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1.0. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY  

       ORAZ  W  PRZEZNACZENIU TERENÓW 
 
   Strategicznym celem gminy jest troska o zapewnienie jej wszechstronnego rozwoju. Istotnym 

elementem polityki prowadzącej do osiągnięcia tego celu jest polityka przestrzenna gminy. 

Zadaniem polityki przestrzennej jest przede wszystkim stymulowanie zrównoważonego rozwoju, 

poprzez stwarzanie, w jak najszerszym zakresie, możliwości inwestowania, z jednoczesnym 

objęciem ochroną cennych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych gminy. 

 

  Przy ustalaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględniono zespół 

uwarunkowań wynikających z istniejącego stanu zagospodarowania terenu gminy, analizy 

warunków ekofizjograficznych, w tym rzeźby terenu, budowy geologicznej, wód podziemnych i 

powierzchniowych, gleb, szaty roślinnej, surowców mineralnych, obszarów i obiektów 

przyrodniczych prawnie chronionych oraz podlegających prawnej ochronie wartości kulturowych   

    

    Na kierunki rozwoju przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki w dużej mierze wpływa 

sąsiedztwo miasta Opola. Charakter tego sąsiedztwa znajduje odbicie w powiązaniach 

komunikacyjnych (obwodnica miasta Opola na przebiegu dróg krajowych, droga wojewódzka 

Opole – Namysłów, linia kolejowa, rzeka Odra) i infrastrukturalnych (linie energetyczne, 

telekomunikacyjne, magistrale gazowe) oraz przede wszystkim w znacznie większym 

zainteresowaniu terenami pod inwestycje, zwłaszcza mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne, 

przemysłowe, niż wskazują na to potrzeby wynikające ze stanu ludności i prognoz 

demograficznych gminy. Rozwój przestrzenny gminy wiąże się też z potencjałem przemysłowo– 

energetycznym jakim jest Elektrownia Opole w Brzeziu.  

     Wymienione powiązania strukturalne z Opolem, dodatkowo także czynniki demograficzne, 

spowodowały zamiar formalnego utworzenia Aglomeracji Opolskiej. W jej granice, oprócz gminy 

Dobrzeń Wielki przewiduje się włączenie gmin i ośrodków miejskich otaczających Opole 

(Chrząstowice, Dąbrowa, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, 

Łubniany, Murów, Niemodlin, Opole, Ozimek, Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, 

Tułowice, Turawa, Walce i Zdzieszowice).  W okresie sporządzania nin. zmiany studium, na 

mocy wstępnego porozumienia gmin uzgadniano szczegółowe granice, cele i status 

Aglomeracji Opolskiej. 

 

   Jakkolwiek dominującymi funkcjami gminy Dobrzeń Wielki są rolnictwo, leśnictwo i przemysł 

związany z Elektrownią Opole w Brzeziu, to w perspektywie najbliższych lat, po zrealizowaniu 

założonego w studium rozwoju gospodarczego gminy, opartego na wzroście budownictwa 

mieszkaniowego, aktywności gospodarczej i usług pozarolniczych, właśnie te funkcje przejmą 

rolę wiodącą.  

   Rozwój zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącymi jej usługami zakłada się przede 

wszystkim we południowej części gminy, w sąsiedztwie m. Opola, tj. w obrębach  Czarnowąsy, 

Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Brzezie, Chróścice. 

   Rozwój aktywności gospodarczej przewiduje się głównie w pasie terenu wzdłuż osi 

komunikacyjnej Opole – Namysłów, jako kontynuację istniejącego zagospodarowania 

Elektrowni Opole i terenów sąsiednich, głównie w obrębach Brzezie, Borki, Czarnowąsy, 

Dobrzeń Mały oraz zachowanie rezerw pod aktywności gospodarcze w Dobrzeniu Wielkim i 

Chróścicach, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 Brzeg – Popielów – Dobrzeń Wielki.      

Specyficzne możliwości rozwoju posiada miejscowość Krzanowice w związku z bezpośrednim 

sąsiedztwem obwodnicy miasta Opola i węzłem komunikacyjnym obwodnicy. Tereny rozwojowe 

Krzanowic są jedynymi obszarami w gminie na których dopuszcza się obiekty handlowe o 

powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2. 
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   Rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowych i rekreacyjno-sportowych planuje się na 

obszarach o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych, tj. w północnej części gminy, 

obfitującej w duże kompleksy leśne a także w granicach i na obrzeżach ośrodka gminnego – 

Dobrzenia Wielkiego. 

    

   Rozwój funkcji rolniczych będzie nadal oparty o wykorzystanie gleb najwyższych klas 

bonitacyjnych, szczególnie w południowej części gminy – w dolinie Odry. Rolnictwo to w 

związku z bardzo intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej i aktywności gospodarczej 

oraz potencjałem energetycznym Elektrowni Opole będzie nabierało charakteru przemysłowe-

go, w tym wielkoobszarowej produkcji szklarniowej, wykorzystującej ciepło odpadowe z 

produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Opole. 

    Struktura funkcjonalno – przestrzenna gminy 

Gmina Dobrzeń Wielki jest samorządową jednostką o wielofunkcyjnym charakterze, ze 

znacząca rolą sektora energetycznego. W strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy 

występują i nadal będą występować zmiany związane przede wszystkim z planowaną 

rozbudową Elektrowni Opole w Brzeziu i infrastrukturą towarzyszącą (korytarz energetyczny linii 

400 kV i 110 kV, port na wybrzerzu rzeki Odry, obsługujący dostawy węgla z G.O.P.), nowymi 

terenami komunikacji drogowej, terenami działalności przemysłowo-usługowej i zabudowy 

mieszkaniowej. Wewnatrz jednostek osadniczych nastąpią zmiany wynikające z wyznaczania 

nowych terenów dla rozwoju wielorakich funkcji. Utrzymuje się jednak funkcjonujący podział na 

jednostki strukturalne. Zmiany dotyczą głównie przeznaczenia terenów w poszczególnych 

jednostkach osadniczych oraz układu komunikacyjnego.  

 

   Uwzględniając uwarunkowania stanu istniejącego – przyjmuje się następujące podstawowe 

kierunki rozwoju funkcjonalnego poszczególnych jednostek osadniczych:  

 

 
Ranga ośrodka 

 
Miejscowości 

 
Funkcje podstawowe 
(z różnym udziałem) 

 

Ośrodek gminny 
głównego poziomu 

obsługi 

 
Dobrzeń Wielki 

 
mieszkaniowa, usługowa,  

Ośrodki pośredniego 
poziomu obsługi z 

poszerzonym programem 
usługowym 

 
Czarnowąsy, Chróścice, 

Kup  

mieszkaniowa, usługowa,  
produkcyjna 

(przemysłowa,rolnicza) 

 
Ośrodki obsługi 

podstawowej 
 

 
Dobrzeń Mały, Borki, 

Świerkle, Brzezie, 
Krzanowice  

 

 
mieszkaniowa, usługowa, 

produkcyjna 
(przemysłowa,rolnicza) 

 

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 mieszkalnictwa, usług dla ludności oraz obsługi 

rolnictwa. Tym samym Dobrzeń Wielki pełni funkcję lokalnego centrum rozwoju, które jest 

istotnym czynnikiem wzrostu i kumuluje budownictwo mieszkaniowe, usługi oraz inne 

działalności gospodarcze w skali umożliwiającej społeczny i ekonomiczny rozwój sąsiadujących 

z nimi miejscowości.  
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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, 

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

Dobrzeń Mały, Borki, Krzanowice, Świerkle, Brzezie. Ta ostatnia miejscowość (Brzezie) pełni 

znaczącą 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 Elektrowni Opole S.A. i kooperujących z nią podmiotów. 

   Specyficznego charakteru w związku ze zmianami które nastąpiły w ostatnich latach nabierają 

miejscowości Świerkle i Krzanowice, stanowiące wcześniej jednostki zabudowy wiejskiej i 

mieszkaniowej o umiarkowanym rozwoju. Miejscowość Świerkle może stanowić ośrodek 

wielkoobszarowej produkcji szklarniowej na skalę przemysłową, w oparciu o niewykorzystywany 

dotychczas potencjał energii cieplnej Elektrowni Opole w Brzeziu. Miejscowość Krzanowice 

posiada tereny rozwojowe usług handlowych wielkopowierzchniowych w sąsiedztwie obwodnicy 

miasta Opola. 

 
 
 

2.0. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ        
       UŻYTKOWANIA TERENÓW, TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY 

  Wskażniki urbanistyczne ustalone w 2. zmianie studium uwzględniają wymagania ustawowe 

(według stanu na 30.11.2012 r.) oraz wymagania ładu przestrzennego i zrównoważonego 

rozwoju. Stanowią one wytyczne dla ustaleń obowiązujących w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Przy interpretacji wskaźników urbanistycznych i innych 

ustaleń studium, w szczególności ustaleń rysunku nr 2 „Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego”, należy kierować się następującymi zasadami: 

 

• Oznaczenia kolorystyczne i literowe na rysunku studium określają funkcję dominującą. 

Dopuszczone funkcje uzupełniające określone zostały w szczegółowych ustaleniach 

dotyczących przeznaczenia terenów oraz założonych kierunków zmian w strukturze 

przestrzennej.  
 

• Linie ciągłe rozgraniczające tereny na rysunku, w szczególności linie określające zasięg 

terenów przeznaczonych pod nową zabudowę - są orientacyjne. Dopuszcza się korekty 

tych granic w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego bez istotnego 

naruszenia uwarunkowań przestrzennych uwzględnionych w studium.  

 

• Kierunki i wskaźniki zagospodarowania terenów o przeznaczeniu mieszanym lub 

alternatywnym należy ustalać w planach miejscowych, kierując się wytycznymi, 

wskaźnikami i dopuszczeniami określonymi w studium dla terenów o przeznaczeniu 
jednorodnym. Powyższe dotyczy terenów oznaczonych symbolami: 1R(MN), 1MU/US, 

1U/P, 1P/U, 1P/U/E, 1U/UC, 1U/MU. 

 

• Dopuszcza się korekty przebiegu najważniejszych planowanych dróg, ustalonych na 

rysunku studium liniami przerywanymi. 
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• Na całym terenie opracowania dopuszcza się realizację sieci, urządzeń, obiektów 

infrastruktury technicznej o znaczeniu gminnym oraz komunikacji lokalnej (drogi lokalne, 

ciągi piesze, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, parkingi itp.) – nie wyróżnionych albo nie 

wskazanych na rysunku studium.  

 

• Zapisy studium o ograniczeniu lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - nie dotyczą niezbędnych inwestycji 

celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 
 

• Dopuszcza się odstępowanie od ustalonych wskaźników i innych warunków zabudowy na 

terenach zabudowy istniejącej lub w lukach zabudowy istniejącej, oraz w przypadkach 

uzasadnionych względami technologicznymi w zabudowie usługowej i produkcyjnej. 
 

   Na rysunku studium nr 2 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” wyróżniono tereny o 

wymienionym niżej przeznaczeniu podstawowym. W objaśnieniach rysunku zawarto ponadto 

informacje o zakładanych zmianach i korektach tego przeznaczenia, dopuszczalnym zakresie 

przeznaczenia uzupełniającego lub alternatywnego oraz o podstawowych ograniczeniach w 

zabudowie i zagospodarowaniu.  
 

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol terenu 1MN, z dopuszczeniem 

zabudowymieszkaniowo-usługowej oraz zabudowy usługowej na wydzielonych terenach i 

działkach,  
2) Perspektywiczne tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol terenu 1R(MN), 

3) Tereny zabudowy zagrodowej z udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, 
usługi  agroturystyki, oznaczone symbolem 1RM,  

4) Tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem przekształceń na tereny usług i obiektów 
produkcyjno-składowych, oznaczone symbolem 2RM,  

5) Tereny zabudowy letniskowej (rekreacji indywidualnej), symbol terenu 1ME, 

6) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, symbol terenu 1MW, 

7) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, symbol terenu 
2MW,  

8) Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, o symbolu 1MU, 

9) Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub tereny usług sportu, rekreacji i wypoczynku, 
o symbolu 1MU/US, 

10) Tereny zabudowy usługowej, o symbolu 1U,  

11) Tereny zabudowy usługowej z preferencją usług związanych ze spedycją, miejscami 
obsługi podróżnych, stacji paliw, handlu hurtowego i turystyki, o symbolu 2U, 

12) Tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej, preferowany kierunek rozwoju – usługowy, o 
symbolu 1U/P, 

13) Tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem usług komercyjnych oraz obiektów      

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i zabudowy produkcyjnej,  symbol 
1U/UC, 

14) Projektowane tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolem 

1U/MU, 

15) Tereny usług publicznych, oznaczone symbolem 1UP, 

16) Tereny usług oświaty, oznaczone symbolem 1UO, 

17) Tereny usług zdrowia i opieki społecznej, oznaczone symbolem 1UZ,  

18) Tereny usług kultu religijnego i obiektów sakralnych, oznaczone symbolem 1UKS,  

19) Tereny usług kultury, oznaczone symbolem 1UK, 

20) Tereny usług sportu, rekreacji i wypoczynku, w tym lokalizacji aqaparku i obiektów sportu 
kwalifikowanego, z dopuszczeniem innej zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 1US, 

21) Tereny usług turystyki oraz obiektów sportu i rekreacji, oznaczone symbolem 1UT, 
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22) Tereny obsługi komunikacji samochodowej, stacji paliw, z dopuszczeniem usług 

turystycznych, gastronomii, handlu, oznaczone symbolem 1KS,  

23) Tereny zabudowy produkcyjnej, przemysłowej, oznaczone symbolem 1P,  

24) Tereny zabudowy produkcyjnej, przemysłowej z  preferencją działalności wykorzystującej 
potencjał Elektrowni Opole, oznaczone symbolem 2P,  

25) Tereny zabudowy produkcyjno-usługowy, preferowany kierunek rozwoju – produkcyjny, o 
symbolu 1P/U, 

26) Tereny zabudowy produkcyjnej, przemysłowej, usługowej, w tym tereny Elektrowni Opole i 
infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone symbolem 1P/U/E, 

27) Tereny aktywności gospodarczej, z dopuszczeniem lokalizacji przemysłu, przetwórstwa, 

baz, magazynów, składów, usług, handlu detalicznego i hurtowego, transportu i logistyki, 

wraz z wspomagającymi funkcjami towarzyszącymi oraz wszelkich innych form działalności 
gospodarczej, oznaczonej symbolem 1AG, 

28) Tereny po eksploatacji odkrywkowej kopalin, przeznaczone do rekultywacji w kierunku 

leśnym, oznaczone symbolem 1PG, 

29) Tereny istniejącej i planowanej eksploatacji odkrywkowej i przeróbki kopalin, przeznaczone 
do rekultywacji w kierunku wodnym i rekreacyjnym, oznaczone symbolem 2PG, 

30) Tereny istniejącej i planowanej eksploatacji odkrywkowej i przeróbki kopalin, przeznaczone 
do rekultywacji w kierunku usługowo-produkcyjnym, oznaczone symbolem 3PG, 

31) Tereny planowanego portu rzecznego, wraz terenami obsługi i usługami towarzyszącymi,  
oznaczone symbolem 1PRZ, 

32) Tereny cmentarzy istniejących, oznaczone symbolem 1ZC,  

33) Tereny cmentarzy istniejących, z planowanym powiększeniem, oznaczone symbolem 2ZC,  

34) Tereny cmentarzy planowanych, oznaczone symbolem 3ZC,  

35) Tereny zielni urządzonej, parki i skwery, oznaczone symbolem 1ZP,  

36) Tereny ogrodów działkowych, oznaczone symbolem 1ZD, 

37) Tereny zielni urządzonej lub tereny ogrodów działkowych, oznaczone symbolem ZP/ZD,  

38) Tereny zielni urządzonej lub tereny usług, oznaczone symbolem ZP/U, 

39) Tereny zielni izolacyjnej, oznaczone symbolem 1ZI,  

40) Tereny wód śródlądowych, oznaczone symbolem 1WS, 

41) Tereny rolne ekstensywnego użytkowania, obszary ciągów ekologicznych, z zakazem 

zabudowy, oznaczone symbolem 1R, 

42) Tereny rolne intensywnego użytkowania z dopuszczeniem zabudowy rolniczej 
niemieszkaniowej, oznaczone symbolem 2R,: 

43) Tereny rolne intensywnego użytkowania i gospodarstw rolnych, z dopuszczeniem 
zabudowy rolniczej w tym siedliskowej, oznaczone symbolem 3R, 

44) Tereny rolne ekstensywnego użytkowania z zakazem zabudowy z wyjątkiem zabudowy  

rolniczej niemieszkaniowej, oznaczone symbolem 4R, 

45) Tereny rolne ekstensywnego użytkowania z zakazem zabudowy z wyjątkiem zabudowy 

rolniczej niemieszkaniowej, z dopuszczeniem odkrywkowego wydobywania i przeróbki 
kruszywa naturalnego, oznaczone symbolem 5R, 

46) Tereny rolne zagrożone powodzią, z zakazem zabudowy, oznaczone symbolem 1R/ZZ,  

47) Tereny rolne intensywnego użytkowania i planowanej produkcji ogrodniczej szklarniowej, 

oznaczone symbolem 1R/RO, 

48) Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, z dopuszczeniem 
zabudowy siedliskowej, oznaczone symbolem 1RU, 

49) Tereny lasów, oznaczone symbolem 1ZL, 

50) Tereny planowanych zalesień, oznaczone symbolem 1ZLp, 

51) Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach leśnych, z dopuszczeniem zabudowy 

związanej z gospodarką leśną, oznaczone symbolem 1RUL, 

52) Tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ujęć wody, o symbolu 1W,  

53) Tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę – ujęcia wód technologicznych Elektrowni Opole, o 
symbolu 2W,  
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54) Tereny urządzeń transportu wodnego – śluzy, o symbolu 1WT i 2 WT,  

55) Tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków, o symbolu 1K,  

56) Tereny urządzeń gospodarki odpadami, o symbolu 1O,  

57) Tereny urządzeń elektroenergetycznych, o symbolu  1E,  

58) Tereny urządzeń telekomunikacji, o symbolu 1TK, 

59) Korytarz elektroenergetyczny linii napowietrznych 110 kV – 400 KV, wyprowadzających 
energię z Elektrowni Opole, oznaczony symbolem EK, 

60) Dopuszczona lokalizacja elektrowni wodnej, symbol Ew, 
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Kierunki i wskaźniki zagospodarowania terenów 

 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1MN 

 

 

 

 

Kierunki 

zagospodarowania 

 
Przeznaczenie dominujące: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
1) Zabudowę mieszkaniową na nowych działkach można realizować w postaci 

zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej. 
2) Dopuszcza się wydzielanie w planach miejscowych terenów pod zabudowę 

mieszkaniowo – usługową oraz terenów usług na działkach wydzielonych. 
3) Dopuszcza się ustalanie w planach miejscowych przeznaczenia wydzielonych 

działek pod zabudowę wielorodzinną, pod warunkiem zachowania charakteru 
zbliżonego do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (małe domy mieszkalne 
wielorodzinne). 

4) Dopuszcza się usługi o charakterze wynikającym z zapotrzebowania mieszkań-
ców, pod warunkiem że prowadzona działalność nie zalicza się do przedsięwzięć 
mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie 
przekroczy dopuszczalnego poziomu uciążliwości, określonego w planach 
miejscowych i przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska. 

5) Dopuszcza się, w tym na wydzielonych działkach lub terenach, zieleń urządzoną 
oraz obiekty i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne, pod warunkiem nie 
powodowania uciążliwości dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej. 

6) Dopuszcza się przeprowadzanie dróg dojazdowych oraz sieci infrastruktury 
technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom i parkingów. 

      Dla adaptowanej zabudowy istniejącej ustala się: 
1) zachowanie istniejącego przeznaczenia, (w tym zabudowy zagrodowej) jeżeli nie 

wpływa to negatywnie na zabudowę sąsiednią i nowo projektowaną;  
2) na działkach, na których warunek minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 

jest niespełniony, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej 
o 10% w stosunku do powierzchni istniejącej; 

3) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących, pod 

warunkiem, że działania te nie spowodują uciążliwości obiektu dla otoczenia, nie 

będą sprzeczne z przepisami odrębnymi oraz z zasadami i warunkami 

zagospodarowania terenu określonymi w niniejszym studium. 

 

  

 
 

Wskaźniki 
zagospodarowania 

 
1) Wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać: 

a) dla domów jednorodzinnych – 3 kodygnacji, łącznie z poddaszem 
użytkowym, 

b) dla domów wielorodzinnych – 4 kondygnacji. 
2) Geometria dachów: w nowej zabudowie należy realizować dachy strome, o 

symetrycznym nachyleniu połaci dachowych, z wyjątkiem dachów budynków 
tworzących zespoły zabudowy realizowane według jednolitej koncepcji architekto-
nicznej, w których geometria dachów może być dowolnie określona w planie. 

3) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy projektowanej: 0,3. 
4) Powierzchnia biologicznie czynna: min. 30%. 
5) Forma i gabaryty nowej zabudowy: dostosowane do charakteru zabudowy 

terenu. 
6) Zalecane minimalne powierzchnie działek przy nowych podziałach dla zabudowy: 

a) mieszkaniowo – usługowej, usługowej i wielorodzinnej – 1000 m², 
b) jednorodzinnej wolnostojącej – 600 m², 
c) jednorodzinnej bliźniaczej – 400 m², 

7) Stałe miejsca postojowe: zapewnić w granicach realizacji inwestycji w ilości 
minimum: 
a) 1 miejsce na działce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) 1 miejsce/ 1 mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej, 
c) 2 stanowiska / 100 m² powierzchni użytkowej usług. 
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Tereny zabudowy zagrodowej z udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i usług – 1RM, tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem przekształceń na tereny 
usług i obiektów produkcyjno-składowych – 2RM 

 
 
 

Kierunki 
zagospodarowania 
 

 

Przeznaczenie dominujące: zabudowa zagrodowa z usługami towarzyszącymi, w tym 
usługami agroturystyki, 
1) Obowiązuje ograniczenie wielkości chowu i hodowli zwierząt do 39 DJP (dużych 

jednostek przeliczeniowych według przepisu szczególnego) w jednym 
gospodarstwie rolnym, z wyjątkami określonymi w planach miejscowych. 

2) Dopuszcza się usługi o charakterze wynikającym z zapotrzebowania 
mieszkańców, pod warunkiem, że prowadzona działalność nie zalicza się do 
przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko i nie  
przekroczy dopuszczalnego poziomu uciążliwości, określonego w planach 
miejscowych i przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska. 

3) Dopuszcza się, w tym na wydzielonych działkach lub terenach, zieleń urządzoną.  
4) Dopuszcza się przeprowadzanie dróg dojazdowych oraz sieci infrastruktury 

technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom.  
5) Dopuszcza się adaptacje istniejących obiektów na cele mieszkaniowe i usługowe. 
6) Dopuszcza się wydzielanie działek i terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 
7) Na terenach 2RM dopuszcza sie przekształcenia istiejącej funkcji zagrodowej na 

usługową i produkcyjno-składową, w takim przypadku należy stosować 
odpowiednio ustalenia określone dla terenów usług (1U, 2U, 1U/P, 1U/UC, 
1U/MU). 

 
 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 

 
1) Nowej zabudowie należy nadać dachy strome o symetrycznym nachyleniu połaci 

dachowych.  
2) Wskaźniki intensywności zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej: do 

określenia w planach miejscowych.  
3) Wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać: 

a) dla domów jednorodzinnych – 3 kondygnacji, łącznie z poddaszem 
użytkowym, 

b) dla obiektów gospodarczych inwentarskich i innych rolniczych oraz 
usługowo-produkcyjnych – 3 kondygnacje, dopuszcza się  przekraczanie tej 
wysokości w obiektach technologicznych np. kominach, silosach itp. 

 

 
 

 
Tereny zabudowy letniskowej (rekreacji indywidualnej) – 1ME 

 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

 

 
Tereny zabudowy letniskowej (rekreacji indywidualnej),  
 

 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 

 
1) Powierzchnia działki przeznaczonej pod budowę jednego domu letniskowego nie 

powinna być mniejsza niż 600 m². 
2) Co najmniej 60 % działki powinna stanowić powierzchnia biologicznie czynna. 
3) Wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna plus poddasze. 
4) Dopuszcza się wyłącznie budynki wolnostojące z symetrycznymi dachami 

stromymi. 
5) Minimalna odległość domu od granicy lasu: nie mniejsza niż 12 m. 
6) Pozostałe wskaźniki – do ustalenia w planie miejscowym. 
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Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1MW,  

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej – 2MW  
 
 

 
Kierunki 

zagospodarowania 

 
Przeznaczenie podstawowe: zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 
towarzyszącymi usługami. 
1) Dopuszcza się, w tym na wydzielonych działkach lub terenach, zieleń urządzoną 

oraz obiekty i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne.  
2) Dopuszcza się przeprowadzanie dróg dojazdowych oraz sieci infrastruktury 

technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom i parkingów.  
3) W adaptowanej zabudowie istniejącej dopuszcza się : 

a) odstępstwa od wskaźnika intensywności zabudowy oraz minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej, 

b) modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących, w tym 
usługowych, pod warunkiem, że działania te nie będą sprzeczne z 
przepisami odrębnymi oraz zasadami i warunkami zagospodarowania terenu 
określonymi w planie miejscowym. 

5) Na terenach 2MW dopuszcza się realizację zabudowy usługowej towarzyszącej 
zabudowie mieszkaniowej – handlu, gastronomii, kultury, usług bytowych itp w 
dowolnym zakresie, ustalonym w planie miejscowym.  

 

 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 

 
1) Nowej zabudowie należy nadać dachy strome lub płaskie; cechy geometryczne 

dachów w budynkach tworzących zespoły zabudowy realizowane według 
jednolitej koncepcji architektonicznej mogą być dowolnie określone w planie 
miejscowym.  

2) Wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 5 kondygnacji wraz z 
poddaszem w stromym dachu. 

3) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy projektowanej: 0,6. 
4) Powierzchnia biologicznie czynna: min. 20%. 
5) Minimalna powierzchnia działki: do ustalenia w planie. 
6) Wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 

a) 1 – 2 miejsce / 1 mieszkanie, 
b) 2 stanowiska / 100 m² powierzchni użytkowej usług. 
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Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 1 MU 

 
 
 

Kierunki 
zagospodarowania 
 

 
Przeznaczenie dominujące: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz 
mieszkaniowo – usługowa, mieszana, w ramach której dopuszcza się realizowanie 
zabudowy jako budynków usługowych, mieszkaniowych oraz mieszkaniowo – 
usługowych. 
1) Dopuszcza się działalność usługiową pod warunkiem, że nie zalicza się do 

przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko i nie  
przekroczy dopuszczalnego poziomu uciążliwości określonego w planach 
miejscowych i przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska. 

2) Dopuszcza się ustalanie przeznaczenia wydzielonych działek pod zabudowę 
wielorodzinną, pod warunkiem zachowania charakteru zbliżonego do zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (małe domy mieszkalne wielorodzinne). 

3) Dopuszcza się, w tym na wydzielonych działkach lub terenach, zieleń urządzoną 
oraz obiekty i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne. 

4) Dopuszcza się przeprowadzanie dróg dojazdowych oraz sieci infrastruktury 

technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom i parkingów.  

5) Zabudowę mieszkaniową na nowych działkach można realizować w postaci: 
a) zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej, 
b) domów wielorodzinnych oraz domów zamieszkania zbiorowego. 

6) W adaptowanej zabudowie istniejącej dopuszcza się: 
a) zachowanie istniejącego przeznaczenia, (w tym zabudowy zagrodowej), 
b) odstępstwa od wymagań dotyczących wskaźnika intensywności zabudowy 

oraz powierzchni biologicznie czynnej, 
c) modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących pod 

warunkiem, że działania te nie spowodują przekroczenia poziomu 
uciążliwości określonego w planach miejscowych i przepisach odrębnych 
dotyczących ochrony środowiska. 

 

 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 

 
1) Geometria dachów: w nowej zabudowie należy realizować dachy strome, o 

symetrycznym nachyleniu połaci dachowych, z wyjątkiem dachów budynków 
tworzących zespoły zabudowy realizowane według jednolitej koncepcji architekto-
nicznej, w których geometria dachów może być dowolnie określona w planie. 

2) Wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać: 
a) w domach jednorodzinnych – 3 kondygnacje wraz z poddaszem w stromym 

dachu, 
b) w domach wielorodzinnych – 4 kondygnacje wraz z poddaszem. 

3) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy projektowanej:  
a) w zabudowie jednorodzinnej – 0,3, 
b) w zabudowie wielorodzinnej i usługowej – 0,6. 

4) Powierzchnia biologicznie czynna: min. 20%. 
5) Minimalna powierzchnia działki do ustalenia w planie. 
6) Wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 

a) 1 – 2 miejsce / 1 działkę jednorodzinną lub mieszkanie, 
b) 2 stanowiska / 100 m² powierzchni użytkowej usług. 
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Tereny zabudowy usługowej – 1U, 2U 

 
 

 
Kierunki 

zagospodarowania 

 
Przeznaczenie dominujące: obekty usług publicznych i komercyjnych, wraz obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi, z wyłączeniem przedsięwzięć zaliczonych do zawsze 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz z dopuszczeniem: 

a) terenów przestrzeni publicznych, w tym placów i terenów zieleni z 
urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, 

b) dróg dojazdowych bezpośredniej obsługi, 
c) parkingów i garaży, 
d) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

Na terenach 2U preferuje się usługi związane ze spedycją, miejscami obsługi 
podróżnych, stacji paliw, handlu hurtowego i turystyki. 
 

 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 
 

 

1) Wysokość nowej zabudowy od poziomu terenu do okapu dachu nie większa niż 

15 m; ustalenie nie dotyczy obiektów istniejących; obiekty technologiczne i maszty 

mogą tą wysokość przekroczyć. 

2) Formę i gabaryty zabudowy, w tym geometrię dachów dostosować do charakteru 

zabudowy terenu.  
3) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy projektowanej: 0,8.  
4) Powierzchnia biologicznie czynna: min. 10%. 
5) Minimalna powierzchnia działki do ustalenia w planie. 
6) Wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 

a) 1 – 2 miejsce / 1 działkę jednorodzinną lub mieszkanie, 
b) 2 stanowiska / 100 m² powierzchni użytkowej usług. 

7) W adaptowanej zabudowie istniejącej dopuszcza się: 
a) odstępstwa od wymagań dotyczących wskaźnika intensywności zabudowy 

oraz powierzchni biologicznie czynnej, 
b) modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących pod 

warunkiem, że działania te nie spowodują przekroczenia poziomu 
uciążliwości określonego w planach miejscowych i przepisach odrębnych 
dotyczących ochrony środowiska. 

 

 
Tereny usług turystyki oraz obiektów sportu i rekreacji -  1UT,  

tereny usług sportu, rekreacji i wypoczynku, w tym lokalizacji aqaparku  
i obiektów sportu kwalifikowanego, z dopuszczeniem innej zabudowy usługowej – 1US 

 
 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

 
Dopuszcza się, w zależności od potrzeb oraz położenia i wielkości terenu, różne 
formy zagospodarowania turystycznego i sportowo-rekreacyjnego: kempingi, 
kąpieliska aqaparki, kubaturowe i niekubaturowe obiekty sportu i rekreacji, hotele, 
ośrodki wypoczynkowe i szkoleniowe, boiska, stawy, łowiska, kręgielnie, tory 
saneczkowe, tory i szkółki jazdy konnej, ogródki jordanowskie, ścieżki rowerowe, 
ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne oraz towarzyszące obiekty handlu i gastronomii. 
 

 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 

 
1) Wysokość zabudowy od poziomu terenu do najwyższej krawędzi dachu: nie 

większa niż 15 m z wyjątkami dopuszczonymi w planach miejscowych.. 
2) Dopuszcza się dowolne formy dachów i rodzaje pokrycia. 
3) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3, 
4) Powierzchnia biologicznie czynna, łącznie z wodami: min. 60%. 
5) Należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla użytkowników 

obiektów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych. 
5) Pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenów – do ustalenia w planie 

miejscowym. 
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Tereny zabudowy produkcyjnej, przemysłowej – 1P, 2P 

 
 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

 
Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjno-usługowych, składów i 
magazynów, z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 
1) Ustala się lokalizację następujących przedsięwzięć, w tym mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko: 
a) obiektów produkcyjnych i usługowych,  
b) składów i magazynów,  
c)    zaplecza socjalnego dla pracowników,  
d) zaplecza administracyjno-biurowego, laboratoriów, 
e) zaplecza techniczno-warsztatowego, baz transportowych i garaży, 
f)     dróg i placów wewnętrznych oraz parkingów i zjazdów z dróg publicznych, 
g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
h) przebudowę, rozbudowę, zmiany funkcji istniejących budynków i urządzeń 

na inne funkcje produkcyjne, składowo-magazynowe i usługowe, 
2) Teren oznaczony symbolem 2P stanowi obszar preferowanych działalności 

wykorzystujących potencjał Elektrowni Opole. 

 
 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 

 
1) Wysokość zabudowy od poziomu terenu do najwyższej krawędzi dachu nie 

powinna przekraczać 20 m; ustalenie nie dotyczy obiektów istniejących; oraz 
obiektów technologicznych w tym obiektów Elektrowni Opole, 

2) Dopuszcza się dowolne formy dachów i rodzaje pokrycia. 
3) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: nie ustala się, 
4) Powierzchnia biologicznie czynna, łącznie z wodami: min. 10%. 
5) Należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla użytkowników 

obiektów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych. 
6) Pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenów – do ustalenia w planie 

miejscowym. 
 

 
Tereny aktywności gospodarczej – 1AG 

 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

 
Lokalizacja przemysłu, przetwórstwa, baz, magazynów, składów, usług, handlu 
detalicznego i hurtowego, transportu i logistyki wraz ze wspomagającymi funkcjami 
towarzyszącymi oraz wszelkich innych form działalności gospodarczej. 
 

 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 

 
1) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 
2) Powierzchnia biologicznie czynna: min. 10%. 
3) Od strony terenów zabudowy mieszkaniowej należy urządzić pasy zieleni 

izolacyjnej. 
4) Wysokość zabudowy od poziomu terenu do najwyższej krawędzi dachu nie 

powinna przekraczać 20 m; ustalenie nie dotyczy obiektów istniejących; oraz 
obiektów technologicznych.  

5) W zabudowie sąsiadującej z Elektrownią Opole dopuszcza się wyższe obiekty, 
nie wyższych jednak niż podstawowe budynki Elektrowni (bez obiektów i 
budowli technologicznych takich jak: kominy, chłodnie). 

6) Miejsca postojowe dla pojazdów należy zapewnić na terenie własnym, w ilości 
wynikającej z potrzeb.  

7) Pozostałe warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu – do ustalenia w 
planie miejscowym. 
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Tereny obiektów infrastruktury technicznej -  

 1W, 2W, 1WT, 2WT, 1K, 1O, 1E, 1E, 1R/E, Ew, EK 
 

 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

 

1W – tereny zaopatrzenia w wodę, ujęcia wody, 

2W – tereny zaopatrzenia w wodę, ujęcia wody technologicznej dla Elektrowni   

         Opole z rzek Mała  Panew (istniejące) i Odra (planowane),  
1WT, 2 WT – tereny urządzeń transportu wodnego – śluzy na stopniu wodnym   

          Dobrzeń Wielki i Chróścice 
1K – tereny urządzeń odprowadzenia i oczyszczania ścieków, 

1O – tereny wysypiska odpadów  i planowanej gminnej zbiornicy odpadów, 

1E – tereny urządzeń elektroergetycznych – stacji elektroenergetycznej „Dobrzeń”,  
Ew – dopuszczone realizacje urządzeń elektrowni wodnych, 
EK – korytarze energetyczne z grupową lokalizacją napowietrznych linii 110 kV i   
         400 KV, wyprowadzających energię z Elektrowni Opole. 
 

 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 

 

1) Dopuszcza się modernizacje, przebudowę a także niezbędną rozbudowę 

obiektów istniejących pod warunkiem, że działania te nie będą sprzeczne z 

istnijącymi uwarunkowaniami przestrzennymi i przyrodniczymi, przepisami 

odrębnymi oraz zostaną uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego. 
2) Dopuszcza się przeznaczanie w części lub całości terenów infrastrukturalnych 

na inne cele związane z infrastrukturą techniczną, niż wynikające z ustalenia 
podstawowego pod warunkiem zgodności z przepisami szczególnymi. 

3) Ustala się warunek zachowania właściwych zabezpieczeń w przypadku 
uciążliwości terenu dla zabudowy sąsiedniej, w szczególności dla zabudowy 
mieszkaniowej. 

4) Dopuszcza się wyznaczenie obszarów ograniczonego użytkowania oraz stref 
ochronnych ujęć wód –  na podstawie przepisów szczególnych. 

5) Pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w planie 
miejscowym. 

 

 
Tereny obsługi komunikacji samochodowej – 1KS 

 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

 

Tereny obiektów obsługi komunikacji samochodowej, stacji paliw, miejsc obsługi 

podróżnych, z dopuszczeniem usług turystycznych, gastronomi  i handlu. 

 
 

 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 

 
1) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 
2) Powierzchnia biologicznie czynna: min. 10%. 

3) Wysokość nowej zabudowy od poziomu terenu do najwyższej krawędzi dachu 

nie większa niż 12 m; ustalenie nie dotyczy obiektów istniejących. 
4) Pozostałe warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w planie 

miejscowym. 
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Tereny po eksploatacji odkrywkowej kopalin – 1PG,  

tereny istniejącej i planowanej eksploatacji odkrywkowej i przeróbki kopalin – 2PG,  3PG 
 

 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

  

Tereny poeksploatacyjne lub przeznaczone do eksploatacji odkrywkowej 

udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego, oraz przeróbki kruszywa.  
1) Dla terenów 2PG i 3PG ustala się obowiązkowe sporządzenie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.  

2) Dopuszcza się wydobywanie kopalin w granicach udokumentowanych złóż, z 

zachowaniem filarów i pasów ochronnych wyznaczonych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

3) Niezbędne jest zapewnienie i odpowiednie przygotowanie dróg wywozu 

kruszywa ustalonych w planie miejscowym. 

4) Preferowane główne kierunki rekultywacji terenów poeksploatacyjnych: 
a) w kierunku leśnym, po wypełnieniu wyrobisk odpadami – teren 1PG, 

b) w kierunku wodnym i rekreacyjnym – teren 2PG, 

c) w kierunku usługowo-produkcyjnym – teren 3PG. 

 

 

Wskaźniki 
zagospodarowania 

 

 
Do ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 
Tereny cmentarzy - 1ZC, 2ZC, 3ZC 

 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

 

 

Przeznaczenie terenów: 
1ZC – cmentarze istniejące,  

2ZC – cmentarze istniejące z  projektowanym poszerzeniem,  

3ZC – cmentarze planowane.    
 

 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 

 

1) Odległość cmentarza od zabudowy mieszkaniowej, zakładów żywienia 

zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły żywnościowe oraz od studni i 

źródeł wody na terenach nie posiadających sieci wodociągowej nie może być 

mniejsza niż 150 m; na terenach posiadających sieć wodociągową – nie 

mniejsza niż 50 m. 

2) Wymagana zieleń towarzysząca – urządzona, ogrodzenie terenu, miejsca 

czerpania wody do podlewania roślin oraz miejsca gromadzenia odpadów 

roślinnych. 

3) Dopuszcza się realizację obiektów związanych z funkcją terenu: kaplicy 

cmentarnej, domu pogrzebowego, kwiaciarni itp. 

4) Dla cmentarzy zabytkowych obowiązują dodatkowo wymagania przepisów 

odrębnych. 
5) Liczba miejsc parkingowych oraz pozostałe warunki i wskaźniki 

zagospodarowania terenu – według ustaleń planu miejscowego. 
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Tereny zielni urządzonej - 1ZP 

 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

 

 

Wyodrębnione tereny zieleni urządzonej: parków, skwerów itp.  
 

 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 

 

1) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, pomników, urządzeń 

związanych z funkcją parkową np. fontann, trejaży, ciągów spacerowych, 

ławek, altan parkowych  itp. 

2) Dopuszcza się wprowadzanie usług sportu i rekreacji 

3) Pozostałe warunki zagospodarowania terenu - do ustalenia w planie 

miejscowym. 
 

 
Tereny zielni izolacyjnej - 1ZI 

 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

 

Wyodrębnione tereny zieleni izolacyjnej na obrzeżach terenów i obiektów 

potencjalnie uciążliwych: ciągów komunikacji drogowej i kolejowej, stacji 

elektroenergetycznych, terenów produkcyjno-usługowych, cmentarzy.  
 

 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 

 

1) Zakaz zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń, obiektów i sieci  

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

2) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, ekranów i wałów 

akustycznych. 
 

 
Tereny ogrodów działkowych - 1ZD 

 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

 

 
Tereny ogrodów działkowych wraz z obiektami i urzadzeniami towarzyszącymi 

 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 

 

1) Zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem altan działkowych, urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej, obiektów administracyjno – socjalnych i 

magazynowych.  

2) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, placów zabaw, obiektów 

i urządzeń sportu i rekreacji. 
3) Wielkość działek, liczba miejsc parkingowych oraz pozostałe warunki i 

wskaźniki zagospodarowania terenu - do ustalenia w planie miejscowym. 
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Tereny wód śródlądowych - 1WS 

 
 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

 

Wykorzystanie, zagospodarowanie i ochrona wód śródlądowych, płynących i 

stawów - zgodnie z przepisami szczególnymi. 
Zakłada się rozwój zagospodarowania transportowego, przeciwpowodziowego oraz 
turystycznego i rekreacyjnego rzeki Odry z uwzględnieniem ograniczeń w obszarze 
Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”. Utrzymanie w odpowiednim stanie oraz 
wykorzystanie gospodarcze i rekreacyjne mniejszych cieków i zbiorników wodnych, 
wraz z zielenią przywodną..  
 

 

Wskaźniki 
zagospodarowania 

 

 
Według przepisów szczególnych i ustaleń planów miejscowych. 

 
Tereny planowanego portu rzecznego – 1PRZ 

 

 
 
Kierunki 
zagospodarowania 

 

Tereny projektowanego portu rzecznego na wybrzeżu rzeki Odry, obsługującego 

głównie dostawy węgla dla Elektrowni Opole, wraz z obiektami towarzyszącymi. 

Transport węgla z portu – planowanym taśmociągem łączącym port z obiektami 

Elektrowni Opole, wyklucza się transport samochodowy. 
W zagospodarowaniu terenu uwzględnić zagrożenia powodziowe. 

 

 
Wskaźniki 

zagospodarowania 

 

1) Nie mniej niż 20 % powierzchni terenu należy przeznaczyć na powierzchnię 

biologicznie czynną. 
2) Pozostałe warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu - do ustalenia w planie 

miejscowym. 
 

 
Tereny rolne ekstensywnego użytkowania - 1R, 4R, 5R 

 
 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

 
Podstawowe przeznaczenie terenów ekstensywnego użytkowania rolniczego: mało 
intensywne uprawy, głównie zbiorowisk łąkowych i pastwisk, z lokalnymi 
zakrzewieniami i zadrzewieniami, zbiornikami i ciekami wodnymi oraz zielenią 
towarzyszącą wodom. 
1R – tereny rolne w obszarach ciągów ekologicznych, z zakazem zabudowy za  
        wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych, 
4R – tereny rolne z zakazem zabudowy za wyjątkiem zabudowy rolniczej  
        niemieszkaniowej oraz inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych,  
5R - tereny rolne z zakazem zabudowy za wyjątkiem zabudowy rolniczej  
        niemieszkaniowej oraz inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych, z   
        dopuszczeniem odkrywkowego wydobywania i przeróbki kopalin – kruszywa   
        naturalnego i torfu. 
 

 

Wskaźniki 
zagospodarowania 

 
Ograniczenia zabudowy i użytkowania wynikające z ochrony przyrodniczej 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”  
(PLB 02002) oraz ciągów ekologicznych. 
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Tereny rolne intensywnego użytkowania -2R, 3R, 1R/ZZ 

 
 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

 
Podstawowe przeznaczenie terenów intensywnego użytkowania rolniczego: 
intensywne uprawy polowe oraz zbiorowisk łąkowych i pastwisk z lokalnymi 
zakrzewieniami i zadrzewieniami, zbiornikami i ciekami wodnymi oraz zielenią 
towarzyszącą wodom. 
2R - tereny rolne z zakazem zabudowy za wyjątkiem zabudowy rolniczej          
        niemieszkaniowej oraz inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych,  
3R - tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej i obiektów obsługi    
        produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz   
        inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych,  
1R/ZZ - tereny rolne w obszarach ciągów ekologicznych, zagrożone powodzią o   
        prawdopodobieństwie wystąpienia Q 1% i Q10 %, z zakazem zabudowy  
        za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych. 
 

 

Wskaźniki 
zagospodarowania 

 

1) Ograniczenia zabudowy wynikające potrzeby ochrony wartościowych gruntów 

rolnych oraz z zagrożeń powodziowych. 

2) Warunki zagospodarowania terenów - do ustalenia w planach miejscowych. 
 

 
Tereny rolne intensywnego użytkowania i planowanej produkcji  

ogrodniczej i szklarniowej - 1R/RO 
 

 
 

Kierunki 
zagospodarowania 

 

Podstawowe przeznaczenie: wielkoobszarowa produkcja ogrodnicza szklarniowa 

wraz z obiektami towarzyszącymi: administracyjnymi, sanitarnymi, produkcyjnymi, 

magazynowymi, gospodarki odpadami, z dopuszczeniem lokalizacji inwestycji 

infrastrukturalnych poraz dróg, parkingów i placów wewnętrznych. 
 

 

Wskaźniki 
zagospodarowania 

 

1) Wysokość nowej zabudowy do okapu dachu nie może przekraczać 10 m, 

dopuszcza się  przekraczanie tej wysokości przez obiekty technologiczne - 

kominy, silosy itp. 

2) Pozostałe warunki i wskaźniki zagospodarowania terenów - do ustalenia w 

planach miejscowych. 
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3.0. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,    
       OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
 
   Główne cele i zasady ochrony środowiska przyrodnicze i ekologicznego w gminie Dobrzeń 

Wielki nie uległy zmianie w stosunku do wcześniejszej eduycji studium (2009 r.). Aktualne 

pozostają podstawowe cele ekologiczne polityki przestrzennej gminy. Obowiązuje kontynuacja 

prowadzonych działań i założeń oraz następujących ogólnych celów ekologicznych: 

• Ścisła ochrona unikatowych wartości, zasobów i walorów ekologicznych środowiska 

przyrodniczego oraz krajobrazu dolin rzecznych Odry, Brynicy i Małej Panwi. 

• Utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrody. 

• Ochrona istniejącego układu naturalnych powiązań przyrodniczych, jako warunek ciągłości 

przestrzennej i przepływu materii ożywionej. 

• Przywracanie równowagi ekologicznej środowiska obszarów przekształconych lub 

zdegradowanych na drodze dostosowania ekosystemów do lokalnych warunków 

siedliskowych. 

• Wzmacnianie naturalnej odporności środowiska poprzez utrzymanie i wzbogacenie 

bioróżnorodności ekosystemów. 

• Dążenie do zapewnienia zgodności miedzy przydatnością, chłonnością i odpornością 

środowiska a rodzajem i intensywnością zagospodarowania i użytkowania. 

 
Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych - 1RU, 

tereny obsługi produkcji w gospodarstwach leśnych - 1RUL 
 

 
Kierunki 

zagospodarowania 
 

 

1) Dopuszcza się zabudowę siedliskową (zagrodową, leśniczówkę) i inną 

zabudowę rolniczą lub leśną. 

2) Dopuszcza się lokalizację inwestycji infrastrukturalnych. 
 

 

Wskaźniki 
zagospodarowania 

 

1) Wysokość nowej zabudowy do okapu dachu nie może przekraczać 10 m, 

dopuszcza się  przekraczanie tej wysokości przez obiekty technologiczne. 

2) Pozostałe warunki i wskaźniki zagospodarowania terenów do ustalenia w 

planach miejscowych. 
 

 
Tereny lasów (istniejących) - 1ZL, 

tereny planowanych zalesień (dolesień) - 1ZLp 
 

 
Kierunki 

zagospodarowania 
 

 

Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów związanych z produkcją i obsługą 

gospodarki leśnej.  
 

 

Wskaźniki 
zagospodarowania 

 

 
Według ustaleń planów miejscowych i przepisów szczególnych. 
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• Przeciwdziałanie czynnikom antropopresji i minimalizowanie ich negatywnego wpływu na 

środowisko. 

• Poprawa warunków życia mieszkańców i funkcjonowania systemów przyrodniczych 

obszarów zainwestowanych. 

• Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiskowych. 

 

Ustala się ogólne zasady ochrony środowiska w obszarze gminy Dobrzeń Wielki: 

- ochrona ujęć wody i zbiorników wód śródlądowych,  

- ochrona ekosystemów wodno-leśno-łąkowych; 

- przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 

- prowadzenie uporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej; 

- ograniczenie negatywnego wpływu nawożenia mineralnego i organicznego oraz środków 

ochrony roślin; 

- ochrona zieleni przywodnej oraz wprowadzanie wzdłuż cieków wodnych pasów zieleni o 

szerokości ustalonej w planach miejscowych; 

- eliminowanie i ograniczanie dopływu do wód substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego; 

- zaspokajanie potrzeb wodnych dla celów gospodarczych przede wszystkim z ujęć 

powierzchniowych; 

- zapewnienie odpowiedniej drożność sieci melioracyjnych; 

- zapewnienie dostępu do obiektów hydrotechnicznych; 

- odbudowa, modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych, oraz zwiększenie 

przepustowości istniejących koryt rzecznych; 

- stosowanie w uzasadnionych przypadkach obiektów ochrony czynnej przed hałasem; 

- dążenie do redukcji poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych dla poszczególnych 

rodzajów terenów; 

- wprowadzanie pasów zieleni przy drogach, w miejscach w których jest to wykonalne; 

- sukcesywna rekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych; 

- ograniczenie zabudowy w obszarach zagrożonych powodzią; 

- budowa i rozbudowa urządzeń służących zwiększeniu bezpieczeństwa powodziowego 

(poldery, zabudowa hydrotechniczna); 

- zachowanie i wzmocnienie funkcji ochronnych korytarzy ekologicznych, przede wszystkim w 

dolinie rzeki Odry, poprzez ochronę starorzeczy i zbiorowisk łęgowych, oszczędne i zgodne 

z wymaganiami ładu przestrzennego kształtowanie zabudowy rolniczej, otwarcie wnętrza 

korytarzy na rzekę, dostępność z nadrzecznych szlaków spacerowych; 

- zachowanie różnorodności biologicznej; 

- ochrona walorów krajobrazowych; 

- ochrona lasów przed pożarami; 

- ochrona stanowisk roślin i zwierząt chronionych; 

- kształtowanie spójnej przestrzennie sieci powiązań przyrodniczych, uwzględniającej 

istniejące i projektowane obszary chronione oraz korytarze ekologiczne, w oparciu o 

założenia koncepcji ECONET-PL; 

- zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach przekształconych 

wskutek działalności człowieka; 

- ochrona zadrzewień i zakrzewień śródpolnych; 

- ochrona lasów przed innym przeznaczeniem;  

- prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, uwzględniającej potrzeby i walory przyrodnicze,  

- stosowanie kompensacji przyrodniczej, głównie poprzez racjonalne i zgodne z 

uwarunkowaniami przyrodniczymi zalesianie mało wartościowych gruntów rolnych oraz 

obszarów zdegradowanych; 
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- ochrona powietrza poprzez eliminowanie znaczących źródeł zanieczyszczeń, w 

szczególności emitowanych przez Elektrownię Opole i mniejsze obiekty produkcyjno-

usługowe. 

 
3.1. Ochrona powietrza  

 

W celu obniżenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń do powietrza należy: 

- eliminować znaczące źródła zanieczyszczenia powietrza, w szczególności w Elektrowni 

Opole w Brzeziu i w mniejszych obiektach produkcyjno-usługowych, 

- w maksymalnie możliwym stopniu rozbudować sieć zaopatrzenia w ciepło z zasobów 

cieplnych Elektrowni Opole w Brzeziu, obejmując nią docelowo wszystkie wsie w gminie,  

- stosować ekologiczne paliwa do celów grzewczych (energia elektryczna, gaz, oleje 

opałowe), 

- wprowadzić alternatywne, ekologiczne systemy wytwarzania ciepła i energii (kolektory 

słoneczne, pompy ciepła, kotłownie na biomasę: zrębki wierzby energetycznej, pelety itd.), 

- poprawić stan techniczny dróg, w celu zmniejszenia emisji spalin, 

- prowadzić akcję edukacyjną i informacyjną dla mieszkańców gminy o aktualnych, 

korzystnych dla środowiska systemach spalania paliw, 

- egzekwować utrzymywanie czystości dróg przez rolników i firmy transportowe w celu 

zapobiegania intensywnemu pyleniu z jezdni zanieczyszczonych błotem, 
- tworzyć naturalne bariery izolacyjne (zieleń przydrożną) wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 

- promować i zwiększać atrakcyjność zbiorowych i proekologicznych środków transportu. 

 
3.2. Ochrona przed hałasem  

 

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy powinno się odbywać poprzez: 

- utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest 

korzystna; 

- budowę obwodnic drogowych w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych; 

- wprowadzanie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego; 

- poprawienie organizacji ruchu ułatwiającą płynność jazdy; 

- poprawę stanu nawierzchni ulic; 

- rozbudowę ścieżek rowerowych; 

- budowę ekranów akustycznych; 

- zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni; 

- właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył powstających budynków w celu 

zminimalizowania wpływu hałasu drogowego; 

- działania ograniczające hałas przemysłowy, w tym szczególnie hałas emitowany przez 

Elektrownię Opole i obiekty przemysłowo-usługowe w jej otoczeniu; 

- stopniowe eliminowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie 

Elektrowni Opole. 

 

Szczególną ochroną przed hałasem należy objąć tereny położone wzdłuż dróg wojewódzkich nr 

454, 457, 461, 464, 465. Ochrona ta powinna polegać przede wszystkim na: 

- ograniczeniu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów objętych ochroną przy 

drogach wojewódzkich; 

- w przypadku istniejącej zabudowy należy zapewnić warunki dla zlokalizowania obiektów 

ochrony czynnej (zieleń izolacyjna, ekrany akustyczne). 

  Ponieważ brak jest możliwości technicznych zapewnienia  ochrony akustycznej w istniejącym 

przebiegu dróg wojewódzkich przez tereny zabudowane, realizacja obwodnicy szczególnie na 

przebiegu drogi wojewódzkiej Opole – Namysłów, spowoduje istotną poprawę warunków 

akustycznych w terenach zabudowy mieszkaniowej. 
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3.3. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym  

 

   Głównym zadaniem jest ograniczenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na 

mieszkańców gminy poprzez: 

- dotrzymywanie obowiązujących norm w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 

jonizującego i niejonizującego; 

- optymalizowanie i grupowanie przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

wyprowadzających energię z Elektrowni Opole;  

- ograniczenie możliwości lokalizacji obiektów potencjalnie uciążliwych, np. nadajników 

telefonii komórkowej, poprzez odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania 

przestrzennego; 

- wykorzystywanie w projektowaniu elektroenergetycznych linii przesyłowych nowych 

technologii materiałowych i rozwiązań projektowych dla wyeliminowania w otoczeniu linii, a 

zwłaszcza na powierzchni ziemi natężeń  pola powyżej 1kV/m; 

- wykluczanie w planach zagospodarowania przestrzennego możliwości zabudowy pod 

trasami linii przesyłowych i w pobliżu stacji transformatorowych;  

- ustanawianie obszarów ograniczonego użytkowania na terenach, gdzie odpowiednie 

pomiary i analizy wykazują przekroczenie dopuszczalnego poziomu promieniowania 

elektromagnetycznego. 

 
3.4. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych  

 

  Wody powierzchniowe i podziemne należy chronić przed zanieczyszczeniem w sposób 

kompleksowy, zgodnie z najnowszymi technologiami i obowiązującymi przepisami, z 

wykorzystaniem istniejących obiektów infrastruktury technicznej. Aby to osiągnąć należy:  

- uregulować gospodarkę ściekową gminy poprzez modernizację i rozwój systemów 

kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków; 

- koryta rzek i ich brzegi zachować bez zmian, zaś w przypadku koniecznej regulacji brzegów 

stosować materiały i formy obudowy zharmonizowane z otoczeniem; 

- zachować w pełni ciągi zieleni łęgowej wzdłuż brzegów rzek i innych cieków, wzbogacając 

je projektowanymi ciągami ekologicznymi; 

- podłączać tereny nieskanalizowane do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu 

Wielkim w celu pełnego jej wykorzystania; 

- modernizować ujęcia wód i stacji uzdatniania wody; 

- prowadzić edukację ekologiczną w zakresie oszczędzania wody; 

- stosować kodeks dobrych praktyk rolniczych i planów nawozowych; 

- ograniczyć rolnicze użytkowanie gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

wodnych; 

- kontrolować postępowania z nawozami naturalnymi (gnojowica, obornik); 

- likwidować nielegalne zrzutów ścieków komunalnych do wód lub ziemi; 

- promować wykorzystania dostępnych zasobów czystych wód powierzchniowych do 

wykorzystania w procesach nie wymagających wód podziemnych (np. hydrotransport, prace 

porządkowe, podlewanie zieleni). 

 

   W zagospodarowaniu  i użytkowaniu terenów wód śródlądowych należy stosować 

następujące zasady: 

1) w odległości 1,5 m od linii brzegowej powierzchniowych wód publicznych zabrania się 

stawiania ogrodzeń; 

2) przy ciekach i rowach należy zapewnić pas terenu szerokości co najmniej 2,5 m w celu 

prowadzenia konserwacji urządzeń melioracyjnych sprzętem mechanicznym; 

3) w celu ochrony wałów przeciwpowodziowych zabrania się na wałach jazdy samochodami i 

prowadzenia szlaków turystycznych, w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału zabrania 

się upraw gruntu, sadzenia drzew i krzewów, a w odległości mniejszej niż 50 m od stopy 
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wału zabrania się wznoszenia obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek oraz dołów 

i rowów; dopuszczalne jest zmniejszenie tej odległości za zgodą właściwego organu, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) na terenach szczególnego zagrożenia powodzią i w międzywalach zabronione jest, zgodnie 

z przepisami szczególnymi: 

a) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 

materiałów, które mogą zanieczyścić wody; 

b) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; 

c) wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych; 

d) lokalizacji składowisk materiałów; 

e) sadzenia drzew lub krzewów; 

f) zmiana ukształtowania terenu oraz wykonywanie innych robót i czynności, które 

mogłyby utrudnić ochronę przed powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości wód. 

 

     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); 

- 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). 

  Ochroną w randze ONO obejmuje się ponadto obszar występowania struktury wodonośnej – 

doliny kopalnej Małej Panwi, nie zaliczonej do głównych zbiorników wód podziemnych ale 

ważnej w skali regionu.  

  Na obszarach najwyższej ochrony wód podziemnych (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 obszarach wysokiej ochrony wód podziemnych (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 szkodliwe dla środowiska wodnego, a 

także innej działalności gospodarczej mogącej spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów i 

wód powierzchniowych oraz podziemnych (Oleszczuk 1999). 

 

3.5. Ochrona powierzchni ziemi (gleb i kopalin) 

 

W celu ochrony przed degradacją gleb należy: 

- stosować kompleksową i zgodną z przepisami gospodarkę związaną ze stosowaniem 

naturalnych nawozów organicznych i ich przechowywaniem; 

- racjonalnie stosować nawozy sztuczne, wapnowanie i środki ochrony roślin na terenach 

rolnych i leśnych; 

- promować i stosować nowoczesne, bezpieczne dla środowiska technologie rolnicze; 

- realizować programy rolno-środowiskowe przez wybrane grupy rolników, których 

gospodarstwa położone są na tzw. terenach wrażliwych np. wzdłuż istotnych cieków 

powierzchniowych, miejsc cennych przyrodniczo; idea programów rolno-środowiskowych 

opiera się na finansowaniu strat, jakie ponosi rolnik decydujący się na zastosowanie 
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ekstensywnych metod produkcji, a także innych zabiegów sprzyjających ochronie 

bioróżnorodności i zachowaniu walorów krajobrazowych i przyrodniczych obszarów 

wiejskich; 

- użytkować gleby w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej; 

- przeciwdziałać degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód 

powierzchniowych; 

- występować do Starosty Opolskiego o egzekwowanie obowiązku rekultywacji terenów 

zdegradowanych przez jego użytkowników. 

 

   Z kopalin występujących w gminie Dobrzeń Wielki (zasoby udokumentowane - kruszywo 

naturalne oraz wapienie i margle przemysłu cementowego, zasoby nieudokumentowane – 

kruszywo naturalne i torf), wydobywa się metodą odkrywkową kruszywo naturalne ze złóż 

„Brzezie – Elektrownia” i „Chróścice 4”. Przewidywane jest podjęcie wydobycia kruszywa ze 

złoża „Chróścice – Siołkowice”. Zakończono wydobywanie kruszywa ze złóż „Chróścice” i 

„Siołkowice 2”. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 

i górnicze (Dz.U. Nr 163 poz. 981) wydobywanie udokumentowanych kopalin, poprzedzone 

uzyskaniem koncesji, może być prowadzone tylko zgodnie z przeznaczeniem i warunkami 

określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium gminnym 

w przypadku braku planu miejscowego. W związku z powyższym w niniejszym studium ustalono 

obowiązkowe sporządzenie planów miejscowych dla terenów eksploatacji kopalin, wskazanych 

na rysunku nr 2 studium „Kierunki zagospodarowania”.  

   Ochrona złóż kopalin i terenów ich występowania, realizowana poprzez ustalenia planów 

miejscowych, powinna uwzględniać: 

- zakaz zabudowy, zalesiania oraz realizacji sieci infrastrukturalnych i komunikacyjnych w 

granicach udokumentowanych złóż kopalin - przed podjęciem ich eksploatacji; zakaz nie 

dotyczy złóż w stosunku do których ustalono w studium zaniechanie eksploatacji, także w 

przyszłości, uzasadnione istniejącymi uwarunkowaniami przestrzennymi i gospodarczymi; 

- optymalne wykorzystanie udokumentowanych zasobów kopaliny, przy zminimalizownych 

stratach tych zasobów; 

- zakaz wydobywania kopalin w filarach i pasach ochronnych wyznaczonych dla istniejących 

terenów zabudowanych, cieków, lasów, użytków rolnych, obiektów komunikacyjnych, sieci 

infrastrukturalnych oraz obiektów i terenów objętych ustawową ochroną; 

- dopuszczony zakres przeróbki kopaliny w miejscu jej wydobywania; 

- sposoby i trasy transportu wydobytej kopaliny; 

- wymagania dotyczące ochrony środowiska, w szczególności ochrony wód, ochrony przed 

nadmiernym hałasem oraz ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych; 

- docelowe kierunki rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. 

  
3.6. Ochrona przyrody i krajobrazu  

 

   Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki występują obszary szczególnej ochrony środowiska 

przyrodniczego na którym ustala się pierwszeństwo ochrony tych terenów przed działalnością  

inwestycyjną. Wszelkie inwestycje zamierzone w obszarach chronionych na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody, w tym także inwestycje infrastrukturalne, inwestycje związane z 

działalnością rolniczą lub górniczą i inwestycje na terenach bezpośrednio sąsiadujących, 

wymagają uzyskania uzgodnień z organami ochrony środowiska. Do obszarów tych należą: 

 

Stobrawski Park Krajobrazowy  

   Obejmuje duży kompleks lasów w obrebie Kup, do granicy z sąsiednią gminą Pokój, omijając 

w zasadzie wszystkie tereny zabudowane i przeznaczone w studium pod różne formy 

zainwestowania. Wyjątkiem jest planowana w granicach Stobrawskiego Parku Kra jobrazowego 

obwodnica wsi Kup w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 Opole – Namysłów.  
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     W §3 rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006 r. w 

sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego określone zostały ograniczenia i zakazy w 

ogranicach parku, do uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.   

   

  Obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego podlega ochronie 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 Park Krajobrazowy obejmuje tereny leśne i 

rolne północnej części obrębu Kup wraz z istniejąca i projektowaną jako uzupełnienie zabudową 

mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową.  

 
Obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” (PLB 02002) 

  Obszar ten zajmuje dolinę rzeki Odry w południowo-zachodniej części gminy Dobrzeń Wielki 

(w obrębach Chróścice, Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały). Jego podstawowym celem ochronnym  

utrzymanie różnorodności biologicznej przez ochrona najcenniejszych, najrzadszych elementów 

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

charakterystycznych dla regionów biogeograficznych.  

    Pomimo że w granicach obszaru Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” występują kompleksy 

najbardziej wartościowych gruntów rolnych klas II – III w 1. zmianie studium ustalono na tych 

terenach możliwość prowadzenia tylko ekstensywnej gospodarki rolniej z obowiązkiem 
uwzględnienia ochrony środowiska przyrodniczego (tereny 1R) wydzielając na nich tereny 

istniejącej zabudowy, głównie rolniczej z niezbędnymi, niewielkimi uzupełnieniami.  

    

   W obszarze Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” dopuszcza się lokalizację: 

- urządzeń i obiektów obsługi komunikacji wodnej oraz urządzeń związanych z potrzebami 

Elektrowni Opole w Brzeziu (portu, ujęcia wody powierzchniowej),  

- realizację korekt cieku wodnego, zmierzających do poprawy standardów funkcjonowania 

drogi wodnej, 

- urządzeń sportu i rekreacji, 

- magistrali infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym, 

- obiektów i zabudowy niemieszkalnej, służących gospodarce  rolnej,  

pod warunkiem: 

- nienaruszania ciągłości obszaru, 

- nienaruszania ustaleń obowiązującej polityki przestrzennej, 

- nienaruszania celu ochrony tereny Natura 2000 i jego spójności. 

Obszary proponowane do objęcia ochroną 

   W Programie Ochrony Środowiska Gminy Dobrzeń Wielki (nr XXXI/299/2005 z dnia 

22.12.2005 r.) na terenie gminy proponowano utworzenie następujących form ochrony 

przyrody: 

a) obszar chronionego krajobrazu „Dolina Odry”; 

b) pomniki przyrody: 

 - dąb szypułkowy w miejscowości Czarnowąsy, w pobliżu odejścia drogi na Świerkle; 

 - lipa drobnolistna w miejscowości Borki przy ul. Struga; 

 - dąb szypułkowy, rosnący nad rowem odwadniającym na południe od wsi Otok; 

c) użytki ekologiczne: 

 - „Nadwodnik”, obejmujący obszar nieczynnej żwirowni w Chróścicach, z licznie 

występującym nadwodnikiem trójpręcikowym; 

 - „Ziemowit”, obejmujący strefę przyujściową Małej Panwi wraz ze związanymi z doliną 

rzeki specyficznymi biocenozami starorzeczy, wilgotnych łąk zalewowych i pastwisk; 

 - „Osoka”, obejmujący dobrze zachowane starorzecze Odry z typową roślinnością 

wodną i szuwarową; 
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 - „Bobrek”, obejmujący fragment łąk, położony na północ od miejscowości Czarnowąsy; 

d) zespoły przyrodniczo krajobrazowe: 

 - „Stawki”, obiekt położony jest w sąsiedztwie linii kolejowej Opole - Wrocław Nadodrze 

w pobliżu stacji PKP w Dobrzeniu Wielkim, tworzony przez wypełnione wodą wyrobiska 

po odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego; 

e) stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej: 

 - „Wydma”, obejmujące największą na terenie gminy wydmę położoną w lasach na 

północny wschód od miejscowości Kup; 

 - „Terasa”, obejmujące zróżnicowany hipsometrycznie system teras doliny Odry koło 

miejscowości Czarnowąsy; 

 - „Starorzecze koło Chróścic”, obejmujące jedno z największych starorzeczy w dolinie 

Odry na terenie gminy; 

 - „Starorzecze koło Dobrzenia Wielkiego”, obejmujące jedno z największych starorzeczy 

w dolinie Odry na terenie gminy; 

 - „Starorzecze koło Niewodnik”, obejmujące jedno z największych starorzeczy w dolinie 

Odry na terenie gminy; 

 - „Starorzecze koło Żelaznej”, obejmujące jedno z największych starorzeczy w dolinie 

Odry na terenie gminy. 

  Zamiar utworzenia  obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Odry”, przedstawiony w gminnym 

programie ochrony środowiska z 2005 r. oraz w 1. zmianie studium z 2009 r. nie znalazł 

potwierdzenia w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego w związku 

z czym został pominięty w obecnej 2. zmianie studium.  
 

3.7. Ochrona przeciwpowodziowa  

  

    Dla terenów zalewanych wodami powodziowymi rzek Odry, Małej Panwi oraz Brynicy, należy 

uwzględnić wymagania wynikające z art. 40 oraz art. 82 ust. 2 ustawy prawo wodne z dnia 18 

lipca 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 9 lutego 2012 r. poz. 145). Na terenach oznaczonych w 

niniejszym studium jako zasięgi zalewu powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1 

raz na 10 lat (Q-10%) i na 100 lat (Q-1%) - do czasu wyznaczenia w gminie Dobrzeń Wielki 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, sporządzenia map zagrożenia powodziowego i 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym - przewidzianych w przepisach tej ustawy - należy 

ustalać w planach miejscowych ograniczenia i zakazy takie jak  przewidziane w przepisach 

szczególnych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (dużego i średniego).  

   W przyszłym planie zarządzania ryzykiem powodziowym musi być ostatecznie rozstrzygnięty  

problem kontrowersyjnego polderu „Chróścice”, wstępnie planowanego w dolinie Odry 

pomiędzy Dobrzeniem Wielkim a Starymi Siołkowicami w sąsiedniej gminie Popielów.  

Zasadność realizacji tego polderu jest kwestionowana przez lokalne władze i społeczność ze 

względu na zagrożenie istniejących przysiółków: Babi Las, Kąty, Ostrówek oraz gminnej 

oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim i dużych ferm hodowlanych. Kwestią decydującą w 

tym rozstrzygnięciu będzie postęp i skuteczność realizacji innych zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych w dolinie Odry, w szczególności budowy zbiornika retencyjnego 

„Racibórz”. 

 

  W celu ochrony przeciwpowodziowej studium ustala rozbudowę, likwidację luk i modernizacje 

wałów przeciwpowodziowych w dolinie Odry i Małej Panwi. Ustalone lokalizacje projektowanych 

walów stanowią orientacyjne ich przebiegi.  Dopuszcza się na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

lokalizowanie wałów przeciwpowodziowych zgodnie z potrzebami i warunkami technicznymi w 

przebiegach innych niż wykazanych na rysunku studium. 

     

  Ponadto ochrona przeciwpowodziowa w gminie Dobrzeń Wielki będzie realizowana poprzez: 
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- ograniczenie lokalizowania zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 

zwłaszcza inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

- zakaz gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także 

innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody; 

- zakaz prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich 

składowania; 

- zakaz wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych; 

- zakaz sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinoiwych oraz roślinności 

stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin lub służących umacnianiu brzegów i 

obwałowań; 

- zakaz zmiany ukształtowania terenu z wyjątkiem robót związanych z regulacją i 

utrzymaniem wód oraz utrzymywaniem i przebudową wałów przeciwpowodziowych; 

- zakaz składowania materiałów; 

- zakaz wykonywania innych robót i czynności, które mogłyby utrudnić ochronę przed 

powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości wód. 

 

  

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

Podstawowe kierunki działań w obszarze gminy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

  Polityka przestrzenna gminy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w szczególności 

powinna uwzględniać : 

1) konserwację i rewaloryzację  obiektow i terenów zabytkowych; 

2) ochronę historycznego układu przestrzennego i komunikacyjnego poszczególnych 

jednostek osadniczych   

3) ochronę terenow osadniczych przed niekontrolowaną, pod względem estetyki architekto-

nicznej, zabudową niedostosowaną do otoczenia, 

4) eliminowanie czynnikow degradujących układy historyczne jednostek osadniczych, 

równocześnie utrzymanie istniejacej zabudowy o wartosci historycznej wraz z  elementami 

zagospodarowania - układem przestrzennym i komunikacyjnym, zagospodarowanie 

obiektów opuszczonych; 

5) eksponowanie regionalnej odrębności terenu; 

 

Uwzględniając wartości  historyczne i kulturowe, ochronie konserwatorskiej podlegają zespoły 

urbanistyczne, obiekty architektury i budownictwa, cmentarze, zabytki ruchome oraz stanowiska 

archeologiczne występujące w obszarze gminy, wyszczególnione w rozdziale II studium - 

„Uwarunkowania rozwoju przestrzennego”, w tym: 

- obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego; 

- stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego; 

- obiekty o wartościach środowiskowych i kulturowych objęte gminną ewidencją zabytków; 

- udokumentowane stanowiska archeologiczne znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków. 

 

Dla obiektów ujętych w rejestrze zabytków przyjmować należy: 

- priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich, należy dążyć do pełnej rewaloryzacji 

zabytków; 

- wszelkie działania podejmowane przy zabytkach wymagają pozwolenia właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

 

Dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków obowiązują następujące ustalenia: 
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- należy zachować ich bryłę, kształt i geometrie dachu oraz zastosowane tradycyjne 

materiały budowlane; 

- należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć historyczny detal architekto-

niczny; 

- należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie  otworów zgodnie z historycznym 

wizerunkiem budynku; 

- należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę drzwi i okien; 

- w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z 

zabytkową elewacją budynku; 

- należy chronić zachowany układ i wystrój wnętrz oraz dążyć do jego odtworzenia w tych 

przypadkach, gdy uległ niekorzystnym zmianom; 

- wskazane jest stosowanie kolorystyki nawiązującej do stosowanej w przeszłości; 

- elementy napowierzchniowe instalacji technicznych należy projektować i montować z 

zachowaniem wartości zabytkowych obiektów. 

 

Dla stanowisk archeologicznych znajdujących się w rejestrze i ewidencji obowiązują 

następujące ustalenia: 

- w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego oraz jego 

bezpośrednim sąsiedztwie należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora 

zabytków w zakresie prac ziemnych i przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne 

metodą wykopaliskową zgodnie z przepisami szczególnymi. 

 

Ustala się ochronę walorów konserwatorskich zabytkowych obszarów i układów urbanistycz-

nych poprzez wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej oraz stref ochrony układu 

urbanistycznego. 

 

Strefy ochrony konserwatorskiej obejmują: 

 Zespół Klasztorny Norbertanek w Czarnowąsach 

 Cmentarz w Czarnowąsach 

 Cmentarz w Dobrzeniu Wielkim 

 Cmentarz w Kup 

W obiektach tych ustala się: 

 pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad prowadzoną współcześnie działalnością 

inwestycyjną, gospodarczą i usługową, 

 zachowanie historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowania dróg, ulic, placów, linii 

zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych i kompozycji zieleni,  

 należy dążyć do utrzymania historycznych podziałów własnościowych i sposobu 

użytkowania  gruntów, 

 należy stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego (dachówka, łupek, gont); w 

obiektach historycznych, które posiadały inne pokrycie niż ceramiczne należy stosować 

pokrycie historyczne właściwe dla danego obiektu,  

 nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w 

zakresie sytuacji, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i 

otworów oraz nawiązanie formami współczesnymi do zabudowy historycznej, 

 ustala się obowiązek konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzen-

nego, szczególnie: posadzek, ścian (zabudowa, zieleń) i elewacji oraz dążenie w miarę 

możliwości do usunięcia elementów uznanych za zniekształcające założenie historyczne i 

odtworzenie elementów zniszczonych w oparciu o szczegółowe warunki określane 

każdorazowo przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

 dopuszcza się usunięcie lub przebudowę obiektów dysharmonizujących przestrzeń 

zabytkową, 

 ustala się wymóg konsultowania i uzyskania uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków zmian i podziałów nieruchomości oraz przebudowy, rozbudowy i remontów 
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obiektów będących w strefie ochrony konserwatorskiej, a także uzgadniania zamierzeń 

inwestycyjnych na tym obszarze, 

 

Strefy ochrony układu urbanistycznego obejmują: 
 

 Rondo  komunikacyjne w Kup 

dla którego ustala się rehabilitację układu przestrzennego, polegającą na usunięc iu 

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 Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu, 

 

 Część wsi Dobrzeń Wielki, wzdłuż ulic Namysłowskiej, Kraszewskiego, Powstańców 

Śląskich. 

 Części wsi Dobrzeń Mały, wzdłuż ul. Opolskiej. 

 Części wsi Chróścice wzdłuż ul. Powstańców. 

Dla  stref ochrony układu urbanistycznego w Dobrzeniu Wielkim i Małym oraz w Chróścicach 

ustala się:  

 nakaz dostosowanie nowej  zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 

formy architektonicznej i materiału elewacyjnego; nową zabudową nawiązać do 

historycznych budynków w zakresie wysokości, gabarytów; 

 zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, dostosowania frontu budynków do istniejących budynków 

zabytkowych, zachowania dominującego kierunku kalenicy dachu budynków; 

 obowiązek restauracji i modernizacji technicznej obiektów o wartościach kulturowych z 

dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości zabytkowej obiektów; 

 ustala się wymóg uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zmian rodzaju 

nawierzchni dróg oraz korekt lub zmian ich przebiegu; 

 wymóg konsultowania i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich 

działań inwestycyjnych w zakresie: 

- budowy nowych obiektów, 

- remontów, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany funkcji obiektów figurujących w 

wykazie zabytków architektury i budownictwa, 

- modernizacji istniejących dróg oraz przebudowy wnętrz urbanistycznych i placów. 

 

Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki nie zidentyfikowano dóbr kultury współczesnej, które 

wymagałyby szczególnej ochrony. 

 

 

  

5.0.  KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY    
        TECHNICZNEJ 
 

5.1. Kierunki rozwoju systemu komunikacji  

 

Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 

1) Klasyfikację techniczną dróg (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) przyjmować zgodnie 

z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem warunków wynikających z procedury 

sporządzania planu miejscowego. 
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2) Za dopuszczalne uznaje się korekty przebiegu drogi wynikające z  uwarunkowań lokalnych 

oraz  przyjętych w nim rozwiązań przestrzennych. 

3) Parametry techniczne, w tym linie rozgraniczające projektowanej drogi powinny odpowiadać 

przepisom odrębnym. 

4) Dopuszcza się odstępstwa od obowiązujących przepisów odrębnych, dotyczących linii 

rozgraniczających jedynie w przypadku przebudowy dróg  na terenach istniejącej 

zabudowy. 

5) W planach miejscowych, uwzględniac odpowiednią do funkcji terenu -  liczbę miejsc 

postojowych  

 

Minimalne liczby miejsc postojowych dla samochodów: 

 

 

 

 

Funkcja terenu 

 

Rodzaj przeznaczenia  w 

ramach funkcji trenu 

 

Wymagana minimalna liczba 

miejsc postojowych 

 

 

1. 

 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

 

 

 

 

1 / 1 budynek 

 

2. 

 

Zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna 

budynki mieszkalne 

wielorodzinne  

1 / 1 mieszkanie 

budynki zamieszkania 

zbiorowego  

1/10 miejsc użytkowych 

 

3. 

 

 

 

 

Usługi  

 

 

 

handel  3/ 100 m² powierzchni sprzedaży 

gastronomia  1/ 100 m² powierzchni użytkowej  

kultura 1/ 100 m² powierzchni użytkowej 

administracja  1,5/ 100 m² powierzchni 

użytkowej 

opieka społeczna i zdrowie  1/ 100 m² powierzchni użytkowej 

 

Drogi krajowe  

Planowana jest budowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Opola, w tym odcinka tej obwodnicy w 

Krzanowicach, wraz z modernizacją skrzyżowań – poprzez przebudowę do węzła dwu-

poziomowego. 

 

Drogi wojewódzkie 

   Planowana jest rozbudowa i rozwój układu komunikacyjnego gminy, oparte na budowie 

obwodnic Czarnowąs, Dobrzenia Małego, Borków, Brzezia, Dobrzenia Wielkiego i Kup w 

przebiegu drogi wojewódzkiej nr 454 relacji Opole – Namysłów. Jest to inwestycja o znaczeniu 

ponadlokalnym. Ze względu na układ osadniczy gminy, rozwijający się intensywnie wzdłuż 

istniejącej drogi wojewódzkiej nr 454 oraz rozwój terenów produkcyjnych w sąsiedztwie 

Elektrowni Opole, obwodnica jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania głównych 

terenów mieszkanio-wych i rozwoju aktywności gospodarczej gminy. Obejścia w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 454 stanowią korzystną alternatywę dla obecnego przebiegu drogi 

wojewódzkiej w ciasnej zabudowie istniejącej, o charakterze zbliżającym się do zabudowy 

miejskiej, praktycznie bez możliwości poszerzenia pasa drogowego. Parametr docelowy - droga 

główna (KDG). 

 W 2011 r. została opracowana szczegółowa koncepcja obwodnicy drogi nr 454 z 

uwzględnieniem istniejącego i projektowanego zagospodarowania, warunków technicznych 

węzłów i skrzyżowań komunikacyjnych. Jej przebieg różni się od wcześniej projektowanych 

wariantów, przedstawionych w 1. zmianie studium (2009 r.) i w planach miejscowych. Przyjęty w 

obecnej 2. zmianie studium północny wariant obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 
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został pozytywnie oceniony przez władze gminy jako optymalny i najmniej kolizyjny z 

istniejącym zagospodarowaniem i innymi uwarunkowaniami.  

   Planowana jest także modernizacja (w istniejącym przebiegu) drogi wojewódzkiej nr 461 

relacji Kup – Jełowa, do uzyskania parametrów drogi klasy Z (zbiorczej). 

   Natomiast zdecydowanie bardziej przyszłościowy jest wskazany w studium wariant przebiegu 

drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg – Dobrzeń Wielki, planowany wzdłuż linii kolejowej 

Opole – Wrocław Nadodrze. Parametr docelowy – droga zbiorcza (KDZ). 

 

   Ważnym elementem poprawy struktury komunuikacyjnej gminy, także o znaczeniu 

ponadlokalnym, będzie planowana modernizacja dróg wojewódzkich nr 464 (Narok – 

Chróścice) i nr 465 (Żelazna – Dobrzeń Mały zmierzająca do uzyskania parametrów dróg klasy 

Z, wymagająca jednak budowy co najmniej jednej przeprawy mostowej przez rzekę Odrę. 

 

Drogi powiatowe 

  Nie planuje się budowy nowych dróg powiatowych. W zakresie istniejących dróg powiatowych 

przewiduje się ich przebudowę i modernizację oraz dostosowanie parametrów jezdni i nośności 

nawierzchni dróg do ruchu ciężkiego i pojazdów rolniczych. Drogi powiatowe w układzie 

istniejącym - o parametrach dróg zbiorczych i lokalnych. 

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 

 

Drogi gminne 

Dla wsparcia rozwoju wyznaczonych w studium terenów inwestycyjnych niezbędny będzie 

intensywny rozwój układu dróg gminnych – lokalnych (KDL) i dojazdowych (KDD). Studium 

wyznacza tylko niezbędne ciągi projektowanych dróg. Inne wymagają szczegółowej analizy i 

ustalenia ich przebiegu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W zakresie 

rozwoju dróg gminnych ustala się jako główne kierunki: 

 budowę nowych odcinków dróg gminnych, tzw. dróg alternatywnych (o parametrach dróg 

lokalnych i dojazdowych), 
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 budowę nowych odcinków dróg gminnych obsługujących planowane zespoły zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej (o parametrach dróg lokalnych, dojazdowych i 

wewnętrznych), 

 budowę nowych odcinków gminnych, wewnętrznych dróg rolniczych (KDW), 

 dostosowanie parametrów jezdni i nośności nawierzchni dróg gminnych do ruchu ciężkiego 

i pojazdów rolniczych. 

 

Komunikacja kolejowa  

   W zakresie komunikacji kolejowej ustala się utrzymanie  i modernizację istniejącej 

pierwszorzędnej linii kolejowej nr 277 relacji Opole – Jelcz – Wrocław Nadodrze. Przewiduje się 

przebudowę tej linii do parametrów technicznych pozwalających na osiągnięcie prędkości 

przejazdu 100 –120 km/h dla pociągów pasażerskich i 100km/h dla pociągów towarowych. 

  Modernizacja linii kolejowej, powiązana ze wzrostem obciążenia i i częstotliwości przejazdów 

może powodować zwiększoną emisję hałasu przenikającego na sąsiednie tereny mieszkaniowe 

w Czarnowąsach, Borkach Dobrzeniu Wielkim i Chróścicach. W planach miejscowych należy, w 

związku z tym zagrożeniem, ustalać obowiązek zastosowania czynnej ochrony akustycznej 

wzdłuż kolizyjnych odcinków linii kolejowej, w postaci ekranów lub wałów. 

 

Transport wodny 

    Przewiduje się rozwój funkcji transportowej rzeki Odry poprzez: 

- modernizację istniejących stopni wodnych Dobrzeniu w śluz, budowa portu rzecznego w 

Dobrzeniu Małym, modernizacja warsztatów naprawczych środków transportu wodnego w 

Dobrzeniu Małym) 

   Wskazuje się teren możliwej lokalizacji  portu rzecznego na  granicy wsi Dobrzeń Mały i Borki.   

Na terenie planowanego portu rzecznego dopuszcza się zlokalizowanie ujęcia wodno – 

brzegowego służącego do poboru wody na cele technologiczne PGE Elektrowni Opole. 

5.2. Zasady modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej 

Zaopatrzenie w wodę 

 Ustala się: 

- utrzymanie istniejącego systemu zaopatrzenia gminy  w wodę z istniejących ujęć wód 

podziemnych, wyszczególnionych w rozdziale II studium; 

- rozbudowę  istniejącej gminnej sieci i urządzeń wodociągowych, wynikającą z potrzeb 

rozwoju przestrzennego gminy, odpowiednio do realizacji planowanych terenów dla różnych 

funkcji;       

- budowę nowych komunalnych ujęć wód podziemnych, w razie takiej potrzeby; 

- utrzymanie ujęcia powierzchniowego wody technologicznej dla Elektrowni Opole w Brzeziu, 

z rzeki Mała Panew w Czarnowąsach; 

- budowę nowego, uzupełniającego ujęcia wody dla Elektrowni Opole z rzeki Odry w rejonie 

planowanego portu w Dobrzeniu Małym; 

- budowę nowego, grupowego ujęcia wód podziemnych w Świerklach, dla potrzeb 

planowanego wielkoobszarowego zespołu szklarni. 

 

Odprowadzanie ścieków 

 Obszar gminy obsługują 2 komunalne oczyszczalnie ścieków, zlokalizowane w miejscowo-

ściach: 

 Dobrzeń Wielki – o wydajności 800 m³/dobę, planowana do rozbudowy, 

 Czarnowąsy – o wydajności 400 m³/dobę, planowana do likwidacji; 

   Docelowo główną oczyszczalnią ścieków będzie oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna w 

Dobrzeniu Wielkim. Po docelowej rozbudowie osiągnie ona przepustowość 2700 m³/dobę.  
   Planowany jest sukcesywny rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach 
planowanego zainwestowania. 
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   Dla zabudowy oddalonej od głównych sieci kanalizacyjnych przewiduje się rozwiązania 
alternatywne w zakresie gospodarki ściekami – wybieralne zbiorniki bezodpływowe. W 
sytuacjach wyjątkowych, przy zachowaniu wymagan przepisów odrębnych, dopuszcza się 
przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

 

Zaopatrzenie w gaz 

   Źródłem zaopatrzenia gminy Dobrzeń Wielki w gaz przewodowy jest odgałęzienie gazociągu 

wysokoprężnego DN 200 PN 6,3MPa relacji: Kluczbork – Opole – Przywory, biegnące od 

wschodniej granicy gminy w Czarnowąsach do stacji redukcyjno – pomiarowej (SRP) na terenie 

zakładu „Norgips” w Brzeziu. Poprzez tą stację redukcyjno – pomiarową 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 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 Czarnowąsach.  

  W zakresie sieci gazowej, w planach miejscowych należy uwzględnić strefy techniczne i 

kontrolowane zgodnie z przepisami odrębnym. 

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną 

W zakresie wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną  ustala się na obszarze gminy 

Dobrzeń Wielki: 

1) Rozbudowę Elektrowni Opole, do osiągnięcia mocy powyżej 2000 MW, wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą. 

2) Utrzymanie dostawy energii elektrycznej w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń 

ektroenergetycznych wysokich napięć  i średnich napięć;  

3) Realizację nowych linii wysokich i średnich napięć oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

stosownie do potrzeb wynikających planowanego rozwoju przestrzennego, z uwzględnie-

niem warunków w zakresie oddziaływania sieci i urządzeń elektroenergetycznych na 

środowisko i zdrowie ludzi.     

4) Realizację urządzeń elektrowni wodnych na istniejących stopniach wodnych na rzece Odrze 

i w ich pobliżu oraz utrzymanie elektrowni wodnej na rzece Brynicy w Kup.  

5) Dopuszczenie realizacji urządzeń wykorzystujących energię wiatru lub energię słoneczną do 

wytwarzania energii elektrycznej, o maksymalnej mocy 100 kW, nie zaliczających się do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. zn. z wyłączeniem 

lokalizacji na terenach objętych obszarowymi formami prawnej ochrony przyrody, oraz o 

całkowitej wysokości instalacji większej niż 30 m).      

 W obszarze gminy Dobrzeń Wielki nie przewiduje się rozwoju energetyki wiatrowej dużej mocy, 

ze względu na istniejące uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i przestrzenne (kompleksy 

leśne i obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w północnej części gminy, obszar Natura 

2000 w dolinie Odry, pas intensywnego zagospodarowania osadniczego i przemysłowego w 

części środkowej gminy). Przyjęta w studium polityka przestrzenna w dziedzinie energetyki 

wiatrowej jest zgodna z kierunkami polityki przestrzennej w zakresie wzrostu produkcji energii 

odnawialnej, ustalonymi w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego” 

przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 września 

2010 r. oraz ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody z 1.10.2008 r. w sprawie 

ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie województwa 

opolskiego.   
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Zaopatrzenie w energię cieplną 

W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się: 

1) Wykorzystanie istniejącego potencjału kogeneracyjnej energii cieplnej Elektrowni Opole we 

wszystkich miejscowościach gminy Dobrzeń Wielki, poprzez sukcesywną budowę 

ciepłociągów i sieci rozdzielczych.   

2) Ustala się modernizację i rozbudowę istniejących sieci cieplnych wraz z węzłami cieplnymi 

w miejscowościach Dobrzeń Wielki i Czarnowąsy,  w dalszej kolejności w miejscowościach: 

Dobrzeń Mały, Brzezie, Borki i Świerkle. W granicach gminy dopuszcza się także realizację 

ciepłociągu dla potrzeb m. Opola. 

3) Na terenach nie objetych systemem sieci ciepłowniczych dopuszcza się lokalne źródła 

ciepła z zastosowaniem i wykorzystywaniem ekologicznych  nośników energii.  

Telekomunikacja i teleinformatyka  

W zakresie telekomunikacji  ustala się: 

1) utrzymanie i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń dalekosiężnej lączności przewodowej 

oraz łączności bezprzewodowej, 

2) budowę przewodowych sieci abonenckich na terenach planowanego zainwestowania, 

3) realizację: 

a) kablowej kanalizacji telekomunikacyjnej,  

b) sieci szerokopasmowych dla uzyskania pełnej dostępności do zasobów Internetu i  

łączności elektronicznej, 

4) telekomunikacyjne urządzenia wieżowe i kontenerowe należy lokalizować w taki sposób, 

aby unikać ich eksponowania w krajobrazie i minimalizować negatywny wpływ na zdrowie 

ludzi i istot żywych; minimalna, wzajemna odległość telekomunikacyjnych obiektów 

wieżowych powinna być nie mniejsza niż 500 m. 

Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami  ustala się: 

1) Prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie zgodnie z gminnym „Planem 

gospodarki odpadami”, przyjętym uchwałą Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim, z 

uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji przepisów regulujących gospodarkę 

odpadami, obowiązujących od lipca 2013 r..  

2) Nie przewiduje się w granicach gminy lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów 

niebezpiecznych oraz odpadów komunalnych nie przeznaczonych do wywozu na 

wysypisko.   

3) Utrzymuje się dotychczasowe gminne składowisko odpadów komunalnych w Chróścicach. 

z możliwością przebudowy części zajmowanego terenu dla potrzeb gminnej zbiornicy 

odpadów. 

4) Postępowanie z wytwarzanymi odpadami przemysłowymi - niebezpiecznymi i innymi niż 

niebezpieczne, oraz odpadami komunalnymi nie przeznaczonymi do wywozu na wysypisko  

gminne - według ustaleń miejscowych planów zagospodarowania i decyzji właściwych 

organów, wydanych na podstawie przepisów szczególnych. 
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6.0. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU  
       PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM 
  

   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 5)  w sprawie określenia  

inwestycji publicznych, w tym o znaczeniu lokalnym odsyła do katalogu celów publicznych, 

wyszczególnionych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Są to działania o zasięgu gminnym, służące społeczności lokalnej. Przyjmuje się, że inwestycje 

publiczne mogą być rozmieszczane - zgodnie z innymi ustaleniami studium oraz 

obowiązującymi przepisami – na obszarze całej gminy. 

    

   Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w obszarze gminy Dobrzeń Wielki 

zaliczyć należy: 

1) Rozwój infrastruktury drogowej poprzez modernizację istniejącego układu dróg gminnych 

(publicznych i wewnętrznych), w szczególności budowę nowych dróg dojazdowych w 

terenach planowanego zainwestowania i dróg transportu rolnego. 

2) Realizację infrastruktury technicznej i komunalnej na terenach planowanego 

zainwestowania oraz przebudowę  istniejącej infrastruktury gminy, w tym:  

a) kapitalny remont ujęcia wody podziemnej w Chróścicach, połączony ze zmianą 

technologii uzdatniania wody, 

b) rozbudowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim o 

docelowej przepustowości 2700 m³/dobę,  

c) rozbudowę gminnej sieci wodociągowej, 

d) rozbudowę gminnych sieci kanalizacji sanitanej i deszczowej, 

e) rozbudowę centralnej sieci ciepłowniczej, zasilanej z nadwyżek energii cieplne j 

Elektrowni Opole, 

f) budowę gminnej zbiornicy odpadów w Czarnowąsach, alternatywnie Chróścicach, 

g) rekultywację i docelowe zagospodarowanie gminnego wysypiska odpadów w 

Chróścicach, 

h) budowę gminnej kablowej kanalizacji telekomunikacyjnej i sieci szerokopasmowych. 

3) Budowę wielofunkcyjnego aqaparku w Dobrzeniu Wielkim. 

4) Inwestycje związane z promocją gminy i turystyką: budowa tras rowerowych, punktów i 

tablic informacyjnych. 

5) Rozbudowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsiach, w tym lokalizację nowych 

terenów zieleni publicznej i rekreacji (parków, placów zabaw, boisk sportowych) w 

obszarach planowanego zainwestowania. 

 

 

 

7.0. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU  
       PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM  

 

  Studium wskazuje tereny dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. Większość tych inwestycji została określona w „Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa opolskiego”, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa 

Opolskiego nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 132 

poz. 1509). W przypadku linii wysokich napięć – ustalenia planu województwa zostały 

zweryfikowane przez zainteresowanych wnioskodawców. 

  

   W obszarze gminy Dobrzeń Wielki przewiduje się następujące inwestycje o znaczeniu 

ponadlokalnym, obejmujące linie energetyczne wysokich napięć, ochronę przeciwpowodziową, 

komunikacje drogową:  
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6) Inwestycje elektroenergetyczne, w ustalonym korytarzu energetycznym na przedpolu stacji 

transformatorowej „Dobrzeń”, związane z planowaną rozbudową Elektrowni Opole do 

osiągnięcia mocy powyżej 2000 MW :  

 

       nowe linie:  

1) linia 400 kV, relacji Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław 

2) linia 400 kV, relacji Dobrzeń – Świebodzice/Ząbkowice 

3) linia 110 kV, relacji Dobrzeń – Hermanowice / Siołkowice 

4) linia 110 kV, relacji Dobrzeń – Karczów-1/Karczów-2 

        

       przebudowa istniejących linii:  

1) linia 400 kV, relacji Dobrzeń – Trębaczew/Pasikurowice 

2) linia 400 kV, relacji Dobrzeń – Wielopole/Albrechcice 

3) linia 110 kV, relacji Dobrzeń – Hermanowice/Siołkowice 

4) linii 110 kV, relacji Dobrzeń – Groszowice/Sudecka  

5) linii 110 kV relacji Dobrzeń – Zakrzów / Gosławice 

6) linii 110 kV, relacji Dobrzeń – Ozimek-1/Ozimek 

 

2. Przeprawy mostowe na rzece Odrze w ciągu dwóch dróg wojewódzkich  nr: 464 (relacji  

Dobrzeń Mały – Żelazna), oraz 465 (relacji Chróścice – Narok) wraz z modernizacją tych 

dróg do klasy Z. 

 

3. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Odry, w km 157,0 – 162,0 (odcinek 

Czarnowąsy – Borki). 

 

4. Budowa obwałowań przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Odry, w km 161,8 – 163,6 (odcinek 

Dobrzeń Mały – Dobrzeń Wielki). 

 

5. Budowa polderu „Chróścice”. 

 

6. Modernizacja pierwszorzędnej linii kolejowej nr 277 relacji Wrocław – Jelcz – Opole, do 

uzyskania parametrów technicznych i prędkości przejazdu do 100 – 120 km/h dla pociągów 

pasażerskich i co najmniej 100 km/h dla pociągów towarowych. 

 

7. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 454 relacji Opole – Namysłów, do uzyskania 

parametrów klasy G (główna), wraz z obejściami miejscowości Czarnowąsy, Borki, Dobrzeń 

Mały, Brzezie, Dobrzeń Wielki, Kup.  

 

8. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg – Dobrzeń Wielki, do uzyskania 

parametrów klasy Z (zbiorcza), wraz z obejściami miejscowości Dobrzeń Wielki i Chróścice. 

 

9. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 461 relacji Kup – Jełowa, do uzyskania parametrów 

klasy Z. 

 

10. Budowa wiaduktu nad torami w ciągu obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki (linia 

kolejowa nr 277). 

 

11. Rozwój funkcji transportowej rzeki Odry (modernizacja istniejących stopni wodnych 

Dobrzeń Wielki i Chróścice, budowa portu rzecznego w Dobrzeniu Małym). 

 

12. Rozbudowa odcinka obwodnicy miasta Opola w Krzanowicach, w przebiegu drogi krajowej 

nr 94, relacji Wrocław – Kraków, do uzyskania parametrów klasy GP (główna ruchu 

przyspieszonego). 
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13. Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 1344 O (DW 454 (Kup) – Radomierowice), 

1702 O (Czarnowąsy – Brynica), 1707 O (Czarnowąsy – Kępa), 1708 O (Chróścice – Kup), 

1723 O (Chróścice – Nowe Siołkowice), 1724 O (Chróścice – Babi Las), 1725 O (Chróścice 

– Masów), 1765 O (Biadacz – Czarnowąsy), do uzyskania parametrów klas Z (zbiorcza) lub 

L (lokalna). 

 

 

 

8.0. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE   
       MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
       NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 
 

8.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości 

 

   Nie wyodrębnia się w niniejszym studium obszarów wymagających scaleń i podziałów 

nieruchomości. W sporządzanych planach miejscowych zakłada się ustalanie warunków 

scalania i podziału nieruchomości - o ile uwarunkowania własnościowe i inne określą taką 

potrzebę.  

 

8.2. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej  

       2000 m2  

 

  Ustalono teren lokalizacji obiektów handlowych przekraczających 2000 m2  we wsi 

Krzanowice, w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta Opola, oznaczony symbolem 

1U/UC, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Krzanowice. 

 
8.3. Obszary przestrzeni publicznej  

 

 Przestrzenią publiczną  jest obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych. 

Ważne jest jego położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.  Za przestrzenie publiczne 

uznać należy ważne place, ulice, tereny parkowe i inne tereny zieleni urządzonej, tereny 

sportowe, rekreacyjne ogólnodostępne, inne tereny spotkań i debat publicznych.  

 Tak zdefiniowane przestrzenie publiczne stanowią jedynie wyodrębnione fragmenty jednostek 

osadniczych i są obejmowane sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. W gminie Dobrzeń Wielki nie występują przestrzenie publiczne o powierzchni i 

znaczeniu kwalifikującym do obowiązkowego sporządzenia odrębnego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego.   

 

  
9.0. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA SPORZĄDZIŁA I ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ   
       MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
9.1.  Obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania   

        przestrzennego 

 

W gminie Dobrzeń Wiekl obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Borki, zatw. uchwałą Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki Nr XXI/241/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. opubl. w Dz. U. Województwa 

Opolskiego z 2001 r. Nr 14, poz. 61 z dnia 7 marca 2001 r.  
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2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Brzezie zatw. uchwałą Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki Nr XX/230/2000 z dnia 16 listopada 2000 r. opubl. w Dz. U. Województwa 

Opolskiego Nr 12 z dnia 23 lutego 2001 r. poz. 53 

 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brzezie-Wschód, zatw. uchwałą Nr 

XIII/145/99 z dnia 29.12.1999 r. Rady Gminy Dobrzeń Wielki opubl. w Dz. U. Województwa 

Opolskiego z dnia 14 marca 2000 r. Nr 18, poz.69 
 

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice, zatw. uchwałą Nr 

VI/68/99 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 kwietnia 1999 r. opubl. w Dz. U. 

Województwa Opolskiego dnia 8 września 1999 r. Nr 32, poz. 199 

 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Mały, zatw. uchwałą Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXIV/286/2001 z dnia 22.03.2001 r. opubl. w Dz. U. 

Województwa Opolskiego Nr 59, poz. 435 z dnia 16 lipca 2001 r. 

 
6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki, zatw. uchwałą 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XII/132/2003 r. z dnia 18 grudnia 2003 r. opubl. w Dz. U. 

Województwa Opolskiego z dnia 27 luty 2004 r. nr 12, poz. 211 

 
7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Dobrzeń Wielki”, zatw. 

uchwałą Nr XIII/144/99 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 1999 r., opubl. w Dz. 

U. Województwa Opolskiego Nr 18, poz. 68 z dnia 14 marca 2000 r.  

 

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzanowice, zatw. uchwałą Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXIII/271/2001 z dnia 1 lutego 2001 r. opubl. w Dz. U. 

Województwa Opolskiego z dnia 11 czerwca 2001 r. nr 48, poz. 335 

 
9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kup, zatw. uchwałą Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki Nr VI/69/99 z dnia 8 kwietnia 1999 r. opubl. w Dz. U. Województwa 

Opolskiego z dnia 8 września 1999 r. nr 32, poz. 200 

 
10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Świerkle zatw. uchwałą Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki Nr XX/231/2000 z dnia 16 listopada 2000 r. opubl. w Dz. U. 

Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2001 r. Nr 12, poz. 54 

 

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budowy nabrzeża 

przeładunkowego wraz z placem składowym, drogą dojazdową oraz przenośników 

węgla, położonego na gruntach wsi Dobrzeń Mały, Czarnowąsy, Borki, zatw. uchwałą 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXIV/381/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. opubl. w Dz. U. 

Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2002 r. nr 90, poz. 1223 

 

12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w gminie 

Dobrzeń Wielki (Elektrownia Opole), zatw. uchwałą Nr XLIII/349/2006 Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki z dnia 31 sierpnia 2006 r. opubl. w Dz. U. Województwa Opolskiego z dnia 

26.10.2006 r. Nr 73, poz. 2259 

 
13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w Brzeziu, 

Czarnowąsach, Dobrzeniu Małym, Dobrzeniu Wielkim zatw. uchwałą Nr XLIV/352/2006 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2006 r. opubl. w Dz. U. Województwa 

Opolskiego z dnia 11 grudnia 2006 r. Nr 87, poz. 2549 
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14) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki, zatw. 

uchwałą Nr X/59/2007 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2007 r. opubl. w Dz. U. 

Województwa Opolskiego z dnia 07 września 2007 r. Nr 66, poz. 1940 

 
15) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowych 

wsi Krzanowice, zatw. uchwałą Nr X/60/2007 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 

2007 r. opubl. w Dz. U. Województwa Opolskiego z dnia 07 września 2007 r. Nr 66, poz. 

1941 

 
16) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy 

produkcyjnej we wsi Świerkle wraz z terenami infrastruktury towarzyszącej, zatw. 

uchwałą nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08 stycznia 2009 r. opubl. w 

Dz. U. Województwa Opolskiego z dnia 18 lutego 2009 r. Nr 11, poz. 147 

 
17) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnowąsy zatw. 

uchwałą Nr XXX/206/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2009 r. opubl. w 

Dz. U. Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2009 r. Nr 22, poz. 373 

 
18) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkanio-

wej we wsi Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki oraz terenów użytków rolnych we wsi 

Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały, zatw. uchwałą Nr XXXV/254/2009 Rady Gminy Dobrzeń 

Wielki z dnia 9 lipca 2009 r. opubl. w Dz. U. Województwa Opolskiego z dnia 3 września 

2009 r. Nr 70, poz. 1105 

 
19) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w 

Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń Wielki zatw. 

uchwałą Nr XXXVI/260/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009 r. opubl. 

w Dz. U. Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2009 r. Nr 88, poz. 1290 

 
20) Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice, zatw. 

uchwałą Nr XXXIX/284/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. opubl. 

w Dz. U. Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. Nr 8, poz. 121 

 
21) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa 

naturalnego w Chróścicach gm. Dobrzeń Wielki, zatw. uchwałą Nr XL/291/2009 Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2009 r. opubl. w Dz. U. Województwa Opolskiego 

z dnia 23 lutego 2010 r. Nr 21, poz. 323 

 

22) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-

produkcyjnej w Brzeziu, zatw. uchwałą Nr XII/119/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z 

dnia 27 października 2011 r. opubl. w Dz. U. Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 

2010 r. Nr 21, poz. 323 

 

23) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice, zatw. 

uchwałą Nr X/85/2011  Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2011 r. opubl. w Dz. 

U. Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. Nr 21, poz. 323 
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9.2.  Obszary dla których gmina zamierza sporządzić  miejscowy plan zagospodarowania   

        przestrzennego  

 

Podjęto już uchwały o przystąpieniu do sporządzenia następujących planów: 

 
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego CHRÓŚCICE-2; uchwała Nr 

VII/62/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice – 2;  

 
2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-2; uchwała Nr 

XX/195/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

DOBRZEŃ WIELKI – 2; 

 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KUP-2; uchwała Nr VIII/69/2011 Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KUP – 2; 

 
4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ŚWIERKLE-2; uchwała Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki Nr X/87/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚWIERKLE – 2; 

 
5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki; uchwała Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki Nr XI/104/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki; 

 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa 
naturalnego CHRÓŚCICE-ZACHÓD; uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr 

XXIII/215/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa 

naturalnego CHRÓŚCICE-ZACHÓD; 

 

9.3. Obszary dla których ustalono obowiązek sporządzenia miejscowych planów  

       zagospodarowania przestrzennego  

 

-   Tereny zamierzonej odkrywkowej eksploatacji kopalin. 

 
  
 
10.0. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ     
         PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ  
 
10.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

 

   Pod względem przydatności rolniczej gruntów w gminie Dobrzeń Wielki zaznacza się wyraźna 

strefowość. Jako szczególnie cenne dla produkcji rolnej uznaje się  użytki  rolne położone w 

dolinie Odry po południowej stronie drogi relacji Opole-Brzeg. Jest to strefa o dużym udziale 

gruntów III kl. bonitacyjnej, kompleksów pszennych i żytnich o dużych możliwościach 

produkcyjnych. Mniejsze  kompleksy dobrych gleb występują w rejonie Chróścic oraz na północ 

od Dobrzenia Małego. 

    Średnią przydatność dla produkcji rolnej posiadają grunty położone pomiędzy drogą relacji 

Opole-Brzeg a kompleksem leśnym w północnej części gminy, które stanowią głównie pasmo 

osadnicze. Niskie wartości bonitacyjne gruntów w tym rejonie, z dominacją cieków, zagrożenia 
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gleb wynikające z działalności przemysłu oraz znacznego stopnia zainwestowania terenu, 

sprzyjają przede wszystkim rozwojowi przemysłowej produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

   Małą wartość dla rolnictwa mają tereny łąk położonych w dolinie rzeki Brynicy, należące do 

kompleksów o niskiej wartości użytkowej. Nadają się one do prowadzenia gospodarki łąkowo-

pastwiskowej, stanowiącej bazę paszową dla hodowli zwierząt gospodarskich. Jednak ze 

względu na lokalizację terenu w sąsiedztwie wsi Kup, nie posiadającej rozwiniętej funkcji 

rolniczej oraz oddalenia od zabudowań gospodarczych wsi Chróścice uznano, że mają one 

nikłą szansę na prawidłowe i efektywne wykorzystanie na cele rolnicze. Tereny te preferowane 

do pełnienia funkcji ekologicznych, z możliwością dolesienia, rozwoju gospodarki rybackiej (w 

oparciu o wodne zbiorniki po eksploatacji kruszywa naturalnego) oraz dla potrzeb rekreacji i 

wypoczynku weekendowego. 

 

W zakresie kierunków i zasad kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej ustala się : 

• utrzymanie produkcji rolniczej na gruntach dotychczas uprawianych,  

• ograniczaniu przeznaczania na cele nierolnicze gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych; 

• wprowadzenie dolesień na gruntach niższych wartości bonitacyjnych,  

• wprowadzania nowych i pielęgnacji istniejących zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, 

• preferowanie upraw dostosowanych do stopnia skażenia gleb zanieczyszczeniami 

przemysłowymi, 

• zakaz zabudowy terenów rolniczych o funkcjach ekologicznych, głównie łąk w dolinach 

cieków,  

• wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. 

 
10.2. Leśna przestrzeń produkcyjna 

 

  Większość lasów w gminie Dobrzeń Wielki uznano za przydatne dla produkcji drewna i 

użytków niedrzewnych. Niewielkie tylko fragmenty należy objąć ochroną ze względu na 

pełnioną funkcję ekologiczną oraz krajobrazową (obszary objęte ochroną przyrodniczą). 

Ochronie prawnej podlegają także lasy położone w granicach oddziaływania miasta Opola. 

 

  W związku z powyższym podstawowe kierunki i zasady kształtowania leśnej przestrzeni 

produkcyjnej powinny polegać na: 

• ochronie i powiększaniu zasobów leśnych; 

• ograniczaniu przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne; 

• prowadzenie gospodarki leśnej według planu urządzenia lasu; 

• ochronie łąk śródleśnych; 

• ograniczaniu regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami  lasu;  

• prowadzeniu gospodarki leśnej w lasach ochronnych w sposób respektujący 

ponadgospodarcze funkcje tych lasów; 

• modernizacji istniejących i tworzeniu nowych ośrodków i zakładów obsługi gospodarki 

leśnej. 
 

 

11.0. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIA    
         SIĘ MAS ZIEMNYCH 
 

Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki  wyznaczono: 

 zasięg terenów zalewowych o prawdopodobieństwie wystąpienia 1 raz na 10 lat (Q-

10%), 

 zasięg terenów zalewowych o prawdopodobieństwie wystąpienia 1 raz na 100 lat (Q-

1%), 

 zasięg obszaru objętego katastrofalną powodzią z lipca 1997 roku. 
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   Na obszarze gminy nie zidentyfikowano zagrożeń związanych z osuwaniem się mas 

ziemnych. Incydentalnie takie zagrożenia mogą wystąpić na terenach odkrywkowej eksploatacji 

kruszywa naturalnego albo w czasie wykonywania wykopów budowlanych – w zasadzie tylko w 

przypadku nieprzestrzegania zasad zasad sztuki górniczej i budowlanej. 

 

 

12.0.  OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU    
          KOPALINY FILAR OCHRONNY 
   

  Dla planowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Chróścice-4” określono w 

obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego filary i pasy ochronne w celu ochrony 

sąsiadującej rzeki Brynicy, dróg lokalnych oraz ułatwiające migrację fauny w korytarzu 

ekologicznym doliny rzeki Brynicy.  

   Podobne filary i pasy ochronne należy wyznaczyć w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnegi CHRÓŚCICE-ZACHÓD, którego 

sporządzenie  przesądziła już uchwała Rady Gminy. 

 

 

13.0. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB    
         REKULTYWACJI 
 

   Występujące w granicach gminy tereny przekształcone, zdegradowane wymagają  

obowiązkowej rekultywacji.  

   W niniejszym studium ustalono podstawowe kierunki docelowej rekultywacji terenów po 

eksploatacjio kruszywa naturalnego.  

    Lokalizację i kierunki rekultywacji innych terenów zdegradowanych oraz zasady rehabilitacji 

zabudowy w złym stanie technicznym są określane w planach miejscowych. 

 

. 

14.0. TERENY ZAMKNIĘTE I ICH STREFY OCHRONNE 
 
     Na terenie gminy Dobrzeń Wielki teren zamknięty stanowi ciąg linii kolejowej nr 277 Opole 

Groszowice – Dobrzeń Wielki – Karłowice – Jelcz Laskowice – Wrocław Brochów. Brak jest 

wyznaczonych stref ochronnych od terenów zamkniętych. 

     W sąsiedztwie terenów kolejowych obowiązują zgodnie z przepisami odrębnymi 

ograniczenia w użytkowaniu i zabudowywaniu - w odległości 10m od granicy terenu kolejowego  

i 20 m od skrajnego toru. 

 

Wykaz kolejowych terenów zamkniętych na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

 

Lp. OBRĘB NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA [ha] 

1.  Borki 495/75 0,0073 

2.  Borki 499/103 0,0990 

3.  Borki 506/75 0,0075 

4.  Borki 510/72 0,0083 

5.  Borki 518/68 0,2106 

6.  Borki 522/74 0,0065 

7.  Borki 525/69 0,0394 

8.  Borki 530/73 0,0127 

9.  Borki 537/67 0,4229 



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

 

GEOPLAN - Opole                                                                                                         46 

10.  Borki 553/78 0,0306 

11.  Borki 559/204 0,1181 

12.  Borki 568/76 0,1104 

13.  Borki 583/157 0,3447 

14.  Borki 586/155 0,0304 

15.  Borki 586/196 0,5156 

16.  Borki 589/151 0,0051 

17.  Borki 591/209 0,0077 

18.  Borki 599/210 0,2909 

19.  Borki 610/213 0,0054 

20.  Brzezie 357/92 0,0519 

21.  Brzezie 363/98 0,0118 

22.  Brzezie 488/5 1,1623 

23.  Brzezie 489/45 0,5655 

24.  Brzezie 612/8 1,6661 

25.  Brzezie 988/369 0,2560 

26.  Chróścice 495/128 0,3118 

27.  Chróścice 497/133 0,0057 

28.  Chróścice 505/130 0,2208 

29.  Chróścice 507/123 0,5392 

30.  Chróścice 518/124 0,0048 

31.  Chróścice 538/119 0,3917 

32.  Chróścice 540/119 0,8130 

33.  Chróścice 549/113 0,0570 

34.  Chróścice 563/33 1,2441 

35.  Chróścice 564/33 0,8301 

36.  Chróścice 570/45 0,0076 

37.  Chróścice 571/45 0,0083 

38.  Chróścice 573/34 0,0130 

39.  Chróścice 574/34 0,0137 

40.  Chróścice 579/44 0,1790 

41.  Chróścice 580/44 0,1215 

42.  Chróścice 593/46 0,0609 

43.  Chróścice 594/46 0,3513 

44.  Chróścice 614/51 0,0135 

45.  Chróścice 630/82 0,6836 

46.  Chróścice 699/252 0,0019 

47.  Chróścice 724/253 0,0229 

48.  Chróścice 768/301 2,1509 

49.  Chróścice 780/304 0,0079 

50.  Chróścice 821/238 0,2215 

51.  Chróścice 826/229 0,0943 

52.  Chróścice 830/230 0,0783 

53.  Czarnowąsy 111/19 0,2241 

54.  Czarnowąsy 125/13 1,7878 

55.  Czarnowąsy 128/16 0,0690 

56.  Czarnowąsy 140/76 1,8606 

57.  Czarnowąsy 180/33 0,0964 

58.  Czarnowąsy 181/33 0,3496 

59.  Czarnowąsy 182/51 0,0298 

60.  Czarnowąsy 183/51 0,0385 
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61.  Czarnowąsy 453/176 1,2048 

62.  Czarnowąsy 454/207 0,0158 

63.  Czarnowąsy 459/159 0,0757 

64.  Czarnowąsy 463/38 0,0221 

65.  Czarnowąsy 469/29 0,6539 

66.  Czarnowąsy 484/45 0,5759 

67.  Czarnowąsy 486/53 0,0171 

68.  Czarnowąsy 492/58 0,3400 

69.  Dobrzeń Mały 458/49 0,1787 

70.  Dobrzeń Mały 569/146 0,0076 

71.  Dobrzeń Mały 693/58 0,0205 

72.  Dobrzeń Mały 712/69 1,0932 

73.  Dobrzeń Mały 808/95 1,8818 

74.  Dobrzeń Mały 876/144 0,4366 

75.  Dobrzeń Mały 884/77 0,0080 

76.  Dobrzeń Mały 890/76 0,0061 

77.  Dobrzeń Mały 891/76 0,0031 

78.  Dobrzeń Mały 894/93 0,0170 

79.  Dobrzeń Wielki 463/1 0,1782 

80.  Dobrzeń Wielki 466/6 0,0187 

81.  Dobrzeń Wielki 470/5 0,0175 

82.  Dobrzeń Wielki 473/61 0,0102 

83.  Dobrzeń Wielki 489/200 0,8838 

84.  Dobrzeń Wielki 496/227 0,9249 

85.  Dobrzeń Wielki 500/190 0,0410 

86.  Dobrzeń Wielki 501/210 0,0389 

87.  Dobrzeń Wielki 506/201 0,0241 

88.  Dobrzeń Wielki 558/111 1,0300 

89.  Dobrzeń Wielki 565/109 0,0189 

90.  Dobrzeń Wielki 566/107 1,4517 

91.  Dobrzeń Wielki 572/79 1,7895 

92.  Dobrzeń Wielki 584/141 0,0600 

93.  Dobrzeń Wielki 596/176 0,2714 

94.  Dobrzeń Wielki 602/177 0,0434 

95.  Dobrzeń Wielki 607/186 1,1974 

 
 

 

15.0.  WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIA KIERUNKÓW I ZASAD   
          ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I UZASADNIENIE    
          ROZWIĄZAŃ 

 

Pod względem struktury gospodarczej gmina Dobrzeń Wielki zaliczana jest do 

przemysłowo – rolniczych. Na jej terenie zlokalizowany jest jeden z największych zakładów 

przemysłowych województwa opolskiego: PGE Elektrownia Opole S.A. Gospodarka rolna oraz 

usługi pełnią rolę uzupełniającą. Wieś Dobrzeń Wielki odgrywa ważną rolę w systemie obsługi 

mieszkańców gminy, co wynika z pełnionej roli ośrodka gminnego oraz centrum usługowego o 

znaczeniu lokalnym. Dobra dostępność komunikacyjna, położenie w pobliżu aglomeracji 

zwiększa atrakcyjność gminy, jako potencjalnego miejsca lokalizacji inwestycji.  

Dolina Odry objęta jest obszarem Natura 2000. Teren ten podlega szczególnym 

wymogom z zakresu ochrony środowiska, dlatego też wymagane jest ograniczenie zabudowy 
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oraz  rozwoju rolnictwa i produkcji na tym terenie. Rozwój funkcji rolniczej powinien być oparty 

na zasadach rolnictwa ekologicznego, a produkcja rolnicza powinna być prowadzona z 

zastosowaniem najnowszych technologii nie powodujących strat w środowisku. 

  

  Do poprawy stanu środowiska, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy, a przede 

wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców gminy przyczynić się może modernizacja i 

rozwój infrastruktury technicznej. Niezbędne jest wprowadzenie kompleksowej gospodarki 

odpadami, a także kontynuacja regulacji gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę 

systemu kanalizacji wraz z ze zbiorczą oczyszczalnią ścieków. Ważnym zadaniem jest poprawa 

stanu technicznego dróg, a także korekta ich przebiegów w postaci obejść poszczególnych 

miejscowości.  

Dążeniem nadrzędnym przy wyznaczaniu zasad rozwoju gospodarczego gminy jest 

ciągła poprawa jakości życia społeczności lokalnej. Dlatego tez program studium oprócz usług 

istniejących zapewnia dostęp usług komercyjnych i publicznych we wszystkich jednostkach 

osadniczych. Ze względu na istniejące zapotrzebowanie na lokale mieszkaniowe, wyznaczone 

zostały rezerwy terenów pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową we wszystkich 

miejscowościach w gminie oraz postulowane prace modernizacyjne i adaptacyjne istniejącej 

zabudowy. 

 

Przy ustalaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględniono 

zespół uwarunkowań wynikających z istniejącego stanu zagospodarowania terenu gminy, 

analizy warunków ekofizjograficznych w tym rzeźby terenu, budowy geologicznej, wód 

podziemnych i powierzchniowych, gleb, szaty roślinnej, surowców mineralnych, obszarów i 

obiektów przyrodniczych prawnie chronionych oraz podlegających prawnej ochronie wartości 

kulturowych. 

Na kierunki rozwoju przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki w dużej mierze wpływa 

sąsiedztwo miasta Opola. Charakter tego sąsiedztwa znajduje odbicie w powiązaniach 

komunikacyjnych (obwodnica miasta Opola na przebiegu dróg krajowych, droga wojewódzka 

Opole – Namysłów, linia kolejowa, rzeka Odra) i infrastrukturalnych (linie energetyczne, 

telekomunikacyjne, magistrale gazowe) oraz przede wszystkim w znacznie większym 

zainteresowaniu terenami pod inwestycje, zwłaszcza mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne, 

przemysłowe, niż wskazują na to potrzeby wynikające ze stanu ludności i prognoz 

demograficznych gminy. Rozwój przestrzenny gminy wiąże się też z potencjałem przemysłowo 

– energetycznym jakim jest Elektrownia Opole w Brzeziu. 

 

Jakkolwiek dominującą funkcją gminy jest rolnictwo, leśnictwo i przemysł związany z 

Elektrownią Opole, to w perspektywie najbliższych lat, po zrealizowaniu założonego w studium 

rozwoju gospodarczego gminy, opartego na wzroście budownictwa mieszkaniowego, 

aktywności gospodarczej i usług pozarolniczych, właśnie te funkcje przejmą rolę wiodącą. 

Rozwój zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącymi jej usługami zakłada się 

przede wszystkim w południowej części gminy, przylegającej do granic Opola, tj. w obrębach  

Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Brzezie oraz w obrębie Chróścice. 

 

Rozwój aktywności gospodarczej przewiduje się głównie w pasie obrębów Brzezie, 

Borki, Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, jako kontynuację istniejącego zagospodarowania Elektrowni 

Opole i terenów sąsiednich. Planuje się też zachowanie rezerw terenów pod aktywności 

gospodarcze  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 Brzeg – Popielów – Dobrzeń Wielki w 

miejscowościach Dobrzeń Wielki i Chróścice. Specyficzne możliwości rozwoju posiada 

miejscowość Krzanowice w związku z bezpośrednim sąsiedztwem obwodnicy miasta Opola i 

projektowanym węzłem komunikacyjnym obwodnicy, tereny rozwojowe Krzanowic są jedynymi 

obszarami w gminie na których dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej 

powyżej 2000 m2. 
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PODSUMOWANIE I SYNTEZA USTALEŃ 1. ZMIANY STUDIUM (2009 r.) 

  Celem opracowania było sporządzenie dokumentu zawierającego uaktualnione dane na temat 

uwarunkowań i kierunków rozwoju poszczególnych funkcji gminy. W studium uwzględniono 

wszystkie elementy zagospodarowania przestrzennego obszaru, opracowane w następujących 

działach: rolnictwo, leśnictwo, przemysł, turystyka i rekreacja, mieszkalnictwo, usługi, 

infrastruktura techniczna i komunikacja.  

   Istotną treścią studium są zagadnienia dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego i 

kulturowego.  

   Ustalono generalne zasady przebudowy układu przestrzenno – funkcjonalnego.  
 

   Podstawowe problemy rozwoju przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki, uwzględnione w 

studium:  

- stworzenie możliwości terenowych dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w wiejskich 

jednostkach osadniczych gminy; 

- zapewnienie warunków do rozwoju budownictwa usługowego we wszystkich jednostkach 

osadniczych gminy; 

- rozwój terenów aktywności gospodarczej w oparciu o układ komunikacyjny oraz sąsiedztwo 

Elektrowni Opole; 

- określenie chronionych elementów środowiska przyrodniczego; 

- uściślenie wymogów ochrony środowiska dla obszarów chronionych; 

- określenie kierunków działań zmierzających do poprawy jakości środowiska we wszystkich 

jego elementach; 

- podporządkowanie rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego obszaru wymogom ochrony 

środowiska przyrodniczego ; 

- rewaloryzacja zabytkowych zespołów urbanistycznych; 

- modernizacja układu komunikacyjnego; 

- uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej; 

- rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi. 

 
Synteza ustaleń kierunkowych 1.zmiany studium 

 

Z zakresu rozwoju funkcjonalnego: 

 

1) Dla funkcji rolniczej: rozwój funkcji, jako jednej z podstawowych, wdrażanie zasad rolnictwa 

ekologicznego; alternatywą może być rozwój agroturystyki. 

2) Dla funkcji przemysłowej: rozwój terenów przemysłowych w oparciu o układ komunikacyjny 

oraz sąsiedztwo Elektrowni Opole w Brzeziu; uzupełniający kierunek funkcji przemysłowej 

stanowi eksploatacja złóż kopalin. 

3) Dla gospodarki leśnej: zaleca się zalesienie nieużytków i uporządkowanie areałów leśnych. 

4) Dla funkcji usługowej: proponuje się zachowanie rezerw pod budownictwo usługowe, 

głównie w oparciu o tereny położone w sąsiedztwie miejscowości Krzanowice oraz 

Elektrowni Opole w Brzeziu i Czarnowąsach, rozwój lokalnych ośrodków usługowych z 

nastawieniem na obsługę mieszkańców gminy we wszystkich jednostkach osadniczych.  

5) Dla funkcji mieszkaniowej: zaleca się zachowanie rezerw terenowych pod rozwój tej funkcji 

we wszystkich jednostkach osadniczych, podwyższenie jakości mieszkań komunalnych, 

uzupełnienie istniejącej zabudowy. 

 

6) Dla funkcji turystycznej: rozwój funkcji poprzez promowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej 

oraz adaptowanie obiektów zabytkowych na cele turystyczne, tworzenie szlaków 

turystycznych. 
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Z zakresu zagospodarowania i użytkowania terenu: 

 

1) Infrastruktura komunikacyjna: 

 - poprawa stanu technicznego dróg poprzez ich modernizację; 

 - budowa obejść drogowych miejscowości, Czarnowąsy, Borki, Dobrzeń Mały, Dobrzeń 

Wielki, Kup, Chróścice. 

2) Infrastruktura techniczna: 

 - uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez modernizację i rozbudowę 

istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej, a także dopuszczenie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków dla pojedynczych posesji, do których doprowadzenie kanalizacji 

będzie zbyt kosztowne; 

 - prowadzenie gospodarki odpadami w oparciu o założenia „Programu Gospodarki 

Odpadami Gminy Dobrzeń Wielki”; 

 - budowa i modernizacja stacji i linii energetycznych na terenie gminy, w tym budowa 

nowej linii 400kV; 

 - rozwój sieci telefonicznej; 

 - preferowanie ekologicznych źródeł energii cieplnej. 

 

Z zakresu ochrony środowiska i jego zasobów: 

 

1) Postuluje się zwiększenie lesistości gminy poprzez zalesienie gruntów najniższych klas 

bonitacyjnych oraz nieużytków. 

2) Postuluje się stworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Odry. 

3) Postuluje się objęcie ochroną, jako pomników przyrody, 3 okazów starodrzewu. 

4) Postuluje się objęcie ochroną, jako użytków ekologicznych, 4 obszarów o wysokich 

walorach przyrodniczych. 

5) Postuluje się objęcie ochroną jako zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, 3 obszarów o 

wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 

6) Postuluje się objęcie ochroną, jako stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej, 6 

obiektów o wysokich walorach przyrodniczych. 
 

Z zakresu zagrożeń i poprawy stanu środowiska: 

 

1) Postuluje się podjecie działań prowadzących do poprawy jakości powietrza, wód 

powierzchniowych, gleb. 

2) Postuluje się ochronę przed hałasem poprzez lokalizowanie ekranów akustycznych wzdłuż 

uciążliwych odcinków dróg oraz lokalizacje budynków w odpowiedniej odległości od dróg. 

3) Postuluje się ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez wprowadze-

nie stref ochronnych od linii elektroenergetycznych. 

4) Postuluje się egzekwowanie kar za przekraczanie norm zanieczyszczeń, i stosowan ie 

najnowszych technologii w przemyśle i produkcji. 

 5) Postuluje się ulepszanie ochrony przeciwpowodziowej. 
 

 

Z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego: 

 

- Postuluje się ochronę obiektów i obszarów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 

województwa, stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków województwa 

opolskiego; obiektów o wartościach środowiskowych i kulturowych objętych spisem 

konserwatorskim; udokumentowanych stanowisk archeologicznych znajdujących się w 

ewidencji zabytków. 
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Z zakresu kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

1) Rolnictwo jako jedna z uzupełniających funkcji gminy. 

2) Postuluje się rozwój rolnictwa ekologicznego. 

3) Agroturystyka jako alternatywa dla małych gospodarstw indywidualnych. 

4) Postuluje się rozwój hodowli zwierząt dostosowanej do uwarunkowań. 

 

  

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

 

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”, przyjęty 

uchwałą Rady Gminy Dobrzen Wielki ............................ 

3) „Strategia rozwoju gminy Dobrzeń Wielki”, przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrzen Wielki 

.......................... 

4) „Gminny  program opieki nad zabytkami Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 – 2014”, 

przyjęty uchwałą nr VII/63/2011 Rady Gminy Dobrzen Wielki z dnia 12 maja 2011 r. 

5) Wnioski do zmiany studium zgłoszone w procedurze jej sporządzania. 

Zakres szczegółowy 2. zmiany studium 

  Ogólny zakres 2. zmiany studium wynika z uchwały Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim o 
przystąpieniu do jej sporządzenia. W ramach dyspozycji uchwały wprowadzono do wcześniejszej 
edycji studium (2009 r.) uzupełnienie jego ustaleń kierunkowych o nowe przeznaczenie i 
zagospodarowanie terenów, uwzględniajace w szczególności zadania realizujace ponadlokalne cele 
publiczne. Nowe uzupełniające zamierzenia kierunkowe - nie naruszają generalnych uwarunkowań 
rozwoju gminy,ustalonych w edycji studium 2009 r.-  w tym uwarunkowań przyrodniczych.  

   W szczegółach są to następujące zmiany, aktualizacje i korekty w rysunku nr 2 studium - 

„Kierunki zagospodarowania przestrzennego” oraz w części tekstowej studium: 

 

1) Zmieniono przebieg obwodnic drogowych wsi Czarnowąsy, Borki, Dobrzeń Mały, Brzezie,  

Dobrzeń Wielki i Kup w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 Opole – Namysłów (symbol - KDG) 

zgodnie z przyjętą ostatecznie „Koncepcją programowo-przestrzenną budowy obwodnicy 

miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki, Czarnowąsy do połączenia z 

infrastrukturą komunikacyjną m. Opola”, opracowaną w 2011 r. przez TRANSPROJEKT Sp 

z o.o. w Krakowie. 

 

2) W planowanych ponadlokalnych inwestycjach celu publicznego umieszcono modernizację 

dróg wojewódzkich nr 464 (Narok – Chróścice) i nr 465 (Żelazna – Dobrzeń Mały 

zmierzającą do uzyskania parametrów dróg klasy Z, łącznie z  budową przepraw mostowych 

przez rzekę Odrę. 

 

3) Wydzielono teren korytarza elektroenergetycznego (symbol - EK), grupującego i 

optymalizującego przebieg 6 istniejących i 4 projektowanych napowietrznych linii 110 kV i 

400 kV wraz ze strefami technologicznymi, wyprowadzających energię z Elektrowni Opole w 
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stanie docelowym, po planowanej rozbudowie elektrowni. Korytarz pomiędzy stacją 

transformatorową „Dobrzeń” a granicą gminy na Odrze ma szerokość 370 – 500 m.  

 

4) Wskazano planowaną lokalizację nowego ujęcia wody technologicznej (symbol – 2W) z 

rzeki Odry w Dobrzeniu Małym, dla rozbudowywanej Elektrowni Opole w Brzeziu.  

 

5) Skorygowano przeznaczenie terenów i lokalne rozwiązania komunikacyjne w granicach 

uchwalonych oraz sporządzanych równolegle miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: DOBRZEŃ WIELKI-2, KUP-2, CHRÓŚCICE-2, ŚWIERKLE-2. 

 

6) Ustalono lub zmieniono główne kierunki rekultywacji terenów po zakończonej i planowanej 

eksploatacji kruszywa naturalnego w Brzeziu i Chróścicach (symbole terenów - 1PG, 2PG, 

3PG). 

 

7) Wskazano planowaną gminną zbiornicę odpadów (symbol terenu – 1O) w Czarnowąsach, 

na terenie likwidowanej oczyszczalni ścieków. 

 

8) Wyznaczono nowe drogi dojazdowe do gruntów rolnych (symbole – KDW) w Dobrzeniu 

Wielkim i Chróścicach. 

 

9) Wyznaczono nowe tereny planowanych zalesień gruntów zdegradowanych i o małej 

przydatności rolniczej na obrzeżach kompleksów leśnych (symbole terenów – 1 ZLp) w 

Brzeziu i Chróścicach. 

 

10) Skorygowanow stosunku do 1. zmiany studium: 

a) granice gminy Dobrzeń Wielki oraz granice sołectw według aktualnych map ewidencji 

gruntów, 

b) uczytelniono granice Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 

c) granice obszaru Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”, 

d) oznaczenia i dane o długości dróg powiatowych, 

e) oznaczenie granic ustanowionych obszarów i terenów górniczych.  

 

11) Ujawniono, pominięte wcześniej, istotne dla planowanego zagospodarowania elementy 

przyrodnicze i użytkowania terenów: 

a) czwartorzędową strukturę wodonośną „Dolina kopalna Małej Panwi”, 

b) złoże margli kredowych „Groszowice II – Wróblin”  na pograniczu Krzanowic i m. Opola, 

c) istniejące i nie planowane do zalesienia łąki śródleśne (symbole terenów – 1R) w Kup, 

Świerklach i Chróścicach,  

d) istniejące lasy i zadrzewienia śródpolne (symbole terenów - 1ZL) w dolinie Odry w 

Czarnowąsach, Dobrzeniu Małym i Chróścicach 

e) istniejące stawy w wyrobiskach po eksploatacji kruszywa naturalnego (symbole – 1WS) 

w Dobrzeniu Wielkim, Chróścicach, Brzeziu i Kup.  

 

12) Ustalono nowe zasady polityki przestrzennej w dziedzinie energetyki odnawialnej, 

dostosowane do wytycznych planu zagospodarowania przestrzennego województwa 



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

 

GEOPLAN - Opole                                                                                                         53 

opolskiego z 2010 r. M. in. zrezygnowano z wyznaczenia obszarów lokalizacji elektrowni 

wiatrowych dużych mocy (oznaczonych w 1. zmianie studium symbolem 1R/E. 

 

13) Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego z 

2010 r. zrezygnowano z planowanego obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Odry”. 

 

14) Wprowadzono nowe symbole i oznaczenia graficzne terenów, wyróżnione osobno w 

objaśnieniach rysunku nr 2 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. 

 

15) Wprowadzono wymagane wskaźniki zagospodarowania terenów i zestawiono je w układzie 

tabelarycznym wraz z podstawowymi warunkami zagospodarowania. 

 

16) Zweryfikowano, zaktualizowano i ujednolicono część tekstową studium, wprowadzając nowy 

rozdział I (Informacje o przebiegu zmian studium). Rozdział II (Uwarunkowania rozwoju) w 

części uzupełnieniono i przeredagowano. Rozdział III (Kierunki rozwoju) uzupełniono o treści 

wynikające z aktualnych koncepcji komunikacyjnych, planowanych inwestycji o znaczeniu 

ponadlokalnym i lokalnym, uchwalonych  planów miejscowych oraz przepisów prawnych.. 

 

Uzupełnienia i aktualizacje w ujednoliconym tekście studium wyróżniono czcionką 

niebieską.   

 

 
LITERATURA 
 

„A & U”, zespół autorski, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Dobrzeń Wielki, Opole 1996. 

 

REGIOPLAN sp. z o.o., zespół autorski, Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki, Wrocław 2009 r. 

 
Beskidzki Fundusz Ekorozwoju SA, zespół autorski, Program Ochrony Środowiska Powiatu 

Opolskiego ma lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011, Bielsko – 

Biała 2004. 

 
Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, zespół autorski, Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, Opole 2002. 

 
Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, zespół autorski, Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, Opole 2010. 

 
CMG KOMAG, zespół autorski, Program Ochrony Środowiska Wraz Z Planem Gospodarki 

Odpadami dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2005-2008 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2009-2012.  Gliwice 2005. 

 
Dawid A., Weber K., Chróścice, Chróścice 2003. 

 
Kokott H., Odra w życiu mieszkańców Dobrzenia, Opole 1994. 

 
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2000. 

 



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

 

GEOPLAN - Opole                                                                                                         54 

Ministerstwo Środowiska, zespół redakcyjny, II Polityka Ekologiczna Państwa, Warszawa 2000. 

 
Ministerstwo Środowiska, zespół redakcyjny, Wytyczne sporządzania programów ochrony 

środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Warszawa 2002. 

 
Namysło A. i inni, Strategia Rozwoju Wspólnoty Opolskiej, Opole 2000. 

 

Państwowy Instytut Geologiczny, Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50000, 

arkusz Opole Północ (840), Warszawa 2004. 

 
Regioplan sp. z o.o., zespół projektowy, Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki, Wrocław – 

Dobrzeń Wielki 2007. 

 

Studio Wydawnicze PLAN, Mapa - Jeziora Turawskie 1:40000, Wrocław 2006. 

 
Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Wielki 1998. 

 
Urząd Statystyczny w Opolu, Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, gmina wiejska 

Dobrzeń Wielki, Opole 2002. 

 
Urząd Statystyczny w Opolu, Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2000, Opole 

2000. 

 
Urząd Statystyczny w Opolu, Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003, Opole 

2003. 

 
Urząd Statystyczny w Opolu, Województwo Opolskie 2004, Opole 2004. 

 
Urząd Statystyczny w Opolu, Województwo Opolskie 2005, Opole 2005. 

 
Urząd Statystyczny w Opolu,  Wybrane dane o gminach i powiatach, Opole 2010 r. 

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Raport o stanie środowiska w 

województwie opolskim w 2003 roku, Opole 2004. 

 
Zarząd Województwa Opolskiego, zespół projektowy, Program Ochrony Środowiska 

Województwa Opolskiego na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 

2010, Opole 2003. 

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015. Warszawa 2006 r. 

 
Zarząd Województwa Opolskiego, Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 – 

2015, Opole 2000. 

 
Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

 
www.dobrzenwielki.pl, Informacje o gmine – Historia, Dobrzeń Wielki 2005. 

 

Atlas Śląska  Dolnego i Opolskiego. Praca zbiorowa – Uniwersytet Wrocławski, PAN O/ we 

Wrocławiu. 1997 r. 

 

http://www.dobrzenwielki.pl/


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

 

GEOPLAN - Opole                                                                                                         55 

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. 

 

NATURA 2000 Standardowy formularz danych obszaru „Grądy Odrzańskie” 

 

Przyroda Województwa Opolskiego. Praca zbiorowa – Urząd Wojewódzki w Opolu. 1997 r. 

 

Województwo Opolskie, Podregiony, powiaty i gminy, Urząd Statystyczny,  Opole 2011 r. 

 

Gmina wiejska Dobrzeń Wielki, powiat Opole, Urząd Stystyczny  Opole 2010/2011r. 

 

Wyniki narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – 2011 r., Główny Urząd 

Statystyczny  2012 r. 

 
Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2010 r. Stan w dniu 31 
XII. GUS Warszawa 2011 r.   

 

Stan środowiska w województwie Opolskim w roku 2011. Praca zbiorowa – Wojewódki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. 2012 r. 

 

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

Geologiczny. Warszawa 2012 r. 
 
 

. 


