie Dobrzeń Wielki w 2005 roku 

 

Formy własności podmiotów 
Liczba podmiotów 
zarejestrowanych 

SEKTOR PUBLICZNY 
41 

w tym: państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego  29 

spółki handlowe 2 

SEKTOR PRYWATNY 
981 

w tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 785 

spółki handlowe 76 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 29 

spółdzielnie 5 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 15 

ŁĄCZNIE: 1022 

 
 
      Własnością publiczną są 41 podmioty, natomiast prywatną 981 przedsiębiorstw, to jest 96% 
ogółu. Spośród firm prywatnych 785 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, co 
stanowi 80% ogółu podmiotów sektora prywatnego. Wśród 72 spółek prawa handlowego 29 
posiada kapitał zagraniczny. 
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Tabela 59. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji 
PKD w gminie Dobrzeń Wielki w 2005 roku 

 

Sekcja PKD 
Sektor 

publiczny 
Sektor 

prywatny 
Ogółem 

A. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo  1 45 46 

B. Rybactwo 0 0 0 

C. Górnictwo 0 0 0 

D. Przetwórstwo przemysłowe 0 135 135 

E. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 2 1 3 

F. Budownictwo 0 184 184 

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

0 238 238 

H. Hotele i restauracje 1 21 22 

I. Transport, gospodarka magazynowa i łączność 0 67 67 

J. Pośrednictwo finansowe 0 24 24 

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

7 151 158 

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

2 5 7 

M. Edukacja 24 4 28 

N. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 2 41 43 

O. Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, 
pozostała 

2 65 67 

P. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 0 0 0 

Q. Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 

ŁĄCZNIE: 41 981 1022 

 

 

    Według sekcji PKD na terenie gminy Dobrzeń Wielki w 2005 roku największą grupę (łącznie 

70%) stanowiły podmioty gospodarcze zaliczone do sekcji G, F, K i D. Sekcja G, 

reprezentowana na terenie gminy przez 23,3% ogółu podmiotów gospodarczych, skupia 

podmioty zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawą pojazdów 

samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. Sekcja F, grupująca 

18,0% podmiotów na terenie gminy obejmuje podmioty gospodarcze zajmujące się 

budownictwem. Do sekcji K zalicza się 15,5% podmiotów na terenie gminy Dobrzeń Wielki, 

specjalizujących się w obsłudze nieruchomości, wynajmie i usługach związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sekcja D skupia 13,2% podmiotów gospodarczych 

gminy, działających w przetwórstwie przemysłowym. 

   W pięcioleciu 2005 – 2010 ogólna liczba podmiotów gospodarczych zwiększyła się z 1022 do 

1198, co oznacza wzrost o 17,2 %. 
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Rysunek 6. Struktura podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON 

według sekcji PKD w gminie Dobrzeń Wielki w 2005 roku 

   Najmniej licznie reprezentowane są sekcje E i L, stanowiące łącznie 1% ogółu podmiotów 

gospodarczych gminy. Sekcja E skupia podmioty zajmujące się wytwarzaniem i 

zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, wodę. Podmioty zgrupowane w sekcji L prowadzą 

działalność w zakresie administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Na terenie gminy nie 

są zarejestrowane podmioty z sekcji B (rybactwo), C (górnictwo), P (gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników) i Q (organizacje i zespoły eksterytorialne). 

 

Tabela 60. Struktura podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON 

według sekcji PKD w gminie Dobrzeń Wielki, powiecie opolskim i województwie 

opolskim w 2005 roku 

 

Sekcje PKD 

Gmina 
Dobrzeń 
Wielki 

Powiat 
opolski 

Województwo 
opolskie 

% 

A. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo  4,501 6,824 3,864 

B. Rybactwo 0 0,031 0,012 

C. Górnictwo 0 0,021 0,026 

D. Przetwórstwo przemysłowe 13,209 12,055 9,316 

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

0,294 0,093 0,092 

F. Budownictwo 18,004 14,785 10,636 

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

23,288 26,923 30,360 

Sekcja F

18,0%

Sekcja E

0,3%

Sekcja D

13,2%

Sekcja A

4,5%

Sekcja O

6,6%Sekcja N

4,2%Sekcja M

2,7%
Sekcja L

0,7%

Sekcja K

15,5%

Sekcja J

2,3%

Sekcja I

6,6%

Sekcja H

2,2%
Sekcja G

23,3%
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H. Hotele i restauracje 2,153 3,112 3,060 

I. Transport, gospodarka magazynowa i 
łączność 

6,556 6,483 5,790 

J. Pośrednictwo finansowe 2,348 3,402 4,103 

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

15,460 13,234 18,430 

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

0,685 1,065 0,960 

M. Edukacja 2,740 2,605 2,821 

N. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 4,207 3,019 4,173 

O. Działalność usługowa komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała 

6,556 6,338 6,352 

P. Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników 

0 0,010 0,002 

      Q. Organizacje i zespoły eksterytorialne 
0 0 

0,001 
 

 

   Udział podmiotów gospodarki narodowej na terenie gminy Dobrzeń Wielki należących do 

większości sekcji w 2005 roku był zbliżony do wartości charakteryzujących powiat oraz 

województwo opolskie. Na terenie gminy w porównaniu z powiatem i województwem jest 

stosunkowo najmniej podmiotów z sekcji G, H oraz J, zaś najwięcej z sekcji D oraz F. O tym 

fakcie, rzadkim dla gmin wiejskich, decydują korzystne warunki lokalizacyjne w bliskim 

sąsiedztwie Opola. 

7.2. Zatrudnienie i bezrobocie 

Ze względu na rolniczo - przemysłowy charakter gminy Dobrzeń Wielki głównymi 
miejscami zatrudnienia ludności jest sektor produkcyjny, zwłaszcza PGE Elektrownia 
Opole S.A., a także handel i budownictwo. 

Tabela 61. Zatrudnienie według sektorów ekonomicznych i płci w gminie Dobrzeń Wielki 
w 2005 roku 

Sektor ekonomiczny 

Pracujący 

mężczyźni kobiety ogółem 

Produkcyjny 1883 317 2200 

Usługowy 412 924 1336 

ŁĄCZNIE: 2295 1241 3536 

 
   Według danych z 2005 roku liczba pracujących w gospodarce narodowej na obszarze gminy 
Dobrzeń Wielki wyniosła 3536 osób, z czego 64,9% stanowili mężczyźni, natomiast 35,1% 
kobiety. W 2005 roku na 1000 osób mieszkających na terenie gminy Dobrzeń Wielki przypadało 
250 osób pracujących. 
     Przestawione dane statystyczne nie odzwierciedlają faktycznej struktury zatrudnienia na 
terenie gminy, powiatu i województwa. Odnoszą się bowiem do liczby pracujących, zgodnie z 
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przedstawioną powyżej definicją, odzwierciedlającą strukturę pracujących w większych 
podmiotach gospodarczych. 

    Liczba pracujących w przemyśle jest wysoka w uprzemysłowionej gminie Dobrzeń Wielki, 

bowiem większość tych zakładów to jednostki o znacznym zatrudnieniu. Natomiast odsetek 

pracujących w sektorze rolniczym jest śladowy i potwierdza prawidłowość, że większość firm 

zajmujących się rolnictwem to gospodarstwa indywidualne (rodzinne). Należy nadmienić, że 

zaprezentowane wyniki są ewenementem na skalę województwa, bowiem dotyczą gminy 

wiejskiej. 

      Jednym z ważniejszych kryteriów oceny warunków bytu mieszkańców jest możliwość 

uzyskania zatrudnienia. Zjawiskiem, które nieustannie wywiera istotny wpływ na poziom życia 

ludności jest bezrobocie. 30 września 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Opolu zarejestrował 

531 bezrobotnych z terenu gminy Dobrzeń Wielki. Oznacza to, że na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 5,87 % zarejestrowano jako bezrobotne. Współczynnik obliczany w stosunku do 

100 osób czynnych zawodowo jest wyższy, jednakże i tak kształtuje się na zdecydowanie 

niższym poziomie w stosunku do innych gmin wiejskich województwa opolskiego. Powodem 

takiego stanu jest głównie opisywane wcześniej zjawisko dotyczące masowych wyjazdów do 

pracy zagranicę. 

Tabela 62. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opolskim i województwie opolskim we 

wrześniu 2005 roku 
 

Wyszczególnienie Powiat Opolski
10

 Województwo Opolskie 

Stopa bezrobocia w % 17,8 18,3 

 

 

Rysunek 7. Dynamika kształtowania się bezrobocia w latach 1998 – 2005 w gminie Dobrzeń 
Wielki 

   

   Na przestrzeni ubiegłych 16 lat największe bezrobocie w gminie, podobnie jak i w całej Polsce 

występowało w latach 1994 – 1996 oraz w latach 2001 – 2003. Wyraźnie zarysował się spadek 
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liczby bezrobotnych na 1997 rok w stosunku do lat 1994 – 1996. Spowodowane to było między 

innymi zmianą klasyfikacji statystycznej bezrobotnych, wprowadzonej na początku 1997 roku. 

Wpływ na to miała także koniunktura gospodarcza obserwowana w latach 1995 – 1997.    

      Zaznaczający się wyraźnie wzrost bezrobocia w latach 1999 – 2003 należy przypisać między 

innymi dekoniunkturze oraz innym niekorzystnym wynikom makroekonomicznym, notowanym w 

latach 1999 – 2003. Począwszy od początku 2004 roku, bezrobocie nieznacznie spada. Obecny 

niski poziom rejestrujemy głównie wskutek masowych wyjazdów, szczególnie ludzi młodych, do 

pracy zagranicę (głównie do Niemiec).  

Tabela 63. Bezrobocie w latach 1998 - 2005 w gminie Dobrzeń Wielki 

 

Rok Liczba bezrobotnych ogółem W tym kobiety Udział kobiet  

w % 

1998 273 208 76,19 

1999 373 271 72,65 

2000 470 322 68,51 

2001 545 342 62,75 

2002 574 364 63,41 

2003 611 389 63,67 

2004 590 366 62,03 

30 września 2005 531 322 60,64 

 

    Przez cały powyższy okres udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zdecydowanie 

przekraczał 50 %. 30 września 2005 współczynnik ten wyniósł 60 % i był najniższy od 1998 

roku. Niniejsze wskaźniki uwarunkowane są głównie specyfiką lokalnego rynku pracy, który 

oferuje możliwość zatrudnienia głownie dla mężczyzn. 

Tabela 64. Bezrobotni bez prawa do zasiłku w latach 1998 - 2005 w gminie Dobrzeń Wielki 

 

Rok Liczba bezrobotnych  
bez prawa do zasiłku 

Udział w %  
ogółu bezrobotnych 

1998 232 84,98 

1999 312 83,65 

2000 397 84,47 

2001 468 85,87 

2002 528 91,99 

2003 569 93,13 

2004 538 91,19 

30 września 2005 478 90,02 
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  Obecnie 478 osób, to jest ponad 90 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych nie posiada 

prawa do zasiłku. Jest to jeden z wyższych wskaźników od początku występowania zjawiska 

bezrobocia. 

 
Tabela 65. Bezrobotni zarejestrowani według wieku w gminie Dobrzeń Wielki - stan na 30 

września 2005 roku 

 

RYSUNEK 7. Bezrobotni zarejestrowani według wieku w gminie Dobrzeń Wielki – stan na 30 

września 2005 roku 

 

   Struktura bezrobotnych według wieku jest zróżnicowana. Niepokojące jest zjawisko, że jedną 

z najliczniejszych grup bezrobotnych (22 %), to osoby najmłodsze w wieku 18 – 24 lata. 

Natomiast aż 46 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby do 34 roku życia. 

Jedynie grupa bezrobotnych powyżej 55 roku życia jest nieliczna, między innymi ze względu 

wcześniejszego przejścia na emeryturę lub systemu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. 

Grupa wieku Liczba bezrobotnych  

ogółem 

Struktura  

(%) 

W tym liczba 

kobiet 

18 – 24 116 21,80 60 

25 – 34 130 24,44 89 

35 – 44 138 25,94 95 

45 – 54 112 21,05 65 

55 – 59 31 5,83 13 
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Tabela 66. Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia  

w gminie Dobrzeń Wielki - stan na 30 września 2005 roku 

 

 

Wykształcenie 

Liczba  
bezrobotnych 

ogółem 

 

Struktura (%) 

 

W tym liczba 
kobiet 

Wyższe 29 5,46 18 

Policealne i średnie zawodowe 104 19,59 70 

Średnie ogólnokształcące 36 6,78 27 

Zasadnicze zawodowe 191 35,97 111 

Gimnazjalne i poniżej 171 32,20 96 

 

 

 

RYSUNEK 8. Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia w gminie Dobrzeń 
Wielki – stan na 30 września 2005 roku 

   Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym 

stanowią 68 % ogółu zarejestrowanych. Natomiast osoby pozostające bez pracy i legitymujące 

się wykształceniem wyższym stanowią zaledwie 5,5 % ogółu bezrobotnych. Wskaźnik ten, 

podobnie jak powyższe odpowiadają średnim wartościom charakteryzującym kraj oraz region. 
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Tabela 67. Gmina Dobrzeń Wielki – bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy. Stan na 30 
września 2005 roku 

 

Staż pracy w latach Liczba bezrobotnych ogółem Struktura (%) W tym liczba 

kobiet 

Bez stażu 93 17,51 57 

Do 1 roku 51 9,60 35 

1 – 5 93 17,51 49 

5 – 10 89 16,76 56 

10 – 20 116 21,85 78 

20 – 30 72 13,56 43 

30 lat i więcej 17 3,20 4 

 

 

 

RYSUNEK 9. Gmina Dobrzeń Wielki – bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy. Stan na 
30 września 2005 roku 

     55 % zarejestrowanych bezrobotnych ma za sobą staż pracy dłuższy niż 5 lat. Bardzo liczną 
grupę stanowią bezrobotni, którzy nie podejmowali jeszcze pracy bądź mają staż do 1 roku. 
Społeczność ta stanowi łącznie 27 % ogółu zarejestrowanych. Niepokojącym zjawiskiem jest 
fakt, że w tej drugiej grupie są głównie ludzie młodzi, absolwenci szkół zawodowych oraz 
ogólnokształcących. Powyższe wskaźniki charakteryzujące strukturę bezrobotnych według 
stażu pracy w gminie Dobrzeń Wielki przedstawiają się mniej korzystnie od średniej w powiecie 
oraz województwie, szczególnie ze względu na krótszy staż pracy obecnie bezrobotnych. 
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Tabela 68. Gmina Dobrzeń Wielki – bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez 

pracy. Stan na 30 września 2005 roku 

Czas pozostawania bez pracy 

w miesiącach 

Liczba bezrobotnych ogółem Struktura (%) W tym liczba 

kobiet 

Do 1 53 9,98 29 

1 – 3 55 10,36 35 

3 – 6 61 11,49 32 

6 – 12 76 14,31 28 

12 – 24 76 14,31 41 

Powyżej 24 miesięcy 210 39,55 158 

 

 

Rysunek 10. Gmina Dobrzeń Wielki – bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania 
bez pracy. Stan na 30 września 2005 roku 

    60 % bezrobotnych pozostaje bez pracy nie dłużej niż 24 miesiące. Jest to grupa osób objęta 

zwolnieniami w latach 2003 – 2005 oraz dodatkowo zasilona absolwentami szkół średnich, 

zwłaszcza zawodowych i technicznych. Natomiast za negatywny należy uznać fakt, że aż 40 % 

bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż 2 lata. Jest to jeden z symptomów bezrobocia 

strukturalnego. 

     Mimo niskiego współczynnika bezrobocia niepokojącym zjawiskiem jest brak ofert pracy. 

Problematykę tą potęguje wchodzący w wiek produkcyjny i zawodowy wyż demograficzny z 

początku lat 80 – tych XX wieku. Natychmiastowe stworzenie kilkuset miejsc pracy, oparte tylko 

o środki własne samorządu jest praktycznie niemożliwe. Młodzi ludzie zmuszeni są do 

poszukiwania pracy poza gminą, głównie zagranicą. Wyjazdy te (migracje) niekorzystnie 

wpływają na strukturę demograficzną gminy, która z roku na rok wyraźnie się starzeje.  

53 55 61
76 76

210

0

50

100

150

200

250

L
IC

Z
B

A
 B

E
Z

R
O

B
O

T
N

Y
C

H

do 1  1 - 3  3 - 6  6 - 12  12 - 24 powyżej 24

Czas pozostawania bez pracy w miesiącach



2. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY DOBRZEŃ WIELKI - TEKST UJEDNOLICONY 

GEOPLAN - Opole                                                                                                        116 

 

 

  Szansę na poprawę sytuacji upatruje się w dalszej restrukturyzacji sektora rolniczego,  

znalezieniu kolejnych grup inwestorów, mogących zatrudnić kilkudziesięciu – kilkuset 

pracowników, przede wszystkim w firmach realizujących rozbudowę Elektrowni Opole oraz w 

samej Elektrowni. Gmina posiada tereny i warunki infrastrukturalne do przyjęcia niezbędnych 

zamierzeń. Ważnym atutem jest również położenie geograficzne, zwłaszcza w pobliżu 

aglomeracji opolskiej. 

7.3. Działalność produkcyjna i przemysł 

Energetyka i pozostałe działalności produkcyjne 

  Pomimo, że gmina Dobrzeń Wielki jest samorządową jednostką wiejską, funkcje produkcyjne 

zyskują tutaj z roku na rok na znaczeniu i prężenie się rozwijają. Powodem takiego stanu jest 

przede wszystkim obecność Elektrowni Opole S.A. w Brzeziu, generująca dodatkowo rozwój 

wielu przedsiębiorstw kooperujących z Elektrownią – budowlanych, transportowych, 

remontowych, produkcji materiałów budowlanych, handlu hurtowego, projektowych i innych. 

Bardzo istotna jest także bezpośrednia bliskość aglomeracji opolskiej oraz polityka podatkowa 

Gminy Dobrzeń Wielki, przejawiająca się niższymi niż w samym Opolu stawkami podatku 

gruntowego oraz przyjaznym klimatem dla inwestorów. 

 

   Do największych zakładów produkcyjnych na obszarze gminy Dobrzeń Wielki zaliczają się 

m.in.: 

- PGE Elektrownia Opole S.A. 

- PROTEC sp. z o.o.; 

- PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup; 

- BLACH-MET Sp. z o.o. 

- KNAUF Bełchatów Sp. z o.o.; 

- TRANS-SPPRZĘT Sp. z o.o. 

- RURBET Sp. z o.o. 

- ELMONT Sp. j. 

- ELKOM Sp. z o.o. 

    

   Największe przedsiębiorstwo w gminie Dobrzeń Wielki – PGE Elektrownia Opole S.A. -

zlokalizowany jest na gruntach wsi Brzezie, Dobrzeń Mały i Borki. Łącznie z przyległymi 

terenami składowymi i komunikacji wewnętrznej zajmuje powierzchnię ponad 100 ha. Obecnie 

w Elektrowni Opole pracują 4 bloki energetyczne o mocy łącznej ok. 1500 MW, zasilane 

węglem kamiennym, dowożonym z Górnego Śląska transportem kolejowym.  

   W październiku 2012 r. podjęto decyzję o pozwoleniu budowlanym na rozbudowę Elektrowni 

o 2 kolejne bloki o mocy 900 MW każdy. Rozbudowa ma być realizowana z niewielkim tylko 

powiększeniem obecnego terenu – w miejscu rezerwowanym od początku istnienia zakładu pod 

dalsze inwestycje. W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się także budowę: 

- portu na wybrzeżu Odry w Dobrzeniu Małym, do odbioru węgla transportowanego 

drogą wodną, 

- magistrali taśmociągowej od portu do składu węgl w elektrowni, 

- odpowiednią rozbudowę stacji trasformatorowej „Dobrzeń”, w Dobrzeniu Małym 

- budowę 2 nowych, napowietrznych  linii przesyłowych 400 kV i 2 linii 110 kV.. 

 

Górnictwo i przetwórstwo kopalin 

   Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki eksploatowane obecnie są 2 złoża kopalin – kruszywa 

naturalnego: „Brzezie – Elektrownia” i Chróścice 4” . Przemysł wydobywczy nie odgrywa w 

gminie większej roli w zakresie potencjału produkcyjnego i zatrudnienia (kilkanaście osób). 
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   Eksploatację złoża kruszywa naturalnego „Brzezie – Elektrownia” prowadzi Spółdzielnia Pracy 

Surowców Mineralnych w Opolu. Złoże eksploatowane jest metodą odkrywkową, okresowo, od 

1995 roku, na podstawie koncesji wydanej decyzją Wojewody Opolskiego, ważnej do 2020 r.   

Powierzchna obszaru i terenu górniczego wynosi 15,5 ha, jednak w większości są to już 

wyrobiska poeksploatacyjne. Wydobywanie kopaliny prowadzone jest częściowo spod wody. 

Piaski i żwiry bez przeróbki wykorzystywane są na potrzeby budowlane i drogowe.  

 

   Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych w Opolu jest także użytkownikiem złoża kruszywa 

naturalnego „Chróścice 4”. Wydobywanie kruszywa prowadzone jest na podstawie koncesji 

ważnej do 2018 r. w obszarze górniczym o powierzchni 15,9 ha. Roczne wydobycie kopaliny 

wynosi ponad 100 tys. Mg. Eksploatacja ma charakter odkrywkowy, spod lustra wody. Część 

wydobytego kruszywa przerabiana jest w miejscowej sortowni. Wywóż kruszywa odbywa się 

samochodami ciężarowymi drogą gminną Chróścice – Kup, do drogi wojewódzkiej Opole – 

Namysłów. 

 

7.4. Usługi 

Handel 

  Głównymi ośrodkami handlowymi w gminie są miejscowości: Dobrzeń Wielki (29 placówek 

handlowych), Chróścice (18 placówek) oraz Czarnowąsy (14 placówek). Wszystkie 

miejscowości posiadają przynajmniej jeden obiekt handlowy zaopatrujący miejscową ludność 

w podstawowe produkty. Ponadto na terenie gminy funkcjonują 4 stacje paliw. 
 

Gastronomia 

   Na terenie gminy Dobrzeń Wielki obiekty gastronomiczne i gastronomiczno – rozrywkowe 

reprezentowane są przez 26 placówek. Najwięcej tego typu obiektów było zlokalizowanych w 

Czarnowąsach - 8 i w Dobrzeniu Wielkim - 7. W sołectwach Borki, Kup i Świerkle obiekty 

gastronomiczne nie znajdowały się. 
 

Pozostałe placówki usługowe i rzemiosło 

    Na terenie gminy Dobrzeń Wielki oferta zakładów rzemieślniczych jest bogata i 

zróżnicowana. Świadczą one głównie usługi: transportowe, budowlane, gastronomiczne, 

mechaniki pojazdowej, pośrednictwo oraz inne czynności związane z budownictwem czy 

obsługą rolnictwa. W Dobrzeniu Wielkim, Chróścicach, Czarnowąsach, Brzeziu oraz Kup 

zlokalizowane są Urzędy Pocztowe. W miejscowości Dobrzeń Wielki działalność gospodarczą 

prowadzi Bank Spółdzielczy. Funkcjonują także agencje ubezpieczeniowe. Łącznie na terenie 

gminy, poza handlem, funkcjonuje kilkaset placówek usługowych. 

Z większości usług ponadpodstawowych, związanych między innymi z: handlem, kulturą, 

szkolnictwem, służbą zdrowia, pośrednictwem finansowym, administracją powiatową 

i wojewódzką, mieszkańcy gminy korzystają w pobliskim Opolu. 
 

 

 

8. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA  

8.1. Zagrożenia powodziowe 

Stopień zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Odry determinowany jest zarówno 
czynnikami naturalnymi, takimi jak: natężenie opadów atmosferycznych, powierzchnia i 
ukształtowanie powierzchni zlewni i jej poszczególnych dopływów, jak również 
czynnikami antropogenicznymi, takimi jak: regulacja koryt rzecznych, infrastruktura 
hydrotechniczna, stopień zagospodarowania dolin rzecznych.  
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Największe zagrożenie powodziowe dla gminy Dobrzeń Wielki stanowią wezbrania 
powodziowe w górnym biegu zlewni rzeki Odry. Górna część zlewni rzeki Odry to tereny 
górskie i podgórskie. Opady atmosferyczne przekraczają tam 700 mm rocznie, 
powstając wskutek ścierania się mas chłodnego powietrza polarno – morskiego z 
bardzo ciepłym powietrzem zwrotnikowym. Górski charakter dorzecza górnej Odry i jej 
większych dopływów (Olza i Opava zasilana dodatkowo Moravicą) oraz wysokie 
natężenie opadów niejednokrotnie powodują duży spływ powierzchniowy i gwałtowny 
przybór wody. Odcinek ten położony jest na terenie Republiki Czeskiej (Oderske Vrchy 
– Góry Odrzańskie). Odra zaliczana jest do rzek europejskich o największym potencjale 
powodziowym. Około ¾ maksymalnych wezbrań rocznych występuje w miesiącach: 
czerwiec, lipiec i sierpień. W porównaniu z powodziami letnimi wezbrania zimowe w 
dorzeczu Odry są rzadsze i charakteryzują się wielokrotnie mniejszymi stratami 
materialnymi. 

 
Gmina Dobrzeń Wielki z uwagi na położenie w dolinie rzeki Odry, znajduje się w 

zasięgu oddziaływania wielkich wód powodziowych, zalewających tereny zamieszkane i 
zabudowane począwszy od XII wieku, powodując wielkie szkody materialne, 
szczególnie w czasie powodzi w latach: 1903, 1977, 1985 i 1997. W czasie powodzi z 
1997 roku na terenie gminy Dobrzeń Wielki zalanych zostało około 28 % powierzchni 
gminy (około 2500 ha), w tym 1180 budynków mieszkalnych w miejscowościach: 
Chróścice, Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Kup. 

Cyklicznie pojawiające się zalewy powodziowe wykazały słabe przygotowanie 
techniczne obszaru całej zlewni do bezpiecznego przeprowadzenia wód powodziowych. 
Dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego została opracowana koncepcja 
modernizacji i budowy prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku od 
Dobrzenia Wielkiego do wsi Czarnowąsy o długości 6 km oraz prawostronnego 
obwałowania rzeki Małej Panwi w Czarnowąsach na odcinku o długości 2,5 km z 
możliwością dalszej dobudowy na długości 1,3 km. 

 

8.2. Zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

Stan czystości wód powierzchniowych 

 W środowisku wodnym obserwowane jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych, 

powodowane zanieczyszczeniami w górnych biegach cieków wodnych. W przypadku Brynicy i 

Małej Panwi, obszar gminy jest źródłem dodatkowego zwiększenia zanieczyszczeń socjalno-

bytowych, dyskwalifikujących wody pod względem bakteriologicznym. Wzrost zanieczyszczeń 

fizyko-chemicznych powodowany jest źródłami wielko-przestrzennymi, w tym głównie 

przenawożniem gruntów rolnych i brakiem kanalizacji. Z uwagi na zmienną przepuszczalność 

gruntów, istnieje możliwość migracji zanieczyszczeń i degradacja jakościowa zasobów 

wodnych, szczególnie w obrębie kopalnej doliny Małej Panwi oraz wychodniach cenomanu. 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki znajduje się jeden punkt monitoringu stanu wód 

powierzchniowych, na rzece Małej Panwi w Czarnowąsach. Dane o stanie wód 

powierzchniowych pochodzą z monitoringu w 2004 roku. 
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Tabela 69. Wyniki monitoringu jakości wód Małej Panwi w profilu Czarnowąsy w 2004 roku 
 

Wskaźnik 

Wyniki badań 

wartości ekstremalne 
SE 

wartości środkowe SS 

tlen rozpuszczony mg/dm
3
 9,1 10,4 

BZT5 mg/dm
3
 5,2 2,2 

CZN mg/dm
3
 12,5 9,2 

substancje rozpuszczone mg/dm
3
 400 335 

chlorki mg/dm
3
 34 25 

siarczany mg/dm
3
 98 77 

PEW μg/cm
3
 533 478 

azot amonowy mg/dm
3
 0,71 0,37 

azot azotynowy mg/dm
3
 0,047 0,023 

azot azotanowy mg/dm
3
 4,77 2,73 

azot ogólny mg/dm
3
 6,07 3,72 

fosforany mg/dm
3
 0,34 0,05 

fosfor ogólny mg/dm
3
 0,26 0,07 

chlorofil "a" μg/dm
3
 25,1 13,6 

miano Coli μg/dm
3
 0,067 0,300 

 

   Klasyfikacji dokonano według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku 

w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu 

prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód 

(Dz.U. 2004, Nr 32, poz. 284) na podstawie oceny ogólnej 37 wskaźników: temperatura wody, 

zawiesina ogólna, odczyn, tlen rozpuszczony, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane 

po 5 dniach - BZT5, chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą nadmanganianową – 

ChZT Mn, amoniak, azot Kjeldahla, azotany, azotyny, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny, 

przewodność elektrolityczna, substancje rozpuszczone ogólne, zasadowość ogólna, siarczany, 

chlorki, wapń, magnez, chrom Cr+6, chrom ogólny, cynk, kadm, mangan, miedź, nikiel, ołów, 

rtęć, żelazo, fenole lotne, suma 2 pestycydów, substancje powierzchniowo czynne anionowe, 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, saprobowość fitoplanktonu, chlorofil „a”, liczba 

bakterii coli typu kałowego. 

 

    Oceny eutrofizacji dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. 2002, Nr 241, poz. 2093). Eutrofizacja występuje 

gdy zawartość podstawowych wskaźników eutrofizacji kształtuje się następująco: 

- fosfor ogólny – powyżej 0,25 mg/dm3 P; 

- azot ogólny – powyżej 5 mg/dm3 N; 

- azot azotanowy – powyżej 2,2 mg/dm3 N-NO3; 

 

- azotany – powyżej 10 mg /dm3 NO3; 

-      chlorofil „a” – powyżej 25mg/dm3. 
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Tabela 70. Ocena stanu wód powierzchniowych na terenie gminy Dobrzeń Wielki w 2004 roku 

Punkt monitoringowy Km Ocena ogólna Ocena eutrofizacji 

Mała Panew - Czarnowąsy 1,9 III tak 

 
Stan wód powierzchniowych kontrolowanych w wyniku prowadzenia monitoringu na rzece 

Małej Panwi w Czarnowąsach w 2004 roku określa się jako zadowalający. 
Do degradacji wód powierzchniowych przyczyniają się zrzuty ścieków komunalnych 

i przemysłowych a także zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane głównie wraz z wodami 
Odry i Małej Panwi. Według Komentarza do Mapy hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-
33-48-D Opole Północ (GEPOL Poznań 1998), na obszarze gminy Dobrzeń Wielki istnieją 
cztery ważniejsze punkty zrzutu ścieków. 

 

Tabela 71. Ważniejsze punkty zrzutu ścieków na terenie gminy Dobrzeń Wielki (według 

Komentarza do Mapy hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-48-D Opole 

Północ) 

Miejscowość Obiekt Rodzaj ścieków 
Metody 

oczyszczania 
Kierunek zrzutu 

Kup szpital komunalne mechaniczne Brynica 

Dobrzeń Wielki oczyszczalnia ścieków komunalne biologiczne Żydówka 

Brzezie PGE Elektrownia Opole 
S.A. 

mieszane mechaniczne Odra 

Czarnowąsy oczyszczalnia ścieków komunalne biologiczne Mała Panew 

 

Stan czystości wód podziemnych 

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 gminy 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. 

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 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 
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zanieczyszczeń. Natomiast oczyszczalnie ścieków, stacje paliw, bazy i składy maszyn, 

zwłaszcza te zlokalizowane w strefie zagrożenia powodziowego, są także potencjalnym źródłem 

zanieczyszczeń. Produktu 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. 
 
Stan czystości wód podziemnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki obrazują badania 

próbek w pięciu ujęciach wody na terenie gminy (Raport o stanie środowiska województwa 
opolskiego w 2004 roku). Klasyfikację wód określono na podstawie rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji 
wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. 2004, Nr 32, poz. 284). 

Tabela 72. Oznaczenia zanieczyszczeń w ujęciach wód podziemnych na terenie gminy Dobrzeń 

Wielki w 2004 r. 

 

Ujęcie 

Najwyższe wartości oznaczeń [mg/dm
3
] 

amoniak azotyny azotany żelazo mangan 

[mg/d
m

3
] 

klasa [mg/
dm

3
] 

klasa [mg/
dm

3
] 

klasa [mg/
dm

3
] 

klasa [mg/
dm

3
] 

klasa 

Chróścice 0,33 II 0,017 II 0,61 I 2,06 IV 0,10 II 

Czarnowąsy (SW1) 0,49 II 0,017 II 0,71 I 1,55 IV 0,05 I 

Czarnowąsy (SW3) 0,54 III 0,012 II 0,21 I 1,70 IV 0,05 I 

Czarnowąsy (SW 2b) 0,48 II 0,012 II 0,40 I 1,60 IV 0,04 I 

Brzezie 0,35 II 0,012 II 0,18 I 1,47 IV 0,09 II 

       

     Na terenie gminy Dobrzeń Wielki występują wody podziemne zaliczane do IV klasy. 
Decyduje o tym wysoka zawartość żelaza w wodach wszystkich ujęć. Pozostałe oznaczenia 
plasują wody ujęć głównie w II i I klasy. Na podstawie klasyfikacji wód podziemnych określa się 
ich stan jako niezadowalający. Wykorzystanie wód wiąże się z koniecznością ich odżelaziania. 
    Według informacji z Komentarza do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50000 arkusz M-
33-48-D Opole Północ (GEPOL Poznań 1998) na obszarze gminy nie ma obiektów zaliczanych 
do uciążliwych dla wód podziemnych. 

8.3. Zagrożenia dla jakości powietrza 

 

    Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie gminy Dobrzeń Wielki powodowane 

jest przede wszystkim przez emisję pyłów i gazów, pochodzących z procesów energetycznych 

i przemysłowych, emisji niskiej, komunikacji samochodowej oraz emisji niezorganizowanej. 

 

Procesy energetyczne i przemysłowe. 

 

     Procesy energetyczne i przemysłowe, prowadzone na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

dostarczają zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze spalania paliw, pyłów mechanicznych, 

związków organicznych z procesów obróbki metali i procesów spawalniczych oraz ze 

stosowania farb i lakierów. 
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    Wśród emiterów zanieczyszczeń atmosfery na terenie gminy Dobrzeń Wielki, największymi 

są PGE Elektrownia OPOLE S.A.w Brzeziu oraz Knauf Bełchatów Sp. z o.o. w Brzeziu. 

    PGE Elektrownia OPOLE S.A. w Brzeziu k/Opola to kondensacyjna elektrownią cieplna 

złożona z czterech bloków o łącznej mocy 1506 MW. Źródłem emisji zanieczyszczeń w ramach 

wytwarzania energii elektrycznej są 4 kotły opalane węglem kamiennym. Podstawowymi 

zanieczyszczeniami powstającymi podczas spalania węgla są: dwutlenek siarki, tlenki azotu, 

tlenek węgla oraz pył. Odpylanie spalin odbywa się na elektrofiltrach dwusekcyjnych, 

trzystrefowych o skuteczności odpylania 99,8%. Odsiarczanie spalin odbywa się metodą mokrą 

wapienno-gipsową firmy Saarberg Holter-Lurgi. Gwarantowana skuteczność odsiarczania 

wynosi 92%. Zastosowana technologia zapewnia również częściowe usunięcie ze spalin metali 

ciężkich oraz całkowitą redukcję chlorowodoru i fluorowodoru W celu ograniczenia emisji 

tlenków azotu stosuje się palniki niskoemisyjne, obniżające nadmiar powietrza w procesie 

spalania oraz różnicujące ilość doprowadzanego pyłu węgla do dysz palnika. Pozwala to na 

łączną redukcję tlenków azotu o około 50%. Źródłem zanieczyszczeń są również 4 kotły oraz 

awaryjny układ zasilania. Według informacji Elektrowni, łączna roczna emisja z Elektrowni 

OPOLE S.A. w 2004 r. dla poszczególnych zanieczyszczeń wynosiła: 

- pył ogółem - 335Mg; 

- dwutlenek siarki - 5084 Mg; 

- dwutlenek azotu - 11923Mg; 

- tlenek węgla - 807Mg. 

    Źródłem zanieczyszczeń, oprócz procesów spalania paliw energetycznych w kotłach 

głównych i rozruchowych, są procesy pomocnicze związane z pracami remontowo-

konserwatorskimi takie jak: spawanie, malowanie, hartowanie i odpuszczanie w oleju, mycie 

rozpuszczalnikami, kucie, ładowanie wózków akumulatorowych. Zanieczyszczeniami 

powstającymi podczas procesów pomocniczych, oprócz pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu 

i tlenków węgla, są substancje organiczne i kwasy, o emisji na poziomie (wg danych z „Wniosku 

o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Elektrowni Opole S.A.”, wrzesień 2003 r.): 

akrylaldehyd 0,054Mg/rok, butan-1-ol 0,216Mg/rok, ksylen 1,98Mg/rok, kwas siarkowy 

0,298Mg/rok, octan butylu 0,38Mg/rok, octan etylu 0,31Mg/rok, toluen 0,42Mg/rok, węglowodory 

alifatyczne 2,853Mg/rok, węglowodory aromatyczne 2,110Mg/rok. 

  NORGIPS (d. „Knauf Bełchatów”) w Brzeziu zajmuje się produkcją płyt gipsowo-kartonowych 

na bazie gipsu przemysłowego, uzyskiwanego z procesu odsiarczania spalin z Elektrowni 

Opole. Emisję substancji szkodliwych z zakładu oszacowano na poziomie określonym w decyzji 

Starosty Opolskiego nr OŚ.KAH-7644/6/04 z dnia 1.04.2004 r. ustalającej dopuszczalne rodzaje 

i ilości substancji do wprowadzania do powietrza. Łączna roczna emisja dopuszczalna wynosi: 

- dwutlenek azotu - 177,1019Mg; 

- dwutlenek siarki - 11,2219Mg; 

- pył zawieszony PM10 - 82,1022Mg; 

- tlenek węgla - 1612,7524Mg; 

- węglowodory alifatyczne - 3,2x10-5Mg; 

- węglowodory aromatyczne - 0,8231Mg; 

- aldehydy (aldehyd octowy) - 0,1561Mg; 

- butan-2-on (metyloetyloketon) - 0,2204Mg; 

- amoniak - 67,6716Mg; 

- formaldehyd - 0,0399Mg; 

- glikol dwuetylowy (etylenowy) - 0,4362Mg; 

- akroleina - 0,1561Mg; 

- opad pyłu - 168,10Mg; 

- pył ogółem - 86,247Mg. 
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Emisja niska 

    Źródłami emisji niskiej na terenie gminy Dobrzeń Wielki są indywidualne domowe systemy 

grzewcze oraz niewielkie kotłownie pracujące na potrzeby zakładów produkcyjnych i budynków 

użyteczności publicznej, opalane głównie paliwami stałymi. Źródła indywidualne pokrywają 80% 

zapotrzebowania gminy na ciepło. Odbiorcami zaopatrywanymi w ciepło ze źródeł 

indywidualnych są: budownictwo jednorodzinne (89%), przemysł i usługi (5%), budownictwo 

wielorodzinne (3%) oraz obiekty użyteczności publicznej (3%). Głównymi paliwami w źródłach 

indywidualnych paliwa stałe (91%), olej opałowy (4%), energia elektryczna (3%) i gaz płynny 

(2%). 

      Indywidualne paleniska węglowe charakteryzują się niską sprawnością oraz niepełnym 

procesem spalania, będącym źródłem nadmiernej emisji zanieczyszczeń. Także niewielka 

wysokość emitorów powoduje koncentrację zanieczyszczeń w bezpośrednim otoczeniu miejsc 

przebywania ludzi. 

      Źródło niskiej emisji, zazwyczaj dom jednorodzinny, emituje zanieczyszczenia na 

dopuszczalnym poziomie. Przekroczenia notuje się natomiast dla 99,8 percentyla ze stężeń 

maksymalnych benzo(a)pirenu w zasięgu do około 60m od emitora. Należy również wspomnieć 

iż częstym zjawiskiem jest okresowe spalanie przez mieszkańców odpadów z tworzyw 

sztucznych będących źródłem substancji chlorowcopochodnych - dioksyn i furanów. 

Przy uwzględnieniu indywidualnych źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne 

i użyteczności publicznej o łącznej mocy 32MW oraz spalania paliw o mocy zainstalowanej 

mniejszej niż 1MWt o łącznej mocy cieplnej 2,87MW, oszacowano1 emisję niską 

zanieczyszczeń do atmosfery na poziomie: 

- pył ogółem - 579,6Mg/rok; 

- dwutlenek siarki - 248,5Mg/rok; 

- dwutlenek azotu - 21,3Mg/rok; 

- tlenek węgla - 1930Mg/rok. 

Ze względu na prowadzone sukcesywnie prace w zakresie rozbudowy i modernizacji 

systemów ciepłowniczych i gazowych, w tym wymianę kotłowni węglowych na ekologiczne- 

gazowe lub olejowe, należy się spodziewać stopniowo niższych wartości emisji zanieczyszczeń. 
 

Komunikacja samochodowa 

Komunikacja samochodowa jest źródłem zanieczyszczeń: 

- gazowych pochodzących ze spalania paliw: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, pył 

PM10 (zawierający sadzę oraz śladowe ilości związków ołowiu) oraz lotne związki 

organiczne, głównie węglowodory alifatyczne; 

- pyły powstające w wyniku zużywania się nawierzchni jezdni oraz podzespołów pojazdów 

(opony, klocki hamulcowe). 

   Na wielkość emisji z komunikacji samochodowej mają wpływ stan jezdni, konstrukcja i stan 

techniczny pojazdów, rodzaj spalanego paliwa, płynność ruchu. 

   Roczną emisję zanieczyszczeń z komunikacji samochodowej na głównych drogach na 

obszarze gminy Dobrzeń Wielki oszacowano za pomocą metody zawartej w opracowaniu 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji 

emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza” w oparciu o dane natężenia 

ruchu i długości dróg, założone prędkości średnie pojazdów oraz strukturę ruchu. 

 

                                                      

1
 Według obliczeń ujętych w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 

Dobrzeń Wielki” z maja 2002 roku. 
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Tabela 73.  Szacowana emisja zanieczyszczeń z komunikacji samochodowej w gminie Dobrzeń 

Wielki 

Rodzaj zanieczyszczenia Szacowana emisja roczna [Mg] 

tlenek węgla 160,0 

benzen 1,4 

węglowodory i ich pochodne 30,5 

węglowodory alifatyczne 21,4 

węglowodory aromatyczne 6,4 

tlenki azotu 69,9 

pył całkowity zawieszony 3,8 

związki ołowiu w przeliczeniu na ołów 0,015 

tlenki siarki w przeliczeniu na dwutlenek siarki 5,2 

 

8.4. Zagrożenia akustyczne  

W gminie Dobrzeń Wielki warunki akustyczne kształtowane są przede wszystkim przez 
hałas pochodzący z transportu, głównie samochodowego, oraz działalności produkcyjnej w 
obiektach przemysłowych. 

Pełna ocena stopnia zagrożenia środowiska hałasem na terenie gminy Dobrzeń Wielki 
nie jest możliwa ze względu na brak prowadzonego monitoringu hałasu komunikacyjnego na 
terenie gminy. 

 

Hałas przemysłowy 

     Hałas przemysłowy odczuwany jest jako jeden z najbardziej dokuczliwych hałasów 

w środowisku. Jednak powoduje on uciążliwość w znacznie mniejszym wymiarze niż hałasy 

pochodzące od środków komunikacji. Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany 

indywidualnie dla każdego obiektu i zależny jest od: zastosowanych technologii, wyposażenia 

i zabezpieczenia akustycznego głównych źródeł hałasu, systemu pracy oraz funkcji 

urbanistycznych otaczających terenów i odległości od nich. Uciążliwości powodowane hałasem 

przemysłowym są sukcesywnie ograniczane. Funkcjonujący prawno – administracyjny sposób 

postępowania oraz sankcje ekonomiczne przyczyniają się do ograniczenia emisji 

ponadnormatywnych, tym samym zachowania obowiązujących standardów akustycznych. 

   

    Największym zakładem przemysłowy na terenie gminy Dobrzeń Wielki jest PGE Elektrownia 

Opole S.A.. W zakresie ochrony przed hałasem, zakład posiada kompleksowe zabezpieczenie 

przed nadmierną emisją, w formie różnego rodzaju tłumików, ścian przeciwhałasowych i izolacji 

dźwiękochłonnych. Na stan klimatu akustycznego na obszarze będącym w zasięgu 

oddziaływania Elektrowni OPOLE S.A. mają również wpływ warunki meteorologiczne oraz 

dodatkowe źródła dźwięku w granicach ustanowionej strefy ochronnej, nie będące własnością 

elektrowni (rozdzielnia WN, linie energetyczne i Knauf Bełchatów Sp. z o. o.). Przeprowadzone 

w 2001 roku obliczenia propagacji hałasu wykazały, że dominującymi źródłami hałasu na 

terenie elektrowni są chłodnie kominowe i wentylatory spalin. W mniejszym stopniu na 

środowisko oddziałują: urządzenie nawęglania, transformatory blokowe, wentylatory podmuchu 

i urządzenia instalacji spalin. Źródłem hałasu jest również proces przetaczania, rozładunku 

wagonów w wywrotnicach i hałas ten jest zaliczany do hałasu przemysłowego pochodzącego 
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od elektrowni. Hałas, którego źródłem są przyjazdy, odjazdy oraz formowanie składów na 

bocznicy kolejowej zalicza się do hałasu pochodzącego od linii kolejowych. 
 

Hałas komunikacyjny 

Dominującym źródłem hałasu w środowisku jest ruch drogowy, a lokalnie także ruch 

kolejowy. O wielkości poziomu hałasu z tych źródeł decydują: 

- natężenia ruchu; 

- prędkość pojazdów; 

- stan techniczny pojazdów; 

- stan nawierzchni dróg; 

- płynność ruchu; 

- nachylenie jezdni; 

- kultura jazdy kierowców. 

Hałas drogowy jest jednym z najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku, przede 

wszystkim ze względu na powszechność jego występowania. Obszarami uciążliwymi pod 

względem hałasu drogowego mogą być główne trasy przechodzące przez gminę, obciążone 

znacznym ruchem. Poziomy dźwięku środków komunikacji są duże i wynoszą 75 – 90 dB. 

W ostatnich latach zwiększa się liczba mieszkańców wsi zagrożonych hałasem 

komunikacyjnym ze względu na znaczne zwiększenie się ruchu tranzytowego przez Polskę, 

w tym przez region opolski. Uciążliwy jest zwłaszcza transport ciężarowy, odbywający się 

często w nocy. 

 

Sieć drogowa na terenie gminy Dobrzeń Wielki tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, 

powiatowe oraz gminne. Do dróg o największym natężeniu ruchu, przebiegających przez teren 

gminy należą:  

- droga wojewódzka nr 454 relacji Opole – Pokój – Namysłów, (natężenie ruchu 4111 

pojazdów/dobę), 

- droga wojewódzka nr 457 relacji Brzeg – Dobrzeń Wielki, (natężenie ruchu 3207 

pojazdów/dobę), 

- droga wojewódzka nr 461 relacji Kup – Jełowa, (natężenie ruchu 786 pojazdów/dobę), 

- droga wojewódzka nr 464 relacji Narok – rz. Odra - Chróścice, (natężenie ruchu 350 

pojazdów/dobę), 

- droga wojewódzka nr 465 relacji (droga nr 459) – rz. Odra – Dobrzeń Mały (droga nr 454), 

(natężenie ruchu 350 pojazdów/dobę), 

- drogi powiatowe nr: 1344 O, 1702 O, 1703 O, 1707 O, 1708 O, 1723 O, 1724 O, 1725 O, 

1765 O (średnie natężenie ruchu wynosi 1 518 pojazdów/dobę). 

 

Teren gminy Dobrzeń Wielki przecina zelektryfikowana linia kolejowa Opole- Jelcz- 

Laskowice- Wrocław. Zagrożenie hałasem z transportu kolejowego ma charakter liniowy i jest 

znacząco odczuwalne w najbliższym otoczeniu torowisk. Jednak zagrożenie hałasem 

kolejowym jest niższe od hałasu drogowego i utrzymuje się od dawna na tym samym poziomie. 

Ograniczenie emisji hałasu jest możliwe poprzez modernizację linii kolejowych, która powoduje 

zmniejszenie poziomów hałasu średnio o 4-6dB oraz przez wymianę taboru kolejowego i 

właściwe utrzymanie torowisk, mogące zredukować hałas o około 10dB. 

 

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; 
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- strefę uciążliwości drogi wyznaczoną położeniem linii uciążliwości drogi. 

 

Zasięgi odległości zabudowy dla poszczególnych typów dróg, zapewniające w większości  

zachowanie standardów akustycznych, przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 74.  Minimalne odległości dróg publicznych od istniejących i planowanych budynków z 

pomieszczeniami na pobyt ludzi 

Typ drogi 

Klasa 

techniczna 

drogi 

Od obiektów mieszkaniowych i 

użyteczności publicznej [m] 

Od budynków 

szpitalnych 

i wymagających 

szczególnej 

ochrony [m] 
jednokondygnacyjne wielokondygnacyjne 

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 

 

8.5. Inne zagrożenia 

Z innych zagrożeń wymienić należy: 

 zagrożenia pożarowe, 

 zagrożenia związane ze skutkami innych klęsk żywiołowych takich jak huragany, 

śnieżyce itp., 

 zagrożenia związane z magazynowaniem i transportem niebezpiecznych środków 

chemicznych i toksycznych środków przemysłowych, 

 zagrożenia związane z bliskim sąsiedztwem torów kolejowych, a mianowicie: wstrząsy i 

wibracje od przejeżdżających pociągów, iskrzenie i pylenie, możliwość skażenia terenu 

poprzez np. rozszczelnianie taboru, 

 zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, głównie leśnictwa, 

 urządzenia  energetyki  i  gazownictwa, szczególnie sieci wysokiego napięcia i ciśnienia 

(oddziaływania sieci i zagrożenia awarią i wybuchem), 

 dzikie wysypiska odpadów, 

 bezpieczeństwa mieszkańców (przestępczość). 

8.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

    Nadleśnictwa Kup i Opole, do których należą lasy znajdujące się na terenie gminy Dobrzeń 

Wielki zaliczają się do I kategorii zagrożenia pożarowego. Zlokalizowane na terenie 

Nadleśnictw punkty czerpania wody są wystarczające do celów pożarowych. W pięciu wsiach 

gminy: Dobrzeń Wielki, Chróścice, Czarnowąsy, Dobrzeń Mały i Kup znajdują się jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

    Obiekty budowlane na terenie  gminy Dobrzeń Wielki w większości wykonane są z 

materiałów niepalnych. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych lub 

gospodarstwach rolnych korzystających z gazu może wystąpić zagrożenie związane z 
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wybuchem gazu. Do północnej części Dobrzenia Wielkiego, do Brzezia, Kup  

i Chróścic doprowadzono gaz ziemny i obecnie trwa dalsza rozbudowa sieci. Część 

gospodarstw domowych posiada również butle gazowe. Mogą one spowodować duże 

zagrożenie w przypadku rozszczelnienia butli lub instalacji gazowych.11 

      W gminie funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Wszystkie 

oddziały są ze sobą w stałej łączności. Jednostka Państwowej Straży Pożarnej (PSP), 

obsługująca rejon gminy usytuowana jest w Opolu. W 2004 roku Jednostka PSP z Opola 

odnotowała 98 interwencji na terenie gminy. 

System gminnej ochrony przeciwpożarowej wzbogaca 5 strażnic OSP zlokalizowanych w 

następujących miejscowościach: 

 Dobrzeń Wielki; 

 Dobrzeń Mały; 

 Czarnowąsy; 

 Chróścice; 

 Kup. 

Wyposażenie techniczne miejscowych jednostek OSP obejmuje między innymi: 

- samochody 

- samochody ratownicze wyposażony w motopompę, sprzęt do ratownictwa drogowego i 

sprzęt medyczny; 

- motopompy; 

- agregaty prądotwórcze; 

- łodzie stalowe i silnikowe 

- pontony z silnikiem; 

- piły spalinowe, 

- przecinarkę do betonu i stali, 

Statystycznie w ciągu roku miejscowe OSP odnotowują około 30 akcji na terenie gminy. 
 

Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego12 

     W lasach na terenie gminy Dobrzeń Wielki kumulują się różne negatywne zjawiska 

pochodzenia biotycznego i antropogenicznego, wpływające na ogólne osłabienie istniejących 

drzewostanów i całych ekosystemów leśnych. Głównym źródłem zagrożenia dla lasów są 

przede wszystkim gazowe i pyłowe zanieczyszczenia powietrza emitowane przez przemysł 

(dwutlenek siarki, związki azotu i fluoru), a także wiatry huraganowe i szkodniki. Te wszystkie 

niekorzystne czynniki oddziałujące na lasy gminy Dobrzeń Wielki spowodowały degradacje 

drzewostanu leśnego i zakwalifikowanie lasów do I kategorii uszkodzeń przemysłowych 

(„Operat urządzeniowy gospodarstwa leśnego Kup”). 

       

     Mimo pogarszającego się stanu zdrowotnego drzewostanu na rozpatrywanym obszarze 

ekosystemy leśne nadal zachowują swoje najistotniejsze walory krajobrazowe, kulturowe i 

społeczne. Spełniają one ważną rolę gleboochronną a także modyfikują klimat w skali całego 

regionu. Walory zasobów leśnych stanowią naturalny potencjał rozwoju turystyki.  
 

Bezpieczeństwo. 

    Stan bezpieczeństwa w gminie w znacznym stopniu jest zdeterminowany przez 

funkcjonowanie stosownych jednostek powołanych w tym celu. Rejon gminy podlega 

Komisariatowi Policji zlokalizowanemu w Dobrzeniu Wielkim. Do obsługi poszczególnych 

rejonów gminy oddelegowanych jest 5 funkcjonariuszy. Policjanci obsługujący obszar gminy 

Dobrzeń Wielki dysponują pojazdami służbowymi.  

                                                      

11
 POŚ 

12
 POŚ 
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Tabela 75. Gmina Dobrzeń Wielki – przestępczość w latach 1996 i 2004 

Zdarzenie Rok 1996 Rok 2004 

Przestępstwa stwierdzone 412 691 

Przeprowadzone dochodzenia 245 515 

Wykrywalność przestępstw 54 % 58 % 

Wykroczenia 101 500 

Postępowania w sprawach o wykroczenia 55 94 

Mandaty karne 46 406 

 

  Powyższe dane wskazują na znaczny wzrost przestępczości na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

w ciągu ostatnich lat. Jedynym pozytywnym wskaźnikiem jest wzrost wykrywalności 

przestępstw z 54 % w 1996 roku do 58 % w roku 2004. Należy zaznaczyć, że zdecydowana 

większość przestępstw na terenie gminy to kradzieże oraz włamania i są one dokonywane 

przez osoby spoza gminy. Zamożność lokalnej społeczności „przyciąga” niestety rzesze 

złodziei, liczących na „łupy” w postaci dóbr konsumpcyjnych o znacznej wartości. 
 

Tereny położone w strefie od gazociągu wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjno – 

pomiarowych – zagrożenie awarią, wybuchem 

    Strefy dotyczące gazociągów wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjno – pomiarowych regulują 

stosowne przepisy ustawy prawo budowlane. 

     Przez teren gminy Dobrzeń Wielki przebiega odgałęzienie od gazociągu wysokoprężnego 

DN 200 PN 6,3 MPa relacji: Kluczbork – Opole – Przywory do stacji redukcyjno – pomiarowej 

(SRP) Norgips Brzezie. Stacja redukcyjno - pomiarowa Norgips Brzezie charakteryzuje się 

przepustowością Q = 6000m³/h. Dla sieci gazowej zgodnie z przepisami szczególnymi należy 

określić strefę ochronną wyznaczoną przez odległości podstawowe zgodnie z tabelą poniżej. 

Tabela 76. Zasięg stref wzdłuż gazociągów wysokiego ciśnienia. 

 

Rodzaj obiektu terenowego 

Zasięg strefy ochronnej 

dla gazociągu o 

parametrach: 

- średnica DN ≤300 

- ciśnienie PN=6,3MPa 

odległość od gazociągu do 

Miasta i zespoły wiejskich budynków 

mieszkalnych o zwartej zabudowie 
25m linii zwartej zabudowy 

Budynki użyteczności publicznej 35m granicy terenu 

Budynki mieszkalne zabudowy jedno- 

i wielorodzinnej 
20m rzutu budynku 

Wolnostojące budynki niemieszkalne 15m rzutu budynku 

Zakłady przemysłowe 25m granicy terenu 

Parkingi 20m granicy terenu 
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Tereny położone w strefie uciążliwości od linii i urządzeń elektroenergetycznych – 

zagrożenie polami elektromagnetycznymi 

    Obecnie na terenie gminy Dobrzeń Wielki znajdują się następujące sieci wysokiego napięcia 

400 kV relacji: Dobrzeń – Pasikurowice, Dobrzeń – Wielopole, Dobrzeń – Rokitnica, Dobrzeń – 

Ząbkowice. Linie te stanowią ważne elementy sieci przesyłowej krajowego systemu 

elektroenergetycznego i umożliwiają wyprowadzenie mocy elektrycznej z Elektrowni Opole oraz 

tranzyt mocy. 

   Ponadto przez teren gminy przebiegają linie 110 kV relacji: 

- Dobrzeń – Borki o długości 4310m; 

- Borki – Pokój o długości 7377m; 

- Dobrzeń – Groszowice o długości 5404 m; 

- Dobrzeń – Sudecka o długości 5404 m; 

- Dobrzeń – Ozimek 1 o długości 2881 m; 

- Dobrzeń – Ozimek 2 o długości 2879 m; 

- Dobrzeń – Hermanowice o długości 7509 m; 

- Dobrzeń – Siołkowice o długości 7507 m; 

- Dobrzeń – Zakrzów o długości 3041 m; 

- Zakrzów – Harcerska o długości 427 m; 

- Harcerska – Groszowice o długości 539 m; 

- Dobrzeń – Gosławice o długości 3986 m. 

        Rozprowadzenie energii po sołectwach odbywa się poprzez sieci średniego napięcia SN 

15 kV oraz sieci niskiego napięcia 1 kV. 

    Ponadto w miejscowości Dobrzeń Mały znajduje się główny punkt zasilania (GPZ) 400/110 

kV. 

     Wzdłuż linii 400 kV należy przestrzegać ograniczeń w użytkowaniu terenu o szerokości 90 m 

(po 45m od osi linii). Dla terenu znajdującego się w granicach podanych wielkości obowiązują 

następujące ustalenia: 

- zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi przez 

czas dłuższy niż 8 godzin na dobę; 

- dopuszcza się realizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą, w których 

pobyt ludzi nie przekracza 8 godzin, przy spełnieniu wszystkich wymagań Polskiej Normy 

PN–E–05100 z 1 marca 1998 roku „Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie 

i budowa”. W tych przypadkach konieczne jest uzgodnienie warunków lokalizacji 

projektowanych obiektów z właścicielem przedmiotowej linii. 

 

Dla napowietrznych linii elektrycznych i elektroenergetycznych do 110 kV strefa znajduje się 

mniej więcej w pasie o szerokości 25 – 40 m. Stacje transformatorowe powinny mieścić się w 

rezerwowanym pod nie obszarze o wymiarach 150 m x 80 m. Wszelkie zmiany 

zagospodarowania terenu pod linią 110 kV oraz w odległościach poziomych mniejszych niż 15 

m od skrajnych przewodów linii należy projektować w oparciu o normę PN-E-05100-1, ustawę z 

dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) 

oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

11.08.1998 r. (Dz. U. Nr 107 poz. 676) i uzgodnić z właściwym zakładem energetycznym.      

Natomiast wzdłuż linii 15 kV oraz 1 kV proponuje się pozostawienie pasów wolnych od 

zagospodarowania i zadrzewienia o szerokości odpowiednio: 16 m i 4 m (po 8 m i 2 m od osi 

linii) wzdłuż urządzeń. Są to tak zwane strefy techniczne, umożliwiające eksploatację sieci 

napowietrznych z uwzględnieniem dojazdu do stanowisk słupowych. 
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9.  STAN PRAWNY GRUNTÓW 

    W gminie Dobrzeń Wielki większość gruntów stanowi własność prywatną (51,29%). Następną 

co do powierzchni grupę stanowią grunty będące własnością Lasów Państwowych. Najmniejszą 

powierzchnię zajmują grunty należące do Agencji Nieruchomości Rolnych i grunty pozostałe. 

Tabela 77. Gmina Dobrzeń Wielki – struktura własności gruntów w 2005 roku. 

Własność Powierzchnia 

(ha) 

Struktura  

(%) 

Lasy Państwowe 3406 37,26 

Agencja Nieruchomości Rolnych  180 1,97 

Elektrownia Opole 397 4,34 

Grunty gminne 291 3,18 

Grunty prywatne 4689 51,29 

Pozostałe grunty 179 1,96 

 

Rysunek 8. Gmina Dobrzeń Wielki – struktura własności gruntów (2005 r.) 
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10. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW ODRĘBNYCH  

 
    Należy zapewnić przewidywaną prawem ochronę wszystkim elementów środowiska i 

obiektów opisanych w odpowiednich rozdziałach niniejszego opracowania. Istnienie na 

omawianym terenie rozbudowanej infrastruktury technicznej stwarza dodatkowe ograniczenia. 

Wymagają one zapewnienia dodatkowych stref ochronnych oraz w razie stwierdzenia takiej 

potrzeby – utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania. 

10.1. Ochrona przyrodniczo – rolnicza 

    Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki ochronie przyrodniczo – rolniczej podlegają: 

1) Stobrawski Park Krajobrazowy; 

2) NATURA 2000 „Grądy Odrzańskie”; 

3) pomniki przyrody; 

4) tereny leśne; 

5) cały areał gruntów ornych, łąk i pastwisk zaliczanych do klas bonitacyjnych od III do IVa; 

6) grupy śródpolnej zieleni wysokiej; 

7) istniejące ciągi zadrzewione; 

8) ciągi ekosystemów wodno – łąkowych wzdłuż cieków; 

9) zieleń urządzona;  

10) gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych; 

11) obszary proponowane do objęcia ochroną: 

 a) pomniki przyrody: 

  - dąb szypułkowy w miejscowości Czarnowąsy, 

  - lipa drobnolistna w miejscowości Borki, 

  - dąb szypułkowy na południe od wsi Otok; 

b) użytki ekologiczne: 

  - „Nadwodnik”, 

  - „Ziemowit”, 

  - „Osoka”, 

  - „Bobrek”; 

c) zespoły przyrodniczo krajobrazowe: 

  - „Stawki”, 

d) stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej: 

  - „Wydma”, 

  - „Terasa”, 

  - „Starorzecze koło Chróścic”, 

  - „Starorzecze koło Dobrzenia Wielkiego”, 

  - „Starorzecze koło Niewodnik”, 

  - „Starorzecze koło Żelaznej”. 

10.2. Ochrona wód podziemnych 

   Z uwagi na przewodność hydrauliczną, wydajność potencjalną studni oraz ryzyko zagrożenia 

zasobów wodnych, na obszarze gminy Dobrzeń Wielki wyodrębniono, zgodnie z regionalizacją 

hydrogeologiczną A.S. Kleczkowskiego (1990) trzy główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP). 

Są to: 

- GZWP nr 323: Subzbiornik rzeki Stobrawa, obejmujący północno – zachodnie oraz 

centralne rejony gminy Dobrzeń Wielki, wymagający najwyższej ochrony (ONO); 

- GZWP nr 333: Opole – Zawadzkie, obejmujący południowe krańce gminy Dobrzeń Wielki, 

wymagający najwyższej ochrony (ONO); 
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- GZWP nr 335: Krapkowice – Strzelce Opolskie, obejmujący południową oraz centralną 

część gminy z północną granicą na rzece Brynicy, wymagający wysokiej ochrony (OWO); 

- GZWP nr 336: Niecka Opolska, obejmujący południową część gminy Dobrzeń Wielki, 

wymagający wysokiej ochrony (OWO). 

  Równie ważna i znacząca w skali regionu jest czwartorzędowa struktura wodonośna „Dolina 

Kopalna Małej Panwi” nie rozpoznana jeszcze dostatecznie w latach 80-tych XX w. gdy 

wyodrębniano główne zbiorniki wód podziemnych. Według kryteriów przyjętych dla oceny 

stopnia zagrożenia GZWP – „Dolina Kopalna Małej Panwi” z uwagi na brak dostatecznej izolacji 

powinna być zaliczona w całości do do obszarów najwyższej ochrony (ONO). 

 

   Na obszarze 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. 

 

  Na obszarze OWO należy zakazać lub ograniczyć budowę obiektów produkcyjnych 

stwarzających zagrożenia dla środowiska, budowy składowisk i wylewisk odpadów 

komunalnych i przemysłowych oraz oczyszczalni ścieków, lokalizacji i eksploatacji ferm 

hodowlanych stosujących technologie szczególnie dla środowiska, a także innej działalności 

gospodarczej mogącej spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów i wód powierzchniowych 

oraz podziemnych (Oleszczuk 1999). 

10.3. Ochrona wód powierzchniowych 

   Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U nr 115 poz. 1229 

z późniejszymi zmianami) należy przestrzegać między innymi: 

- zakazu gromadzenia nieruchomości w odległości 1,5m od krawędzi cieków; 

- zakazu uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej 

niż 3m od stopy wału, a także wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, 

sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału 

przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej. 

10.4. Ochrona przeciwpowodziowa 

   Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, które w przypadku gminy Dobrzeń Wielki 

stanowią tereny zalewowe rzek Odry, Małej Panwi oraz Brynicy, należy uwzględnić wymagania 

wynikające z art. 40 oraz art. 88l ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity 

Dz. U. z dnia 9 lutego 2012 r. poz. 145) zakazujące między innymi: 

- lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

- gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 

materiałów, które mogą zanieczyścić wody; 

- prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich 

składowania; 

- wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych; 

- sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wikliny i elementów obudowy 

biologicznej dna dolin i obiektów przeciwpowodziowych; 

- zmiany ukształtowania terenu; 

- składowania materiałów oraz wykonywania innych robót i czynności, które mogłyby utrudnić 

ochronę przed powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości wód. 
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10.5. Ochrona kulturowa 

   Na terenie gminy Dobrzeń Wielki ochronie kulturowej podlegają obiekty i obszary zabytkowe, 

stanowiska archeologiczne i strefy ochrony konserwatorskiej, wyszczególnone w rozdziale II 

punkt 5. „Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” : 

- obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego; 

- stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego; 

- obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków ; 

- udokumentowane stanowiska archeologiczne znajdujące się w gminnej ewidencji 

zabytków; 

- strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

 

  Szczegółowy zakres i sposób ochrony dziedzictwa kulturowego zawarto w „Gminnym 

programie opieki nad zabytkami Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 – 2014”, przyjętym uchwałą 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr VII/63/2011 z dnia 12 maja 2011 r. 

 
10.6. Ochrona ujęć wody 

  Na terenie gminy Dobrzeń Wielki zostały wyznaczone bezpośrednie i pośrednie strefy 

ochronne ujęć wód podziemnych. Zlokalizowane są one przy: 

- SUW Brzezie, 

- SUW Chróścice, 

- SUW Czarnowąsy. 

 

     Dla ujęcia wód podziemnych w Brzeziu ustanowiono na mocy decyzji Wojewody 

Opolskiego nr OŚ-III/6210/64/95 z dnia 18.07.1995 r. strefy ochrony: 

• bezpośredniej dla studni Nr 1 i Nr 2 w granicach istniejącego ogrodzenia stacji 

wodociągowej, 

• pośredniej – teren wewnętrzny o promieniu 510 m oraz teren zewnętrzny o promieniu 

840 m od studni. 

 
    Dla ujęcia wód podziemnych w Chróścicach ustanowiono na mocy decyzji Wojewody 

Opolskiego nr OŚ-III/6210/278/91 z dnia 20.11.1991 r. strefę ochrony ujęcia: 

• bezpośredniej, dla studni nr 1 i nr 2 w granicach istniejącego ogrodzenia, 

• teren ochrony zasobów wodnych dla studni: 

- nr 1 o promieniu 2R = 498 m od osi studni, 

- nr 2 o promieniu 2R = 744 m od osi studni,  

   Wewnętrznego i zewnętrznego terenu ochrony pośredniej nie wyznaczono z uwagi na 

korzystną budowę geologiczną.     

 
    Dla ujęcia wód podziemnych w Czarnowąsach na mocy decyzji Wojewody Opolskiego nr 

OŚ-III/6210/184/97/mk z 1997 r. ustanowiono strefy ochrony bezpośredniej: 

- dla studni nr III w granicach istniejącego ogrodzenia o wymiarach 18 x 16m, 

- dla studni nr IIa i I bis w granicach istniejącego ogrodzenia o wymiarach 70 x 50m. 

    Wewnętrznego i zewnętrznego terenu ochrony pośredniej nie wyznaczono z uwagi na 

korzystną budowę geologiczną.  

     

   Na wszystkich ustanowionych terenach ochrony bezpośredniej dozwolone jest użytkowanie 

gruntów tylko do celów związanych z eksploatacją urządzeń służących do ujęcia i poboru wody. 

Ponadto należy przestrzegać następujących postanowień: 

- odprowadzanie wód opadowych tylko w taki sposób aby nie mogły one przedostać się do 

urządzeń służących do poboru wody; 

- zagospodarowanie terenu zielenią; 

- ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych stale przy 

urządzeniach służących do poboru wody. 
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  Na terenie wewnętrznym ochrony pośredniej wokół ujęcia w Brzeziu zabroniono wykonywania 

robót i czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody, a w 

szczególności: 

- wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi 

- rolniczego wykorzystania ścieków, 

- przechowywania i składowania materiałów promieniotwórczych, 

- stosowania chemicznych środków ochrony roślin, 

- budowy osiedli mieszkaniowych, 

- budowy dróg publicznych,  

- wydobywania kopalin, 

- wykonywania robót melooracyjnych i wykopów ziemnych, 

- wykonywania odwodnień budowlanych  i górniczych, 

- lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm hodowlanych, 

- lokalizowania nowych ujęć wody nie związanych z ujęciem wody Brzezie. 

 

Na terenie zewnętrznym ochrony pośredniej wokół ujęcia w Brzeziu zabroniono: 

- wprowadzania ścieków do ziemi, 

- rolniczego wykorzystywania ścieków, 

- składowania materiałów promieniotwórczych, 

- lokalizowania magazynów materiałów ropopochodnych i substancji chemicznych, 

- lokalizowania wysypisk i wylewisk komunalnych, 

- lokalizowania zakładów przemysłowych, 

- lokalizowania nowych ujęć wodyz wyjątkiem studni zastępczych i awaryjnych związanych z 

ujęciem Brzezie, 

- wydobywania kopalin,  

 Generalnie zastrzeżono w decyzji że wydobywania kopalin zabroniono w zasięgu całej strefy  

ochrony pośredniej (wewnętrznej i zewnętrznej) uwagi na brak izolacji od powierzchni terenu. 

Wyjątkowo zezwolono na eksploatację piasków i żwirów z północnej części złoża kruszywa 

naturalnego „Brzezie – Zachód”, położonej na skraju terenu zewnętrznego ochrony pośredniej. 

Eksploatację tą zakończono ok. 2005 r.  

 

Na terenie ochrony zasobów wodnych mogą obowiązywać zakazy: 

- wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych; 

- rolniczego wykorzystywania ścieków; 

- lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt; 

- lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych i chemicznych oraz rurociągów do 

ich transportu; 

- lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych; 

- lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt. 

  Ponadto należy ograniczyć stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. 
 

 W związku z aktualizacją przepisów ustawy – Prawo wodne, wprowadzoną ustawą z dnia 5 
stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32 
poz. 159) – wymienione wyżej strefy ochronne ujęć wód w gminie Dobrzeń Wielki, podobnie jak 
wszystkie strefy ustanowione przed dniem 1.01.2002 r., wygasły z dniem 31 grudnia 2012 r.  
Zarządcy ujęć już w 2012 r. wystąpili do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu z udokumentowanymi wnioskami o ustanowienie nowych stref ochronnych.  
Zakończenie procedur związanych z ustanawianiem nowych stref przewidywane jest w 2013 r.  
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10.7. Cmentarze – strefy ochrony sanitarnej 

  Na terenie gminy Dobrzeń Wielki funkcjonuje 5 cmentarzy parafialnych. Zlokalizowane są 

w miejscowościach: Chróścice, Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kup i Świerkle. 

 

Minimalne odległości terenów od granicy cmentarzy podaje Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Komunalnej w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są 

odpowiednie na cmentarze, z dnia 25 sierpnia 1959 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 315). Wynoszą one: 

- 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. 

10.8. Obiekty wojskowe i obrony cywilnej 

   Ochronie podlegają obiekty obrony cywilnej: 

- studnie zapasowe; 

- obiekty wojskowe istotne dla bezpieczeństwa kraju. 

Parametry ochronne tych obiektów określają właściwe organy wojskowe i obrony cywilnej. 

 

Obrona cywilna na terenie gminy Dobrzeń Wielki posiada następujące studnie awaryjne, 

przeznaczone do wykorzystania w razie potencjalnych zagrożeń: 

- Dobrzeń Wielki ul. Opolska 53 – wydajność 25 m³/h; 

- Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 113 – wydajność 6 m³/h; 

- Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 120 – wydajność 7 m³/h; 

- Kup – ul. Miarki 6 (szpital) – wydajność 7 m³/h. 

10.9. Pozostałe obiekty chronione 

  Dla obiektów takich jak oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych i 

przemysłowych, baz maszynowych, zakładów przemysłowych, ferm hodowlanych, stacji paliw 

płynnych – strefy ochronne wyznaczane są indywidualnie. W bezpośrednim sąsiedztwie 

obiektów i terenów  chronionych może być wprowadzony zakaz lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej, obiektów służby zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji oraz innych budynków 

użyteczności publicznej. Wskazane jest tworzenie pasów zieleni izolacyjnej. 

 

 

 

11. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ 
GEOLOGICZNYCH 

 

    Na terenie gminy brak jest obszarów narażonych na występowanie naturalnych zagrożeń 

geologicznych, brak jest obszarów zagrożonych naturalnym osuwaniem się mas ziemnych.  
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12.  WYSTĘPOWANIE ZŁÓŻ KOPALIN  

12.1. Udokumentowane złoża kopalin 

Tabela 78. Charakterystyka złóż kopalin w gminie Dobrzeń Wielki (31.12.2011 r.) 

Nazwa złoża 
Rodzaj 

kopaliny 

Stan  

zagospodarowania 

Zastosowanie 

kopaliny 

Przyczyny 

konfliktowości złoża 

„Dobrzeń” wme N Sc Gl, Zb 

„Groszowice II - Wróblin wme N Sc Zb 

„Chróścice – Siołkowice” pż N Skb - 

„Siołkowice 2” pż, p ZWB Skb, Pf - 

„Chróścice” p, pż Z Skb Ls 

„Brzezie – Elektrownia” p, pż G Skb, Sd - 

„Brzezie - Zachód” pż Z Skb, Kf Och 

„Chróścice 3” pż N Skb Och 

„Chróścice 4” pż G Skb - 

OBJAŚNIENIA: 

RODZAJ KOPALINY: pż – piaski i żwiry, g(gc) – gliny ceramiki budowlanej, wme – wapienie i margle, p 

– piaski; 

STAN ZAGOSPODAROWANIA: N – niezagospodarowane, G – zagospodarowane, Z – zaniechane, 

ZWB – złoże wykreślone z bilansu zasobów; 

ZASTOSOWANIE KOPALINY: Skb – kruszywo budowlane, Kf - kruszywo filtracyjne, Pf- piaski 

formierskie, Scb – ceramika budowlana, Sd – drogowe, Sc – cementowe; 

PRZYCZYNY KONFLIKTOWOŚCI ZŁOŻA: Gl – ochrona gleb, Ls-ochrona lasów, Och-obszary 

chonione, Zb- zabudowa. 

 

Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki aktualnie udokumentowane są złoża kopalin: 
1. „Dobrzeń” - złoże wapieni i margli przemysłu cementowego, położone w miejscowości 

Dobrzeń Wielki. Udokumentowane jest w kategorii C1 na powierzchni 39,8 ha (Ślusarczyk, 

1960). Zasoby wynoszą 13800 tys. Mg, średnia miąższość kopaliny - 39,7m. W nadkładzie 

o średniej grubości 0,3 m występują gleba i gliny. Stosunek grubości nadkładu do 

miąższości złoża (N/Z) ma wartość 0,01. Parametry jakościowe wapieni i margli są 

następujące (wartości średnie): zawartość CaO – 44,5%, moduł krzemowy – 2,6, moduł 

glinowy – 3,4. Na powierzchni złoża występują gleby chronione klas I – IVa. W klasyfikacji 

sozologicznej złoże uznano za konfliktowe. Nie przewiduje się eksploatacji tego złoża ze 

względu na konflikt z istniejacymi uwarunkowaniami (tereny rozwojowe Dobrzenia 

Wielkiego) oraz znaczną odległość od zakładów przemysłu cementowego.  
2. „Groszowice II – Wróblin” - złoże wapieni i margli przemysłu cementowego, położone w 

Krzanowicach, na pograniczu gminy Dobrzeń Wielki i m. Opola. Udokumentowano je w 

1959 r. na powierzchni 63,8 ha, w tym ok. 30 ha w ginie Dopbrzeń Wielki. Na powierzchni 

złoża występują gleby chronione klas I – IVa. W klasyfikacji sozologicznej złoże uznano za 
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konfliktowe. Nie przewiduje się eksploatacji tego złoża ze względu na konflikt z istniejacym 

zagospodarowaniem (północna obwodnica drogowa m. Opola, linia kolejowa Opole – 

Wrocław Brochów, tereny rozwojowe Opola i Krzanowic) oraz odległość od zakładów 

przemysłu cementowego.  
3. „Chróścice – Siołkowice” - złoże kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego, położone 

częściowo (ok. 90 ha) w północno – zachodniej części gminy. Pozostała część tego złoża  

      zlokalizowana jest w sąsiedniej gminie Popielów. Zasoby udokumentowano w kategorii C1 i 

B (Baranowski, 1995). Powierzchnia całego złoża wynosi 245,6 ha, zasoby 19455 tys. Mg, 

średnia miąższość kopaliny 5,0 m. W nadkładzie o średniej grubości 1,2 m występują: 

gleba, piaski, mułki i gliny. Stosunek N/Z ma wartość 0,22. Kopalina zawiera średnio: 

52,9% frakcji piaszczystej o średnicy poniżej 2 mm, 0,8% pyłów mineralnych, a 

mrozoodporność (ubytek masy) 0,53%. Piaski i żwiry są przydatne na potrzeby 

budownictwa. Złoże jest zawodnione. W klasyfikacji sozologicznej zaliczone zostało do 

małokonfliktowych. 
4. „Siołkowice 2” - złoże kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego z towarzyszącymi 

piaskami formerskimi, którego niewielki zalesiony fragment (ok. 4 ha) znajduje się na 

terenie gminy Dobrzeń Wielki. Pozostała część tego złoża leży po stronie gminy Popielów. 

Złoże rozpoznano w kategorii C1 (1973 tys. Mg w 1993 r.). Zajmowało pierwotnie 

powierzchnię 25,0 ha (Baranowski, 1979). Czwartorzędowe piaski i żwiry rzeczne posiadają 

miąższość 2,5 – 5,2 m, średnio 3,9 m. W ich stropie występują piaski kwarcowe o średniej 

miąższości 1,8 m, uznane za kopalinę towarzyszącą. Nadkład złoża o średniej grubości 0,4 

m stanowi warstwa gleby i piaski zanieczyszczone organicznie. W spągu złoża występują 

iły trzeciorzędowe. Stosunek N/Z ma wartość 0,11. Piaski i żwiry zawierają średnio: 52,3% 

ziaren o średnicy poniżej 2 mm, 0,5% pyłów mineralnych, 6,1% ziaren nieforemnych i 

płaskich, 2,6% ziaren słabych i zwietrzałych, 0,05% siarki całkowitej w przeliczeniu na SO3. 

Ich mrozoodporność wynosi 0,06%. Parametry kruszywa pod kątem wykorzystania ich jako 

piaski formierskie są następujące: 95,1 – 95,6% - SiO2, 0,0–0,65% węglanów i 0,2 – 1,0% 

lepiszcza. Ich temperatura spiekania wynosi 1350ºC. Piaski i żwiry są przydatne na 

potrzeby budowlane i do celów produkcji żwirów filtracyjnych, a piaski formierskie mogą 

znaleźć zastosowanie w odlewnictwie. Złoże jest zawodnione i należy do 

małokonfliktowych. W 2008 r. na wniosek użytkownika złoże „Siołkowice 2” wykreślono z 

krajowego bilansu zasobów kopalin. 
5. „Brzezie – Elektrownia” - złoże piasków rzecznych, udokumentowane w kategorii C1. 

Pierwotnie zajmowało powierzchnię 8,2 ha (Szczygielski, 1994). Jego miąższość wynosi 2,6 

– 8,8 m, średnio 4,3 m. Nadkład o średniej grubości 0,7 m stanowią torfy i gliny pylaste. 

Stosunek N/Z ma wartość 0,16. Kopalina zawiera: 34,3 – 97,8%, średnio 76,2% ziaren o 

średnicy poniżej 2 mm, 0,3 – 7,9%, średnio 2,5% pyłów mineralnych i średnio 0,04% siarki 

całkowitej w przeliczeniu na SO3. Kopalina jest przydatna na potrzeby budownictwa i 

drogownictwa. Złoże jest częściowo zawodnione i zostało zaliczone do małokonfliktowych. 

Zasoby dostępne złoża „Brzezie Elektrownia” są już na wyczerpaniu (aktualne – 103 tys. 

Mg), zakończenie eksploatacji nastąpi ok. 2018 r. 
6. „Brzezie – Zachód” – złoże kruszywa piaszczysto-żwirowego, położone bezpośrednio na 

zachód od złoża „Brzezie-Elektrownia”. Zasoby niewyeksploatowane – 1764 tys. Mg. 

Kruszywo o zawartości frakcji piaskowej śr. 70 % jest przydatne dla celów budowlanych i 

filtracyjnych. Powierzchnia pierwotna złoża – 27,9 ha, miąższość kopaliny – 2,1 – 5,9 m, 

grubość nadkładu – 0,3 – 1,2 m. Eksploatacji złoża zaniechano z powodu zlokalizowania w 

strefie ochrony pośredniej gminnego ujęcia wód podziemnych w Brzeziu. 
7. „Chróścice” - złoże kruszywa naturalnego, zlokalizowane w odległości około 1 km na 

północ od zabudowy wsi Chróścice, przy linii kolejowej Opole – Wrocław Brochów. Złoże 

tworzą czwartorzędowe piaski wodnolodowcowe o zasobach zarejestrowanych 

(Baranowski, 1988). Jego powierzchnia wynosiła 14,95 ha, a miąższość kopaliny wahała 

się w granicach 6,4 – 9,5 m, średnio 8,1 m. Nadkład o średniej grubości 0,3 m stanowiła 

tylko warstwa gleby. Stosunek N/Z ma wartość 0,04, Piaski zawierają: 27,8 – 99,4% ziaren 
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o średnicy poniżej 2 mm, średnio 76,4%, 0,06 – 8,8% pyłów mineralnych, średnio 1,38% i 

0,05% siarki całkowitej. Są one przydatne na potrzeby budownictwa. Złoże jest 

zawodnione. W klasyfikacji sozologicznej zaliczone zostało do małokonfliktowych. 

Eksploatacja złoża została zaniechana ok. 2000 r. z powodu wyczerpania dostępnych 

zasobów. 
8. „Chróścice 3” - złoże kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego, udokumentowane w 

2006 r., położone w dolinie rzeki Odry, na północ od  przysiółka Babi Las. Powierzchnia 

złoża – 6,4 ha, średnia miąższość kopaliny – 13,5 m, zasoby w kat C1 – 867 tys. Mg. 

Dotychczas nie występowano o koncesję na wydobywanie kopaliny z tego złoża, 

prawdopodobnie z powodu konfliktowego położenia (obszar Natura 2000 „Grądy 

Odrzańskie”, tereny szczególnego zagrożenia powodzią). 
9. „Chróścice 4” - złoże kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego, udokumentowane w 

2002 r., położone w dolinie rzeki Brynicy. Zasoby udokumentowane w kategorii C1 wynoszą 

1701 tys. Mg, srednia miąższość kopaliny – 6,7 m, średnia grubość nadkładu (gleba i piaski 

drobnoziarniste) - 1,3 m. Jakość złoża jest niezbyt wysoka, kopalina zawiera średnio aż 

76,9 % frakcji piaskowej o ø poniżej 2 mm. Złoże „Chróścice 4” jest eksploatowane. 

 

   Kilka złóż zostało wykreślonych z krajowego bilansu zasobów. Są to złoża: „Chróścice 2”, 

„Siołkowice 2” i „Brzezie”. Stanowiły je czwartorzędowe piaski i żwiry, stosowane jako materiał 

do wypełnienia filtrów przy uzdatnianiu wód przemysłowych i ścieków.  

   Z bilansu zasobów wykreślono także złoże glin ceramiki budowlanej „Dobrzeń Wielki”, 

eksploatowane na potrzeby produkcji ceramiki budowlanej do 31.12.2003. 

 

    Wydobywanie kopalin, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163 poz. 981), poprzedzone jest sporządzeniem dokumentacji 

geologicznej oraz uzyskaniem koncesji, uzgadnianej z wójtem lub burmistrzem pod względem 

zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku 

– ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan 

miejscowy oraz opracowania górnicze - projekt zagospodarowania złoża i kolejne plany ruchu 

kopalni powinny określać zamierzenia w zakresie ochrony złoża, zwłaszcza przez racjonalne 

wykorzystanie jego zasobów, filary ochronne, a  także technologię eksploatacji zapewniającą 

ograniczanie ujemnych skutków wpływu na środowisko. 

    Tereny udokumentowanych złóż, na których w studium i planie miejscowym nie wykluczono 

wydobywania kopalin z powodu kolizyjnych uwarunkowań, podlegają zakazowi zabudowy i 

zalesiania do czasu podjęcia eksploatacji.  

 

12.2. Perspektywy i prognozy występowania kopalin 

   Z geologicznego punktu widzenia isnieją realne perspektywy udokumentowania w gminie 

Dobrzeń Wielki znaczących zasobów kopalin – kruszyw naturalnych oraz wapieni i margli dla 

przemysłu cementowego. Jednak rzeczywiste możliwości eksploatacji tych kopalin są znacznie 

ograniczone. 

  

   Potencjalne wystąpienia kruszyw naturalnych przydatnych dla celów budowlanych i 

filtracyjnych, o zasobach przemysłowych, wiążą się z czwartorzędowymi, okruchowymi osadami 

rzecznymi w dolinach Odry (głównie na terasie nadzalewowej, wyniesionej 5 – 10 m nad poziom 

rzeki), a także w ujściowych odcinkach dolin Brynicy i Małej Panwi. Są to jednak tereny o dużej 

wartości rolniczej i przyrodniczej. Większość morfologicznej doliny Odry w gminie Dobrzeń 

Wielki stanowi ponadto ściśle chroniony obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”. 

   Plejstoceńskie piaski i żwiry rzecznolodowcowe o miąższości od kilku do kilkudziesięciu 

metrów oraz zróżnicowanej jakości i przydatności, występują praktycznie na całym obszarze 

gminy z wyjątkiem Garbu Groszowicko – Opolskiego. Te tereny są z kolei w większości silnie 

zurbanizowane albo pokryte lasami, co także nie sprzyja działalności wydobywczej na większą 
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skalę. Potencjalny obszar wydobywania kruszyw z opisanych osadów rzecznolodowcowych 

wskazano w niniejszym studium – na terenach rolnych, oznaczonych symbolem 5R w rejonie 

położonym na południowy zachód od wsi Świerkle.  

   

  Z powodu znacznego stopnia urbanizacji mało prawdopodobne jest udokumentowanie i 

wydobywanie w obszarze gminy Dobrzeń Wielki surowców węglanowych dla przemysłu 

cementowego. Występowanie tych kopalin związane jest z osadami kredowymi Garbu 

Groszowicko-Opolskiego, w rejonie Krzanowic, Czarnowąs i Dobrzenia Małego. 

 

    Wstępnie zlokalizowane zasoby torfów o miąższości ok. 1 m i przydatności rolniczej 

występują w obszarze łąk, graniczących od południowego wschodu ze Świerklami, na terenach 

przeznaczonych w studium i planie miejscowym pod budowę wielkoobszarowych szklarni, 

wykorzystujących nadwyżki energii cieplnej Elektrowni Opole w Brzeziu (symbol terenów 

1R/RO).  
  
 
 

13. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH, WYZNACZONYCH NA 
POSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

     Dla kilku udokumentowanych złóż, zgodnie z przepisami Prawa górniczego i geologicznego, 

ustanowiono koncesjami wydanymi przez wojewodę opolskiego następujące tereny i obszary 

górnicze:  

 Obszar i teren górniczy „Brzezie – Elektrownia” (złoże zagospodarowane) – koncesja 

udzielona przez Wojewodę Opolskiego decyzją z dnia 17.07.1997 r. Nr 56/95 [OŚ.II-

7512/8/95] z datą ważności do 31.12.2020 r.; 

 

 Obszar i teren górniczy „Chróścice – 4” (złoże zagospodarowane) – koncesja udzielona 

przez Marszałka Województwa Opolskiego decyzją z dnia 9.12.2008 r. Nr DOŚ.II.KD-7513-

18/08 z datą ważności do 30.11.2018 r. 

 
 

14. STAN KOMUNIKACJI 

14.1. Powiązania zewnętrzne 

    Gmina Dobrzeń Wielki posiada korzystne położenie komunikacyjne pod względem połączeń 

lokalnych, regionalnych i międzynarodowych ze względu na niewielką odległość od miasta 

Opola (15 km) i dogodne połączenia drogowe, również z pobliskimi gminami. Słabą stroną 

układu komunikacyjnego gminy jest brak przepraw drogowych przez rzekę Odrę, 

uniemożliwiający bezpośrednią komunikację z częścią gminy leżącą na południe od Odry 

(przysiółek Otok w Dobrzeniu Małym) oraz graniczącymi przez Odrę gminami Opole i Dąbrowa 

Niemodlińska.  

 

  Na sieć komunikacji drogowej gminy Dobrzeń Wielki składają się drogi wojewódzkie, 

powiatowe i gminne. W niewielkiej odległości od gminy, w Opolu, przebiegają drogi krajowe: 

- nr 45 Chałupki – Racibórz – Opole – Kluczbork – Wieluń – Złoczew; 

- nr 46 Kłodzko – Nysa – Opole – Lubliniec – Częstochowa – Szczekociny; 

- nr 94 Chojnów – Legnica – Wrocław – Opole – Bytom – Kraków. 

   Ponadto w odległości 25 km od granic gminy biegnie autostrada A-4. Mieszkańcy gminy 

Dobrzeń Wielki mogą włączyć się do ruchu na autostradzie poprzez drogowe węzły, 

zlokalizowane na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 46 (węzeł „Prądy”) oraz 45 (węzeł „Rogów 

Opolski”) z drogą A4, położone poza granicami gminy. 
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14.2. Komunikacja kolejowa   

   Przez teren gminy Dobrzeń Wielki przebiega jedna linia kolejowa. To linia nr 277 relacji Opole 

Groszowice – Dobrzeń Wielki – Karłowice – Jelcz Laskowice – Wrocław Brochów. Jest to 

dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa państwowego znaczenia. Kursowanie pociągów 

pasażerskich ze względów ekonomicznych zostało zawieszone i obecnie odbywa się na niej 

tylko ruch towarowy. Infrastrukturę kolejową na terenie gminy stanowi stacja kolejowa w 

Dobrzeniu Wielkim i przystanek kolejowy w Dobrzeniu Małym. 

14.3. Komunikacja drogowa 

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, którą tworzą: fragment obwodnicy 

miasta Opola, na odcinku przebiegającym przez obręb Krzanowice, drogi wojewódzkie o 

długości 26,4 km, drogi powiatowe o długości 34,2 km. Sieć dróg gminnych na terenie gminy 

Dobrzeń Wielki tworzy 149 dróg o łącznej długości 85 km. Ponadto łączna długość dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, będących własnością gminy Dobrzeń Wielki wynosi 

17,9 km, w tym 5 km dróg utwardzonych. 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki zlokalizowane są odcinki 5 dróg wojewódzkich o łącznej 

długości 25,8 km. Przebiegają przez miejscowości Borki, Chróścice, Czarnowąsy, Dobrzeń 

Mały, Dobrzeń Wielki i Kup. 

Ciągi dwóch dróg wojewódzkich nr 454 i 457 przebiegają przez tereny o wysokiej 

intensywności zabudowy. Nie spełniają one nie tylko warunków technicznych ale również brak 

jest możliwości zapewnienia ochrony akustycznej dla bezpośrednio sąsiadującej zabudowy 

mieszkaniowej.  

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zaplanowane są obwodnice 

wymienionych dróg wojewódzkich. Odcinkiem drogi o najpilniejszych potrzebach realizacji 

obwodnicy jest obejście miejscowości Czarnowąsy, Borki, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki. W 

obecnie istniejącym przebiegu droga wojewódzka nr 454 Opole – Namysłów stwarza, w 

szczególności dla mieszkańców wymienionych miejscowości, zagrożenia bezpieczeństwa oraz 

jest źródłem uciążliwości akustycznych i zanieczyszczeń powietrza.  

Drogi wojewódzkie nr 464 (Narok – Chróścice) i 465 (Żelazna – Dobrzeń Mały) praktycznie 

nie odgywają  obecnie większej roli z powodu braku przepraw mostowych przez Odrę. 

Tabela 79. Zestawienie dróg wojewódzkich na terenie gminy Dobrzeń Wielki 
 

 

Nr drogi Przebieg 
Tranzyt przez 

miejscowości gminy 
Dobrzeń Wielki 

Długość na terenie gminy 
Dobrzeń Wielki [km] 

454 Opole – Dobrzeń Wielki – 
Pokój – Namysłów 

Czarnowąsy, Borki, Dobrzeń 
Mały, Dobrzeń Wielki, Kup 

16,7 

457 Brzeg – Popielów – Dobrzeń 
Wielki 

Chróścice, Dobrzeń Wielki 5,5 

461 Kup – Brynica – Jełowa Kup 1,3 

464 Narok – rzeka Odra – 
Chróścice 

Chróścice 1,8 

465 Żelazna – rzeka Odra – 
Dobrzeń Mały 

Dobrzeń Mały 0,5 
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    Drogi powiatowe w gminie Dobrzeń Wielki są zarządzane przez Zarząd Dróg Powiatowych w 
Opolu. Łączna długość wszystkich 9 dróg powiatowych wynosi 33,98 km. Nawierzchnię twardą 
posiada 28,84 km dróg, pozostałe to drogi gruntowe. 
 

Tabela 80. Zestawienie dróg powiatowych na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

Nr drogi Przebieg Długość na terenie 
gminy Dobrzeń Wielki 

[km] 

Nawierzchnia 

1344 O Wołczyn – Murów – droga nr 454 2,55 twarda 

1702 O Czarnowąsy – Brynica 5,11 twarda 

1703 O Opole – Łubniany 0,23 twarda 

1707 O Czarnowąsy – Kępa 2,19 twarda 

1708 O Chróścice – droga nr 454(Kup) 4,88 twarda 

1723 O Chróścice – Nowe Siołkowice 4,86 twarda (1,95 km), gruntowa 

(2,91km) 

1724 O Chróścice – Babi Las 2,59 twarda (2,54km), gruntowa 

(0,05km) 

1725 O Chróścice – Dobrzeń Wlk.– 

Masów 

10,77 twarda (8,59 km), gruntowa 

(2,18 km) 

1765 O  Biadacz - Czarnowąsy 1,36 twarda 

 
    

Tabela 81. Zestawienie dróg gminnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

Nr drogi Przebieg Długość [km] 

102501 O (Kaniów) granica gminy Popielów – Kup  1,018 

102502 O Kup – Brynica  0,660 

102503 O Kup – ul. Rynek 0,432 

102504 O Kup – ul. Szpitalna 0,470 

102505 O Kup – ul. Młyńska 0,729 

102506 O Kup – ul. Piaskowa 0,308 

102507 O Kup – ul. Ogrodowa 0,363 

102508 O Kup – Świerkle – Biadacz  0,323 

102509 O Kup – Dobrzeń Mały  5,303 

102510 O Chróścice – Kaniów  2,828 
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102511 O Dobrzeń Wielki – granica gminy Łubniany  3,054 

102512 O Dobrzeń Wielki – ul. Św. Rocha 0,310 

102513 O Dobrzeń Wielki – ul. Żeromskiego 0,725 

102514 O Dobrzeń Wielki – ul. Konopnickiej – ul. Mickiewicza 1,913 

102515 O Dobrzeń Wielki – ul. Sienkiewicza 1,703 

102516 O Dobrzeń Wielki – ul. Dworcowa 0,450 

102517 O Dobrzeń Wielki – ul. Sokołów 0,352 

102518 O Dobrzeń Wielki – ul. Kościelna 0,620 

102519 O Dobrzeń Wielki – ul. Morcinka 0,441 

102521 O Dobrzeń Mały – ul. Odrzańska 0,450 

102522 O Chróścice – ul. Kwaśna 2,438 

102523 O Chróścice – ul. Kopiec 0,748 

102524 O Chróścice – ul. J. Reka 0,172 

102525 O Chróścice – ul. Św. Jana 0,267 

102526 O Chróścice – ul. Św. Rocha 1,567 

102527 O Chróścice – ul. Podlesie 0,645 

102529 O Chróścice – ul. Kąty 0,706 

102530 O Chróścice – ul. Ostrówek 1,973 

102531 O Dobrzeń Mały – ul. Otok 1,647 

102532 O Dobrzeń Wielki – ul. Polna 1,622 

102533 O Borki – ul. Obrońców Pokoju 1,110 

102534 O Borki – ul. Św. Jana 0,561 

102535 O Borki – ul. Parkowa 1,032 

102536 O Borki – ul. Szkolna 0,733 

102537 O Czarnowąsy – ul. Broniewskiego 0,394 

102538 O Czarnowąsy – ul. Leśna 1,830 

102539 O Czarnowąsy – ul. Dolna 0,326 

102541 O Czarnowąsy – ul. Chopina 0,891 

102542 O Czarnowąsy – ul. Boczna 0,773 

102543 O Świerkle – ul. Mickiewicza 1,058 

102589 O Dobrzeń Wielki – ul. M. Dratwy 0,183 
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102590 O Dobrzeń Wielki – ul. Drzymały 0,483 

102591 O Dobrzeń Wielki – ul. Fiecka 0,735 

102592 O Dobrzeń Wielki – ul. K. Miarki 0,150 

102593 O Dobrzeń Wielki – ul. J. Kani 0,142 

102594 O Dobrzeń Wielki – ul. Knosały 0,179 

102595 O Dobrzeń Wielki – ul. Korfantego 0,573 

102596 O Dobrzeń Wielki – ul. Koraszewskiego 0,268 

102598 O Dobrzeń Wielki – ul. Kościuszki 0,289 

102599 O Dobrzeń Wielki – ul. Kubisów 0,170 

109001 O Dobrzeń Wielki – ul. Leśna 1,227 

109002 O Dobrzeń Wielki – ul. Ligonia 0,189 

109003 O Dobrzeń Wielki – ul. 22 Lipca 0,248 

109004 O Dobrzeń Wielki – ul. Matejki 0,530 

109005 O Dobrzeń Wielki – ul. Fr. Mehla 0,490 

109006 O Dobrzeń Wielki – ul. Miła 0,170 

109008 O Dobrzeń Wielki – ul. Młyńska 0,408 

109009 O Dobrzeń Wielki – ul. G. Morcinka 0,441 

109010 O Dobrzeń Wielki – ul. Piaskowa 0,332 

109011 O Dobrzeń Wielki – ul. Powstańców Śląskich 0,718 

109012 O Dobrzeń Wielki – ul. Prusa 0,182 

109013 O Dobrzeń Wielki – ul. Reymonta 0,322 

109014 O Dobrzeń Wielki – ul. Sobieskiego 0,227 

109015 O Dobrzeń Wielki – ul. Stawy 0,725 

109016 O Dobrzeń Wielki – ul. Strzelców Bytomskich 2,077 

109017 O Dobrzeń Wielki – ul. Świerkowa 0,189 

109018 O Dobrzeń Wielki – ul. Świerczewskiego 0,177 

109019 O Dobrzeń Wielki – ul. Tuwima 0,195 

109020 O Dobrzeń Wielki – od ul. Strzelców Bytomskich do oczyszczalni 
ścieków 

1,027 

109021 O Dobrzeń Wielki – ul. boczna do ul. Wrocławskiej 0,667 

109022 O Chróścice – część ul. Babi Las 0,483 
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109023 O Chróścice – ul. Broniewskiego 0,213 

109024 O Chróścice – ul. Boczna 0,455 

109025 O Chróścice – ul. Chopina 0,829 

109026 O Chróścice – ul. Damrota 0,886 

109027 O Chróścice – ul. Grunwaldzka 0,139 

109028 O Chróścice – ul. Kochanowskiego 0,505 

109029 O Chróścice – ul. Koszykarzy 0,588 

109030 O Chróścice – ul. Kołłątaja 0,132 

109031 O Chróścice – ul. Konopnickiej 0,187 

109032 O Chróścice – ul. Kopernika 0,119 

109033 O Chróścice – ul. boczna od ul. Powstańców  0,191 

109034 O Chróścice – ul. Św. Jadwigi 0,303 

109035 O Chróścice – ul. Leśna 0,118 

109036 O Chróścice – ul. część ul. Ligonia 0,206 

109037 O Chróścice – ul. Mickiewicza 0,143 

109038 O Chróścice – ul. Nad Rzeką  0,877 

109039 O Chróścice – ul. Nad Ujściem 0,392 

109040 O Chróścice – ul. Nowowiejska 0,666 

109041 O Chróścice – ul. Orzeszkowej 0,184 

109042 O Chróścice – ul. Piaskowa 1,625 

109043 O Chróścice – ul. Polna 1,082 

109044 O Chróścice – ul. Bolesława Prusa 0,215 

109045 O Chróścice – ul. Mikołaja Reja 0,133 

109046 O Chróścice – ul. Sienkiewicza 0,325 

109047 O Chróścice – ul. Sobieskiego 0,146 

109048 O Chróścice – ul. Stawy 0,441 

109049 O Chróścice – ul. Szkolna 0,571 

109050 O Chróścice – ul. Świerkowa 0,243 

109051 O Chróścice – ul. Warszawska 0,704 

109052 O Chróścice – ul. Wąska 0,113 

109053 O Chróścice – ul. Wiatraki 0,188 
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109054 O Chróścice – ul. Wyzwolenia 0,694 

109055 O Chróścice – ul. Żeromskiego 0,152 

109056 O Chróścice – ul. Wiklinowa 0,299 

109057 O Chróścice – ul. Parkowa 0,095 

109058 O Chróścice – część ul. Młyńskiej 0,195 

109059 O Chróścice – część ul. Kąty 0,230 

109060 O Chróścice – część ul. A. Kośnego 0,060 

109061 O Borki – ul. Struga 0,310 

109062 O Borki – ul. Słowackiego 0,105 

109063 O Borki – ul. Polna 0,219 

109064 O Borki – ul. Nowa 0,453 

109065 O Borki – ul. Lompy 0,310 

109066 O Borki – ul. Leśna 0,269 

109067 O Borki – ul. Kolejowa 0,098 

109068 O Borki – ul. Jasna  0,129 

109069 O Borki – ul. Boczna 0,163 

109070 O Krzanowice – ul. Stara Struga 0,269 

109071 O Krzanowice – ul. Polna 0,570 

109072 O Krzanowice – ul. Morcinka 0,340 

109073 O Krzanowice – ul. Moniuszki 0,210 

109074 O Krzanowice – ul. Łąkowa 0,241 

109075 O Krzanowice – ul. Kwiatowa 0,425 

109076 O Krzanowice – ul. Górna 0,519 

109077 O Krzanowice – ul. Miła 0,240 

109078 O Brzezie – ul. Polna 1,055 

109079 O Dobrzeń Mały – ul. Brzegowa 0,729 

109080 O Dobrzeń Mały – ul. Brzeziańska 1,074 

109081 O Dobrzeń Mały – ul. Chopina 0,149 

109082 O Dobrzeń Mały – ul. Wilczka 0,203 

109083 O Dobrzeń Mały – ul. Krótka 0,225 

109084 O Dobrzeń Mały – ul. Łąkowa 0,264 
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109085 O Dobrzeń Mały – ul. 1 Maja 0,190 

109086 O Dobrzeń Mały – ul. Młyńska 0,227 

109087 O Dobrzeń Mały – ul. Ogrodowa 0,178 

109088 O Dobrzeń Mały – ul. Piaskowa 0,304 

109089 O Dobrzeń Mały – ul. Wolności 0,202 

109090 O Dobrzeń Mały – ul. Wschodnia 0,252 

109091 O Dobrzeń Mały – ul. Zielona 0,230 

109092 O Dobrzeń Mały – ul. Żeromskiego 0,095 

109093 O Dobrzeń Mały – część ul. Odrzańskiej 0,450 

109094 O Kup – ul. Kwiatowa 0,214 

109095 O Kup – ul. Leśna 0,244 

109096 O Kup – ul. Ligonia 0,520 

109097 O Kup – ul. 11-go Listopada  0,197 

109098 O Kup – ul. K. Miarki 0,347 

109099 O Kup – ul. Polna 0,671 

109100 O Kup – ul. Stawowa 0,406 

 

14.4. Ścieżki rowerowe 

    Gmina Dobrzeń Wielki posiada gęstą sieć znakowanych tras rowerowych. Służą one głównie 

mieszkańcom, umożliwiając swobodne i bezpieczne poruszanie się na rowerach pomiędzy 

poszczególnymi miejscowościami w gminie. Stanowią także podstawę do rozwoju turystyki 

rowerowej na terenie gminy. Istniejącą sieć ścieżek rowerowych tworzą następujące trasy: 

- ciąg pieszo – rowerowy przy drodze wojewódzkiej nr 454 (Opole – Namysłów) od 

miejscowości Czarnowąsy do miejscowości Kup o długości 12,700km; 

- ciąg pieszo – rowerowy przy drodze wojewódzkiej nr 454 (Opole – Namysłów) od 

miejscowości Dobrzeń Wielki do miejscowości Chróścice o długości 1,085km; 

- ciąg pieszo – rowerowy w Chróścicach o długości 2,400km; 

- ciąg pieszo – rowerowy w Czarnowąsach przy drodze powiatowej nr 1707 na ulicy Jakuba 

Kanii o długości 0,780km; 

- ciąg pieszo – rowerowy w Czarnowąsach przy drodze powiatowej nr 1702 na ulicy 

Wolności o długości 1,950km. 

W trakcie realizacji są następne ciągi pieszo - rowerowe na terenie gminy. 

14.5. Szlak wodny 

  Przez teren gminy prowadzi szlak wodny na rzece Odrze. Odra na tym odcinku jest spławna, 

wykorzystywana do transportu wodnego. Do tego celu ma służą między innymi stopnie wodne 

w Dobrzeniu Wielkim i Chróścicach. Zgodnie z wieloletnią koncepcją zagospodarowania Odry 

zakładano jej włączenie do europejskiego systemu dróg wodnych. Jednak w strategii  rozwoju 

dróg wodnych, przyjętej przez Unię Europejską w 2012 r. nie wymieniono Odry jako jednego z 

głównych szlaków europejskich.  
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     Istotny wpływ na reaktywację Odry jako szlaku transportowego będzie miała zakładana w 

niniejszej zmianie studium – budowa portu rzecznego w Dobrzeniu Małym. 

 

 

 

15. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA   
 

15.1. Zaopatrzenie w wodę 

   Obiektami zaopatrującymi obszar gminy w wodę są komunalne stacje ujęć i uzdatniania wody 

(SUW) zlokalizowane w następujących miejscowościach: 

- Brzezie  

-  Czarnowąsy; 

- Chróścice. 

Tabela 82. Charakterystyka komunalnych ujęć wody na terenie gminy Dobrzeń Wielki według 

pozwoleń wodnoprawnych 

 

Ujęcie wody 
Wydajność ujęcia 

Qmax h [m
3
/h] Qśr d [m

3
/d] Qmax d [m

3
/d] 

Brzezie 200 m³/h 2460 m³/d 3736 m³/d 

Czarnowąsy 39 m³/h 711 m³/d 936 m³/d 

Chróścice brak danych brak danych brak danych 

OBJAŚNIENIA: 

Qmax h - pobór maksymalny godzinowy 

Qśr d - pobór średni dobowy 

Qmax d - pobór maksymalny dobowy 

 

  Zdolność produkcyjna gminnych SUW (bez Chróścic) wynosi 3171 m³/d i pokrywa bieżące 

zapotrzebowanie, liczone na około 3 000 m³/dobę. Największy zakład produkcyjny na terenie 

gminy – PGE Elektrownia Opole S.A.  – wodę do celów technologicznych pobiera z rzeki Małej 

Panwi, natomiast wodę pitną z SUW Brzezie. Łączne zużycie wody z wodociągu gminnego w 

gospodarstwach domowych wynosi w roku ok. 360 tys. m³ co daje zużycie średnio 25 m³ na 1 

mieszkańca gminy rocznie. 

Tabela 83. Warunki zaopatrzenia w wodę w gminie Dobrzeń Wielki w 2005 roku 

 

Miejscowość 

Zasilająca 

Stacja Ujęcia 

Wody 

Długość czynnej 

sieci rozdzielczej 

[mb] 

Przyłącza wodociągowe 

Ilość Długość [mb] 

Borki Czarnowąsy 5960 141 2915 

Brzezie Brzezie 2000 60 1242 

Chróścice Chróścice 37615 855 22001 

Czarnowąsy Czarnowąsy 24725 626 13544 
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Dobrzeń Mały Czarnowąsy 5818 189 3847 

Dobrzeń Wielki Brzezie 30237 617 16042 

Krzanowice Czarnowąsy 3616 108 2460 

Kup Brzezie 11915 266 6983 

Świerkle Brzezie 8876 130 3389 

 

     Gmina Dobrzeń Wielki jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o 

długości ok. 150 km wraz z ponad 3000 przyłączami wodociągowymi o łącznej długości ok. 78 

km. Siecią objęte są wszystkie miejscowości w gminie.  

 

15.2.  Gospodarka wodno-ściekowa 

Tabela 84. Warunki odprowadzania ścieków w gminie Dobrzeń Wielki w 2005 r. 

 

Miejscowość 

Długość czynnej 

sieci rozdzielczej 

[mb] 

Przyłącza kanalizacji 

sanitarnej Docelowa oczyszczalnia 

ścieków 
Ilość Długość [mb] 

Borki 4665 129 2775 Czarnowąsy 

Chróścice 26711 729 16988 Dobrzeń Wielki 

Czarnowąsy 25149 645 12197 Czarnowąsy 

Dobrzeń Mały 2110 33 761 Dobrzeń Wielki 

Dobrzeń Wielki 33762 727 13621 Dobrzeń Wielki 

Krzanowice 5125 113 2478 Czarnowąsy 

Kup 7900 143 2561 Dobrzeń Wielki 

  

    Według danych z 2005 roku gmina Dobrzeń Wielki była wyposażona w rozdzielczą sieć 

kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 105,422 km wraz z 2519 przyłączami kanalizacji 

sanitarnej o łącznej długości 51,381 km.  Siecią kanalizacji sanitarnej objęte są wszystkie 

miejscowości gminy Dobrzeń Wielki z wyjątkiem miejscowości Brzezie i Świerkle. 

    Obszar gminy obsługiwały dwie oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach: 

- Czarnowąsy o wydajności 400 m³/d; 

- Dobrzeń Wielki o wydajności 800 m³/d. 

    Łączna wydajność gminnych oczyszczalni ścieków wynosi 1200 m³/d i w całości pokrywała 

bieżące zapotrzebowanie. Największy zakład produkcyjny na terenie gminy – PGE Elektrownia 

Opole S.A. – posiada własną mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków. W 2005 roku 

odprowadzono na terenie gminy 269,5 tys. m³ płynnych nieczystości. 

    W 2012 r. wszystkie miejscowości w gminie Dpobrzeń Wielki były objęte siecią kanalizacji 

komunalnej. 
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15.3.  Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Na terenie gminy Dobrzeń znajduje się jedna z największych elektrowni w Polsce. PGE 
Elektrownia Opole S.A. zlokalizowana jest w odległości 9 km na północ od granic miasta Opola, 
poniżej ujścia rzeki Mała Panew do Odry, w miejscowości Brzezie. 

PGE Elektrownia Opole S.A. jest kondensacyjną elektrownią cieplną blokową, z zamkniętym 
układem wody chłodzącej. Eksploatowane są 4 bloki energetyczne uruchomione w latach 1993 
– 1997 o łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW (1x376MW; 1x373MW; 1x373MW; 1x370MW). 
Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny. Wszystkie bloki wyposażone są w mokrą 
instalację odsiarczania spalin. Pracujące 4 bloki energetyczne charakteryzują się wysoką 
dyspozycyjnością i bardzo niskim współczynnikiem awaryjności. Zdolności produkcyjne energii 
elektrycznej PGE Elektrownia Opole S.A. wynoszą około 10TWh rocznie. Część możliwości 
produkcyjnych była i jest nadal wykorzystywana jako źródło rezerw mocy i sprzedawana 
w ramach świadczenia regulacyjnych usług systemowych. Bazując na węglu kamiennym 
produkuje energię elektryczną dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i cieplną dla 
odbiorców zlokalizowanych w jej pobliżu.  

W latach 2013 – 2017 planowana jest rozbudowa Elektrowni Opole o 2 dodatkowe bloki 
energetyczne o mocy łącznej 1800 MW, co oznacza więcej niż podwojenie produkcji energii 
elektrycznej. 

Obecnie w gminie Dobrzeń Wielki znajdują się następujące sieci wysokiego napięcia 400kV 

relacji: Dobrzeń – Pasikurowice, Dobrzeń – Wielopole, Dobrzeń – Rokitnica oraz Dobrzeń – 

Ząbkowice.  

Linie te stanowią ważne elementy sieci przesyłowej krajowego systemu 

elektroenergetycznego i umożliwiają wyprowadzenie mocy elektrycznej z Elektrowni Opole oraz 

tranzyt mocy. Ponadto w miejscowości Dobrzeń Mały znajduje się główny punkt zasilania (GPZ) 

400/110 kV. Infrastruktura sieci najwyższych napięć znajduje się w gestii Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych SA. 

 

Ponadto przez teren gminy przebiegają linie 110kV, będące własnością TAURON 

Dystrybucja SA Oddział w Opolu, relacji: 

- „Dobrzeń – Borki" o długości 4310m; 

- „Borki – Pokój" o długości 7377m; 

- „Dobrzeń – Groszowice" o długości 5404m; 

- „Dobrzeń – Sudecka" o długości 5404m; 

- „Dobrzeń – Ozimek 1" o długości 2881m; 

- „Dobrzeń – Ozimek 2" o długości 2879m; 

- „Dobrzeń – Hermanowice" o długości 7509m; 

- „Dobrzeń – Siołkowice" o długości 7507m; 

- „Dobrzeń – Zakrzów" o długości 3041m; 

- „Zakrzów – Harcerska" o długości 427m; 

- „Harcerska – Groszowice" o długości 539m; 

- „Dobrzeń – Gosławice" o długości 3986m. 

 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki nie ma głównych punktów zasilania (GPZ), będących 

w zarządzie TAURON Dystrybucja SA Oddział w Opolu. Odbiorcy energii elektrycznej z terenu 

gminy zasilani są z GPZ Zakrzów w gminie Opole. 

 

Energię elektryczną pobierają mieszkańcy wszystkich sołectw. Rozprowadzenie energii po 

sołectwach odbywa się poprzez sieci średniego napięcia SN 15kV oraz sieci niskiego napięcia. 

Za gospodarkę energetyczną na terenie gminy odpowiada EnergiaPro Koncern Energetyczny 

SA Oddział w Opolu. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA. 

   Linie niskiego napięcia wykonane są jako napowietrzne na słupach drewnianych i 

strunobetonowych. Oświetlenie dróg we wsiach wykonane jest jako mieszane (żarowe oraz  w 
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większości rtęciowe) instalowane na słupach wspólnie z siecią niskiego napięcia. W niektórych 

miejscowościach wymagające modernizacji. 

Tabela 85. Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4 kV pracujących na terenie gminy Dobrzeń 

Wielki. 

Lp. Nazwa stacji Typ stacji Moc zainst. 
trans. 
/kVA/ 

Max moc 
trans. 
/kVA/ 

Rok budowy 

1.  Chróścice Kwaśna słupowa 100 250 1974 

2.  Chróścice Betoniarnia wieżowa 250 250 1967 

3.  Chróścice RSP STSa20/100 75 100 1980 

4.  Chróścice PKP B2A 160 160 1961 

5.  Chróścice Jedność MSTt 20/630 160 630 1991 

6.  Chróścice  Korfantego MSTt 20/630 250 630 1981 

7.  Chróścice wieżowa 200 250 1925 

8.  Chróścice 1 wieżowa 100 250 1967 

9.  Chróścice 2 wieżowa 100 250 1955 

10.  Chróścice 3 słupowa B2A 100 160 1961 

11.  Chróścice Wodociągi MSTt 20/630 160 630 1986 

12.  Chróścice Blacharnia słupowa 2A ALA 160 160 1970 

13.  Chróścice  Babi Las ZH 15B 50 160 1972 

14.  Chróścice Ostrówek ZH 15B 30 160 1972 

15.  Chróścice Śluza STSa 20/250 40 250 1977 

16.  Chróścice Kośnego STSa 20/250 75 250 1969 

17.  Kup Polna STSa 20/250 100 250 1985 

18.  Kup Brynicka STSa 20/250 160 250 1986 

19.  Kup Mieszalnia Pasz słupowa 160 250 1976 

20.  Kup Wieś wieżowa 160 250 przedwojenna 

21.  Kup Szpital kablowa 250 630 przedwojenna 

22.  Dobrzeń Posterunek wieżowa 75 250 1951 

23.  Dobrzeń POM WSTt 20/400 400 400 1982 

24.  Dobrzeń W. POM STSa 20/250 100 250 1990 

25.  Dobrzeń W. Leśna StSb 20/250 100 250 1991 

26.  Dobrzeń W. Mickiewicza STSb 20/250 100 250 1991 

27.  Dobrzeń W. Ameryka wieżowa 50 250 1963 

28.  Dobrzeń W. Namysłowska wieżowa 200 250 1963 

29.  Dobrzeń W. Brzozowa STSb 20/250 160 250 1991 

30.  Dobrzeń W. Betoniarnia STS 20/250 125 250 1970 

31.  Dobrzeń W. 1 wieżowa 160 250 1930 

32.  Dobrzeń W. Z-dy Dziew. wieżowa 160 250 1958 
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33.  Dobrzeń W. Policja STS 20/250 100 250 1978 

34.  Dobrzeń W. Przychodnia STSa 20/250 250 250 1982 

35.  Dobrzeń W. Osiedle STSa 20/250 160 250 1985 

36.  Dobrzeń W. Kościelna STS 20/250 100 250 1982 

37.  Dobrzeń W. 2 wieżowa 160 250 1925 

38.  Dobrzeń W. Wiatraki wieżowa 50 250 przedwojenna 

39.  Dobrzeń W. Otoki słupowa 50 160 1966 

40.  Dobrzeń W. Śluza słupowa 40 250 1976 

41.  Dobrzeń W. Stocznia wieżowa 640+100 640+100 1956 

42.  Dobrzeń M. Łąkowa STSa 20/250 160 250 1989 

43.  Dobrzeń M.  wieżowa 160 250 1923 

44.  Dobrzeń M. Zielona STSa 20/250 100 250 1988 

45.  Dobrzeń M. Pompy wieżowa 100 250 1988 

46.  Borki wieżowa 200 250 1931 

47.  Borki Baza Zwierząt STSa 20/250 250 250 1978 

48.  Czarnowąsy Ferma słupowa 100 250 1976 

49.  Czarnowąsy 3 słupowa B2A 125 160 1961 

50.  Czarnowąsy Piaskowa  STSa 20/250 250 250 1987 

51.  Czarnowąsy Kółko Rol. ZH 15B 160 160 1969 

52.  Czarnowąsy 2 wieżowa  100 250 1927 

53.  Czarnowąsy Krzyżowa słupowa 30 250 1969 

54.  Czarnowąsy Szkoła MSTt 20/630 250 630 1978 

55.  Czarnowąsy 1 wieżowa 250 250 1927 

56.  Czarnowąsy Pompy słupowa 160 160 1967 

57.  Czarnowąsy Osiedle słupowa 50 160 1966 

58.  Krzanowice Wieś wieżowa 160 250 przedwojenna 

59.  Krzanowice Luboszycka STSa 20/250 100 250 1989 

60.  Krzanowice Walań STSa 20/250 250 250 1988 

61.  Krzanowice CPN STSa 20/250 100 250 1991 

62.  Świerkle Słowackiego STS 20/250 100 250 1987 

63.  Świerkle Mickiewicza STS 20/250 63 250 1979 

64.  Świerkle Wieś wieżowa 75 250 1928 

15.4. Zaopatrzenie w gaz 

Przez teren gminy Dobrzeń Wielki przebiega odgałęzienie od gazociągu wysokoprężnego 

DN 200 PN 6,3MPa relacji: Kluczbork – Opole – Przywory do stacji redukcyjno – pomiarowej 

(SRP) Norgips Brzezie. Stacja redukcyjno - pomiarowa Norgips Brzezie charakteryzuje się 

przepustowością Q=6000m³/h. Właścicielem powyższej infrastruktury jest Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. 
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Poprzez Stację Redukcyjno – Pomiarową w Brzeziu Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. 

z o.o. w Zabrzu, Zakład Gazowniczy w Opolu zajmuje się dystrybucją gazu przewodowego dla 

mieszkańców gminy. Obecnie w znacznej części zgazyfikowane są miejscowości: Brzezie, 

Dobrzeń Wielki, Chróścice oraz Kup. 

 

Koncepcja dalszej gazyfikacji gminy Dobrzeń Wielki wstępnie przewiduje dokończenie 

gazyfikacji wyżej wymienionych wsi oraz zgazyfikowanie miejscowości: Świerkle i Krzanowice. 

Natomiast gazyfikacja miejscowości: Dobrzeń Mały, Czarnowąsy, Brzezie i Borki będzie 

rozpatrywana wariantowo, w zależności od rozwoju systemu ciepłowniczego. Wraz 

z ewentualnym rozwojem gazowej sieci dystrybucyjnej zakłada się również budowę kolejnej 

stacji redukcyjno – pomiarowej w miejscowości Czarnowąsy. 

15.5. Zaopatrzenie w energię cieplną 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki sieć centralnego zaopatrywania w ciepło posiadają jedynie 

sołectwa Dobrzeń Wielki, Czarnowąsy oraz w niewielkim stopniu Brzezie. Wytwarzaniem 

energii cieplnej dla systemu ciepłowniczego zajmuje się PGE Elektrownia Opole S.A. SA w 

Brzeziu, natomiast przesyłem i dystrybucją ciepła zajmuje się „ELKOM” sp. z o.o. w Dobrzeniu 

Wielkim, która jest głównym odbiorcą ciepła z PGE Elektrownia Opole S.A.. 

Ciepło do Dobrzenia Wielkiego dostarczane jest za pomocą sieci magistralnej 250. Sieci 

posiadają rezerwy przesyłu wynoszące około 75%. Dystrybucja ciepła na terenie Dobrzenia 

Wielkiego odbywa się za pomocą 70 węzłów cieplnych. Węzły cieplne w Dobrzeniu Wielkim 

posiadają około 40% rezerwę przesyłową. Moc zainstalowana wynosi 8MW, podczas gdy 

zapotrzebowanie wynosi 4,65MW. Dostawa ciepła do miejscowości Czarnowąsy odbywa się za 

pośrednictwem sieci przesyłowej 100. Sieć nie posiada rezerwy przesyłowej. Dystrybucja 

ciepła na terenie miejscowości Czarnowąsy odbywa się za pomocą 97 węzłów cieplnych. Węzły 

cieplne w Czarnowąsach posiadają około 53% rezerwę przesyłową. Moc zainstalowana wynosi 

4,65MW, podczas gdy zapotrzebowanie wynosi 2,16MW. 

 

System ciepłowniczy i gazowniczy pokrywa gminne zapotrzebowanie na ciepło w około 

20%, natomiast pozostałe 80% zapotrzebowania pokrywane jest ze źródeł indywidualnych, do 

których należą głównie piece opalane węglem kamiennym i jego pochodnymi, olejem opałowym 

lub gazem propan – butan.  

 

W związku dużymi rezerwami energii cieplnej, teren gminy Dobrzeń Wielki stał się 

atrakcyjny dla rozwoju upraw szklarniowych na skale przemysłową. Pierwszy taki zakład jest  

już realizowany w Świerklach, kolejny planowany jest w Brzeziu.  

     

     Rozważana jest koncepcja rozwoju sieci ciepłowniczej dla miejscowości Dobrzeń Mały, 

Brzezie, Borki i w związku z perspektywą rozwoju upraw szklarniowych również dla wsi 

Świerkle, która we wcześniejszym założeniach i zamierzeniach nie była brana pod uwagę. 

15.6. Gospodarka odpadami 

   Gospodarka odpadami w gminie Dobrzeń Wielki jest prowadzona w oparciu o „Program 

ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Dobrzeń  Wielki na lata 

2005 – 2008 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2009 – 2012” 

    Zorganizowanym systemem gospodarki odpadami objętych jest 100% mieszkańców gminy 

Dobrzeń Wielki. Obsługę w zakresie zbiórki i wywozu odpadów w sektorze komunalnym 

i usługowym prowadzą Gminny Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kup oraz 

ELKOM sp. z o.o. 

 

Do gromadzenia stałych odpadów komunalnych na terenie gminy wykorzystywane są 

pojemniki o pojemności 110 dm³ (2941 sztuk) oraz 1100 dm³ (65 sztuk). 
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W obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przeważa system indywidualny 

gromadzenia odpadów. Zbiórka następuje do małych pojemników (110dm³), ustawionych na 

terenie poszczególnych posesji. Natomiast na obszarach zabudowy wielorodzinnej i usługowej 

do gromadzenia odpadów wykorzystywane są głownie pojemniki 1100dm³. Usuwanie odpadów 

komunalnych z miejsc gromadzenia i przeładunek do pojazdów wywożących odbywa się 

w sposób zmechanizowany, przy użyciu specjalistycznych samochodów. Wywóz odbywa się 

regularnie, z częstotliwością zgodną z zawartymi umowami: w okresie zimowym – 3 razy 

w miesiącu, w okresie letnim – 2 razy w miesiącu oraz na zamówienie. 

Podmioty gospodarcze wytwarzające odpady posiadają uzgodnienia i zezwolenia na 

wytwarzanie lub magazynowanie odpadów. Sposób i miejsce magazynowania odpadów 

uzależnione jest od rodzaju odpadów. Odpady przemysłowe powstające w procesie spalania 

(żużle i popioły) składowane są na przyzakładowych składowiskach i przekazywane firmie 

upoważnionej do gospodarczego wykorzystania tego rodzaju odpadów. 

 

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka szkła, tworzyw sztucznych i papieru 

w systemie "na donoszenie". System ten polega na zbiórce wyselekcjonowanych frakcji 

odpadów do pojemników rozmieszczonych w tzw. gniazdach.  

 

Segregacja prowadzona jest we wszystkich sołectwach gminy z wykorzystaniem worków 

foliowych oraz pojemników o pojemności 1100 dm3. Odbiorem wysegregowanych odpadów 

zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim. Na 

terenie gminy nie funkcjonuje system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze 

strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. 

Tabela 86. Wyniki selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w gminie Dobrzeń Wielki w 

latach 2003 – 2004 

Frakcja zbierana 

selektywnie 

2003 2004 

zebrane [Mg] 
przekazane do 

odzysku [Mg] 
zebrane [Mg] 

przekazane do 

odzysku [Mg] 

papier i tektura 17,8 15,89 17,3 15,98 

tworzywa sztuczne 22,1 21,15 27,15 26,04 

szkło 6,8 6,26 5,7 5,16 

blacha stalowa - - 1,22 - 

RAZEM: 46,7 43,3 51,37 47,18 

       

     Na terenie gminy Dobrzeń Wielki funkcjonuje jedna instalacja do unieszkodliwiania 
odpadów. Jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chróścicach. 
Eksploatację obiektu rozpoczęto w roku 1994 na kwaterze nr 1 o powierzchni 1,17 ha i 
pojemności użytkowej 63300m3. W obiekcie eksploatowany jest już teren drugiej kwatery. W 
założeniach wstępnych obiekt przewidziano jako podpoziomowe składowisko odpadów. W 1999 
roku opracowano technologię oraz przeprowadzono prace pozwalające na wypiętrzenie złoża 
składowanych odpadów ponad koronę obwałowania, co pozwoliło na istotne zwiększenie 
pojemności składowiska. Aktualnie składowanie odpadów odbywa się nadpoziomowo w 
kwaterze nr 2. Łączna powierzchnia składowiska wynosi obecnie (2012 r.) ok. 4 ha. 
 
  W związku z obowiazującymi od 2013 r. nowymi przepisami, zasadaniczo zmieniającymi 
organizację gospodarki odpadami w Polsce, gmina Dobrzeń Wielki zamierza wykorzystywać 
obecne składowisko komunalne w Chróścicach jako gminną składnicę odpadów z wydzielonymi 



2. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY DOBRZEŃ WIELKI - TEKST UJEDNOLICONY 

GEOPLAN - Opole                                                                                                        154 

 

 

obiektami segregacji odpadów.  W dalszej perspektywie czasowej planuje się wykorzystanie w 
tym celu terenu po likwidowanej oczyszczalni ścieków w Czarnowąsach. Oba zamierzenia są 
uwzględnione w niniejszej, 2. zmianie studium.  
 
    Problemem gospodarki odpadami na terenie gminy Dobrzeń Wielki jest, podobnie jak 
w przypadku innych gmin, występowanie dzikich wysypisk śmieci. Na podstawie badań 
prowadzonych podczas prac nad gminnym planem gospodarki odpadami stwierdzono, że 
większość nielegalnych wysypisk zlokalizowanych jest w bliskim sąsiedztwie osad ludzkich, 
w zagłębieniach terenu i dawnych wyrobiskach, na zboczach rowów lub na obrzeżach 
kompleksów leśnych. Powierzchnia nielegalnych wysypisk jest różna i wynosi do kilku arów. Na 
wszystkich nielegalnych miejscach gromadzenia odpadów ich rodzaj jest podobny. W składzie 
morfologicznym dominują: gruz budowlany z rozbiórki bądź remontu budynków, wyroby 
i opakowania z tworzyw sztucznych, papier i tektura, tekstylia, zużyte wyroby metalowe. Na 
wielu wysypiskach zalegają również odpady niebezpieczne: opakowania po nawozach 
sztucznych, pojemniki po farbach i lakierach, a także odpady gumowe (obuwie, osłony 
przewodów, zużyte opony samochodowe), odpady wielkogabarytowe, odpady organiczne 
(zielone) z gospodarstw domowych, ogrodów i zieleńców. Zlokalizowane na terenie gminy 
dzikie wysypiska śmieci są na bieżąco likwidowane. Z informacji uzyskanych z Urzędu Gminy 
wynika, że w 2004 roku w gminie zlikwidowano cztery takie obiekty, z czego dwa zlokalizowane 
w miejscowości Czarnowąsy, jedno w miejscowości Świerkle i jedno w Kup. 

ODPADY PRZEMYSŁOWE ELEKTROWNI OPOLE 

Odpady przemysłowe zagospodarowane są zgodnie z procesami technologicznymi 

Elektrowni. 

Główna grupa powstających odpadów Elektrowni Opole S.A. to odpady paleniskowe, które 

stanowią ok. 99% całej ich ilości. PGE Elektrownia Opole S.A..  Odpady paleniskowe, tj. popiół, 

żużel i wypady młynowe są okresowo magazynowane.. 

 

Gips powstający w instalacji odsiarczania spalin PGE Elektrownia Opole S.A. jest surowcem 

do produkcji płyt przez firmę  KNAUF Bełchatów  (były NORGIPS). 

     Na terenie Elektrowni wprowadzono segregację odpadów komunalnych w celu zwiększenia 

stopnia recyklingu, a tym samym zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowisko 

komunalne. Osady z mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych znalazły 

zastosowanie przy rekultywacji składowisk na terenie gminy, natomiast osady z oczyszczalni 

biologicznej w produkcji kompostu dla potrzeb pielęgnacji terenów zielonych. Zużyte oleje 

kierowane są do rafinerii, a złom żelaza i metali kolorowych odstawiane są jako surowce 

wtórne. Odpady niebezpieczne, takie jak zużyte baterie, lampy rtęciowe, świetlówki, oleje, 

rozpuszczalniki, itp. kierowane są do unieszkodliwienia w wyspecjalizowanych firmach. 

 

PGE Elektrownia Opole S.A. posiada rezerwowe składowisko odpadów paleniskowych w 

Groszowicach. Teren wykorzystany pod składowanie odpadów jest nieczynnym wyrobiskiem 

poeksploatacyjnym margli byłej Cementowni Groszowice. Proces składowania i monitoring od 

początku nadzorowany jest przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. 

Poletka składowe zabezpieczone są warstwą protekcyjną lub folią. Na składowisku prowadzone 

były badania nad lokowaniem odpadów w technologii emulgatu. Emulgat to mieszanina wody i 

popiołu, która po zestaleniu tworzy zwartą bryłę o małej wodoprzepuszczalności i dużej 

wytrzymałości mechanicznej. Składowanie odpadów w tej technologii jest bezpieczne dla 

środowiska, co potwierdzają badania prowadzone w rejonie składowiska od początku jego 

eksploatacji, tj. od 1993 roku. 
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    Składowisko rezerwowe przygotowane jest na wypadek wystąpienia braku odbioru popiołu i 

żużla lub innych nieprzewidzianych sytuacji. Od roku 2001 na składowisku nie złożono żadnej 

partii popiołu, gdyż całość odpadów paleniskowych jest wykorzystywana gospodarczo.13 

15.7. Telekomunikacja i łączność 

Gmina Dobrzeń Wielki wyposażona jest w nowoczesne systemy telekomunikacyjne. Dzieje 

się tak dzięki włączeniu do central obsługujących przepływ automatyczny oraz inwestycji 

poczynionych przez Telekomunikację Polską SA. Zwiększa się liczba numerów telefonicznych. 

W każdej miejscowości zainstalowani są abonenci telefonii przewodowej. Umożliwia to 

nawiązanie łączności praktycznie z całym światem. 

 

Operująca na terenie gminy Telekomunikacja Polska SA zapewnia szeroką gamę usług. Są 

wśród nich usługi powszechne: telefoniczne, telegraficzne, teleksowe i telefaksowe oraz 

specjalistyczne w dziedzinie transmisji danych, radiokomunikacji i dostępu do internetu. 

Ponadto cały teren gminy jest w zasięgu działania operatorów telefonii bezprzewodowej: IDEA 

(Orange), PLUS GSM, ERA GSM.  

 

 

 

16. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW    
       PUBLICZNYCH 

 

   Dla obszaru gminy Dobrzeń Wielki brak jest zadań rządowych i samorządowych o których 

mowa art. 10 ust. 2, pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

   Z dokumentów planistycznych i programów o znaczeniu regionalnym wynikają dla gminy 

Dobrzeń Wielki następujące inwestycje przestrzenne wymagające uwzględnienia w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planach miejscowych: 

16.1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego,  

    Plan przyjęto w 2002 r. na okres do 2015 r., zaktualizowano uchwałą Sejmiku Samorządu 

Województwa Opolskiego nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego nr 132 poz. 1509). 

     Stanowi on dokument uwzględniający istniejące uwarunkowania przestrzenne, priorytety i 

cele strategiczne rozwoju województwa wynikające bezpośrednio z kierunków polityki 

społeczno – gospodarczej zawartej w strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 

2015 oraz celów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określonych między innymi w 

koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. 

  Pod względem struktury funkcjonalno – przestrzennej plan wyróżnia w oparciu o istniejące 

uwarunkowania środowiska przyrodniczego oraz zróżnicowany potencjał gospodarczy i warunki 

rozwoju trzy główne strefy: 

 strefa uprzemysłowienia i urbanizacji; 

 strefa o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno – 

spożywczego, a także turystyki i rekreacji; 

 strefa o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rekreacji. 

Według powyższego podziału tereny gminy Dobrzeń Wielki znajdują się głównie w strefie 

uprzemysłowienia i urbanizacji. Należy nadmienić, że gmina Dobrzeń Wielki jako jedna z 

nielicznych w województwie znajduje się na granicy wszystkich trzech stref. W praktyce 

                                                      

13
 Deklaracja środowiskowa PGE Elektrownia Opole S.A. 



2. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY DOBRZEŃ WIELKI - TEKST UJEDNOLICONY 

GEOPLAN - Opole                                                                                                        156 

 

 

północna część gminy odpowiada wyłącznie walorom przyporządkowanym strefie o 

szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rekreacji. 

Natomiast pod względem struktury hierarchiczno – funkcjonalnej sieci osadniczej 

województwa opolskiego plan wyróżnia 4 poziomy ośrodków, przyjmując jako kryterium funkcję 

obsługi. Są to: 

 I poziom – ośrodek wojewódzki; 

 II poziom – ośrodki subregionalne; 

 III poziom – ośrodki obsługi ponadlokalnej; 

 IV poziom – ośrodki obsługi lokalnej. 

      Według powyższej nomenklatury siedziba Urzędu Gminy – Dobrzeń Wielki zakwalifikowany 

został do IV poziomu, obejmującego ośrodki w których koncentrować się będą obiekty i 

placówki usług podstawowych w zakresie: szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, kultury, sportu i handlu.  

 

   W „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”, przyjętym uchwałą 

Sejmiku Samorządu Województwa Opolskiego nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 września 2010 r. 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 132 poz. 1509) przewiduje się szereg działan o znaczeniu 

wojewódzkim, zlokalizowanych w obszarze gminy Dobrzen Wielki. Wymienione niżej działania  

zasadniczo nie uległy zmianie w stosunku do ustalonych w poprzednim planie wojewódzkim z 

2002 r.  

  Z planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego wynikają dla gminy 

Dobrzeń Wielki następujące zadania do uwzględnienia w dokumentach planistycznych gminy: 

1) Ochrona naturalnych ekosystemów, naturalnych siedlisk, zbiorowisk i gatunków flory i fauny 

oraz terenów wodno – błotnych na wydzielonych obszarach proponowanych ostoi 

przyrodniczych sieci obszarów przyrodniczych NATURA 2000;  

2) Budowa systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego: 

- budowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry , w gminie Dobrzeń Wielki na odcinku 

Borki – Czarnowąsy 

- modernizacja wałów przeciwpowodziowych, na odcinku Dobrzeń – Borki,  

- budowa polderu  Chróścice, 

3) Modernizacja pierwszorzędnej linii kolejowej nr 277 relacji Wrocław – Jelcz – Opole do 

uzyskania parametrów technicznych pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu do 

100 – 120 km/h dla pociągów pasażerskich i co najmniej 100 km/h dla pociągów 

towarowych. 

4) Budowa obwodnic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 relacji Opole – Namysłów. Dla 

usprawnienia połączenia między Opolem i Namysłowem w tym z miejscowościami 

Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały, planuje się dostosowanie drogi nr 454 do 

parametrów klasy G, wraz budową obwodnic miejscowości: Wróblin, Czarnowąsy, Borki, 

Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Kup, Zieleniec.  

5) Dostosowanie do parametrów klasy Z następujących dróg wojewódzkich w przebiegu przez 

gminę Dobrzeń Wielki: 

- nr 457 relacji Brzeg – Dobrzeń Wielki, wraz z budową obwodnic miejscowości: 

Chróscice, Dobrzeń Wielki;   

- nr 464 relacji Narok – Chróścice; 

- nr 465 relacji Żelazna – Dobrzeń Mały.    

6) Rozbudowa i modernizacja Elektrowni Opole. 

7) Planowana rozbudowa Elektrowni Opole wymagać będzie rozbudowy przesyłowych linii 

elektroenergetycznych wysokich napięć 400 kV i 110 kV oraz stacji rozdzielczych. W 

zakresie rozbudowy sieci przesyłowych priorytetowo planuje się: 

- budowę linii 400 kV relacji Dobrzeń – Wrocław wzdłuż autostrady A4,  

- przebudowę istniejących jednotorowych odcinków linii 400 kV w relacji Pasikurowice – 

Dobrzeń oraz Dobrzeń –  Trębaczew na linie dwutorowe 400 kV z wykorzystaniem trasy 

istniejących linii, 
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- budowę linii 400 kV relacji Ząbkowice – Dobrzeń,  Wielopole – Groszowice . 

8) Przebudowa jazu na stopniu wodnym Chróścice, w  dalszej kolejności planuje się 

przebudowę jazu sektorowego na stopniu wodnym  Dobrzeń, przebudowę śluzy Chróścice.  

9) Budowa portu rzecznego w Dobrzeniu Małym, którego lokalizacja jest ściśle powiązana z 

rozbudową istniejącej w sąsiedztwie Elektrowni „Opole”, do której drogą wodną będzie 

dostarczany wągiel z Górnego Śląska. 

10) Gazyfikacja gmin wiejskich przez obszar których przebiega sieć gazowa, celem uzyskania 

jednakowych standardów zaopatrzenia w gaz na obszarze województwa opolskiego,  w tej        

grupie znajduje się gmina Dobrzen Wielki.   

11) Energia wodna  - w obszarze województwa istnieją dogodne warunki dla lokalizacji małych 

elektrowni wodnych (MEW), które stanowią większość planowanych źródeł energii 

odnawialnej. W gminie Dobrzen Wielki  planuje się budowę MEW w miejscowości Kup na 

rzece Brynicy 

12) Przeprawa mostowa w miejscowości Dobrzeń Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 465, 

relacji Żelazna – Dobrzeń  Mały  (w miejscu starego promu). 

 16.2.  Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015  

   Strategia została przyjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego 11 października 2005 r. 
uchwałą nr XXXIX/350/2005. 

    Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015 stanowi podstawową 

wytyczną zadań Samorządu Województwa i jest dla niego głównym instrumentem 

oddziaływania na ewolucję regionu. Strategia jest dokumentem sformułowanym w określonym 

stopniu ogólności. Cele strategii realizuje plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego w formie ustaleń przestrzennych. Do najważniejszych celów z punktu widzenia 

formułowania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy należą: 

 

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału 

gospodarczego poprzez: 

1) wysoki standard infrastruktury komunikacyjnej; 

2) rozwój systemów telekomunikacyjnych i informatycznych; 

3) pełna dostępność mediów technicznych; 

4) systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego; 

5) zabezpieczenie przeciwpowodziowe Odry; 

6) restrukturyzacja przemysłu z zastosowaniem nowoczesnych technologii; 

7) rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 

8) rozwój sektora usług; 

9) racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów surowcowych, parki technologiczne i 

przemysłowe. 

 

2. Aktywizacja gospodarcza regionu z wykorzystaniem europejskiego korytarza 

transportowego przebiegającego przez województwo opolskie, poprzez: 

1) centra logistyczne wykorzystujące istniejącą infrastrukturę; 

2) rzeka Odra międzynarodową drogą wodną. 

 

3. Restrukturyzacja rolnictwa i rozbudowa sektora przetwórstwa rolno – spożywczego oraz 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast, poprzez 

1) wysoką jakość produktów rolno – spożywczych wyróżnikiem regionu; 

2) silne, specjalistyczne gospodarstwa rolne; 

3) wspieranie rozwoju infrastruktury dla gromadzenia i przetwarzania produktów rolnych; 

4) poprawę struktury agrarnej gospodarstw rolnych; 

5) realizacja programu „Odnowa wsi”; 
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6) agroturystykę, rzemiosło, drobna wytwórczość i handel źródłami nowych miejsc pracy; 

7) budowę infrastruktury technicznej dla rozwoju osadnictwa i inwestycji. 

 

4. Aktywizacja gospodarcza regionu z wykorzystaniem europejskiego korytarza 

transportowego przebiegającego przez województwo opolskie, poprzez 

1) rozwój centra logistycznych wykorzystujące istniejącą infrastrukturę; 

2) modernizację rzeki Odry w kierunku nadania jej charakteru  międzynarodowej drogi 

wodnej. 

 

5. Poprawa warunków życia w regionie, poprzez: 

1) ograniczenie poziomu bezrobocia do 8 – 9 %; 

2) wspieranie lokalnych centrów rozwojowych; 

3) rozwój budownictwa mieszkaniowego; 

4) rozwój instytucji oświaty, zdrowia i kultury dla podniesienia standardu życia. 

 

16.3.  Strategia rozwoju wspólnoty opolskiej 

   Strategia rozwoju wspólnoty opolskiej powstała w ramach projektu „Strategie rozwoju gmin i 

powiatów Śląska Opolskiego" realizowanego przez Związek Gmin Śląska Opolskiego w 2000 

roku, objętego dofinansowaniem LGPP – Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego 

ze środków USAID – Amerykańskiej Agencji na rzecz Rozwoju Międzynarodowego. Strategia 

rozwoju wspólnoty opolskiej przyjęta zsotała uchwałą Rady Powiatu Opolskiego nr 

XVIII/158/2001 z dnia 19 kwietnia 2001 r.  

   W Strategii rozwoju wspólnoty opolskiej przyjęto następujące priorytety oraz cele główne, 

mające wpływ na kształtowanie polityki przestrzennej w gminie: 

 

Priorytety: 

1. Ochrona środowiska naturalnego. 

2. Tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu wysokich technologii. 

3. Rozwój przemysłu turystycznego. 

4. Kultywowanie tradycji i tworzenie nowych wartości kulturowych. 

 

Cele główne: 

1. Rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej, ochrony powietrza i 

zagospodarowania odpadów. 

2. Zagospodarowanie zbiorników wodnych i rzek. 

3. Racjonalna gospodarka zasobami leśnymi, gruntami oraz lokalnymi złożami surowców. 

4. Ożywienie i rozwój gospodarki. 

5. Stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu łączności oraz połączeń drogowych, 

wodnych i lotniczych. 

6. Ochrona i wykorzystanie zespołów przyrodniczo – krajobrazowych w celach turystyczno – 

rekreacyjnych i naukowych. 

16.4.  Program ochrony środowiska województwa opolskiego 

   Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, program ochrony 

środowiska Województwa Opolskiego na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2007 – 2010 został opracowany w 2003 r. i przyjęty przez Sejmik Samorządowy 

Województwa Opolskiego uchwałą nr XIV/131/2003 z dnia 18 listopada 2003 r.  

     W dokumencie tym przyjęto następujące zestawienie podstawowych celów i kierunków 

działań, które maja szczególne znaczenie dla gminy Dobrzeń Wielki:  

1. Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych. 

2. Ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków roślin i zwierząt. 

3. Ochrona krajobrazu kulturowego. 
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4. Zwiększenie lesistości województwa. 

5. Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów. 

6. Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych. 

7. Zwiększanie ilości i powierzchni zadrzewień śródpolnych. 

8. Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych, ochrona przed powodzią. 

9. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złożach. 

10. Poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego. 

11. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i „dzikich” wyrobisk. 

12. Ochrona gleb przed negatywnym wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. 

13. Wzrost wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa. 

14. Stworzenie podstaw merytorycznych, do określenia wielkości populacji zagrożonej hałasem 

komunikacyjnym i przemysłowym. 

15. Zapobieganie zagrożeniom i zmniejszanie skutków ekologicznych i społecznych awarii 

przemysłowych. 

 

16.5.  Program ochrony środowiska powiatu opolskiego 

Program ochrony środowiska Powiatu Opolskiego na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2008 – 2011 został opracowany w 2004 r. i przyjęty uchwałą Rady Powiatu 

Opolskiego nr XX/141/05 z dnia 24 lutego 2005 r. W dokumencie tym przyjęto następujące 

zestawienie działań: 

1. Minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi. 

2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej. 

3. Ograniczenie ilości ścieków nieoczyszczonych. 

4. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 

5. Zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. 

6. Zmniejszenie wodochłonności. 

7. Zmniejszenie zużycia surowców energetycznych. 

8. Wzrost stopnia odzysku i recyklingu odpadów. 

9. Ograniczenie uciążliwości odpadów dla środowiska. 

10. Przywrócenie pożądanych właściwości biologicznych gleb. 

11. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez eksploatację surowców naturalnych i 

przemysł. 

12. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł przemysłowych 

i energetycznych. 

13. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł tak 

zwanej „niskiej emisji” oraz poprzez obniżenie zapotrzebowania na energię. 

14. Ograniczenie emisji niezorganizowanej. 

15. Ograniczenie emisji spalin. 

16. Rozwój energetyki odnawialnej. 

17. Zapewnienie sprzyjającego komfortu akustycznego środowiska. 

18. Ochrona różnorodności biologicznej Powiatu. 

19. Rozszerzenie oferty rekreacyjno – turystycznej Powiatu. 

20. Poprawa kondycji zdrowotno – sanitarnej lasów. 

21. Rozszerzenie oferty rekreacyjno – turystycznej Powiatu. 

 

 

17. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY 

17.1.  Program ochrony środowiska gminy Dobrzeń Wielki 

  Program ochrony środowiska Gminy Dobrzeń Wielki został opracowany w 2005 r. i przyjęty 

uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XXXI/299/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r.  
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   W dokumencie tym przyjęto następujące zestawienie działań, do uwzględnienia w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 

1. zapobieganie degradacji i erozji gleb poprzez racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi. 

2. ochrona i wykorzystanie zespołów przyrodniczo – krajobrazowych w celach turystycznych; 

3. promocja agroturystyki i rolnictwa ekologicznego; 

4. wykorzystanie nieużytków na uprawy energetyczne; 

5. rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł wydobywczy. 

6. modernizacja stacji uzdatniania wody ujęć w Chróścicach i Brzeziu; 

7. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim; 

8. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnowąsach; 

9. budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych (miejscowości: Kup, 

Świerkle i Brzezie); 

10. budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi; 

11. utrzymanie przeciwpowodziowej funkcji terenów zalewowych, całkowite zaprzestanie 

wszelkich nowych inwestycji, które mogą zmniejszyć rolę przeciwpowodziową terenów 

zalewowych; 

12. przebudowa i udrażnianie koryt rzecznych; 

13. budowa oczyszczalni przydomowych i małych grupowych oczyszczalni ścieków na terenach 

nie przewidzianych do skanalizowania; 

14. budowa małych elektrowni wodnych (Kup, Dobrzeń Wielki, Chróścice); 

15. budowa instalacji spalania biogazu na składowisku odpadów w Chróścicach; 

16. opracowanie analizy techniczno – ekonomicznej możliwości wykorzystania biogazu  

w celach energetycznych powstającego w otwartych komorach fermentacyjnych 

oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim; 

17. rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w; Dobrzeniu Wielkim, Czarnowąsach, 

Dobrzeniu Małym, Borkach, Brzeziu i Chróścicach; 

18. gazyfikacja miejscowości: Brzezie, Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Kup, Czarnowąsy, 

Chróścice, Borki, Krzanowice oraz Świerkle; 

19. prowadzenie bieżących remontów dróg gminnych; 

20. tworzenie ścieżek rowerowych; 

21. modernizacja dróg wojewódzkich i powiatowych, budowa obwodnic. 

22. uwzględnianie w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

(zmianach planów) zagrożeń związanych z promieniowaniem niejonizującym, preferowanie 

mało konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego; 

23. utworzenie użytków ekologicznych: „Nadwodnik”, „Ziemowit”, „Osoka”, „Bobrek”; 

24. objęcie ochroną prawną trzech pomników przyrody; 

25. sformalizowanie ochrony prawnej zespołów przyrodniczo – krajobrazowych: „Stawki”,  

26. ochrona czynna zieleni łęgowej (niskiej i wysokiej) w dolinach rzek; 

27. realizacja zieleni urządzonej w obiektach rekreacyjno – wypoczynkowych (istniejących i 

projektowanych) 

17.2.  Strategia rozwoju gminy Dobrzeń Wielki 

    Uchwałą nr XI/77/2007 Rada Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 30 sierpnia 2007 roku przyjęła 

strategię rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki. Na podstawie licznych spotkań, analiz i dyskusji 

sformułowano wizję o następującym brzmieniu: „Dobrzeń – tu żyje się dobrze”. W oparciu o 

wizję przedstawione zostały działania do uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego: 

1. opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej centrum usługowego w Dobrzeniu 

Wielkim oraz mniejszych centrów w pozostałych miejscowościach gminy, 

2. stworzenie systemu wszechstronnej promocji gminy, 

3. przygotowanie oferty terenów pod budownictwo mieszkaniowe, 

4. kontynuacja i poszerzenie współpracy partnerskiej z zagranicznymi gminami, 

5. realizacja programów modernizacji wsi w oparciu o fundusze pomocowe, 
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6. wspieranie tworzenia gospodarstw specjalistycznych, agroturystycznych i ekologicznych, 

7. przybliżenie społeczeństwu gminy problematyki uzyskania przez wieś Dobrzeń Wielki praw 

miejskich, 

8. stworzenie warunków do powstania partnerstwa publiczno – prywatnego w celu realizacji 

infrastruktury technicznej na terenach przewidzianych pod inwestycje, 

9. prowadzenie marketingu terenów inwestycyjnych, 

10. dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej, 

11. rozwój sieci teleinformatycznych – działania w kierunku dostępu do szerokopasmowego 

internetu, 

12. opracowanie „Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, gaz i energię elektryczną”, 

13. modernizacja obiektów szkolnych, 

14. utrzymanie obecnej sieci placówek szkolnych, z dostosowaniem do zmieniających się 

potrzeb, 

15. rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, 

16. modernizacja świetlic wiejskich, 

17. rozbudowa i modernizacja bibliotek, 

18. unowocześnienie obiektów sportowych, 

19. zagospodarowanie ogólnodostępnych plenerowych terenów otwartych, 

20. opracowanie długofalowej polityki współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a lokalnymi 

przedsiębiorcami, 

21. budowa krytej pływalni, 

22. rozwój ekologicznych systemów ogrzewania, 

23. dostosowanie profilu szkolnictwa ponadgimnazjalnego do potrzeb przedsiębiorców, 

24. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, 

25. zagospodarowanie terenów wzdłuż cieków wodnych, 

26. realizacja zapisów gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki 

Odpadami. 

27. inwentaryzacja przyrodnicza obszaru gminy, 

28. rozwój sieci obszarów prawnie chronionych zgodnie z postulatami gminnego programu 

ochrony środowiska, 

29. budowa drogi tranzytowej, 

30. budowa dróg lokalnych dla obsługi mieszkańców oraz dróg użytku rolnego, 

31. modernizacja dróg dla potrzeb lokalnych przedsiębiorców, 

32. rozwój sieci ścieżek rowerowych, 

33. budowa stacji przeładunkowej na Odrze w Borkach, 

34. realizacja programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 

35. modernizacja urządzeń melioracyjnych. 
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