
Projekt

z dnia  11 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLVIII/ ............/2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 19 października 2018 r.

o zmianie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy 
Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. 
z 2018r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz.487, z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII/389/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018r. w
sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych skreśla się §3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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UZASADNIENIE

Na sesji w dniu 13 września 2018r. Rada Gminy Dobrzeń Wielki podjęła Uchwałę Nr
XLVII/389/2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W dniu 26 września 2018r. do Przewodniczącego
Rady Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęło pismo zawiadamiające o wszczęciu przez Wojewodę
Opolskiego z urzędu postępowania nadzorczego wobec tejże uchwały (znak pisma -
PN.II/4131.1.120.2018.AR z dnia 25 września 2018r.). Przyczyną wszczęcia postępowania
nadzorczego było wprowadzenie przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki w §3 w/w uchwały
odstępstwa od przyjętych zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych, a tym samym naruszenia art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487, ze zm.).

W odpowiedzi na pismo Wojewody Opolskiego Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
poinformował, że Rada Gminy Dobrzeń Wielki dokona zmiany Uchwały Nr XLVII/389/2018 na
najbliższej sesji.

W związku z powyższym dokonanie zmiany Uchwały Nr XLVII/389/2018r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych poprzez skreślenie §3 w brzmieniu: „§ 3. Zasady określone w §1 nie mają
zastosowania w przypadku, gdy miejsce sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych istniało
przed powstaniem obiektu chronionego.” jest uzasadnione.
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Projekt

z dnia  12 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLVIII/         /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 19 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/310/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 
2017 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie
dochody z tytułu  

udziału we 
wpływach z  

podatku 
dochodowego od  
osób fizycznych

dochody z tytułu  
udziału we 
wpływach z  

podatku 
dochodowego od  
osób prawnych

z podatku od 
nieruchomości

z subwencji  
ogólnej

z tytułu dotacji i  
środków 

przeznaczonych  
na cele bieżące

z tytułu dotacji  
oraz środków 

przeznaczonych  
na inwestycje

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Dochody ogółem x Dochody bieżące x

Podatki i opłaty 3) Dochody 

majątkowe x
ze sprzedaży 

majątku x

2018 51 977 506,58 47 423 566,49 8 300 000,00 1 046 110,00 8 688 354,00 5 700 000,00 12 267 788,00 7 773 255,00 4 553 940,09 72 000,00 4 472 820,09

2019 43 245 000,00 43 195 000,00 8 300 000,00 300 000,00 8 560 000,00 5 705 000,00 12 235 322,00 6 724 103,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2020 43 250 000,00 43 200 000,00 8 300 000,00 300 000,00 8 565 000,00 5 710 000,00 12 235 322,00 6 724 103,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2021 37 250 000,00 37 200 000,00 8 300 000,00 300 000,00 8 570 000,00 5 715 000,00 12 235 322,00 724 103,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2022 37 250 000,00 37 200 000,00 8 300 000,00 300 000,00 8 570 000,00 5 715 000,00 12 235 322,00 724 103,00 50 000,00 50 000,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  
wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.    
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Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x
z tytułu poręczeń i 

gwarancji x

gwarancje i 
poręczenia 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy x

na spłatę przejętych 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przekształconego na 

zasadach określonych 
w przepisach  o 

działalności 
leczniczej, w 

wysokości w jakiej nie 
podlegają 

sfinansowaniu dotacją 

z budżetu państwa 4)

wydatki na obsługę 

długu x odsetki i dyskonto 
określone w art. 

243 ust. 1 ustawy x

odsetki i dyskonto 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 

243 ustawy, w 
terminie nie dłuższym 

niż 90 dni po 
zakończeniu 

programu, projektu lub 
zadania i otrzymaniu 

refundacji z tych 
środków (bez odsetek 

i dyskonta od 
zobowiązań na wkład 

krajowy) x

odsetki i dyskonto 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 
243 ustawy, z tytułu 

zobowiązań  
zaciągniętych na 

wkład krajowy x

Wydatki 

majątkowex

2018 57 545 692,58 46 787 498,49 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 758 194,09

2019 43 179 512,00 39 264 508,14 0,00 0,00 x 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 3 915 003,86

2020 43 184 512,00 39 691 345,00 0,00 0,00 x 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 3 493 167,00

2021 37 184 512,00 37 184 512,00 0,00 0,00 x 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

2022 37 109 668,20 37 109 668,20 0,00 0,00 x 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.  
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Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:w tym: w tym: w tym:

Wynik budżetu x Przychody 

budżetux

Nadwyżka 
budżetowa z lat 

ubiegłych x

na pokrycie 

deficytu budżetu x

Wolne środki, o 
których mowa w 

art. 217 ust.2 pkt 6 

ustawy x

na pokrycie deficytu 

budżetu x
na pokrycie 

deficytu budżetu x
na pokrycie deficytu 

budżetu x

Kredyty, pożyczki, 
emisja papierów 

wartościowych x

Inne przychody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu  5) x

2018 -5 568 186,00 5 633 674,00 5 633 674,00 5 568 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 
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Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody  
niezwiązane ze  

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Rozchody 

budżetu x

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i 
pożyczek oraz 

wykup papierów 

wartościowych x

łączna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w art. 

243 ust. 3 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w art. 

243 ust. 3a ustawyx

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń innych niż 
określone w art. 

243 ustawy 6) x

Kwota 
zobowiązań  

wynikających z  
przejęcia przez  

jednostkę 
samorządu 

terytorialnego  
zobowiązań po  
likwidowanych i  

przekształcanych  
jednostkach 

zaliczanych do  
sektora  finansów  

publicznych

Różnica między  
dochodami 
bieżącymi a   
wydatkami 
bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków  
bieżących, o której mowa w art. 242  

ustawy

Kwtota długu x

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi, 

skorygowanymi o 

środki 7), a 
wydatkami 
bieżącymi, 

pomniejszonymi 8)

o wydatki 

6 7 8.1 8.2

2018 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 795,80 0,00 636 068,00 6 269 742,00

2019 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 307,80 0,00 3 930 491,86 3 930 491,86

2020 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 819,80 0,00 3 508 655,00 3 508 655,00

2021 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 331,80 0,00 15 488,00 15 488,00

2022 140 331,80 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 331,80 90 331,80

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
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Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego i bez 

uwzględnienia 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Kwota zobowiązań 
związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 

przypadających do 
spłaty w danym roku 

budżetowym, 
podlegająca 

doliczeniu zgodnie z 

art. 244 ustawy x

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

po uwzględnieniu 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Wskaźnik dochodów 
bieżących 

powiększonych o 
dochody ze sprzedaży 

majątku oraz 
pomniejszonych o 

wydatki bieżące, do 
dochodów budżetu, 
ustalony dla danego 

roku (wskaźnik 

jednoroczny) x

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

9), obliczony w 
oparciu o plan 3 

kwartału roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) x

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczony w oparciu o 

wykonanie roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o plan 3 kwartałów 
roku poprzedzającego 

rok budżetowy x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o wykonanie roku 
poprzedzającego rok 

budżetowy x

2018 0,15% 0,15% 0,00 0,15% 1,36% 11,67% 16,77% TAK TAK

2019 0,17% 0,17% 0,00 0,17% 9,20% 5,46% 10,55% TAK TAK

2020 0,17% 0,17% 0,00 0,17% 8,23% 2,70% 7,80% TAK TAK

2021 0,19% 0,19% 0,00 0,19% 0,18% 6,26% 6,26% TAK TAK

2022 0,38% 0,38% 0,00 0,38% 0,38% 5,87% 5,87% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
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Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów,  
pożyczek i wykup  

papierów 
wartościowych  

10.1

Wydatki bieżące  
na 

wynagrodzenia i  
składki od nich  

naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte 
limitem, o którym  
mowa w art. 226  

ust. 3 pkt 4 
ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki 
majątkowe w 
formie dotacji  

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

w tym na:

Przeznaczenie 
prognozowanej 

nadwyżki 

budżetowej 10)

Wydatki związane z 
funkcjonowaniem 
organów jednostki 

samorządu 

terytorialnego 11)

Wydatki 
inwestycyjne 

kontynuowane 12)

Nowe wydatki 

inwestycyjne 13)

2018 0,00 0,00 17 507 438,48 3 999 406,00 2 090 417,24 156 107,24 1 934 310,00 0,00 10 623 194,09 535 000,00

2019 65 488,00 65 488,00 17 240 000,00 4 186 500,00 3 948 171,34 33 167,48 3 915 003,86 0,00 3 759 313,86 155 690,00

2020 65 488,00 65 488,00 17 240 000,00 4 186 500,00 10 045,70 10 045,70 0,00 0,00 3 493 167,00 0,00

2021 65 488,00 65 488,00 17 240 000,00 4 186 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 140 331,80 140 331,80 17 240 000,00 4 186 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   
    (rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
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Wyszczególnienie

Lp

 Dochody bieżące   
na programy,  
projekty lub  

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.1

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

 Dochody 
majątkowe  na 

programy, 
projekty lub  

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.2

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy

12.2.1

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy 
wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów  
na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.2.1.1

 Wydatki bieżące  
na programy,  
projekty lub  

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.3

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

12.3.1

  Wydatki bieżące  
na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania 

wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów  
z podmiotem 

dysponującym  
środkami, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2  

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:w tym:

w tym: w tym:

w tym:

środki określone w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów na 
realizację 

programu, projektu 

lub zadania 14)

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 374,56 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 260,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.  
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Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe 
na programy, 

projekty lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o  
których mowa w art.  

5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy

12.4

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe 
na realizację 

programu, projektu  
lub zadania 

wynikające wyłącznie  
z zawartych umów z  

podmiotem 
dysponującym 

środkami, o których  
mowa w art. 5 ust. 1  

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład 
krajowy w związku z  
umową na realizację  
programu, projektu  

lub zadania 
finansowanego z 

udziałem środków, o  
których mowa w art.  
5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

bez względu na 
stopień finansowania 

tymi środkami

12.5

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania 

12.5.1 12.6

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.6.1

Przychody z tytułu 
kredytów, pożyczek,  

emisji papierów 
wartościowych 
powstające w 

związku z umową na  
realizację programu,  
projektu lub zadania 

finansowanego z 
udziałem środków, o  
których mowa w art.  
5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

bez względu na 
stopień finansowania 

tymi środkami

12.7

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.7.1

w tym:w tym: w tym:w tym:

Wydatki na wkład 
krajowy w związku z 
zawartą po dniu 1 
stycznia 2013 r. 

umową na realizację 
programu, projektu lub 

zadania 
finansowanego w co 

najmniej 60% 
środkami, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy 15)

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1 459 313,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 
zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
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Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu 
kredytów, pożyczek,  

emisji papierów 
wartościowych 
powstające w 

związku z zawartą po  
dniu 1 stycznia 2013 

r. umową na 
realizację programu,  
projektu lub zadania 
finansowanego w co  

najmniej 60% 
środkami, o których  
mowa w art. 5 ust. 1  

pkt 2 ustawy 

12.8

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań  
wynikających z 
przejęcia przez 

jednostkę samorządu  
terytorialnego 

zobowiązań po 
likwidowanych i  

przekształcanych 
samodzielnych 

zakładach opieki  
zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe 
z tytułu dotacji  

celowej z budżetu  
państwa, o której  
mowa w art. 196  
ustawy z  dnia 15 
kwietnia 2011 r.  o 

działalności 
leczniczej (Dz. U. z 
2013 r. poz. 217, z 

późn. zm.)

13.2

 Wysokość 
zobowiązań 

podlegających 
umorzeniu, o którym 

mowa w art. 190  
ustawy o działalności  

leczniczej

13.3

 Wydatki na spłatę 
przejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 

przekształconego na  
zasadach 

określonych w 
przepisach  o 
działalności 
leczniczej

13.4

 Wydatki na spłatę 
przejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 
likwidowanego na 

zasadach 
określonych w 
przepisach  o 
działalności 
leczniczej

13.5

 Wydatki na spłatę 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przejętych do końca  
2011 r. na podstawie  

przepisów o 
zakładach opieki  

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na 
pokrycie ujemnego 

wyniku finansowego 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego  
wyniku 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

 Spłaty rat 
kapitałowych oraz 
wykup papierów 
wartościowych, o 
których mowa w 

pkt. 5.1., 
wynikające 

wyłącznie z tytułu 
zobowiązań już 

zaciągniętych x

  Kwota długu, 
którego planowana 
spłata dokona się z 
wydatków budżetu 

x

   Wydatki 
zmniejszające dług 

x

   spłata 
zobowiązań 

wymagalnych z lat 
poprzednich, 

innych niż w poz. 

14.3.3 x

   związane z 
umowami 

zaliczanymi do 
tytułów dłużnych 
wliczanych do 
państwowego 

długu publicznego 
x

   wypłaty z tytułu 
wymagalnych 

poręczeń i 

gwarancji x

   Wynik operacji 
niekasowych 

wpływających na 
kwotę długu ( m.in. 
umorzenia, różnice 

kursowe) x

2018 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra 
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16. 
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z 
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 
prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.   

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
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Projekt

z dnia  11 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLVIII/      /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 19 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., 
poz. 994 z późń. zm.) i art. 212 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z póżń.  zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018 wprowadza się zmiany po stronie dochodów, 
przychodów i wydatków według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/ /2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 19 października 2018 r.

Dochody bieżące

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
020 Leśnictwo 5 500,00 0,00

02001 Gospodarka leśna 5 500,00 0,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze

5 500,00 0,00

600 Transport i łączność 2 000,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00 0,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2 000,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 13 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 000,00 0,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie i służebności

5 200,00 0,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień

4 800,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 0,00
710 Działalność usługowa 5 000,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 0,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

5 000,00 0,00

750 Administracja publiczna 1 000,00 0,00

75023 Urzędy gmin 1 000,00 0,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień

1 000,00 0,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

126 000,00 0,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek
organizacyjnych

23 000,00 0,00

0340
Wpływy z podatku od środków
transportowych

10 000,00 0,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat

13 000,00 0,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

93 000,00 0,00

0340
Wpływy z podatku od środków
transportowych

77 000,00 0,00
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0430 Wpływy z opłaty targowej 2 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat

14 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

10 000,00 0,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 0,00
758 Różne rozliczenia 20 200,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 20 200,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 200,00 0,00
855 Rodzina 9 500,00 0,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

5 500,00 0,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych
dotacji oraz płatności

1 500,00

85507 Dzienni opiekunowie 4 000,00 0,00

0830 Wpływy z usług 4 000,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska
10 000,00 0,00

90095 Pozostała działalność 10 000,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00 0,00

92195 Pozostała działalność 1 000,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00

Razem 193 200,00 0,00

Dochody bieżące

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
700 Gospodarka mieszkaniowa 22 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 000,00 0,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

22 000,00 0,00

Razem 22 000,00 0,00

Przychody

§ Treść Zwiększenia Zmniejszenia

957 Nadwyżki z lat ubiegłych 260 000,00 0,00

Wydatki bieżące

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 0,00

01008 Melioracje wodne 20 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 20 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 0,00

750 Administracja publiczna 10 000,00 0,00

75023 Urzędy gmin 10 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 305 060,00 0,00

80104 Przedszkola 43 600,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 43 600,00 0,00
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 600,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 247 460,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 247 460,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247 460,00 0,00

80113 Szkoły podstawowe 14 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 000,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 140,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 5 140,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 140,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 140,00 0,00

Razem 340 200,00 0,00

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

750 Administracja publiczna 65 000,00 0,00

75023 Urzędy gmin 65 000,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 000,00 0,00

90095 Pozostała działalność 70 000,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00

Razem 135 000,00 0,00

Wydatki bieżące
01008 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie remontów rowów

melioracyjnych:
- ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wlk.,
- pomiędzy ul. Piasowską i ul. Kościuszki w Dobrzeniu Wlk.,
- pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśną w Chróścicach.

75023 Wymiana kamer monitorujących budynek i teren wokół Urzędu Gminy.

801, 854 Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczy
ustawowych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 01.04.2018r. oraz:
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kup z tyt. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe za zastępstwa wynikające z przebywania nauczycieli na
zwolnieniach chorobowych i urlopie dla  poratowania zdrowia - 90 000,00 zł.,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach z tyt. wypłaty odprawy pracownikowi w/z
z przejściem na świadczenie kompensacyjne, wypłaty świadczenia urlopowego, odprawy
emerytalnej - 106 600,00 zł.,
- Publiczna Szkoły Podstawowj w Dobrzeniu Wielkim z tyt. zwiększenia zatrudnienia,
wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe za zastępstwa
wynikające z przebywania nauczycieli na zwolnieniach chorobowych - 87 000,00 zł.,
- Publiczne Przedszkole Chróścice z tyt.ustawowych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli
od 01.04.2018r. - 12 600,00 zł.

80104 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia audytu
bezpieczeństwa i zlecenia usługi inspektora ochrony danych w Przedszkolu
w Chróścicach.

80113 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty organizacji przez PSP
w Dobrzeniu Wlk. dojazdu uczniów do szkoły.

Wydatki majątkowe
75023 Modernizacja murku usytuowanego pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy, a parkingiem

i placem targowym.
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90095 Budowa przyłączy do sieci cieplnej - ul. Strzelców Byt. i Powstańców Śl. Dobrzeń Wlk.

Id: F527B87E-739C-4267-B8BE-07540120D138. Projekt Strona 4



Projekt

z dnia  12 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLVIII/      /2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432),  art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566, z 2018 r. poz.1496, 1544), 
w związku z uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XXXIII/269/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dobrzeń Wielki  uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń 
Wielki ”.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 tekst studium pt. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Dobrzeń Wielki;

2) załącznik nr 2 rysunek studium „Uwarunkowania rozwoju”, w skali 1:10 000;

3) załącznik nr 3 rysunek studium „Kierunki rozwoju”, w skali 1:10 000;

4) załącznik nr 4 rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do studium.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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1.0. INFORMACJE FORMALNE   

 

1.1. Znaczenie studium   

  Dla określenia polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania – rada 

gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego – tak stanowią przepisy ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym1.   

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

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

  Polityka przestrzenna, zgodnie z ustawą, powinna przyjmować ład przestrzenny i 

zrównoważony rozwój jako podstwowe wyznaczniki swoich zamierzeń i działań. Powinna 

obejmować2 w szególnosci kierunki zmian w strukturze przestrzennej wynikające z takich 

czynników i przesłanek (uwarunkowań rozwoju) jak: cechy środowiska naturalnego, stan 

zagospodarowania przestrzeni, potrzeby i preferencje wspólnoty samorządowej, stan prawny 

gruntów, położenie gminy w regionie.  

   W odróżnieniu od planów zagospodarowania przestrzennego – studium nie jest aktem 

prawa miejscowego. Studium stanowi merytoryczną podstawę dla planów miejscowych, 

ustala lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, warunki realizacji zadań 

inwestycyjnych ponadlokalnych, w tym inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i 

wojewódzkim ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Po 

uchwaleniu studium władze gminy powinny przyjętą w studium politykę przestrzenną 

urzeczywistniać w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

  Zasady sporządzania studium określają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym3 oraz rozporządzenie w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy4. 

   Problematykę studium wynikającą z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym kształtują również wymagania innych przepisów odrębnych – w tym mających 

bezpośrednie odniesienie do studium - i tak: ustawa Prawo ochrony środowiska5, ustawa o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami6, ustawa o ochronie przyrody7, ustawa Prawo 

wodne8, ustawa Prawo geologiczne i górnicze9 i inne.   

 

                                                      

1 art.9 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa przestrzennym: j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1073 ze zm.  
2 art. 10 ustawy jak w odwołaniu 1 
3 ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przetrzennym: j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1073 

ze zm. 
4 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004 r.w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowan 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dz.U. z 2004 nr 118, poz, 1233 
5art.72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519  
6 art.18 i 19 ustwy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opice nad zabytkami: j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 

ze zm.    
7 art. 3 ustawy z 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody: j.t.Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm. 
8art. 118 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne: j. t. Dz. U. z 2017 r., poz.1121 
9 art.104 ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze: j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.  
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1.2. Podstawa prawna    

    Niniejsze opracowanie podjęto na podstawie uchwały nr XXXIII/269/2017 Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki. Jest to 

pierwsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach 

gminy, obowiązujących od 1 stycznia 2017 r, a zarazem wypełnienie art. 9 ust. 1. ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowiącego: „studium sporządza się dla 

obszaru w granicach administracyjnych gminy”.   

  

1.3. Zawartość dokumentu   

   Ustalenia studium koncentrują się na zasadniczych problemach gospodarki przestrzennej i 

kierunkach rozwoju w nowych granicach gminy Dobrzeń Wielki. Dotychczasowa struktura 

funkcjonalno przestrzenna gminy kształtowana od zaistnienia samorządów gminnych została 

zasadniczo zmieniona, powodowana zmianą granic administracyjnych gminy i pozbawieniem 

gminy większości obszarów o funkcjach produkcyjnych oraz zmiejszeniem potencju 

ludnościowego.    

  Aktualnie gmina obejmuje 4 sołectwa z dużym udziałem obszarów leśnych. Studium 

identyfikuje zmienione uwarunkowania rozwoju zarówno w warstwie danych statystycznych 

(w przewadze są to wartości szacunkowe), jak również wynikające ze strategii, programów i 

innych opracowań planistycznych, określa kierunki i potencjał rozwoju przestrzennego 

gminy, potrzeby i możliwości zagospodarowania nowych terenów.  

Sporządzane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

uwzględnia warunki i zasady zagospodarowania terenów określone w obowiązujących 

planach miejscowych dla miejscowości pozostających w obecnych granicach gminy.    

Zgodnie z obowiązującymi przepisami studium uwzględnia ustalenia planu zagospodaro-

wania przestrzennego województwa opolskiego i strategii rozwoju województwa. Ustalenia i 

wnioski zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego z 2010 

r. odnoszą się jednak do obszaru przed zmianą granic gminy Dobrzeń Wielki i - co ważniejsze 

- stanowić będą formalną podstawę uzgodnienia zgodności projektu studium z ustaleniami 

planu województwa10.  

W trakcie końcowych prac nad projektem studium gminy Dobrzeń Wielki - został jej 

przekazany do zaopiniowania projekt zmiany planu województwa opolskiego (edycja 2017 

r.). Szczegółowe odniesienia do ustaleń projektu planu województwa opolskiego zawarte są w 

części określającej kierunki rozwoju gminy.  

   Zakres studium gminnego odpowiada przepisom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Studium zawiera 2 części: uwarunkowania i kierunki rozwoju. 

Uwarunkowania rozwoju, wynikające z potencju gminy, stanu zagospodarowania i stanu 

środowiska sporządzone są w formie graficznej, również graficznie w skali 1:10 000 

przedstawiono kierunki zagospodarowania. W dokumencie przedstawiono uwarunkowania 

rozwoju społeczno – gospodarczego w zakresie bezpośrednio znaczącym dla rozwoju 

przestrzennego gminy.  

                                                      

10 Art. 11 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
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 W części poświęconej kierunkom rozwoju gminy wskazano tereny o określonym ogólnie 

przeznaczeniu: mieszkaniowym, usługowym, produkcyjnym i innych przeznaczeniach 

wynikających z uwarunkowań – nie zastępując jednak w tym względzie funkcji planów 

miejscowych. Na tych terenach mogą występować także inne funkcje, nie powodujące 

sytuacji konfliktowych w zakresie norm środowiskowych, charakteru zabudowy i innych 

uciązliwości dla ustalonego w studium kierunkowgo przeznaczenia podstawowego.      

 

2.0. GMINA W REGIONIE 

 

2.1. Położenie gminy w regionie  

  Gmina Dobrzeń Wielki administracyjnie znajduje się w powiecie opolskim. Zajmuje 

powierzchnię 63,47 km2, obejmuje 4 sołectwa (jednostki pomocnicze) – o zaludnieniu 9503 

osób11. Siedzibą gminy jest wieś Dobrzeń Wielki.  

 

Gmina Dobrzeń Wielki – miejscowości 12   

Lp 
Miejscowość/obręb 

ewidencyjny 

Identyfikator 

miejscowości TERYT 

(krajowy rejestr 

urzędowego podziału 

terytorialnego kraju) 

Części miejscowości / status prawny / TERYT/ 

1. Chróscice 0493250 

Dąbrowa część wsi/ 0493267 

Babi Las – przysiółek wsi/0493304 

Gajówka – część wsi /0493273 

Kąty – przysiółek wsi/0493310 

Kwaśno – przysiółek wsi /0493327 

Ług – część wsi/0493280 

Młyn – osada wsi/0493333 

Ostrówek (Ostrówekas) – przysiółek 

Wiatraki – cześć wsi / 0493296 

 

2. Dobrzeń Mały 13 

 
0493250 Otok- przysiółek wsi /0493422 

3. Dobrzeń Wielki 0493439 
Ameryka 14 – część wsi /0493445 

Buczki – część wsi/0493451 

Wolny – osada wsi/0493468 

4. Kup 

 

0493480 

 

----------------------- 

5. Obręb Brzezie 15   

Gmina Dobrzeń Wielki 160903 2  

                                                      

11 Dane ewidencyjne gminy Dobrzeń Wielki  
12 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacjiz dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu urzędowych 

nazw miejscowości i ich części, Dz.U. z 2015 r.poz. poz. 1636. 
13 1.01.2017 część miejscowości (110 ha) została włączona do m. Opola 
14  Rozporządzenie Ministrów Administracji Pulicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 czerwca 1948 r. o 

przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości (M.P. z 1948 r. Nr 59, poz. 363) 
15  Od 1.01.2017 cześć miejscowości (258 ha) włączono do m. Opola  
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W gminie wyróżnia się 5 obrębów ewidencyjnych, obejmujących w.w. wsie i obręb 

ewidencyjny Brzezie, zajmujący obecnie w całości las.   

 Gmina Dobrzeń Wielki zajmuje obszar w środkowej części województwa opolskiego i 

cechuje ją korzystne położenie komunikacyjne względem terenów sąsiednich.  Dowodzą tego 

liczne drogowe połączenia lokalne i regionalne. Stosunkowo niewielka jest odległość gminy 

do autostrady A-4 (ok. 25 km). Brakuje przeprawy mostowej przez rzekę Odrę w ciągu drogi 

wojeswódzkiej nr 464, także przysiółek Otok położony lewobrzeżnie nie ma bezpośredniego 

połączenia mostowego z resztą gminy. 

Gmina graniczy: od wschodu z gminą Łubniany, od północnego-wschodu z gminą Murów, 

od północy z gminą Pokój, od południowego-zachodu z gminą Popielów, od południowego-

zachodu z gminą Dąbrowa, od południowego-wschodu z obrębami: Czarnowąsy i Brzezie m. 

Opola. 

 Z racji położenia gmina stanowi obszar tranzytu dla tras komunikacyjnych drogowych, 

kolejowej i wodnej oraz sieci infrastrukturalnych o znaczeniu ponadregionalnym. W zakresie 

komunikacji są to:  

 droga wojewódzka nr 454 relacji Opole - Namysłów,  

 droga wojewódzka nr 457 relacji Dobrzeń Wielki - Brzeg, 

 droga wojewódzka nr 464 Narok - Chróścice, 

 droga wojewódzka nr 465 Kup - Jełowa  

 rzeka Odra jako „Odrzańska Droga Wodna”, 

 linia kolejowa nr 277 relacji Opole - Jelcz Miłoszyce - Wrocław Nadodrze.  

 

2.2. Wskaźniki charakteryzujące gminę Dobrzeń Wielki 

 

Elementy charakterystyki 

      Powierzchnia geodezyjna (km²)16 

      Ludność / km² 

63,47 

149,72 

 

      Ludność ogółem osób 17 – w tym:  

▪ kobiety 

▪ mężczyzni 

▪ kobiety/100mężczyzn 

9 503  

4930 – 51,9% 

4573 – 48,1% 

109 

 

           Struktura władania gruntami (ha) 

▪ Skarb Państwa 

▪ Osoby fizyczne  

▪ Pozostałe    

 

2897,00 – 47,06% 

2964,00 – 46,70% 

396,00 – 6,24% 

 

                                                      

16 Stan 31.12.2017 r.  
17 Stan czerwiec 2017 r. 
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    Bezrobotni zarejestrowani  

       - w tym kobiety w %   

 

▪ Udział bezrobotnych, zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym w %  

 

 

159  

 

 

61,0% 

 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

      

760 

 

 

3.0. PRZEZNACZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW 

 

3.1. Dotychczasowe zagospodarowanie i uzbrojenie terenów 

 Zagospodarowanie obszaru gminy Dobrzeń Wielki ilustruje rysunek nr 1 „Uwarunkowania 

rozwoju” w skali 1: 10 000 i stan ewidencyjny użytkowania gruntów18 . 

    

Struktura użytkowania gruntów w gminie Dobrzeń Wielki – stan 2017 r. 

Rodzaj użytkowania 
powierzchnia w ha  % powierzchni 

gminy  

Grunty rolne ogółem 2874 45,3 

w tym: grunty orne 1664  

sady 15  

łąki trwałe 967  

pastwiska trwałe  33  

grunty rolne zabudowane  75  

grunty pod stawami  22  

grunty pod rowami  36  

nieużytki  62  

Grunty leśne  2917 45,9 

w tym:  lasy 2892  

grunty zadrzewione i zakrzewione  25  

Grunty zabudowane i zurbanizowane  436,00      6,9 

w tym: tereny mieszkaniowe  160,00  

tereny przemysłowe  16,00  

inne tereny zabudowane 39,00  

zurbanizowne tereny niezabudowane lub w 

trakcie  

28,00  

tereny rekreacyjno – wypoczynkowe  18,00  

użytki kopalne  3,00   

tereny komunikacyjne – drogowe  151,00  

                                                      

18 Gmina Dobrzeń Wielki - gmina wiejska (1609032)”, ewidencja Starosty stan 31.12.2017 r.  
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tereny komunikacyjne - kolejowe 19,00  

inne tereny komunikacyjne  1,00  

 grunty przeznaczone pod budowę dróg 

publicznych  

1,00  

Grunty pod wodami  104,00 1,6 

w tym: 

 

 

grunty pod wodami powierzchniowymi  

płynącymi  

100,00   

grunty pod wodami powierzchniowymi  

stojącymi  

4,00  

Tereny różne  16,00 0,3 

Razem  6347,00 100,00 

   

W strukturze powierzchniowej gminy na równi występują lasy (45,9) i grunty rolne (45,3). 

Tereny zabudowane i zurbanizowane oraz tereny komunikacyjne zajmują łącznie 6,9 % 

powierzchni gminy. W grupie tych ostatnich wyróżnia się użytki kopalne, zajmujące według 

ewidencji zaledwie 3,00 ha. Stan faktyczny przeczy temu - tereny prowadzonej aktualnie 

eksploatacji odkrywkowej kopalin zajmują w gminie ok. 16 ha. 

 Największa rozbieżność danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym występuje w 

pozycji „grunty pod wodami powierzchniowymi” – wg ewidencji jest ich zaledwie 4,0 ha, 

podczas gdy faktycznie ok. 51 ha, w tym ok. 26 ha stawów po odkrywkowej eksploatacji 

kruszyw naturalnych w Chróścicach i Dobrzeniu Wielkim, prowadzonej głównie przez 

Spółdzielnię Pracy Surowców Mineralnych w Opolu. Prawdopodobnie większość trwałych 

stawów poeksploatacyjnych mieści się w ewidenmcji gruntów pod pozycją „nieużytki” (62 

ha), co świadczy o zaległościach w egzekwowaniu obowiązków rekultywacyjnych oraz w 

aktualizacji danych ewidencyjnych przez odpowiednie organy Starostwa Powiatowego.  

Wśród terenów zabudowanych dominują tereny zabudowy mieszkaniowej z udziałem 

jednorodzinnej wielorodzinnej i zagrodowej. We wszystkich wsiach występują usługi 

publiczne, zieleń urządzona i cmentarze. Wszystkie miejscowości są prawie w pełni 

wyposażone w sieci i urządzenia infrastrukturalne. Aktualnie realizowane są ważne 

inwestycje celu publicznego - przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim i 

rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chróścicach wraz z magistralą wodociągową do 

Dobrzenia Wielkiego. Charakterystyka infrastruktury komunikacyjnej i technicznej zawarta 

jest w dalszych rozdziałach studium. 

 

 3.2. Stan przeznaczenia terenów  

Stan przeznaczenia terenów w gminie regulują miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, wykazane w poniższym zestawieniu. Ogólna powierzchnia terenów objętych 

tymi planami wynosi ok. 2400 ha, co stanowi ok. 40 % powierzchni gminy w jej obecnych 

granicach administracyjnych oraz ok. 70 % powierzchni terenów nieleśnych. Tereny 

pozostające bez planów miejscowych (ok. 30 % terenów niezalesionych w gminie) to prawie 

wyłącznie tereny rolnicze w dolinach Odry i Brynicy, ze sporadyczną, rozproszoną zabudową 

o charakterze przysiółków. 
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 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Dobrzeń Wielki 

CHRÓŚCICE  

 

1. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice, Uchwała 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 

 

 

2. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w 

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

 

 

3. 

  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego 

w Chróścicach gm. Dobrzeń Wielki, Uchwała 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 

 

 

4. 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice, Uchwała 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 

 

 

5. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chróscice-2, Uchwała nr 

XXXVIII/380/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r., opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z 2014 r. 

poz. 1332 

 

 

6. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego 

CHRÓŚCICE-ZACHÓD, Uchwała nr V/38/2015 z dnia 26 marca 2015 r., opubl. w Dz. Urzęd. 

Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 993   

  

DOBRZEŃ MAŁY 

 

7. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Mały, Uchwała 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. 

 

 

8. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budowy nabrzeża przeładunkowego 

wraz z placem składowym, drogą dojazdową oraz przenośników węgla, położonego na 
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gruntach wsi Dobrzeń Mały, Czarnowąsy, Borki, Uchwała 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 

 

 

9. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w Brzeziu, 

Czarnowąsach, Dobrzeniu Małym, Dobrzeniu Wielkim, Uchwała 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 

 

 

10. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we 

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

Dobrzeń Mały, Uchwała 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 

 

 

11. 

 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza energetycznego dla linii 400 kV i 

110 kV na przedpolu stacji „Dobrzeń”, Uchwała nr XXXIX/394/2014 z dnia 29 maja 2014 r., 

opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 1505 

 

DOBRZEŃ WIELKI 

 

12. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki, Uchwała 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 

 

 

13. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-2, Uchwała nr 

XXVII/250/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 

975  

 

 

14. 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI -2, 

uchwała nr XXXII/254/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego 

z 2017 r. poz. 1450 

 

 

16. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4, Uchwała nr 

XXV/194/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r., opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 

2846  
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KUP 

 

17. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kup, Uchwała 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 

 

 

18. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kup-2, uchwała nr XXVII/251/2013 z dnia 

28 lutego 2013 r., opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 902 
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3.3. Struktura funkcjonalno – przestrzenna  

Struktura funkcjonalno – przestrzenna, definiowana jako rozmieszczenie na obszarze 

gminy różnych funkcji (działalności społeczno-gospodarczych) i odpowiadającego tym 

funkcjom zagospodarowania materialnego, kształtowala się przez wieki. Zdeterminowana jest 

głównie przez uwarunkowania fizyczno geograficzne w postaci: 

– doliny rzeki Odry w południowej i południowo-zachodniej części gminy,   

– lasów zajmujących środkowy obszar gminy,  

– doliny rzeki Brynicy w północnej części gminy, pomiędzy dwoma kompleksami leśnymi 

(środkowym i północnym obszarem), 

– lasów zamykających północną granicę gminy. 

  Naturalne uwarunkowania sprzyjały ukształtowaniu się pasmowych struktur osadnictwa, 

zajmujących najłatwiej dostępne obszary rolnicze.  

Znaczący wpływ na strukturę funkckjonalno-przestrzenną wywarły w całym okresie jej 

kształtowania także czynniki antropogeniczne, związane z działalnością człowieka (trasy 

komunikacji kolejowej, drogowej, infrastruktury technicznej, tereny przemysłowe, i inne 

zagospodarowanie niż pierwotne).   

W pasie najbardziej przyjaznym dla rozwoju osadnictwa istnieją trzy miejscowości: 

Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały i Chróścice. Kolejna wieś – Kup - zlokalizowana w dolinie 

rzeki Brynicy, zajmuje przestrzeń w północnej części gminy, między dwoma znacznymi 

kompleksami leśnymi.   

Zajmowanie kolejnych terenów w poszczególnych wsiach dla różnych funkcji miało 

miejsce w długiej perspektywie czasowej, w miarę występujących potrzeb związanych ze 

wzrostem zaludnienia i pojawiających się nowych funkcji produkcyjnych w gminie Dobrzeń 

Wielki. Powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych w produkcyjnej funkcji rolniczej 

systematycznie malała na rzecz funkcji innych. Malała również liczba aktywnych zawodowo 

w rolnictwie. Równolegle zwiększała się liczba ludności zamieszkującej gminę – w 

szczególności ośrodka gminnego. Pojawiły się nowe funkcje gospodarcze, zarówno 

komercyjne jak i niekomercyjne, dotyczące nie tylko produkcji rolniczej, ale także innej, 

coraz bardziej zróżnicowanej działalności gospodarczej realizowanej w gminie.    

Wsie w gminie z czasem traciły typowe cechy i elementy wiejskiej struktury funkcjonalno- 

przestrzennej. Zasadniczym elementem zagospodarowania przestały być zagrody z 

budynkami mieszkalnymi, inwentarskimi, gospodarczymi i produkcją rolną oraz otaczające je 

tereny użytkowane rolniczo. Uwzględniając urbanistyczny punkt widzenia – nadal znaczny 

udział w strukturze przestrzennej funkcji rolniczej występuje w Chróścicach.  

Znaczącą stała się w gminie funkcja przemysłowa, „rozrastały” się przy okazji funkcje 

społeczne, związane z szeroko rozumianymi warunkami życia ludności. Po wybudowaniu w 2 

połowie XX wieku „Elektrowni Opole” w gminie nastąpiły zasadnicze zmiany w strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej. Wokół elektrowni, w miejscowościach z nią sąsiadujących, 

powstawały przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, ustalając nowe lub wzmacniając 

istniejące tam funkcje produkcyjne. Równolegle, prawie we wszystkich miejscowościach 

wzrosło zaludnienie i powiększyly się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w 

Dobrzeniu Wielkim również zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Tak 

kształtowała się struktura gminy i wzajemne relacje poszczególnych jednostek osadniczych 
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co najmniej od ponad pół wieku. W całym tym okresie występował proces 

umiastowienia wsi, zwany w literaturze przedmiotu semiurbanizacją 19.   

   

Sytuacja osadnictwa w gminie odzwierciedla typową („książkową”) przemianę obszarów 

wiejskich spowodowaną rosnącą dominacją funkcji pozarolniczych. Wieś gminna z racji 

osadnictwa bardziej urbanistycznie zaawansowanego - przeobraża się w osiedle miejskie, 

zachowując w dalszym ciągu – z prawnego punktu widzenia – status wsi.   

 

 

Z racji pozbawienia gminy terenów zurbanizowanych i najbardziej uprzemysłowionych 

(uznane za niezbędne dla istnienia Opola) – nastąpiło zachwianie ukształtowanej równowagi 

w strukturze funkcjonalno – przestrzennej. Powierzchniowo gmina straciła ok. 30% obszaru – 

głównie terenów przemysłowych i zurbanizowanych, oraz 33 % ludnści.   

   

Studium podejmuje próbę zdefiniowania struktury funkcjonalnej gminy i przedstawienia 

możliwego i pożądanego scenariusza jej rozwoju.  Uwzględniając uwarunkowania stanu 

istniejącego i stosowaną w literaturze przedmiotu typologię gmin – zasadnym wydaje się 

określenie typu funkcjonalnego gminy – jako wielofunkcyjnego obszaru zurbanizowanego.  

Warunki jego kształtowania powinny obejmować wzmocnienie poszczególnych 

występujących funkcji, czyli rozwój: 

1) funkcji pozarolniczych z wykorzystaniem potencjału endogenicznego, czynników 

rozwoju społeczno – gospodarczego, ze wzmacnianiem innowacyjności, 

2) funkcji rolniczej z ukierunkowaniem dywersyfikacji struktury działalności (produkcji) 

rolniczej, w tym wzmacnianie specjalistycznej produkcji roślinnej.  

 Strukturę funkcjonalną gminy, datowaną od 1.01.2017 r.  charakteryzują cechy i elementy:  

1) Wieś Dobrzeń Wielki stanowi wielofunkcyjny, lokalny ośrodek zarządzania, 

skupiająca usługi o znaczeniu i zasięgu gminnym. Znaczące są również: funkcja 

mieszkaniowa z udziałem terenów zabudowy wielorodzinnej i produkcyjna.  

2) Wsie: Kup, Chróścice, Dobrzeń Mały charakteryzuje wielofunkcyjność, funkcje 

mieszkaniowa, usługowa, rolnicza, produkcyjna występują w różnym stopniu i 

zakresie. Wszystkie wsie pełnią funkcje ośrodków z podstawowym zakresem usług. W 

zakresie usług oświaty ich pozycja wynika ze struktury systemu oświaty w gminie.       

 

3.4. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

Potrzeba ochrony porządku przestrzennego, towarzysząca kształtowaniu warunków 

rozwoju gospodarczego każdego obszaru, również obszarów wiejskich powinna być 

traktowana priorytetowo i realizowana poprzez miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Najważniejsze z czynników ochrony ładu – porządku przestrzennego - to:  

1) optymalne rozmieszczenie przestrzenne występujących w obszarze funkcji; 

2) lokalizacje wykluczające kolizyjność względem sąsiedztwa; 

3) dążenie do harmonijnej: 

                                                      

19 Semiurbanizacja – proces umiastowienia wsi, również pod względem warunków społeczno-bytowych 
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 struktury poziomej użytkowania, w tym odpowiedniej wielkości działek zabudowy 

dla poszczególnych kategorii przeznaczenia terenów, 

 struktury pionowej, w szczególności terenów zabudowanych.  

Szczegółowe zasady kształtowania ładu przestrzennego obejmują w terenach 

zurbanizowanych: funkcje terenów, charakter i intensywność zabudowy.     

Realność uzyskania ładu przestrzennego w pojęciu ustawowej definicji (to takie 

ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w 

uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, 

środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno – estetyczne) zapewnić powinna realizacja ustaleń 

planów miejscowych, poprzez wskaźniki i normy ustalone w tych planach. 

  Osadnictwo zapoczątkowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych rozrastało się równolegle 

bądź prostopadle do tych tras, pozostawiając strefę przestrzenno – krajobrazową, zasadniczo 

bez zabudowy.   

  Układ osadniczy gminy uznać należy za prawidłowy, bowiem oparty o predyspozycje 

naturalne terenu oraz wynikający z położenia gminy w regionie i powiązań funkcjonalnych 

zgminami sąsiednimi. Miejscowości Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały tworzą czytelny 

pasmowy układ zabudowy, usytuowany wzdłuż drogi wojewódzkiej Opole – Namysłów. 

Oddzielność przestrzenną w stosunku do pasmowego układu zabudowy wymienionych 

miejscowości – zachowały Chróścice i Kup.   

 

Gmina Dobrzeń Wielki, zdefiniowana jako całość funkcjonalna, stanowi obszar 

o wykształconych funkcjach gospodarczych, usługowych i mieszkaniowych, z możliwościami 

i potrzebami dalszego rozwoju tych funkcji. 

 

 

4.0. PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU  

 

4.1. Ukształtowanie powierzchni  

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg J. Kondrackiego i W. Walczaka 

teren gminy położony jest w obrębie makroregionu Nizina Śląska, którego wchodzą jednostki 

niższego rzędu: mezoregion Równina Opolska i mezoregion Pradolina Wrocławska. 

Pradolina Wrocławska wyznacza obszar objęty doliną Odry oraz generalnie jej teras 

plejstoceńskich (południowa i zachodnia część gminy), natomiast Równina Opolska obejmuje 

pozostały obszar gminy (część północna i wschodnia), stanowiąc powierzchnię zbudowaną z 

utworów wodnolodowcowych i lodowcowych. Granica między obydwoma jednostkami 

fizyczno-geograficznymi, ze względu na brak opracowań w odpowiedniej skali, nie jest 

jednoznacznie określona. Generalnie przyjąć należy, że przebiega ona wzdłuż linii: 

Siołkowice Nowe - Podlesie w Chróścicach – Ameryka w Dobrzeniu Wielkim – Brzezie – 

Świerkle, włączając ujściowe odcinki dolin Brynicy i Małej Panwi.  

 

Rzeźba obszaru gminy ukształtowała się w trzeciorzędowym i czwartorzędowym cyklu 

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

eolicznej oraz erozji rzecznej i działalności człowieka. Obszar gminy charakteryzuje się mało 

zróżnicowanym ukształtowaniem powierzchni terenu. Jest to rzeźba polodowcowa, nizinna, 
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rozcięta doliną rzeki Odry i dolinami mniejszych rzek, głównie Brynicy. Budowa 

geomorfologiczna ma układ pasmowy, reprezentowany przez następujące jednostki 

geomorfologiczne: 

 Holoceńskie dna dolin rzecznych. W granicach gminy występują doliny rzeczne Odry i 

Brynicy. W dolinie Odry dobrze wykształcony jest terasa zalewowa, wznosząca się 1,0 – 5,0 

m nad poziom wody w rzece. Jej szerokość w rejonie Dobrzenia Małego wynosi ok. 1,5 km, 

natomiast w rejonie Chróścic zwiększa się do ok. 4,0 km. Terasa zalewowa współczesnej 

Odry to forma płaska, z kilkoma rozległymi starorzeczami i podmokłymi obniżeniami, 

położona w przedziale wysokości 145-150 m n.p.m.  

  Dolina Brynicy obejmuje północną część gminy w rejonie miejscowości Kup. Przebiega 

na osi wschód-zachód, jej szerokość osiąga 500-800 m. Położona jest na wysokości 148 – 150 

m npm, wcinając się na głębokość 2 – 4 m w stosunku do terenów przyległych, 

pozadolinnych.     

Terasy zalewowe obu rzek zbudowane są z utworów piaszczysto-żwirowych wieku 

holoceńskiego, przykrytych od powierzchni utworami gliniasto-pylastym, tzw. madą rzeczną. 

Z uwagi na skład litologiczny cechują się dużym i średnim stopniem przepuszczalności. 

Terasa plejstoceńska doliny Odry - rozciąga się po północno-wschodniej stronie terasy 

zalewowej Odry. Jest to terasa nadzalewowa, wzniesiona 5,0 – 7,0 m w stosunku do 

zwierciadła wody w rzece, położona w przedziale wysokości ok. 148-155 m n.p.m. Jest to 

forma morfologiczna na ogół płaska i bardzo rozległa, o niewielkim spadku terenu - w 

granicach 1%. Powierzchnia terasy urozmaicona jest zagłębieniami i drobnymi dolinami 

bocznymi Odry oraz podzielona rowami melioracyjnymi. Zbudowana jest z piasków i żwirów 

rzecznych przykrytych ok. 2-metrową warstwą gliniastej mady rzecznej.  

Równina wodnolodowcowa (wysoczyzna plejstoceńska). Centralna, wschodnia i częściowo 

północna część gminy to prawie płaska równina o wysokościach 160 – 165 m npm. Budują ją 

generalnie piaski i żwiry wodnolodowcowe, zakumulowane w początkowej fazie 

zlodowacenia środkowopolskiego. Powierzchnia obszaru jest słabo nachylona w kierunku 

zachodnim i południowo-zachodnim, tj. ku dolinie Odry. W obrębie równiny miejscami 

spotykane są wydmy. Dotyczy to północnej części gminy – terenów położonych poza doliną 

Brynicy. Wydmy śródlądowe stanowią formy okresu przejściowego (plejstocen – holocen), a 

zbudowane są z luźnych piasków eolicznych. Wzniesione są zwykle kilka metrów w stosunku 

do przyległego terenu. Największą wysokość względną, rzędu 5 – 6 m, osiągają wydmy w 

lasach na północny wschód od Kup. 

Garby i wzniesienia o rzeźbie uwarunkowanej starszym podłożem to łagodne wzniesienia o 

charakterze ostańców, zbudowane z utworów górnokredowych i ich zwietrzelin. Jest to kilka 

łagodnych wzniesień o kulminacjach 151,0 – 156,5 m npm, stanowiących wysunięty na 

północny-zachód kraniec tzw. Garbu Groszowicko-Opolskiego, który odsłania się na terenie 

miasta Opola i stanowi podstawę eksploatacji odkrywkowej osadów kredowych w tym 

rejonie.    

Fragment Garbu Groszowicko – Opolskiego w gminie Dobrzeń Wielki obejmuje 

południowo-wschodnią jej część, na pograniczu Dobrzenia Wielkiego, Dobrzenia Małego i 

Brzezia, wyróżniając się kilkoma kulminacjami na wysokości ok. 151,0 – 156,5 m npm. 
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Wzniesienia opadają spadkiem średnio 5-6 % w kierunku zachodnim i północnym oraz na 

południe, do doliny Odry. 

Szczególne formy geomorfologiczne gminy, zalecane do ochrony przed przekształcaniem i 

zainwestowaniem z uwagi na walory przyrodniczo-krajobrazowe, obejmują: 

 starorzecza (4 starorzecza znajdujących się w dolinie Odry), 

 strome fragmenty krawędzi terasy plejstoceńskiej doliny Odry,  

 wydmy w rejonie miejscowości Kup, na północ od doliny Brynicy. 

 

4.2. Zasoby wodne, zagrożenie powodziowe  

Do wód powierzchniowych, tworzących sieć hydrograficzną na obszarze gminy Dobrzeń 

Wielki zalicza się rzeki: Odrę, Brynicę, Żydówkę, Brzeziczankę, Iwinę, Kanię, Kłapacz, 

Leszczynę, Brodek, Bachorzę, Prądzielnicę, a także mniejsze, bezimienne cieki, stanowiące 

ich dopływy. Rzeki na terenie gminy Dobrzeń Wielki odprowadzają wody ze wschodu na 

zachód, wyjątkiem jest lewostronny dopływ Odry – Kania, płynąca na północ.  

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

Odry i jej otoczeniu oraz w północnej części gminy - w dolinie Brynicy, do najniższej 

gęstości sieci (0,50 – 0,75 km/km2) na zalesionym obszarze na południowy wchód od Kup, 

gdzie przebiega wododział Odry, Małej Panwi i Brynicy. Zlewnie poszczególnych rzek 

stanowią generalnie, według podziału wprowadzonego dla potrzeb zarządzania wodami - 

jednolite części wód powierzchniowych, zwane w skrócie JCWP.  

Rzeka Odra stanowi podstawową strukturę hydrograficzną na obszarze gminy, jak i całego 

województwa, przepływając z południowego wschodu na północny zachód. Koryto rzeki 

wyznacza prawie połowę południowej granicy gminy. Na odcinku granicznym i 

przecinającym obszar gminy Odra jest spławna i wykorzystywana do transportu wodnego. 

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

sierpień, najniższe natomiast dla okresu wrzesień - październik. Pokrywa lodowa na rzece 

zalega średnio przez 15 - 20 dni w roku. Odra odwadnia około 60% obszaru gminy.  

W gminie Dobrzeń Wielki podczas powodzi w lipcu 1997 r. zalana została cała dolina Odry 

na odległość kilku kilometrów od koryta rzeki. W czasie kulminacji wezbrania w dniu 

11.07.1997 stan wody w Opolu osiągnął 777 cm. Przepływ Odry w czasie maksymalnego 

wezbrania szacuje się na 3500 m3/s. Średnie stany wody z wielolecia 1961-1990 na rzece 

Odrze w profilu Opole wynoszą: SNW – 177 cm, SSW – 213 cm, SWW – 277cm.  

Żydówka (Sitnica) to prawostronny dopływ Odry, posiadający źródła w okolicach 

Dobrzenia Małego. W większości jej koryto biegnie w dolinie Odry, w przybliżeniu zgodnie z 

jej kierunkiem przepływu. Dopływy Żydówki – Brzeziczanka i inny dopływ Odry - Kłapacz 

(Klepacz, Kanał Borkowski) mają źródła odpowiednio - w rejonie Brzezia i Świerkli.  

Jedynym lewostronnym dopływem Odry w gminie Dobrzeń Wielki jest Kania (Czarna 

Struga), ze źródłami w rejonie Żelaznej. 

Północną i północno zachodnią część gminy Dobrzeń Wielki zajmuje zlewnia Brynicy, 

lewostronnego dopływu Stobrawy. Brynica odwadnia ok. 30% obszaru gminy. Przepływa 

przez gminę ze wschodu na zachód w jej północnej części, gdzie rozcina obszar zalegania 

piaszczystych osadów wodnolodowcowych oraz plejstoceńskiej terasy Odry. Dolina rzeki jest 

wąska, jej szerokość nie przekracza zwykle 0,5 km. Występują w niej liczne, niewielkie cieki 
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oraz rozległe systemy melioracyjne. Przy północno-zachodniej granicy gminy (Chróścicki 

Młyn) w dolinie Brynicy zlokalizowano kompleks stawów hodowlanych. Największym 

dopływem Brynicy w gminie Dobrzeń Wielki jest Iwina, biorąca początek w Chróścicach i 

uchodząca w Siołkowicach Starych. Innymi dopływami Brynicy są: lewostronna Leszczyna 

(Leszczna) oraz prawostronny Brodek. Oba dopływy wpadają do Brynicy w okolicach Kup. 

W czasie powodzi w 1997 r. zalana była znaczna część doliny Brynicy, w tym niewielkie 

fragmenty zabudowy wsi Kup. 

Oprócz wymienionych cieków w granicach gminy występują liczne stawy, głównie w 

wyrobiskach po eksploatacji kruszyw naturalnych, starorzecza, oczka wodne, namuliska, 

niecki bezodpływowe oraz sieć kanałów i rowów melioracyjnych. Największe stawy 

poeksploatacyjne zgrupowane są przy granicach gminy – na wschód od Dobrzenia Wielkiego, 

na północ od Chróścic oraz na zachód od Kup. Liczne mniejsze zbiorniki podobnego 

pochodzenia utworzono na całym obszarze gminy w pobliżu terenów zabudowanych i na 

terenach rolniczych, głównie w dolinie Odry i dolinie Brynicy.  

 

Odrzańska Droga Wodna 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 07 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych 

dróg wodnych (Dz.U. nr 77 poz. 695) zaliczono do III klasy drogi wodnej odcinek rzeki Odry 

o długości 187,1 km - od śluzy w Kędzierzynie Koźlu do śluzy w Brzegu Dolnym, czyli także 

na jej odcinku biegnącym w granicach gminy Dobrzeń Wielki. Jest to skanalizowany odcinek 

Odry, którym administrował do 31.12.2017 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu20. Po tej dacie administruje nim częściowo – w tym całym odcinkiem w granicach 

Opola i gminy Dobrzeń Wielki - Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Odcinek ten posiada szereg śluz, z 

czego dwie dwukomorowe w gminie Dobrzeń Wielki: w Dobrzeniu Wielkim (164 km drogi 

wodnej) i w Chróścicach (168,3 km drogi wodnej).  

 

Jakość wód powierzchniowych  

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części 

wód, a prezentuje się poprzez ocenę stanu ekologicznego. W przypadku wód, których 

charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, stan 

ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie 

jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo 

dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i 

piąta odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły.   

W przypadku potencjału ekologicznego klasa pierwsza i druga tworzą wspólnie potencjał 

„dobry i powyżej dobrego”. O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód decydują wyniki 

klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że 

klasa stanu/potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego. 

                                                      

20 Z dniem 01.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która uchyliła ustawę z 

dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i akty wykonawcze do tej ustawy. 
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Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się na 

podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. substancji 

priorytetowych. 

 

 

PLGW6000127

RW600023132888

Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) i wód podziemnych (JCWPd) w granicach gminy
Dobrzeń Wielki

Objasnienia:

- granice gminy Dobrzeń Wielki

- granice JCWP
- oznaczenie JCWP

- oznaczenie JCWPd
- granice JCWPd

PLGW6000127

PLGW600097Chróścice

Kup

 

   Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli żadna z 

obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych stężeń maksymalnych i 

średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan chemiczny ocenianej jednolitej 

części wód określa się jako „poniżej dobrego”. 

 

     Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji 

stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego.  Jednolita część wód jest w złym stanie, 

niezależnie od wyników stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, gdy nie są 

spełnione określone dla niej dodatkowe wymagania jakościowe, związane z występowaniem 

w jej obrębie obszarów chronionych lub ze względu na sposób jej wykorzystywania np. 
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jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w 

wodę do spożycia lub obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków. 

 

Wyniki badań wód powierzchniowych21 

 przeprowadzonych w punktach pomiarowo - kontrolnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2015 r. 

w jej ówczesnych granicach 

Zlewnia 

trzeciego 

rzędu 

Nazwa jcw 

– nazwa punktu 

pomiarowo- 

kontrolnego 

Stan/potencjał 

ekologiczny jcw 

 

Stan 

chemiczny 

jcw 

 

Ocena 

spełnienia 

wymogów dla 

obszarów 

chronionych 

Ocena 

stanu 

jcw 

 

Odra od 

Kłodnicy 

do Małej 

Panwi 

 

Odra od Osobłogi do 

Małej Panwi – ppk 

Odra -Wróblin, 

powyżej ujścia Małej 

Panwi 

Umiarkowany 
Poniżej stanu 

dobrego 
N Zły 

Mała Panew 

Mała Panew od zb. 

Turawa do Odry – 

ppk Mała Panew - 

Czarnowąsy 

Umiarkowany 
Poniżej stanu 

dobrego 
N Zły 

Odra od 

Małej 

Panwi do 

Nysy 

Kłodzkiej 

Prószkowski Potok -

ppk Prószkowski 

Potok 

-Niewodniki 

Umiarkowany 

 

Poniżej 

stanu 

dobrego 

N Zły 

 

Plan Gospodarowania Wodami w obszarze gminy Dobrzeń Wielki 

Dorzecze Odry dzieli się na regiony wodne: Górnej, Środkowej i Dolnej Odry, te z kolei na 

zlewnie poszczególnych rzek (JCWP – jednolite części wód powierzchniowych) oraz na 

jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Sposób gospodarowania wodami powierzchnio-

wymi i wodami podziemnymi ustala rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 

2016 r. w sprawie „Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry”, 

opublikowane w postaci zaktualizowanej (aPGW) w Dzienniku. Urzędowym z 6 grudnia 

2016 r. w pozycji 1967. 

 

Plan Gospodarowania Wodami (PGW) jest podstawą do podejmowania decyzji mających 

wpływ na stan zasobów wodnych i związany z nimi stan środowiska, a ponadto określa 

zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Pierwsze plany 

gospodarowania wodami zostały przyjęte przez Radę Ministrów 22 lutego 2011 r., ich 

aktualizacje (aPGW) 18 października 2016 r. Druga aktualizacja planów gospodarowania 

wodami (II aPGW), zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna zostać opracowana 

w terminie do 22 grudnia 2021 r. Rozpoczęcie prac nad dokumentami rozpocznie się na 

początku 2020 r. 

                                                      

21 Ocena wód powierzchniowych za 2015 rok w województwie opolskim”, www.opole.pios.gov.pl 
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Gmina Dobrzeń Wielki leży w regionie wodnym „Dolina środkowej Odry”. Obszar gminy 

stanowią fragmenty następujących zlewni – jednolitych części wód powierzchniowych: 

 

Jednolite części wód powierzchniowych w obszarze gminy Dobrzeń Wielki22 

 

Nazwa 

cieku 

 

Kod JCWP 

 

Czy jest 

monitor

owany 

 

Typ i 

status 

JCWP 

 

Aktualny 

stan 

JCWP 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowisko-

wych 

Zmiany 

hydromorfolo-

giczne 

uzasadniające 

wyznaczenie 

statusu 

Klepacz RW60001711932 nie 
17 

NAT 
dobry niezagrożona nie dotyczy 

Czarna Struga 

(Kania) 
RW6000171194 nie 

17 

NAT 
zły zagrożona nie dotyczy 

Prądzielnica RW600017132869 nie 
17 

NAT 
dobry niezagrożona nie dotyczy 

Bachorza RW600017132874 nie 
17 

NAT 
dobry niezagrożona nie dotyczy 

Brynica, od 

dopł. spod 

Łubnian do 

ujścia 

RW600019132889 tak 
19 

NAT 
dobry niezagrożona nie dotyczy 

Odra od Małej 

Panwi   do 

granic 

Wrocławia 

RW60002113337 tak 
21 

SZCW 
zły zagrożona 

przekroczenie 

wskaźników: 

m2, m3, m4 

 

Żydówka 

 
RW600023132888 nie 

23 

NAT 
zły niezagrożona nie dotyczy 

Objaśnienia tabeli: 

1) Typy rzek występujących w gminie Dobrzeń Wielki: 

- typ 17: potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych, zlewnia 10-100 km2, wysokość: 

poniżej 200 m n.p.m. 

- typ 19: rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta, zlewnia: 100-10 000 km2, wysokość: poniżej 200 m 

n.p.m. 

- typ 21: wielka rzeka nizinna, zlewnia: powyżej 10 000 km2, wysokość: poniżej 200 m n.p.m. 

- typ 23: potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych, 

zlewnia i wysokość: nie określa się. 

2) NAT: naturalny, SZCW: silnie zmieniona część wód. 

3) Wskaźniki obrazujące skalę zmian antropogenicznych:  

- m2: sumaryczna wysokość budowli piętrzących odniesiona do sumy spadów cieków istotnych w 

zlewni części wód;  

- m3: łączna długość części cieków odciętych przez budowle poprzeczne o spadzie h>0,7 m (dla 

rzek górskich i wyżynnych) lub h>0,4 m (dla rzek nizinnych) odniesiona do sumarycznej 

długości cieków istotnych,  

- m4 – łączna długość odcinków rzek, na których prowadzone były prace regulacyjne (zabudowa 

podłużna oraz udokumentowana zmiana biegu rzeki) odniesiona do sumarycznej długości 

cieków istotnych).  

 

                                                      

22 źródło: aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - 2016 r. 
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   Przy wyznaczaniu celów środowiskowych dla JCWP w „Planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry” zastosowano zweryfikowane w ramach pan-europejskiego 

„ćwiczenia interkalibracyjnego, wartości metriksów biologicznych” (?). W zakresie 

wspierających elementów fizyczno-chemicznych przyjęto zweryfikowane ich wartości, 

opracowane w 2012 r.  W obu przypadkach uwzględniono również zweryfikowane na 

potrzeby aPGW przypisanie typów do JCWP.   

    Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan 

chemiczny. Wskaźniki stanu dobrego przyjęto zgodnie z rozporządzeniem klasyfikacyjnym. 

Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementów hydromorfologicznych 

jest dobry stan tych elementów (II klasa). W przypadku JCW monitorowanych, które zgodnie 

z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOŚ osiągają bardzo dobry stan 

ekologiczny, celem środowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrów 

oceny na poziomie I klasy.  

    Ponadto, dla osiągnięcia celów środowiskowych istotne jest umożliwienie swobodnej 

migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej 

cieków. Plan udrażniania korytarzy rzecznych powinien skupiać się na gatunkach 

kluczowych, wodach priorytetowych i etapach udrożnień. Na podstawie literatury określono 

JCWP istotne z punktu widzenia migracji ryb dwuśrodowiskowych, na których konieczne jest 

zachowanie ciągłości hydromorfologicznej. Dla tych JCWP (w gminie Dobrzeń Wielki 

dotyczy to tylko samej Odry) został wskazany uszczegółowiony cel środowiskowy, jakim jest 

dobry stan lub potencjał ekologiczny, oraz możliwość migracji organizmów wodnych na 

odcinku cieku istotnego. 

 

Cele środowiskowe dla JCWP rzecznych w obszarze gminy Dobrzeń Wielki23 

Nazwa cieku Kod JCWP 

Cel środowiskowy 

stan lub potencjał 

ekologiczny 
stan chemiczny 

Klepacz RW60001711932 dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny 

Czarna Struga 

(Kania) 
RW6000171194 dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny 

Prądzielnica RW600017132869 dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny 

Bachorza RW600017132874 dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny 

Brynica, od 

dopł. spod Łubnian do 

granic Wrocławia 

RW600019132889 

 

dobry stan ekologiczny 

 

 

dobry stan chemiczny 

Odra od Małej Panwi 

do granic Wrocławia 
RW60002113337 

dobry potencjał ekolo-

giczny; możliwość migracji 

organizmów wodnych na 

odcinku cieku istotnego – 

Odra w obrębie JCWP 

dobry stan chemiczny 

Żydówka RW600023132888  dobry stan chemiczny 
                                                      

23 źródło: aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - 2016 r. 
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dobry stan ekologiczny 

 

    Wymienione w powyższej tabeli cele środowiskowe powinny zostać osiągnięte w możliwie 

najkrótszym terminie. Jednakże przewiduje się możliwość wprowadzenia odstępstwa od 

założonych celów środowiskowych, jeżeli ich osiągnięcie nie będzie możliwe z określonych 

przyczyn. W przypadku JCWP rzecznych, dla których w PGW wskazano odstępstwo, zaś 

obecna ocena wskazuje stan dobry i brak zagrożenia nieosiągnięciem celów, z opisanych 

wyżej przyczyn nie będzie ono kontynuowane. Dotyczy to m. in. pięciu JCWP na obszarze 

gminy Dobrzeń Wielki. 

 

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego lub ustalenie celów mniej rygorystycznych 

celów dla JCWP rzecznych w gminie Dobrzeń Wielki24 

Nazwa 

cieku 
Kod JCWP 

Odstępstwo i 

jego typ 

Termin 

osiągnięcia 

dobrego 

stanu 

 

Uzasadnienie odstępstwa 

Klepacz RW60001711932 nie 2015 nie dotyczy 

Czarna 

Struga 

(Kania) 

RW6000171194 

tak, 

przedłużenie 

terminu 

osiągnięcia 

celu środo-

wiskowego 

2021 

Brak możliwości technicznych, 

dysproporcjonalne koszty. Z uwagi 

na niską wiarygodność oceny i 

związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia 

dobrego stanu brak jest możliwości 

zaplanowania racjonalnych działań 

napraw-czych. Zaplanowanie i 

wdrożenie jakichkolwiek działań 

będzie generowało nieuzasadnione 

koszty. W związku z tym w JCWP 

zaplanowano działanie mające na 

celu rozpoznanie rzeczywistego 

stanu ekologicznego – przepro-

wadzenie monitoringu badawczego. 

W przypadku potwierdzenia złego 

stanu po 2 latach wprowa-dzone 

zostanie działanie mające na celu 

rozpoznanie jego przyczyn. Takie 

etapowe postępowa-nie pozwoli na 

racjonalne zaplanowanie 

niezbędnych działań i zapewnienie 

ich wymaganej skuteczności. 

Prądzielnica RW600017132869 nie 2015 nie dotyczy 

Bachorza RW600017132874 nie 2015 nie dotyczy 

                                                      

24 Źródło: aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - 2016 r. 
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Brynica, od 

dopł. spod 

Łubnian do 

granic 

Wrocławia 

RW600019132889 nie 2015 nie dotyczy 

Odra od 

Małej 

Panwi do 

granic 

Wrocławia 

RW60002113337 

tak, 

przedłużenie 

terminu 

osiągnięcia 

celu środo-

wiskowego 

2027 

Brak możliwości technicznych. 

Wdrożenie skutecznych i efek-

tywnych działań naprawczych 

wymaga szczegółowego rozpoz-

nania wpływu zidentyfikowanej 

presji i możliwości jej redukcji. W 

bieżącym cyklu planistycznym 

dokonano rozpoznania potrzeb w 

zakresie przywrócenia ciągłości 

morfologicznej w kontekście 

dobrego stanu ekologicznego JCWP. 

W programie działań zaplanowano 

działanie „wariantowa analiza 

sposobu udrożnienia budowli 

piętrzących na cieku Odra wraz ze 

wskaza-niem wariantu do realizacji 

oraz opracowaniem dokumentacji 

projektowej”, obejmujące 

szczegółową analizę lokalnych 

uwarunkowań, mającą na celu dobór 

optymalnych rozwiązań tech-

nicznych. Wdrożenie konkretnych 

działań naprawczych będzie 

możliwe dopiero po przeprowa-

dzeniu wyżej wymienionych analiz. 

Ponadto w programie działań 

zaplanowano działania polegające na 

wykonaniu nowej przepławki w 

ramach zadania: "Modernizacja 

jazów odrzańskich na odcinku w 

zarządzie Regio-nalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Wrocławiu - 

województwo opolskie”. 

Żydówka RW600023132888 nie 2015 nie dotyczy 

Zagrożenie powodziowe 

   Odra i Brynica charakteryzują się płaskimi dolinami, nieznacznie wciętymi w powierzchnię 

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

ukształtowanie terenu zasięg powodzi z lipca 1997 r. objął znaczne obszary po obu stronach 

koryt tych rzek. Realizacja przez Polskę Dyrektywy Powodziowej (2007/60/WE Parlamentu 

Europejskiego z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania 

nim), a przez właściwe organy administracji krajowej przepisów dotychczasowej ustawy z 18 

lipca 2001 r. – Prawo wodne – przyczyniły się do powstania nowych narzędzi zwiększania 

bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczenia negatywnych skutków powodzi. Są to 
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dokumenty i związane z nimi etapy prac, tworzące system zarządzania ryzykiem 

powodziowym: 

   Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) było wyznaczenie obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące 

ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. W 

ramach wstępnej oceny ryzyka powodziowego zostały zidentyfikowane znaczące powodzie 

historyczne, jak również powodzie, które mogą wystąpić w przyszłości. Dla obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka 

powodziowego zostały wykonane mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka 

powodziowego (MRP). 

 

Na mapach zagrożenia powodziowego (MZP) przedstawiono obszary o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat (Q 0,2%); 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 

raz na 100 lat (Q 1%), 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

raz na 10 lat (Q 10%), 

oraz obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku: 

 zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, 

 zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwsztormowego. 

   Ponadto na mapach zagrożenia powodziowego przedstawiono głębokość wody, a także jej 

prędkość i kierunki przepływu - dla miast wojewódzkich i miast na prawach powiatu oraz 

innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób. 

   Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego są mapy ryzyka powodziowego, określające 

wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiające obiekty narażone na zalanie 

w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia, w tym: 

 szacunkową liczbę ludności zamieszkującej obszar zagrożony; 

 budynki mieszkalne oraz obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym (tj. szpitale, 

szkoły, przedszkola, hotele, centra handlowe i inne); 

 obszary i obiekty zabytkowe; 

 obszary chronione tj. ujęcia wód, strefy ochronne ujęć wody, kąpieliska, obszary 

ochrony przyrody; 

 potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody, w przypadku wystąpienia powodzi t.j. 

zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, składowiska 

odpadów, cmentarze; 

 wartości potencjalnych strat dla poszczególnych klas użytkowania terenu, tj. tereny 

zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki rolne, wody. 

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów 

wodnych są dokumentami planistycznymi, opisującymi aktualny stan ochrony przeciw-

powodziowej, oraz zawierającymi katalog działań, mających na celu redukcję ryzyka 
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powodziowego na terenach zagrożonych. „Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla 

obszaru dorzecza Odry” został przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 

października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzanie ryzykiem powodziowym dla 

obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938). Plan zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla regionu wodnego Środkowej Odry, obejmującego m.in. całą gminę 

Dobrzeń Wielki, jest częścią załącznika do rozporządzenia. 

Największy walor praktyczny dla planowania przestrzennego w gminie posiadają mapy 

zagrożenia i ryzyka powodziowego. W związku z wymaganiami art. 166 ust. 1 oraz art. 326 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (obowiązującej od 1.01.2018 r.), który 

określa obowiązek uwzględniania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

wprowadzono do części graficznej studium – jako czynnik rozwoju przestrzennego gminy – 

następujące obszary:   

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 

raz na 100 lat, 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

raz na 10 lat, 

 obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym. 

  Dodatkowo, uwzględniając sugestie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu, zawarte we wnioskach do niniejszego studium – wskazano na rysunkach 

studium: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat, 

 obszary narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciw-

powodziowego, 

 udokumentowane granice zalewu rzeki Brynicy w czasie powodzi w 1997 r. 

  Podstawą określenia granic tych obszarów w części graficznej studium są materiały 

przekazane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszaru gminy. 

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz 

czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie 

powodziowe, w tym: 

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

substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania,  

b) lokalizowania nowych cmentarzy.  

    Jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, 

właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów, o których mowa 

wyżej, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód. 

    W niżej wymienionych przypadkach wymagane jest uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego dla przedsięwzięć lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią:  

1) realizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

2) realizowanie nowych obiektów budowlanych;  
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3) gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów 

zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić 

wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w 

tym ich składowania, jeżeli wydano wcześniej odrębną decyzję o odstąpieniu od zakazów 

obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.  w sprawie przyjęcia „Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry” (Dz. U. z 1.12.2016 r. poz. 

1938) określa następującą ocenę ryzyka powodzi oraz zadania w zakresie przeciwdziałania 

lub zmniejszania skutków powodzi na obszarze gminy Dobrzeń Wielki, które powinny być 

uwzględniane w planowaniu miejscowym - w zakresie odpowiednim dla rodzaju i stopnia 

szczegółowości dokumentów planistycznych: 

Ryzyko powodziowe w zlewni Odry - bardzo wysoki poziom ryzyka – 5 (w 5-stopniowej 

skali oceny). 

Najważniejsze kierunki działań na obszarze dorzecza Odry, konieczne dla ograniczenia 

ryzyka powodziowego: 

1) ograniczenie zagrożenia powodziowego przez:  

a) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym, a także rozbudowa istniejących oraz 

budowa nowych obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej,  

b) budowa nowych obiektów retencjonujących wodę,  

c) zapewnienie naturalnej retencji zlewniowej, np. przez zalesienia,  

2) ograniczenie wrażliwości terenów zagrożonych powodzią przez:  

a) powstrzymanie dalszego zagospodarowywania i w miarę możliwości ograniczanie 

obecnego użytkowania terenów narażonych na bezpośrednie oddziaływanie wód 

powodziowych,  

b) racjonalne gospodarowanie obszarami zagrożenia powodziowego, w tym w zakresie 

ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 

c) dostosowanie planowanej zabudowy do standardów architektonicznych odpowiadają-

cych stopniowi i charakterowi zagrożenia powodziowego, w tym działań 

obejmujących stosowanie indywidualnych metod ochrony przeciwpowodziowej, 

d) racjonalne zagospodarowywanie terenów zagrożonych na skutek awarii obwałowania, 

 

Strategiczne działania nietechniczne, planowane w PZRP w rejonie gminy Dobrzeń Wielki - 

do realizacji w latach 2016–2021: 

   Plan przesiedleń i wykupu nieruchomości na terenie czaszy polderu Żelazna i polderu 

Czarnowąsy – Dobrzeń Wielki. Opracowanie w I cyklu planistycznym planu przesiedleń i 

wykupu nieruchomości na terenie czaszy polderu Czarnowąsy – Dobrzeń Wielki. Istniejąca 

zabudowa utrudnia obecnie efektowne wykorzystanie tych terenów zalewowych w przypadku 

wystąpienia powodzi. 

   Polder Żelazna ma mieć powierzchnię 200 ha i rozciągać się w okolicach obwodnicy Opola 

oraz miejscowości Żelazna. Rozpoczęcie prac miało nastąpić w IV kwartale 2017 r. 
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   Odnośnie przytoczonego wyżej zadania: Plan przesiedleń i wykupu nieruchomości na 

terenie czaszy polderu Czarnowąsy – Dobrzeń Wielki”, należy stwierdzić, że: 

 W żadnych dostępnych mapach i informacjach na stronach internetowych WÓD 

POLSKICH nie wskazano granic polderu „Czarnowąsy – Dobrzeń Wielki”, zatem 

trudno określić, czy zadanie to dotyczy gminy Dobrzeń Wielki w jej granicach 

ustanowionych od dnia 1.01.2017 r.; 

 Z Gminą Dobrzeń Wielki nie konsultowano przedmiotowego zadania ani nie 

powiadamiano o utworzeniu polderu w jej granicach; 

 Wobec trwającej już realizacji zbiornika „Racibórz” oraz innych planowanych w 

PZRP strategicznych działań technicznych przeciwpowodziowych – dyskusyjna 

wydaje się potrzeba tworzenia dodatkowego polderu, zwłaszcza w bezpośrednim 

sąsiedztwie wymienianego równocześnie w PZRP polderu „Żelazna”. 

 

Lista strategicznych działań technicznych, planowanych do realizacji w PZRP w rejonie 

gminy Dobrzeń Wielki w latach 2016–2021 

 Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki (km rzeki Odry 

160+200-158+500, km rzeki Mała Panew 0+500-4+000), budowa i przebudowa 

wałów o łącznej długości ok. 4,65 km, do realizacji pozostały etapy IV i V (ostatnie 

odcinki inwestycji do wykonania). 

 Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 

160+200-163+700 w miejscowościach: Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki, 

przebudowa prawego wału rzeki Odry na łącznej długości 4,38 km, do realizacji 

pozostał etapy IIB (ostatni odcinek inwestycji do wykonania). 

 

Lista działań buforowych planowanych w PZRP w regionie wodnym Środkowej Odry - w 

rejonie gminy Dobrzeń Wielki 

 Modernizacja prawostronnych wałów rzeki Odry od m. Dobrzeń Wielki do m. Stare 

Siołkowice wraz z przebudową wałów polderu Rybna – Stobrawa w gminie 

Popielów, modernizacja wałów na długości ok. 15 km, wykonanie przesłony 

przeciwfiltracyjnej o długości ok. 8 km, 

 Dobudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry o długości ok. 2,5 km m. Dobrzeń 

Wielki gm. Dobrzeń Wielki, pow. opolski (km rz. Odry 163+700 ÷ 166+800). 

Wykonanie dobudowy wału ziemnego na długości 2,5 km od połączenia z etapem I 

inwestycji pn. „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry 

na odcinku km 160+200 do 163+700”, do połączenia z wysoko usytuowanym 

terenem. Przebieg wału planowany równolegle do linii wysokiego napięcia. 

   

    Do ochrony przeciwpowodziowej gminy Dobrzeń Wielki przyczynią się również 

następujące inwestycje planowane w sąsiedztwie:  

 Budowa polderu „Dąbrówka – Opole” na lewym brzegu Odry, na wysokości Winowa 

(km rz. Odry 135-147,5) o planowanej pojemności 25 mln m³, który przy kulminacji 

fali powodziowej może zredukować przepływ na wysokości Dobrzenia Małego – 

Chróścic w granicach 200-300 m³/s.  
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 Budowa suchego zbiornika „Racibórz” o planowanej pojemności 170 mln m³. 

Przeprowadzone symulacje wykazały, że w wyniku funkcjonowania zbiornika nastąpi 

znacząca redukcja przepływów. W Opolu przepływ rzędu 3 170 m³/s zmniejszyłby się 

do wartości 2 270 m³/s, a stan wody spadłby z 778 cm do 705 cm, natomiast w 

samym Raciborzu (posterunek Miedonia) redukcja przepływu byłaby dwukrotna w 

stosunku do wartości notowanych w czasie powodzi w 1997 r.  

 Budowa polderu „Żelazna” dolnego i górnego na lewym brzegu Odry, planowana 

pojemność – polder górny 4,75 mln m3, polder dolny 4,95 m3.  

    Zakończenie wszystkich robót w rejonie węzła opolskiego pozwoli na zabezpieczenie 

przed powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 500 lat i przepływie ok. 2 760 

m³/sek.    Natomiast po wykonaniu zbiornika Racibórz, tereny Opola i sąsiednich gmin będą 

ochraniane przed wodami tysiącletnimi.  

 

4.3. Budowa geologiczna, kopaliny    

Obszar gminy Dobrzeń Wielki zlokalizowany jest w granicach dużej jednostki geologicznej 

zwanej monokliną przedsudecką. Jednostkę tę tworzą osadowe serie skalne, pochodzące z 

okresu permu i triasu, na podłożu dolnokarbońskich szarogłazów i łupków. Na utworach 

monokliny zalegają osady kredy górnej, tworzące część wschodniego skrzydła niecki kredy 

opolskiej. Następną warstwę stanowią utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Na 

powierzchni terenu zalegają osady czwartorzędowe oraz lokalnie kredy górnej (w okolicach 

Dobrzenia Małego). Starsze utwory znane są tylko z wierceń badawczych. 

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

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

Na osadach z permu zalega niezgodnie pochodzący z triasu kompleks osadów 

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

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

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

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

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

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

(warstwy diploporowe). Sedymentację wapienia muszlowego kończą wapienie, wapienie 

margliste, przechodzące wyżej w iłołupki i piaskowce z detrytusem roślinnym, stanowiące 

warstwy: tarnowickie, wilkowickie i boruszowickie. Na osadach triasu środkowego zalegają 

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

lisowskie, zbudowane z czerwonych iłowców i pstrych iłowców z przewarstwieniami: 

piaskowców, wapieni, margli i dolomitów. 

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

Cenoman reprezentują piaski kwarcowe z przewarstwieniami piaskowców o spoiwie ilastym i 

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

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

Odsłaniają się one wzdłuż Odry w rejonie Opola i stanowią bazę surowcową dla przemysłu 

cementowego. W koniaku powstały warstwy składające się z iłów marglistych, 

przechodzących w iłowce lub wapienie marglisto – piaszczyste. 
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Trzeciorzęd reprezentowany jest przez osady górnego miocenu oraz pliocenu. Od górnego 

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

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

gminy Dobrzeń Wielki na osadach miocenu zalegają niezgodnie górnoplioceńskie utwory 

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

starszego czwartorzędu powstał system dolin kopalnych. W rejonie gminy występuje 

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

Dobrzenia Wielkiego i Siołkowic Starych. 

Najstarsze osady czwartorzędu (plejstocenu) występują tylko w obrębie dolin kopalnych. 

Miąższość utworów czwartorzędu waha się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Pochodzą 

one z okresów zlodowaceń: środkowopolskich i północnopolskich oraz najmłodszego 

czwartorzędu – holocenu.  

Utwory plejstoceńskie reprezentowane są głównie przez osady akumulacji rzecznej dwóch 

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

na ogół w postaci niewielkich płatów.  

Z osadów zlodowacenia środkowopolskie występują piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz 

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

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

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

rzeki. Najwyższy taras, wysokości 10 – 15 m n. p. rzeki zbudowany jest z piasków i żwirów, 

wśród których spotykane są soczewki iłów i mułków. Miąższość tych osadów osiąga kilka 

metrów. Osady zlodowaceń północnopolskich reprezentują piaski i żwiry tarasów 5 – 7 m n. 

p. rzeki. Występują one po obu brzegach Odry. Są to na ogół piaski drobno i średnioziarniste 

przewarstwione soczewkami żwirów i lokalnie mułków. Ich miąższość nie przekracza 15 m.  

W okresie przejściowym między plejstocenem a holocenem powstały piaski eoliczne w 

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

one wały piaszczyste, zwykle o wysokości do trzech metrów, ciągnące się niekiedy ponad 0,5 

km.  

Najmłodszy okres czwartorzędu – holocen reprezentują osady rzeczne, głównie piaski i 

osady piaszczysto – żwirowe oraz przypowierzchniowe mady, a lokalnie torfy i muły 

organiczne. 

 

Udokumentowane złoża kopalin 

Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki aktualnie udokumentowane są złoża kopalin: 

 

Charakterystyka złóż kopalin w gminie Dobrzeń Wielki25 

 

Nazwa złoża 

 

Rodzaj 

kopaliny 

Stan  

zagospodarowania 

Zastosowanie 

kopaliny 

Przyczyny 

konfliktowości złoża 

„Dobrzeń” wme N Sc Gl, Zb 

                                                      

25 stan na 31.12.2016 r. 
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„Chróścice – 

Siołkowice” 

pż N Skb – 

„Chróścice” p, pż Z Skb Ls 

„Chróścice 3” pż N Skb Och 

„Chróścice 4” pż G Skb – 

„Chróścice 5” pż N Skb – 

 

Objaśnienia: 

1) Rodzaj kopaliny: pż – piaski i żwiry, wme – wapienie i margle, p – piaski; 

2) Stan zagospodarowania: N – niezagospodarowane, G – zagospodarowane, Z – zaniechane, ZWB 

– złoże wykreślone z bilansu zasobów; 

3) Zastosowanie kopaliny: Skb – kruszywo budowlane, Sc – cementowe; 

4) Przyczyny konfliktowości złoża: Gl – ochrona gleb, Ls-ochrona lasów, Och-obszary chronione, 

Zb- zabudowa. 

 

1.  „Dobrzeń” – złoże wapieni i margli dla przemysłu cementowego, położone w 

miejscowości Dobrzeń Wielki. Udokumentowane jest w kategorii C1 na powierzchni 39,8 

ha (Ślusarczyk, 1960). Zasoby bilansowe (stan na 21.12.2016 r.) wynoszą - 13.800 tys. 

Mg, średnia miąższość kopaliny - 39,7 m. W nadkładzie o średniej grubości 0,3 m 

występują gleba i gliny. Stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża (N/Z) ma 

wartość 0,01. Parametry jakościowe wapieni i margli są następujące (wartości średnie): 

zawartość CaO – 44,5%, moduł krzemowy – 2,6, moduł glinowy – 3,4. Na powierzchni 

złoża występują przeważnie gleby chronione klasy III. W klasyfikacji sozologicznej złoże 

uznano za konfliktowe. Nie przewiduje się eksploatacji tego złoża ze względu na konflikt 

z istniejącymi uwarunkowaniami (tereny rozwojowe Dobrzenia Wielkiego) oraz znaczną 

odległość od zakładów przemysłu cementowego.  

2. „Chróścice – Siołkowice” –  złoże kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego, 

położone częściowo (ok. 90 ha) w północno – zachodniej części gminy. Pozostała część 

tego złoża zlokalizowana jest w sąsiedniej gminie Popielów. Zasoby udokumentowano w 

kategorii C1 i B (Baranowski, 1995). Powierzchnia całego złoża wynosi 245,6 ha, zasoby 

bilansowe wg stanu na 31.12.2016 r. wynoszą - 18.290 tys. Mg, w tym na obszarze gminy 

Dobrzeń Wielki – ok. 6.500 tys. Mg, średnia miąższość kopaliny 5,0 m. W nadkładzie o 

średniej grubości 1,2 m występują: gleba, piaski, mułki i gliny. Stosunek N/Z ma wartość 

0,22. Kopalina zawiera średnio: 52,9% frakcji piaszczystej o średnicy poniżej 2,5 mm, 

0,8% pyłów mineralnych, a mrozoodporność (ubytek masy) 0,53 %. Piaski i żwiry są 

przydatne na potrzeby budownictwa. Złoże jest zawodnione. W klasyfikacji sozologicznej 

zaliczone zostało do małokonfliktowych. 

3. „Chróścice” – złoże kruszywa naturalnego, zlokalizowane w odległości około 1 km na 

północ od zabudowy wsi Chróścice, przy linii kolejowej Opole – Wrocław Brochów 

(Baranowski, 1988). Złoże tworzą czwartorzędowe piaski oraz piaski ze żwirem rzeczne o 

zasobach bilansowych – 1.568 tys. Mg (stan na 31.12.2016 r.). Jego powierzchnia 

pierwotna wynosiła 14,95 ha, a miąższość kopaliny waha się w granicach 6,4 – 9,5 m, 

średnio 8,1 m. Nadkład o średniej grubości 0,3 m stanowi tylko warstwa gleby. Stosunek 

N/Z ma wartość 0,04. Piaski zawierają: 27,8 – 99,4% ziaren o średnicy poniżej 2,5 mm, 
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średnio 76,4%, 0,06 – 8,8% pyłów mineralnych, średnio 1,38% i 0,05% siarki całkowitej. 

Są one przydatne na potrzeby budownictwa. Złoże jest zawodnione. W klasyfikacji 

sozologicznej zaliczone zostało do konfliktowych z powodu występowania na obszarze 

lasów. Eksploatacja złoża została zaniechana ok. 2000 r. z powodu wyczerpania 

dostępnych zasobów. 

4. „Chróścice 3” – złoże kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego, udokumentowane 

w 2006 r., położone w dolinie rzeki Odry, na północ od przysiółka Babi Las. 

Powierzchnia złoża – 6,4 ha, średnia miąższość kopaliny – 13,5 m, zasoby bilansowe w 

kat C1 – 867 tys. Mg (stan na 31.12.2016 r.). Dotychczas nie występowano o koncesję na 

wydobywanie kopaliny z tego złoża, prawdopodobnie z powodu konfliktowego położenia 

(obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”, tereny szczególnego zagrożenia powodzią). Z 

tych samych powodów złoże to nie jest przewidziane do eksploatacji. 

5. „Chróścice 4” – złoże kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego, udokumentowane 

w 2002 r., oraz powiększone dodatkiem do dokumentacji geologicznej w 2017 r., 

położone w dolinie rzeki Brynicy. Zasoby bilansowe udokumentowane w kategorii C1 

wynoszą wg stanu na 31.12.2016 r. - 5.879 tys. Mg, średnia miąższość kopaliny – 6,7 m, 

średnia grubość nadkładu (gleba i piaski drobnoziarniste) - 1,3 m. Kopalina zawiera 

średnio 76,9 % frakcji piaskowej o ø poniżej 2,5 mm. Złoże „Chróścice 4” jest 

eksploatowane, wielkość wydobycia: ok. 200 tys. Mg/rok. 

6. „Chróścice 5” – złoże kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego, udokumentowane 

w 2017 r. i w 2018 r., położone w dolinie rzeki Brynicy na powierzchni 32,2 ha. Zasoby 

bilansowe udokumentowane wg stanu na 31.12.2017 r. wynoszą: w kategorii C1 - 4 190,5 

tys. Mg, w kategorii D – 3 111,2 tys. Mg, średnia miąższość kopaliny – 12,5 m, średnia 

grubość nadkładu (gleba i piaski drobnoziarniste) – 0,9 m, stosunek N/Z – śr. 0,07. 

Kopalina zawiera średnio 74,7 % frakcji piaskowej o ø poniżej 2,5 mm. Kruszywo ze 

złoża „Chróścice 5”, podobnie jak z sąsiedniego złoża „Chróścice-4” stanowią piaski 

różnoziarniste i pospółki przydatne dla ceów budowlanych i drogowych oraz do produkcji 

kruszyw filtracyjnych. 

 

Z krajowego bilansu zasobów zostały wykreślone złoża „Chróścice 2” i „Siołkowice 2”. 

Stanowiły je czwartorzędowe piaski i żwiry, stosowane jako materiał do wypełnienia filtrów 

przy uzdatnianiu wód przemysłowych i ścieków. Z bilansu zasobów wykreślono także złoże 

glin ceramiki budowlanej „Dobrzeń Wielki”, eksploatowane na potrzeby produkcji ceramiki 

budowlanej do 31.12.2003. 

Wydobywanie kopalin, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm), poprzedzone jest 

sporządzeniem dokumentacji geologicznej z dokładnością wystarczającą dla sporządzenia 

projektu zagospodarowania złoża (w kategorii co najmniej C1) oraz uzyskaniem koncesji, 

uzgadnianej z wójtem lub burmistrzem pod względem zgodności z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan miejscowy oraz opracowania 

górnicze - projekt zagospodarowania złoża i kolejne plany ruchu kopalni - powinny określać 

zamierzenia w zakresie ochrony złoża, zwłaszcza przez racjonalne wykorzystanie jego 
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zasobów, filary ochronne, a także technologię eksploatacji zapewniającą ograniczanie 

ujemnych skutków wpływu na środowisko. 

 

4.4. Wody podziemne  

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

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

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

krakowskiego. 

     Wody podziemne w obrębie gminy występują w utworach: czwartorzędowych, 

trzeciorzędowych, kredy, triasu oraz permu. Zróżnicowana budowa geologiczna podłoża 

sprawia, że warunki występowania i krążenia wód podziemnych są w tym rejonie bardzo 

skomplikowane (Bielecka, 1997). 

    Czwartorzędowe piętro wodonośne budują poziomy z osadów fluwioglacjalnych i 

wydmowych wysoczyzn, osadów dolin kopalnych oraz osadów współczesnej doliny Odry i 

jej dopływów.  

     Poziom wodonośny w osadach fluwioglacjalnych wysoczyzn, związany z piaszczysto – 

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

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

z dużą zmiennością wykształcenia litologicznego parametry hydrogeologiczne są bardzo 

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

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

    Najbardziej zasobny w utworach czwartorzędowych jest poziom wodonośny doliny 

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

ponad 90 m. Współczynnik filtracji wynosi od 16 do 39 m/dobę, a wydajności studni osiągają 

ponad 100 m³/h. Do największych ujęć bazujących na wodach tego poziomu należy ujęcie w 

Kup (wydajność 154,7 m³/h, depresja 2,1 m). Struktura wodonośna „Dolina Kopalna Małej 

Panwi” należy do najbardziej zagrożonych zanieczyszczeniem ze względu na prawie zupełny 

brak izolacji od powierzchni terenu. W pewnym stopniu brak znaczącej pokrywy nadległych 

utworów izolujących rekompensuje duża lesistość obszaru. Prawdopodobnie z braku 

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

tych ubiegłego wieku na liście głównych zbiorników wód podziemnych - GZWP (Mapa 

obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających 

szczególnej ochrony.26   

    Czwartorzędowy poziom wodonośny współczesnej doliny Odry jest związany z 

piaszczysto – żwirowymi, holoceńskimi aluwiami oraz tarasami rzecznymi. Współczynniki 

filtracji tych utworów wynoszą od 40 – do 70 m/dobę, a miąższości warstw zawodnionych są 

niewielkie, rzędu kilku metrów. Wydajności studni wynoszą tutaj do 35 m³/h. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne na przeważającej części obszaru doliny pozbawione jest 

izolacji od powierzchni. Spływ odbywa się ku Odrze, będącej regionalną osią drenażu. 

Zwierciadło wody jest swobodne i występuje na głębokości od 2 do 8 m, ulegając sezonowym 

                                                      

26 Praca zbiorowa - Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej A.G.H. Kraków 1990 r.)  
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wahaniom. Zasilanie tego poziomu odbywa się poprzez infiltrację wód opadowych. Wody 

tego piętra wykazują dużą zmienność składu fizykochemicznego. W ponadnormatywnych 

ilościach występują: żelazo i mangan, często także: azotany, siarczany i metale ciężkie.   

  Wody tego piętra zaliczane są tutaj do wód średniej, a lokalnie złej jakości i wymagają 

uzdatniania. 

    Trzeciorzędowe piętro wodonośne związane jest z przewarstwieniami piaszczystymi 

występującymi wśród kompleksu ilastego serii poznańskiej. Utwory wodonośne tworzą 

warstwy i soczewy o nieregularnym rozprzestrzenieniu, zróżnicowanym składzie 

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

Zróżnicowanie wykształcenia litologicznego utworów wodonośnych powoduje również 

zmienność warunków filtracyjnych. Miąższość tych utworów wynosi od 7,8 m do 45 m, 

średnio 23 m, współczynniki filtracji kształtują się w granicach od 1,6 do 60 m/dobę, średnio 

23 m/dobę. Największe wydajności, w granicach 200 m³/h, przy depresji 10,5 m, uzyskano w 

otworach studziennych w rejonie Dobrzenia Wielkiego. Zwierciadło wody ma tutaj charakter 

subartezyjski lub artezyjski. Wody piętra trzeciorzędowego charakteryzują się średnią 

jakością i wymagają prostego uzdatnienia, głównie z powodu podwyższonych zawartości 

żelaza i manganu. Są to wody nisko zmineralizowane.    

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

wodonośny, występujący wśród spękanych margli turońskich jest nieciągły i słabo zasobny w 

wodę. Znaczenie użytkowe na terenie gminy Dobrzeń Wielki ma drugi kredowy poziom 

wodonośny, związany z piaskami i piaskowcami cenomanu. Miąższość tych utworów waha 

się od kilku metrów w południowej części gminy do kilkudziesięciu metrów w części 

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

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

zmineralizowanych i charakteryzują się niskimi zawartościami: chlorków, siarczanów, 

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

wody należą do wód średniej jakości, wymagających prostego uzdatniania. 

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

piętra występują dwa zasadnicze poziomy wodonośne: wapienia muszlowego i niżejległego 

pstrego piaskowca.   Występujące w gminie piętro wodonośne dolnego triasu (poziom pstrego 

piaskowca) związane jest z kompleksem piaskowców i zlepieńców, których wychodnie 

znajdują się poza obszarem gminy (rejon Strzelec Opolskich). Utwory te zapadają się w 

kierunku północnym i północno – zachodnim, na terenie gminy Dobrzeń Wielki występują na 

głębokości około 500 m. Miąższość zawodnionych piaskowców wynosi średnio 130 m, a 

współczynnik filtracji – 0,6 m/dobę. Zwierciadło ma charakter artezyjski. Wydajności studni 

bazujących na tym poziomie kształtują się w granicach od 30 do 160 m³/h przy depresjach od 

kilku do około 60 m. Wody piętra triasowego cechuje przestrzenne zróżnicowanie jakości. W 

miarę zapadania się osadów następuje znaczny wzrost mineralizacji.   

    Wody pstrego piaskowca mają mineralizację ogólną w granicach 348 – 796 mg/dm³. Są to 

wody twarde i bardzo twarde, generalnie są dobrej jakości. Wodonośne utwory pstrego 

piaskowca stanowią rezerwę zasobową wód występujących na dużych głębokościach, ale o 

korzystnych parametrach ilościowych i jakościowych. 
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    W południowym rejonie gminy Dobrzeń Wielki zawodnione są również piaskowce i 

zlepieńce permu. Nie mają one jednak charakteru użytkowego. Współczynnik filtracji 

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

 

Główne zbiorniki wód podziemnych 

  Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki wyodrębniono trzy GZWP – Główne Zbiorniki Wód 

Podziemnych (A. S. Kleczkowski 1990), stanowiące naturalne, strategiczne rezerwuary wody 

podziemnej w Polsce, spełniające szczególne kryteria jakościowe i ilościowe dla celów 

gospodarczych i konsumpcyjnych. 

GZWP nr 323: „Subzbiornik rzeki Stobrawy” – trzeciorzędowy zbiornik porowy o 

kształcie wydłużonej elipsy tworzą warstwy piaszczyste występujące wśród iłów. 

Powierzchnia całego zbiornika wynosi 180 km2, zaś zasoby dyspozycyjne są szacowane na 

27.000 m3/dobę. Miąższość warstw zawodnionych zbiornika wynosi łącznie od 30 do 50 m, a 

średnia głębokość ujęć – 80 m. W obrębie zbiornika występuje jedna lub dwie warstwy 

wodonośne, będące w ścisłym kontakcie hydraulicznym z czwartorzędowymi warstwami 

wodonośnymi wyżejległej doliny kopalnej Małej Panwi, z których następuje zasilanie przez 

infiltrację do GZWP nr 323. „Subzbiornik rzeki Stobrawy” w całości wymaga najwyższej 

ochrony (ONO). GZWP nr 323 zajmuje obszar północno - zachodnich oraz centralnych 

rejonów gminy Dobrzeń Wielki. 

GZWP nr 335: Krapkowice – Strzelce Opolskie – zbiornik szczelinowo-porowy, 

wykształcony w poziomie wodonośnym dolnego i górnego pstrego piaskowca. Zajmuje 

powierzchnię 2050 km2, zasoby dyspozycyjne są szacowane na 50.000 m3/d, natomiast moduł 

zasobowy osiąga 0,28 l/s/km2. Wieloletnia eksploatacja przez głębokie na 200 – 600 m 

studnie doprowadziła do obniżenia zwierciadła wody i powstania technicznych problemów z 

poborem wody. Jednak na obszarach o równowadze między zasilaniem i eksploatacją studnie 

te funkcjonują dobrze i dostarczają wody o wysokiej jakości. Zbiornik występuje na obszarze 

obejmującym południową i centralną część gminy Dobrzeń Wielki - do rzeki Brynicy na 

północy i w tym rejonie nie jest obecnie eksploatowany. GZWP nr 335 w granicach gminy 

Dobrzeń Wielki wymaga wysokiej ochrony (OWO). 

GZWP nr 336: Niecka Opolska - zbiornik szczelinowo – porowy górnokredowy, nadległy 

nad GZWP nr 335 i GZWP 333. Występuje na powierzchni 138 km2, w zasięgu kredowego 

Garbu Opolskiego. Zasoby dyspozycyjne są szacowane na 25.000 m3/dobę, a średnia 

głębokość ujęć: 50 - 80 m. Zbiornik wymaga wysokiej ochrony (OWO). GZWP nr 336 

zajmuje obszar obejmujący południową część gminy Dobrzeń Wielki. 

 

Wody podziemne gminy Dobrzeń Wielki w Planie Gospodarowania Wodami (PGW) 

W aktualnym podziale Polski na jednolite części wód podziemnych (JCWPd) w obszarze 

gminy Dobrzeń Wielki występują fragmenty: 

- JCWPd  097 (PLGW 600097 – północna i środkowa część gminy, 

- JCWPd  127 (PLGW 6000127) – doliny Odry i Kłapacza. 
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    Od 1.01.2018 r. wodami podziemnymi w gminie Dobrzeń Wielki administruje Państwowe 

Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Gliwicach. 

    Podobnie jak w przypadku wód powierzchniowych – sposób gospodarowania wodami 

podziemnymi ustala rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w 

sprawie „Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry”, opublikowane w 

postaci zaktualizowanej (aPGW) w Dzienniku. Urzędowym z 6 grudnia 2016 r. w pozycji 

1967. 

  Klasyfikacji elementów ilościowych stanu wód podziemnych w PGW dokonuje się 

porównując wielkość dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ze 

średnim wieloletnim poborem rzeczywistym z ujęć wód podziemnych w danej JCWPd. Stan 

ilościowy określa się jako dobry, gdy dostępne do zagospodarowania zasoby są większe niż 

średni wieloletni pobór rzeczywisty z ujęć wód podziemnych oraz zwierciadło wód 

podziemnych nie podlega wahaniom wynikającym z działalności człowieka, które 

powodowałyby:  

 niespełnienie celów środowiskowych określonych dla wód powierzchniowych 

związanych z JCWPd,  

 wystąpienie znacznych szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio od nich 

zależnych,  

 znaczne obniżenie zwierciadła wód podziemnych.  

   Stan ilościowy określany jest jako słaby, kiedy dostępne do zagospodarowania zasoby są 

niższe niż średni wieloletni pobór rzeczywisty z ujęć wód podziemnych lub kiedy wystąpią 

wymienione wyżej negatywne skutki wahań zwierciadła wód podziemnych. 

   Klasyfikacji elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych, która obejmuje pięć 

klas jakości wód podziemnych dokonuje się na podstawie wartości granicznych 

następujących elementów fizykochemicznych:  

1) elementy ogólne: odczyn, ogólny węgiel organiczny, przewodność elektrolityczna, 

temperatura, tlen rozpuszczony;  

2) elementy nieorganiczne: jon amonowy, azotany, azotyny, chlorki, fluorki, fosforany, 

magnez, ołów, rtęć, wodorowęglany;  

3) elementy organiczne: benzen, fenole (indeks fenolowy), substancje ropopochodne, 

pestycydy, WWA.  

 

Kryteria oceny jednolitych części wód podziemnych w gminie Dobrzeń Wielki27 

 

Nr JCWPd 

Stopień 

wykorzystania 

oszacowanych 

wód 

podziemnych 

Czy jest 

monitorowany 

Stan 

ilościowy 

Stan 

chemiczny 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

                                                      

27 Źródło: aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - 2016 r. 
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JCWPd 97 23,0 % jest dobry dobry niezagrożony 

JCWPd 127 49,6 % jest dobry dobry zagrożony 

 

   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143 poz. 896) określało następujące definicje 

klasyfikacji stanu chemicznego wód podziemnych:  

1) dobry stan chemiczny wód podziemnych (dla I, II i III klasy jakości wód podziemnych);  

2) słaby stan chemiczny wód podziemnych (dla IV i V klasy jakości wód podziemnych). 

 

  Ustalenia „Planu Gospodarowania Wodami” w zakresie wód podziemnych są aktualizowane 

podobnie jak w zakresie wód powierzchniowych – w cyklu 6-letnim. Kolejna - druga 

aktualizacja planów gospodarowania wodami (II aPGW), zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, powinna zostać opracowana w terminie do 22 grudnia 2021 r. Rozpoczęcie prac 

nad dokumentami rozpocznie się na początku 2020 r. 

 

4.5. Warunki klimatyczne, klimat lokalny 

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

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

lub wschodniej Europy i Azji. Według regionalizacji W. Okołowicza i D. Martyn (1979) 

obszar gminy Dobrzeń Wielki znajduje się w regionie klimatycznym śląsko - wielkopolskim. 

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

regionu dolnośląskiego środkowego i regionu dolnośląskiego południowego. Obszar gminy, 

podobnie jak pozostałej centralnej Opolszczyzny, cechują korzystne warunki termiczne, długi 

okres wegetacyjny, wydłużona długość ciepłych pór roku, krótki okres trwania pokrywy 

śnieżnej, optymalna wysokość opadów rocznych.  

 

Charakterystyka elementów meteorologicznych. 

Warunki termiczne.  Pod względem termicznym obszar gminy Dobrzeń Wielki zalicza się 

do najcieplejszych w kraju. Świadczą o tym zarówno wartości średniomiesięczne, 

ekstremalne jak również częstotliwość występowania dni przymrozkowych, mroźnych, a 

przede wszystkim dni gorących, powyżej 25ºC. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 

8,0º C, najcieplejszym miesiącem jest lipiec, z temperaturą 17,5º C, najzimniejszym natomiast 

styczeń, z temperatura średnią -2,0º C. Długość okresu bezprzymrozkowego wynosi do 170 

dni w ciągu roku. Dni przymrozkowych, przypadających na okres od listopada do maja 

występuje średnio ok. 96, dni mroźnych ok. 42, z tego ok. 21 dni zalicza się do bardzo 

mroźnych. Dni gorących, z temperaturą powyżej 25º C jest ok. 27 w ciągu roku.  

Łagodność klimatu znajduje swoje odzwierciedlenie w termicznych porach roku i długości 

okresu wegetacyjnego, który wynosi ok. 210-220 dni. Zima z temperaturami poniżej 0º C jest 

porą krótką i łagodną (do 60 dni), lato o długości ok. 100 dni charakteryzuje się temp. > 15º 

C, okres jesienny jest bardzo długi i ciepły. 

Zachmurzenie i nasłonecznienie.  Średnioroczna (1961 – 1980) wartość zachmurzenia wy-

nosi w skali 10-stopniowej 6,5. Okresem o najmniejszym zachmurzeniu jest schyłek lata i 
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wczesna jesień (wrzesień), gdy średnie zachmurzenie osiąga wartość 5,7. Związana z 

zachmurzeniem liczba dni pogodnych, o zachmurzeniu poniżej 20% powierzchni nieba, wy-

nosi 35 w skali roku, przy czym największa liczba dni pogodnych występuje w okresie lata i 

wczesnej jesieni (wrzesień – 4,8 dni), wartość najmniejsza w okresie jesiennym (listopad – 

1,4 dnia). Liczba dni pochmurnych, o zachmurzeniu powyżej 80 % powierzchni nieba wynosi 

133 dni, przy czym największa ilość dni pochmurnych przypada na porę zimową (grudzień 

16,3 dnia), najmniejsza w okresie letnim (sierpień 7,4 dnia). W konsekwencji roczna suma 

usłonecznienia osiąga ok. 1500 godzin, przy czym na półrocze ciepłe (kwiecień – wrzesień) 

przypada 2/3 sumy usłonecznienia – ok.1050 godzin. 

Warunki wilgotnościowe – Wilgotność względna powietrza osiąga wartość ok. 81% i nie 

odbiega zasadniczo od wartości charakterystycznej dla województwa. Maksymalna amplituda 

wilgotności wynosi 10-12% (grudzień 86% - kwiecień 74%). Minimum wilgotności przypada 

na okres wiosennoletni (marzec – sierpień), oscylując w granicach 74 – 78%, wartości 

maksymalne obejmują porę chłodniejszą, osiągając 80 – 86%.  

Elementem nierozerwalnie związanym z parametrem wilgotności jest zamglenie. Zjawisko 

to obserwowane jest przez ok. 50 dni w ciągu roku. Zwiększona częstotliwość zamgleń 

przypada na miesiące jesienno-zimowe, generalnie na terenach obniżeń dolinnych i płytkiego 

zalegania wód gruntowych. 

Warunki wietrzne. Układ wiatrów w omawianym rejonie związany jest z przeważającą tu 

cyrkulacją atmosferyczną - zachodnią. W ciągu roku dominują wiatry z zachodu, 

południowego- zachodu i południa, z uprzywilejowaniem kierunku zachodniego: 17 - 20% i 

południowego - 17%. Najrzadsze są wiatry z kierunku wschodniego i północnego. Wiatry o 

największych średnich prędkościach charakterystyczne są dla kierunków: zachodniego, 

północ-no-zachodniego i południowo-zachodniego. Liczba dni z silnym wiatrem tj.>10m/s 

notowana jest 35 razy w ciągu roku. Udział cisz atmosferycznych w stosunku do okresów 

wietrznych wynosi ok. 10%.  

Opady atmosferyczne. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych dla pobliskiego 

Opola wynosi z wielolecia 638 mm. W miejscowości Kup, a więc w północnej części gminy, 

wartość ta jest wyższa i wynosi 669 mm. Pora mokra o największej ilości opadów 

atmosferycznych przypada na okres ciepły, pokrywający się z okresem wegetacyjnym 

roślinności: V – VIII, z obserwowanym maksimum przypadającym na lipiec i sierpień. Pora 

sucha, o najmniejszej sumie opadów, przypada na okres zimowy i wczesnojesienny XII – IV, 

z minimum w lutym i marcu. Zaleganie pokrywy opadu śnieżnego występuje przez ok. 50 dni 

w roku, przy średniej grubości pokrywy śnieżnej 10 cm. Liczba dni burzowych wynosi ok. 

22. Natomiast średnia liczba dni z opadem gradu nie przekracza 1 dnia w roku. 

Klimat gminy należy do łagodnych. Łagodność przejawia się niskimi amplitudami 

temperatur, niezbyt dużą sumą opadów, szybko następującymi termicznymi porami roku w I 

półroczu i późno następującymi w II półroczu, długim sezonem wegetacyjnym. Klimat gminy 

jest w dużym stopniu uwarunkowany doliną Odry, która jest główną osią przemieszczania się 

powietrza z południa (przez Bramę Morawską) i z zachodu (wzdłuż nizin 

środkowoeuropejskich). Ciepłe powietrze z południa i ciepłe oraz wilgotne powietrze 

atlantyckie powodują stabilizację warunków termicznych, przejawiającą się niską amplitudą 

temperatur.  
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Klimat lokalny – topoklimat. 

Analiza warunków klimatu lokalnego pozwala na wydzielenie terenów o zróżnicowanym 

klimacie lokalnym, w różnym stopniu ograniczających możliwości zagospodarowania terenu 

z uwagi na uwarunkowania bioklimatyczne, tj. odzwierciedlające potencjalne odczucia ludzi.  

Tereny o korzystnych warunkach klimatu lokalnego. Obejmują one obszar gminy w 

obrębie równiny wodnolodowcowej i częściowo tarasu plejstoceńskiego Odry. Jest to obszar 

płaski pod względem geomorfologicznym. Charakteryzuje się dobrymi warunkami 

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

Generalnie jest to obszar o korzystnych warunkach termiczno-wilgotnościowych, nadający się 

do realizacji różnego typu zabudowy.  

Znaczną część tego obszaru zajmują lasy – głównie bory sosnowe. Topoklimat lasów 

cechuje obniżenie dobowej amplitudy temperatury. Wilgotność powietrza jest na ogół 

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

wody opadowej do gleby, powietrze bywa przesuszone w stosunku do obszarów bezleśnych. 

Występuje wyraźne osłabienie nasłonecznienia, zmniejszenie prędkości wiatru. Wartości 

mikroklimatu leśnego, predysponują te obszary również (oprócz terenów na siedliskach 

bagiennych i mocno wilgotnych), do celów rekreacyjnych.  

 Tereny o mniej korzystnych warunkach klimatu lokalnego. Obejmują generalnie obszar 

tarasu nadzalewowego Odry, zwłaszcza w rejonach z płytko występującą wodą gruntową. 

Obszar ten stanowi strefę przejściową między doliną Odry a wysoczyzną (równiną 

wodnolodowcową), gdzie warunki termiczno-wilgotnościowe są nieco pogorszone, w tym z 

możliwą większą częstotliwością niekorzystnych zjawisk jak: mgły, przymrozki przyziemne. 

Na terenach tych rzadko występują przeciwwskazania sytuowania zabudowy mieszkalnej.  

Tereny o niekorzystnych warunkach klimatu lokalnego. Są to tereny denne dolin rzecznych, 

zwłaszcza Odry. Topoklimat dolin charakteryzuje się gorszymi warunkami termicznymi i 

wilgotnościowymi, wyrażającymi się niższymi wartościami temperatury i wyższą 

wilgotnością względną powietrza, zwiększoną częstotliwością mgieł, z tendencją do zalegania 

chłodnych mas powietrza. Charakterystyczne są również większe spadki temperatury w 

okresach pogody radiacyjnej oraz tworzenie zastoisk zimnego powietrza, głównie w okresach 

wiosennych i zimowych (noce i poranki) – stąd zwiększona częstotliwość przymrozków i dni 

mroźnych. W obrębie takich terenów warunki klimatyczne wskazuje się jako niekorzystne dla 

realizacji zabudowy przeznaczonej na długotrwały pobyt ludzi. 

 

4.6. Stan zanieczyszczenia powietrza 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

powodowane jest przez emisję pyłów i gazów pochodzących z procesów energetycznych i 

przemysłowych, emisji niskiej, komunikacji samochodowej oraz emisji niezorganizowanej. 

Procesy energetyczne i przemysłowe dostarczają zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze 

spalania paliw, pyłów, związków organicznych z procesów obróbki metali i procesów 

spawalniczych oraz ze stosowania farb i lakierów. Wśród największych emiterów 

zanieczyszczeń do atmosfery są: PGE Elektrownia OPOLE S.A. w Brzeziu oraz Knauf 

Bełchatów Sp. z o.o. w Brzeziu, oba zakłady od 01.01.2017 r. zostały włączone w granice 

miasta Opola. 
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PGE Elektrownia OPOLE S.A. w Brzeziu koło Opola to kondensacyjna elektrownia 

cieplna, złożona z czterech bloków o łącznej mocy 1492 MW. Od 2014 r. trwa rozbudowa 

elektrowni o 2 dodatkowe bloki energetyczne o mocy łącznej 1800 MW. Zakończenie 

rozbudowy i osiągnięcie mocy rzędu 3300 MW jest planowane na 2019 r. 

Źródłem emisji zanieczyszczeń w ramach wytwarzania energii elektrycznej są obecnie 4 

kotły opalane węglem kamiennym. Podstawowymi zanieczyszczeniami, powstającymi 

podczas spalania węgla są: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla oraz pył. Odpylanie 

spalin odbywa się na elektrofiltrach dwusekcyjnych, trzystrefowych o skuteczności odpylania 

99,8%. Oprócz procesów spalania paliw energetycznych w kotłach głównych i rozruchowych, 

źródłem zanieczyszczeń są procesy pomocnicze, związane z pracami remontowo-

konserwatorskimi takie jak: spawanie, malowanie, hartowanie i odpuszczanie w oleju, mycie 

rozpuszczalnikami, kucie, ładowanie wózków akumulatorowych. Zanieczyszczeniami 

powstającymi podczas procesów pomocniczych, oprócz pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku 

azotu i tlenków węgla, są substancje organiczne i kwasy. 

„Knauf Bełchatów” w Brzeziu koło Opola zajmuje się produkcją płyt gipsowo-

kartonowych na bazie gipsu przemysłowego, uzyskiwanego z procesu odsiarczania spalin z 

Elektrowni Opole. Źródłem emisji do powietrza są procesy technologiczne (kalcynacja, 

suszarnia gipsu, drogi transportu, cięcie płyt, silosy, chłodzenie gipsu, suszarnia płyt) oraz 

procesy grzewcze (podgrzewacz wody technologicznej, nagrzewnice powietrza, foliarka oraz 

ogrzewacze promiennikowe).  Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza są: 

SO2, NO2, CO, CO2 oraz pyły. 

Źródłami emisji niskiej na terenie gminy Dobrzeń Wielki są indywidualne, domowe 

systemy grzewcze oraz niewielkie kotłownie, pracujące na potrzeby zakładów produkcyjnych 

i budynków użyteczności publicznej, opalane głównie paliwami stałymi. Źródła indywidualne 

pokrywają 80% zapotrzebowania gminy na ciepło. Odbiorcami zaopatrywanymi w ciepło ze 

źródeł indywidualnych są: budownictwo jednorodzinne (89%), przemysł i usługi (5%), 

budownictwo wielorodzinne (3%) oraz obiekty użyteczności publicznej (3%). Głównymi 

paliwami w źródłach indywidualnych paliwa stałe (91%), olej opałowy (4%), energia 

elektryczna (3%) i gaz płynny (2%). Głównymi zanieczyszczeniami powietrza z tych źródeł 

są dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i pył. Podstawowym problemem jest niska 

sprawność urządzeń grzewczych spalających węgiel o różnej jakości i stopniu zasiarczenia 

oraz spalanie różnego rodzaju materiałów odpadowych, w tym odpadów komunalnych, które 

mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest niepełny i zachodzi w 

niższych temperaturach.   

Ze względu na prowadzone sukcesywnie prace w zakresie rozbudowy i modernizacji 

systemów ciepłowniczych zasilanych energią kogeneracyjną z Elektrowni Opole, wymianę 

kotłowni węglowych na ekologiczne: gazowe lub olejowe - należy się spodziewać 

stopniowego zmniejszania emisji niskiej zanieczyszczeń powietrza. 

   Komunikacja samochodowa jest źródłem zanieczyszczeń:  

 gazowych, pochodzących ze spalania paliw: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek 

siarki, pył PM10 (zawierający sadzę oraz śladowe ilości związków ołowiu) oraz 

lotne związki organiczne, głównie węglowodory alifatyczne; 
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 pyłowych, powstających w wyniku zużywania się nawierzchni jezdni oraz 

podzespołów pojazdów (opony, klocki hamulcowe). 

Najbardziej uciążliwą, także w uwagi na hałas, jest droga wojewódzka nr 454 relacji Opole 

– Namysłów, w ciągach ulic Opolskiej i Namysłowskiej w Dobrzeniu Wielkim. Znacznie 

mniej uciążliwe są drogi wojewódzkie: nr 457 relacji Dobrzeń Wielki – Brzeg, nr 461 relacji 

Kup - Jełowa, oraz drogi powiatowe: 1725 O, 1724 O, 1723 O, 1344 O, 1708 O. Na wielkość 

emisji z komunikacji samochodowej mają wpływ: stan jezdni, konstrukcja i stan techniczny 

pojazdów, rodzaj spalanego paliwa, płynność ruchu. Postępujący na przestrzeni lat wzrost 

natężenia ruchu samochodowego kompensowany jest przez postęp techniczny w zakresie 

konstrukcji pojazdów, czystości paliw oraz poprawę nawierzchni dróg.  

Na terenie gminy znajduje się jeden posterunek pomiarowy w Dobrzeniu Wielkim przy ul. 

Namysłowskiej, gdzie badany jest stan zanieczyszczenia powietrza przez Wojewódzką 

Inspekcję Ochrony Środowiska w Opolu. W punkcie tym nie były dotychczas prowadzone 

badania zanieczyszczeń pyłowych – pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu drobnego PM2,5. 

  Oceny jakości powietrza w Gminie Dobrzeń Wielki dokonuje się wraz z oceną całej strefy 

opolskiej, do której zaliczono wszystkie powiaty województwa opolskiego za wyjątkiem 

samego miasta Opola.  

 

Zanieczyszczenia gazowe w punkcie pomiarowym w Dobrzeniu Wielkim w latach 2014 - 2016 r.28 

 

Kod stacji 

 

Typ pomiaru 
Wartość średnich rocznych stężeń [µg/m³] 

SO2 NO2 C6H6 

2014 r. 

OpDobrzen37pas PASYWNY 4,2 16 1,5 

2015 r. 

OpPASDobrzNamys PASYWNY 3,5 14 1,2 

2016 r. 

OpPASDobrzNamys PASYWNY 8,3 18,5 1,5 

 

Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej, dokonanej  

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia29 

 

Nazwa 

strefy 

 

Kod 

strefy 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2

,5 

Miasto 

Opole 
PL1601 A A A A A C A A A A C A 

                                                      

28 Źródło: Wyniki pomiarów jakości powietrza w 2014 - 2016 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Opolu, www.opole.pios.gov.pl 
29 Źródło: „Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2016”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Opolu, www.opole.pios.gov.pl 
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Strefa 

opolska 
PL1602 A A A C C C A A A A C C 

 
Objaśnienia: 

A - poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu dopuszczalnego/docelowego, 

B - poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom dopuszczalny, lecz nie przekracza poziomu 

dopuszczalnego, powiększonego o margines tolerancji, 

C - poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom dopuszczalny/docelowy. 

 

Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem 

kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin30 

 

Nazwa strefy 

 

Kod strefy 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

SO2 NO2 O3 

Miasto Opole PL1601 nie klasyfikuje się 

Strefa opolska PL1602 A A C 

 

Kwalifikacja strefy do klasy C skutkuje następującymi wymaganiami:  

 koniecznością określenia obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych, 

 koniecznością opracowania lub aktualizacji programu ochrony powietrza w celu 

osiągnięcia odpowiednich poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, 

 kontrolowaniem stężeń zanieczyszczenia na obszarach przekroczeń i prowadzeniem 

działań mających na celu obniżenie stężeń, przynajmniej do poziomów 

dopuszczalnych. 

 

4.7. Klimat akustyczny  

Sieć drogową na terenie gminy Dobrzeń Wielki tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe i 

gminne. Do dróg o największym natężeniu ruchu, przebiegających przez teren gminy należą:  

 droga wojewódzka nr 454 relacji: Opole – Pokój – Namysłów; 

 droga wojewódzka nr 457 relacji: Brzeg – Dobrzeń Wielki,  

 droga wojewódzka nr 461 relacji: Kup – Jełowa,  

 droga wojewódzka nr 464 relacji: Narok – rz. Odra (bez przeprawy mostowej) - 

Chróścice,  

 droga wojewódzka nr 465 relacji: droga nr 459) – rz. Odra (bez przeprawy mostowej) 

– Dobrzeń Mały (droga nr 454),  

 drogi powiatowe nr: 1344 O, 1708 O, 1723 O, 1724 O, 1725 O. 

Relatywnie największy jest hałas komunikacyjny powodowany ruchem tranzytowym 

pojazdów na dwóch drogach wojewódzkich: nr 454 i 457. Według pomiarów 

przeprowadzonych w roku 2015 w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu, średni dobowy ruch 

na drodze wojewódzkiej 457 na odcinku Dobrzeń Wielki – Popielów wynosił 4467 pojazdów 

                                                      

30 Źródło: „Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2016”, WIOŚ w Opolu” Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, www.opole.pios.gov.pl 
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na dobę z 7 % udziałem pojazdów ciężkich w potoku ruchu. Według pomiarów 

przeprowadzonych w roku 2010 średni dobowy ruch na drodze wojewódzkiej 454, na odcinku 

Dobrzeń Wielki – Pokój, wynosił 5291 pojazdów, z 10% udziałem pojazdów ciężkich w 

potoku ruch. 

Przytoczone niżej wyniki najbardziej aktualnych (z lat 2012 – 2014) pomiarów 

równoważnych poziomów dźwięku w porze dziennej i nocnej przy drodze wojewódzkiej nr 454 

dotyczą punktów pomiarowych odpowiednio na ul. Budowlanych w Opolu i ul. Opolskiej w 

Pokoju oraz centrum Dobrzenia Wielkiego (ul. Wrocławska - droga woj. nr 457, ul. 

Piastowska – droga pow. nr 1725 O).  

  

Wyniki pomiarów równoważnych poziomów dźwięku w punktach pomiarowych  

na drogach wojewódzkich nr 454 i 457, na drodze powiatowej nr 1725 O 
 

Lokalizacja 

punktu 

pomiarowego 

Wartość 

równoważnego 

poziomu 

dźwięku A dla 

pory dnia 

LAeqD [dB] 

Wartość 

równoważnego 

poziomu dźwięku 

A dla pory nocy 

LAeqN [dB] 

Dopuszczalny 

poziom 

dźwięku 

dzień / noc 

[dB] 

Wartość 

przekroczenia 

w porze dnia 

[dB] 

Wartość 

przekroczenia 

w porze nocy 

[dB] 

Dobrzeń 

Wielki 

ul. 

Wrocławska 

droga 457 

tereny zabud. 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

rok 201231 

65,6 – 61 / 56 4,6 – 

Dobrzeń 

Wielki 

ul. Piastowska  

droga 1725 O 

tereny zabud. 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

rok 201232 

49,0 – 61 / 56 
brak  

przekroczenia – 

Opole ul. 

Budowlanych, 

droga 454 

tereny 

mieszkaniowo 

– usługowe   

rok 2012 

 

65,6 

 

61,1 
65 / 56 0,6 5,1 

                                                      

31 Źródła: 1) „Prognoza oddziaływania na środowisko miejsc. planu zagosp. przestrz. DOBRZEŃ – 2” Ecoplan 

Opole 2012 r; 
32 „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2012”, Ocena stanu akustycznego środowiska na 

podstawie wyników pomiarów monitoringowych hałasu drogowego za rok 2014 w województwie opolskim, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu www.opole.pios.gov.pl, 
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Pokój  

ul. Opolska, 

droga 454 

tereny zabud. 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

rok 2014 
 

64,9 61 61 / 56 3,9 5,0 

 

Brak jest badań monitoringowych poziomu hałasu na pozostałych drogach wojewódzkich i 

powiatowych, ale ze względu na ich bardziej lokalny charakter przypuszczać należy, że 

obciążenie akustyczne terenów do niej przyległych jest mniejsze niż wzdłuż najbardziej 

obciążonych ruchem dróg wojewódzkich nr 454 i 457.  

Teren gminy Dobrzeń Wielki przecina linia kolejowa nr 277, relacji Opole Groszowice – 

Wrocław Brochów. Ze względu na zły stan techniczny ruch osobowy i towarowy na tej linii 

praktycznie zamarł pod koniec XX wieku. Pomimo modernizacji na kilku odcinkach w latach 

2012 – 2013 - ruch osobowy pociągów na tej linii nie został przywrócony.  

 

4.8. Charakterystyka przyrody ożywionej   

Centralna i południowa część gminy Dobrzeń Wielki to obszar występowania mało 

zróżnicowanych siedlisk fauny i flory z dominującymi gatunkami pospolitymi, 

towarzyszącymi ekosystemom rolniczym i siedliskom ludzkim. Siedliska te charakteryzują 

się szeroką tolerancją ekologiczną na czynniki środowiskowe oraz umiejętnością 

dostosowania się do silnie przekształconych ekosystemów. Większe zróżnicowanie siedlisk 

roślinno-faunistycznych występuje w północnej części gminy, a także w części południowo-

zachodniej, objętej ochroną w ramach sieci Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”. Są to obszary 

cenne przyrodniczo, sprzyjające funkcjonowaniu największej różnorodności i rzadkiej oraz 

chronionej fauny i flory. Miejscami cennymi ze względu na bogactwo fauny i flory, 

niezależnie od ustanowionych form ochrony przyrody, są na terenie gminy Dobrzeń Wielki:  

 cała dolina rzeki Odry, 

 kompleks borów Stobrawsko – Turawskich, 

 dolina Brynicy, obejmująca pas łąk od Kup w kierunku zachodnim, wraz ze stawami 

hodowlanymi przy Chróścickim Młynie, 

 wyrobiska po odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego, położone w okolicach 

Chróścic i Dobrzenia Wielkiego (dotychczas w większości formalnie nie 

zrekultywowane). 

  

Świat roślin  

    Roślinność potencjalna. W dolinie Odry potencjalną roślinność stanowią łęgi wierzbowo-

topolowe Salici populetum i Salicetum triando-viminalis oraz łęgi jesionowo-wiązowe 

Ficario-Ulmetum. W dolinie Brynicy potencjalną roślinność stanowią łęgi jesionowo-olszowe 

Fraxino-Alnetum. Na pozostałym obszarze powinny dominować grądy środkowopolskie 

Galio sylvatici-Carpinetum betuli oraz kontynentalne bory mieszane Pino-Quercetum. W 

miejscach wydmowych i morenowych, roślinność potencjalną stanowią suboceaniczne bory 

świeże Leucobryo-Pinetum. 
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Roślinność rzeczywista.  Bogactwo roślinności gminy Dobrzeń Wielki jest 

odzwierciedleniem dużej ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku zróżnicowanej 

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

Zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło rozwój wielu zbiorowisk roślinnych - 

zarówno naturalnych (leśnych, wodnych, szuwarowych), jak i półnaturalnych i 

antropogenicznych (łąkowych, polnych, ruderalnych). Dominującymi typami zbiorowisk są 

zbiorowiska leśne i segetalne.  

Zbiorowiska leśne i zaroślowe. Tereny leśne na obszarze gminy skupiają się w północnej 

oraz we wschodniej części. W dolinie Odry oraz miejscami w dolinie Brynicy występują lasy 

liściaste. Natomiast na pozostałym terenie dominują lasy iglaste, głównie bory sosnowe i 

mieszane. 

Bory mają zwykle niewielką wartość przyrodniczą, gdyż są to głównie zbiorowiska wtórne, 

reprezentowane przez monokultury sosnowe, ubogie pod względem florystycznym. W runie 

tych lasów dominują różne gatunki jeżyn Rubus sp. div. oraz trzcinnik piaskowy 

Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się w partiach nadmiernie 

prześwietlonych.  Zwłaszcza w oddziałach leśnych ze starszym drzewostanem położonym na 

wydmach występują dobrze wykształcone suboceaniczne bory świeże Leucobryo-Pinetum z 

licznymi gatunkami borowymi w runie (okolice Kup). W zagłębieniach międzywydmowych 

lub wzdłuż cieków wodnych w okolicach Kup stwierdzono występowanie fitocenoz 

nawiązujących składem florystycznym do wilgotnego boru trzęślicowego Molinio-Pinetum i 

sosnowego boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum. 

 Wśród lasów liściastych najczęściej spotykane są grądy środkowopolskie Galio sylvatici-

Carpinetum betuli. W większości przypadków są to zbiorowiska powstałe w skutek sukcesji 

łęgów, wywołanej zmianami stosunków wodnych w następstwie prac melioracyjnych i 

regulacji dolin rzecznych. Stopniowe odwadnianie tych terenów powoduje, że występuje tu 

szereg stadiów przejściowych od łęgu jesionowo-wiązowego do typowego grądu. Niewielkie 

kompleksy grądów występują w okolicach Kup i Chróścic.  

Pozostałe typy lasów liściastych występują już na mniejszych powierzchniach. Należy do 

nich m. innymi łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum, którego niewielkie płaty 

obserwowano w okolicach Kup. Łęg wierzbowo – topolowy Salici – Populetum występuje 

obecnie bardzo rzadko, a o jego dawnym liczniejszym tu występowaniu świadczą spotykane 

dosyć często pojedyncze topole białe Populus alba i wierzby: biała Salix alba i krucha S. 

fragilis. W okolicach Kup stwierdzono występowanie niewielkich płatów acidofilnej dąbrowy 

Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petrae. 

Wśród zbiorowisk zaroślowych występują dwie odmienne formacje roślinne. Na skrajach 

grądów jako ich okrajek oraz wzdłuż dróg śródpolnych występują zarośla typowo gradowe 

Rhamno-Cornetum sanguinei. Natomiast wzdłuż brzegów Odry ciągną się różnie 

wykształcone zarośla wierzbowe Salicetum pentadro-cinereae.   

 Zbiorowiska wodne – występują dość pospolicie w rzece Odrze i Brynicy ze starorzeczami 

i zakolami, a także w mniejszych ciekach i rowach melioracyjnych, zawodnionych 

wyrobiskach po eksploatacji kruszyw i innych zbiornikach wodnych. Występuje w gminie 

przynajmniej 14 zespołów roślinności wodnej.  
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Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem wodnym na terenie gminy Dobrzeń Wielki jest 

zespół rzęsy drobnej i spirodeli wielokorzeniowej Spirodeletum polyrhizae, który występuje 

często w różnego rodzaju płytkich zbiornikach wodnych. W zbiorowisku tym zwykle 

dominuje jeden gatunek charakterystyczny, tj. rzęsa drobna Lemna minor. Niemniej pospolity 

jest zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis, spotykany na rozproszonych 

stanowiskach w różnego rodzaju ciekach i drobnych zbiornikach wodnych na obszarze całej 

gminy. Zbiorowiska wodne mają największą wartość przyrodniczą, gdyż występują w nich 

liczne gatunki chronione i rzadkie, często zanikające w skali kraju. Zbiorowiska wodne 

odznaczające się większą wartością przyrodniczą są następujące: zespół lilii wodnych w 

starorzeczach koło Babiego Lasu i Dobrzenia Małego oraz w żwirowni w Dobrzeniu 

Wielkim, zespół okrężnicy bagiennej koło Chróścic – Ostrówka.  

 Zbiorowiska szuwarowe – tworzą otulinę zbiorników wodnych, porastają zbiorniki 

wypłycone i obrzeża starorzeczy, zwykle ciągną się również wąskim pasem wzdłuż rowów. 

Są to w przewadze zbiorowiska pospolite ze związku Phragmition oraz Magnocarition, jak 

np. zespoły: trzciny pospolitej, pałki szerokolistnej, manny mielec, szuwar turzycy błotnej. 

Najlepiej zachowane płaty fitocenoz szuwarowych występują w okolicach Chróścic i 

Dobrzenia Wielkiego, głównie w dolinie Odry.  

 Zbiorowiska terofitów mulistych brzegów wód i okresowo zalewanych zagłębień – 

skupiają się w pobliżu zbiorników wodnych, starorzeczy, koryt rzek stanowiąc część 

roślinności brzegowej, często współwystępującej ze zbiorowiskami szuwarowymi i wodnymi. 

Zanotowano występowanie na terenie gminy zespołów rdestów, rzadziej szczawiu 

kędzierzawego i wyczyńca kolankowego. Płaty fragmentarycznie wykształconego, rzadkiego 

w Polsce, pionierskiego zespołu ponikła jajowatego Eleocharetum ovatae z klasy Isoto-

Nanojuncetea zostały stwierdzone w okolicach Chróścic. 

Zbiorowiska trwałych użytków zielonych, muraw, wrzosowisk i torfowisk – są to 

zbiorowiska seminaturalne i antropogeniczne, reprezentowane przez żyzne łąki kośne z klasy 

Molinio-Arrhenatheretea. Z tej klasy większy areał zajmują antropogeniczne łąki świeże z 

rzędu Arrhenatheretalia, występujące w zasięgu terenów wyżej położonych w stosunku do 

den dolinnych, np. na tarasie nadzalewowym Odry. Są to zbiorowiska bardzo ubogie 

florystycznie. Natomiast łąki zmiennowilgotne z rzędu Molinietalia występują na tarasach 

zalewowych rzek, w postaci dużych powierzchni użytków zielonych. Większe powierzchnie 

łąk wilgotnych występują w dolinie Brynicy, częściowo w dolinie Odry (zwłaszcza w 

rejonach dużych starorzeczy). Na terenie gminy występują również zbiorowiska 

kserotermiczne z klasy Sedo-Scleranthetea, jak zespół szczotlichy siwej oraz zespół goździka 

kropkowanego. Występują one na piaszczystych wydmach i piaskowniach, a w przypadku 

zbiorowiska drugiego również na wypasanych łąkach i suchych murawach na północ od 

Dobrzenia Wielkiego, w Chróścicach i w Dobrzeniu Małym. 

Zbiorowiska pól uprawnych – upraw zbożowych i okopowych z klasy Stellarietea mediae 

występują w różnej postaci w zasięgu prowadzonych upraw ornych, w związku z czym ich 

skład gatunkowy i zróżnicowanie płatów, uzależnione są od stosowanych na przestrzeni lat 

zabiegów agrotechnicznych. Notowane jest w gminie 14 zespołów roślinnych, należących do 

tej grupy zbiorowisk.  
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Zbiorowiska siedlisk ruderalnych – są bardzo szeroko rozpowszechnione, a zdominowane 

przez zbiorowiska z klas Artemisietea vulgaris oraz Epilobietea, występujące w 15 zespołach 

roślinnych. Występują na terenach przekształconych przez człowieka, a więc na gruntach 

zabudowanych, na zrębach leśnych, miejscach wydeptywanych, miedzach i drogach 

śródpolnych. Gatunki ekspansywne wnikają również w tereny nieużytkowane, stanowiąc 

często dominujący składnik fitocenoz. 

 

Chronione i rzadkie rośliny 

Na terenie gminy stwierdzono występowanie 10 gatunków roślin prawnie chronionych, z 

czego tylko jeden objęty jest ochroną ścisłą. Gatunki występujące na terenie gminy znalazły 

się na wojewódzkiej „Czerwonej liście roślin zagrożonych w województwie opolskim” 

(Spałek, 1997) i „Czerwonej liście roślin naczyniowych Górnego Śląska” (Parusel i inni, 

1996).  

 

Gatunki roślin występujące w gminie Dobrzeń Wielki, objęte ochroną 33 

Gatunek objęty ochroną 34 Występowanie 

OCHRONA ŚCISŁA 

Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum w lesie na północny wschód od Kup 

OCHRONA CZĘŚCIOWA 

Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine w lesie na północ od Kup 

Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis nielicznie na podmokłej łące na północ   od 

Chróścic w dolinie Brynicy. 

Orlik pospolity Aquilegia vulgaris na skraju leśnej drogi na zachód od Świerkli 

Pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata w borach sosnowych w Świerklach, na zachód od 

Kup, między Kaniowem a Kup oraz na północ od 

Dobrzenia Wielkiego 

Widłak goździsty Lycopodium clavatum w lesie między Dobrzeniem a Świerklami 

Widłak jałowcowaty Lycopodiu annotinum na północ od Brzezia 

Zimowit jesienny Colchicum autumnale w Chróścicach – Ostrówku, w Babim Lesie 

Gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia w lasach na zachód od Świerkli oraz na północ od 

Dobrzenia Wielkiego. 

Nadwodnik trójpręcikowy Elatine triandra w wodach żwirowni w Chróścicach 

                                                      

33 Źródło: „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Dobrzeń Wielki” z 2001 r. zespołu autorskiego: K. 

Badora, G. Hebda, J. Kantorczyk, A. Nowak, S. Nowak, K. Spałek 
34 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) 
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Chronione siedliska przyrodnicze 

W gminie Dobrzeń Wielki zanotowano występowanie 7 typów siedlisk przyrodniczych, 

chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w 

sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jedn. Dz. U. z 2014, 1713): 

 2330 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) 

 3150 Starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nymphaeion i Potamion 

 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention 

p.p 

 4030 Suche wrzosowiska Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-

Arctostaphylion 

 9170 Grąd środkowoeuropejski Galio-Carpinetum 

 9190 Kwaśne dąbrowy Quercion robori-petraeae 

 91E0-3 Łęg olszowo-jesionowy Fraxino-Alnetum 

  Chronione siedliska przyrodnicze występują w dolinie Odry, w obrębie ekosystemów 

leśnych, a także w rejonach wydm śródlądowych. 

 

Świat zwierząt 

Świat zwierząt gminy Dobrzeń Wielki wykazuje wyraźną regionalizację: północno – 

wschodnia część gminy charakterystyczna jest dla terenów leśnych Borów Stobrawsko – 

Turawskich, południowo – zachodnia reprezentuje faunę otwartych terenów rolniczych ze 

środowiskami dolin rzecznych.  Oba ekosystemy – dolin rzecznych i Borów Stobrawsko – 

Turawskich – są częściami większych systemów wykraczających poza granice gminy. Tym 

samym pełnią one rolę korytarzy ekologicznych.  

Powierzchnię leśną gminy tworzy zwarty kompleks leśny, w całości wchodzący w skład 

Borów Stobrawsko-Turawskich. Do typowych przedstawicieli fauny leśnej zaliczają się: z 

ssaków: jeleń europejski Cervus elaphus, dzik Sus scrofa, kuna leśna Martes martes, mysz 

leśna Apodemus flavicollis, z ptaków: dzięcioł czarny, paszkot, strzyżyk, rudzik, świstunka, 

pierwiosnek, pokrzewka czarnołbista, czarnogłówka, sosnówka, pełzacz leśny, kruk i zięba. 

Dominacja zbiorowisk borowych powoduje, że w składzie gatunkowym odnajdujemy wiele 

gatunków charakterystycznych dla drzewostanów szpilkowych: pokrzywnica, mysikrólik, 

zniczek, czubatka, sosnówka. Do rzadkich na Śląsku gatunków, zamieszkujących Bory 

Stobrawsko -Turawskie zalicza się: z ssaków: gacek brunatny, borowiec wielki, wiewiórka; z 

ptaków: trzmielojad, krogulec, lelek, słonka, włochatka; z gadów: padalec; z owadów: 

mieniak strużnik. Na szczególną uwagę zasługuje włochatka, gatunek sowy związanej ze 

starymi borami z obecnością starych dziuplastych drzew. Jej stanowiska spod Dobrzenia 

Małego są jednymi z kilku na Opolszczyźnie i jednymi z bardzo nielicznych na Śląsku 

(Sikora i in. 2001).  

Z kolei fragment doliny Odry od Chróścic-Ostrówka do granicy gminy w kierunku 

północnym wchodzi w skład ostoi ptaków o randze europejskiej – obszaru Natura 2000 
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„Grądy Odrzańskie”. Brak tu gatunków związanych z formacjami leśnymi, ale atrakcyjne dla 

fauny ptasiej są występujące w dolinie Odry starorzecza, turzycowiska, łąki zalewowe i 

trzcinowiska. Jedynie w tych środowiskach stwierdzono: błotniaka stawowego, zimorodka, 

kokoszkę wodną, strumieniówkę, remiza; z gadów: zaskrońca; a z motyli ogończyka 

śliwowca. 

Faunę wodno-błotną przyciągają także wyrobiska odkrywkowe, położone w okolicach 

Chróścic i Dobrzenia Wielkiego. Z uwagi na stosunkowo niewielkie ich rozmiary, małą 

powierzchnię zajętą przez szuwary i znaczną ludzką penetracje, fauna jest uboga. Gniazdują 

tu takie ptaki jak: czernica, trzciniak i rokitniczka, a nad wodami poluje nietoperz – nocek 

rudy. 

W zachodniej i południowej części gminy występują gatunki charakterystyczne dla 

agrocenoz. Licznie spotyka się tutaj: z ssaków: mysz domową Mus musculus, nornika 

Microtus arvalis; z ptaków: bażanta, czajkę, skowronka, pliszkę żółtą, pokląskwę, łozówkę, 

cierniówkę, gąsiorka i makolągwę. Do ciekawszych gatunków zwierząt stwierdzonych w tych 

środowiskach zaliczyć należy: z ssaków: badylarkę; z ptaków: pustułkę, przepiórkę, 

kuropatwę, turkawkę, białorzytkę, ortolana i potrzeszcza, z płazów; ropuchę zieloną; a z 

motyli - chronionego pazia królowej.  

Ciekawie przedstawia się także fauna zamieszkująca obszary zabudowane. Gatunki, które 

występują w tym środowisku często nie są spotykane w innych miejscach:   z ssaków: 

zębiełek, nocek duży, mroczek późny; z ptaków: bocian biały, płomykówka, gołąb miejski, 

sierpówka, dzierlatka, dymówka, oknówka, kopciuszek, sroka, kawka  i wróbel. Wśród nich 

gatunkami interesującymi, tj., rzadko spotykanymi na Śląsku i/lub zagrożonymi są: nocek 

duży, bocian biały, płomykówka i dzierlatka.  

 

Gatunki zwierząt występujące w gminie Dobrzeń Wielki, objęte ochroną prawną35 

OCHRONA ŚCISŁA 

PŁAZY 

1.  ropucha zielona Bufo Viridis 2. rzekotka drzewna Hyla arborea 

PTAKI 

3. perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 4. perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 

5. bocian biały Ciconia ciconia 6. trzmielojad Pernis apivorus 

7. błotniak stawowy Circus aeruginosus 8. jastrząb Accipiter gentilis 

9. krogulec Accipiter nisus 10. myszołów Buteo buteo 

11. pustułka Falco tinnunculus 12. przepiórka Coturnix coturnix 

                                                      

35 na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) 
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13. derkacz Crex crex 14. kokoszka Gallinula chloropus 

15. sieweczka rzeczna Charadrius dubius 16. czajka Vanellus vanellus 

17. sierpówka Streptopelia decaocto 18. turkawka Streptopelia turtur 

19. kukułka Cuculus canorus 20. płomykówka Tyto alba 

21. puszczyk Strix aluco 22. włochatka Aegolius funereus 

23. lelek Caprimulgus europaeus 24. jerzyk Apus apus 

25. zimorodek Alcedo atthis 26. dudek Upupa epops 

27. krętogłów Jynx torquilla 28. dzięcioł czarny Dryocopus martius 

29. dzięcioł duży Dendrocopos major 30. dzięciołek Dendrocopos minor 

31. dzierlatka Galerida cristata 32. lerka Lullula arborea 

33. skowronek Alauda arvensis 34. dymówka Hirundo rustica 

35. oknówka Delichon urbica 36. świergotek polny Anthus campestris 

37. świergotek łąkowy Anthus pratensis 38. pliszka żółta Motacilla flava 

39. pliszka siwa Motacilla alba 40. strzyżyk Troglodytes troglodytes 

41. pokrzywnica Prunella modularis 42. rudzik Erithacus rubecula 

43. słowik rdzawy Luscinia megarhynchos 44. kopciuszek Phoenicurus ochruros 

45. pleszka Phoenicurus phoenicurus 46. pokląskwa Saxicola rubetra 

47. kląskawka Saxicola torquata 48. białorzytka Oenanthe oenanthe 

49. kos Turdus merula 50. kwiczoł Turdus pilaris 

51. śpiewak Turdus philomelos 52. paszkot Turdus viscivorus 

53. świerszczak Locustella naevia 54. strumieniówka Locustella fluviatilis 

55. łozówka Acrocephalus palustris 56. trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus 

57. trzciniak Acrocephalus arundinaceus 58. zaganiacz Hippolais icterina 

59. piegża Sylvia curruca 60. cierniówka Sylvia communis 

61. zniczek Regulus ignicapillus 62. kapturka Sylvia atricapilla 

63. gajówka Sylvia borin 64. świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix 

65. pierwiosnek Phylloscopus collybita 66. piecuszek Phylloscopus trochilus 
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67. mysikrólik Regulus regulus 68. raniuszek Aegithalos caudatus 

69. czarnogłówka Parus montanus 70. czubatka Parus cristatus 

71. sosnówka Parus ater 72. modraszka Parus caeruleus 

73. bogatka Parus major 74. kowalik Sitta europaea 

75. pełzacz leśny Certhia familiaris 76. pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla 

77. remiz Remiz pendulinus 78. wilga Oriolus oriolus 

79. gąsiorek Lanius collurio 80. srokosz Lanius excubitor 

81. sójka Garrulus glandarius 82. kawka Corvus monedula 

83. szpak Sturnus vulgaris 84. wróbel Passer domesticus 

85. mazurek Passer montanus 86. zięba Fringilla coelebs 

87. dzwoniec Carduelis chloris 88. kulczyk Serinus serinus 

89. szczygieł Carduelis carduelis 90. makolągwa Carduelis cannabina 

91. trznadel Emberiza citrinella 92. ortolan Emberiza hortulana 

93. potrzos Emberiza schoeniclus 94. potrzeszcz Miliaria calandra 

95. mazurek Passer montanus 96. zięba Fringilla coelebs 

97. kulczyk Serinus serinus 98. dzwoniec Carduelis chloris 

99. szczygieł Carduelis carduelis 100. makolągwa Carduelis cannabina 

101. grubodziób Coccothraustes 

coccothraustes 

102. trznadel Emberiza citrinella 

103. ortolan Emberiza hortulana 104. potrzos Emberiza schoeniclus 

105. potrzeszcz Miliaria calandra 106. kania czarna Milvus migrans 

107. dzięcioł zielonosiwy Picus canus 108. grubodziób Coccothraustes coccothraustes 

109. kania ruda Milvus milvus   

SSAKI 

110. nocek duży Myotis myotis 111. nocek rudy Myotis daubentonii 

112. mroczek późny Eptesicus serotinus 113. borowiec wielki Nyctalus noctula 

114. gacek brunatny Plecotus auritus   

OCHRONA CZĘŚCIOWA 
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MIĘCZAKI 

115. Ślimak winniczek   Helix pomatia 116.  

RYBY 

116. śliz pospolity Barbatula barbatula   

PŁAZY 

117. ropucha szara Bufo bufo 118. żaba wodna Rana esculenta 

119. żaba jeziorkowa Rana lessonae 120. żaba trawna Rana temporaria 

121. traszka zwyczajna Triturus vulgaris 122. traszka górska Triturus alpestris 

GADY 

123. jaszczurka zwinka Lacerta agilis 124. jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara 

125. padalec Anguis fragilis 126. zaskroniec Natrix natrix 

127. żmija zygzakowata Vipera berus   

PTAKI 

128. gołąb miejski Columba livia 129. sroka Pica pica 

130. kruk Corvus corax   

SSAKI 

131. jeż zachodni Erinaceus europaeus 132. kret Talpa europaea 

133. ryjówka aksamitna Sorex araneus 134. ryjówka malutka Sorex minutus 

135. rzęsorek rzeczek Neomys fodiens 136. zębiełek karliczek Crocidura suaveolens 

137. badylarka Micromys minutus 138. wiewiórka Sciurus vulgaris 

139. łasica Mustela nivalis   

 

5.0. ELEMENTY ŚRODOWISKA PRYRODNICZEGO CHRONIONE I         

WYMAGAJĄCE OCHRONY 

 

5.1. Struktura przyrodnicza, charakterystyka powiązań przyrodniczych 

Z uwagi na funkcję środowiskotwórczą i wartość biocenotyczną na obszarze gminy 

wydzielić można: 

• Struktury o wysokiej wartości przyrodniczej - naturalne i seminaturalne struktury 

zachowujące naturalną lub półnaturalną strukturę funkcjonalno – przestrzenną, 
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wzmacniające procesy biocenotyczne, zasilające tereny sąsiednie intensywniej użytkowane 

lub zdegradowane:  

 duży, zwarty kompleks leśny w północnej część gminy, 

 dolina rzeki Odry wraz z lokalnymi ekosystemami o podwyższonych walorach 

przyrodniczych, którymi są starorzecza, 

 dolina rzeki Brynicy, kumulująca ekosystemy wodne, łąkowe i zadrzewień. 

• Struktury o średniej wartości przyrodniczej – seminaturalne struktury o zaburzonej 

strukturze funkcjonalno – przestrzennej, zubożone, mimo wszystko pełniące funkcje 

zasilające dla terenów pól i zabudowy: mniejsze ekosystemy leśne i wodne, łąki świeże i 

wilgotne o zaburzonych stosunkach wodnych, nieużytkowane lub użytkowane zbyt 

intensywnie. 

• Struktury o małej wartości przyrodniczej – antropogeniczne – grunty orne, obejmujące 

tereny gospodarczo przekształcone, o znacząco zubożonej strukturze funkcjonalno – 

przestrzennej, zasilane przez struktury naturalne. 

• Tereny bez znaczenia przyrodniczego - struktury antropogeniczne, obejmujące tereny 

gospodarczo przekształcone - tereny zabudowane. 

Niezależnie od zaproponowanego powyżej wydzielenia wszystkimi siedliskami rządzi 

ogólna zasada: im mniejszy obszar siedliska, tym większa presja czynników otaczających, np. 

rolniczych, i tym samym mniejszy stopień zróżnicowania florystycznego i faunistycznego, 

bądź też mniejsza jego ogólna wartość przyrodnicza.  

Opisu struktury powiązań przyrodniczych – zgodnie z koncepcją sieci ekologicznej 

dokonuje się za pomocą elementów podstawowych: 

• Obszarów węzłowych (biocentra) - to obszary o wysokich walorach przyrodniczych, 

dużym stopniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej, gdzie występują 

charakterystyczne dla regionu siedliska i populacje wymagające ochrony. Ochrona ta 

odbywa się poprzez zapewnienie łączności ekologicznej i zachowanie bioróżnorodności. 

• Korytarzy ekologicznych - to przestrzenne struktury umożliwiające wędrówki gatunków 

między obszarami węzłowymi. Trwałe przerwanie ciągłości korytarza uniemożliwia 

wymianę genów w odciętym ekosystemie (obszarze węzłowym) i prowadzi do 

wymierania gatunków. 

• Stref buforowych (otulin), które otaczają obszary priorytetowe dla ochrony 

bioróżnorodności (obszary węzłowe, korytarze ekologiczne i inne obszary chronione) i 

tworzą przestrzeń niwelującą potencjalne zagrożenia zewnętrzne. 

 

W gminie Dobrzeń Wielki i jej najbliższym otoczeniu wyróżniono elementy i struktury o 

zwiększonym potencjale biologicznym, stanowiące o powiązaniach przestrzennych z terenami 

zewnętrznymi, regionalnymi i lokalnymi: 

Elementy ponadregionalnego systemu ekologicznego, do których zaliczyć należy: 

• Korytarz ekologiczny rzeki Odry, przebiegający wzdłuż południowej granicy gminy, 

zaliczony do rangi krajowej. Korytarz ten umożliwia migracje i rozprzestrzenianie wielu 

gatunków roślin i zwierząt, łączy obszarowe formy ochrony przyrody, w tym ostoje 

Natura 2000 jak obszar specjalnej ochrony ptaków „Grądy Odrzańskie”, inne obszary 
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węzłowe (biocentra) florystyczne i faunistyczne niższej rangi, rozmieszczone w zasięgu 

lub bliskim sąsiedztwie doliny.  

• Obszary węzłowe o znaczeniu międzynarodowym i krajowym:  

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

międzynarodowym, rozciągający się wzdłuż Odry po jej obu stronach. Podstawowym 

walorem tego obszaru jest występowanie ostoi ptaków o randze międzynarodowej. 

Znajdują się tutaj także liczne i dobrze zachowane starorzecza z bogatą roślinnością 

wodną, stanowiące ważny obszar dla ptaków wodno–błotnych. 

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

położony w strefie ujściowej do Odry rzek: Nysy Kłodzkiej, Małej Panwi i Stobrawy. 

W dużej części objęty został ochroną prawną w postaci Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego. Odcinek ten został także uznany za obszar ważny dla ptaków. 

Elementy regionalnego i lokalnego systemu ekologicznego, na który składają się: 

• Dolina Brynicy – regionalny korytarz ekologiczny, zapewniający łączność północnej 

części gminy z ekosystemami pozagminnymi, zwłaszcza z doliną Stobrawy na zachodzie, 

• Kompleksy leśne we wschodniej i północnej części gminy – stanowiące, oprócz funkcji 

ostoi leśnej, również obudowę biologiczną i powiązanie z doliną Brynicy. 

Najważniejszy spośród wymienionych elementów systemu ekologicznego - obszar 

specjalnej ochrony ptaków „Grądy Odrzańskie” – wkracza w południowo – zachodnią część 

gminy Dobrzeń Wielki.  

 

5.2. Stan ochrony prawnej zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych 

  

Obszary i zasoby chronione przepisami ustawy o ochronie przyrody  

Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” o powierzchni 

19 999,3 ha, został powołany na mocy nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 21 lipca 2004 w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

(Dz. U. Nr 229 poz. 2313) i otrzymał kod krajowy PLB 020002. Obecnie obowiązuje nowy 

akt -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133). W gminie Dobrzeń Wielki znajduje się 

część obszaru o powierzchni 1 300,05 ha. 

Obszar obejmuje pas terenu w dolinie Odry o długości około 70 kilometrów, ciągnący się 

od Dobrzenia Wielkiego do Wrocławia i obejmuje województwa dolnośląskie i opolskie. 

Południowo-wschodnia część ostoi, leżąca w województwie opolskim, rozciąga się pasem na 

terenie dwóch powiatów: opolskiego i brzeskiego. Na terenie gminy Dobrzeń Wielki leży 

wysunięta najbardziej na wschód i południe część „Grądów Odrzańskich”. 

Obszar ten pokrywają głównie tereny użytkowane rolniczo i lasy. Lasy składają się przede 

wszystkim z drzewostanów dębowo-grabowych, jednakże zachowały się małe płaty 

zadrzewień olszowo-wiązowych i wierzbowo-topolowych. Znajdują się tu także liczne cieki 

wodne, stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów. Dolina Odry jest silnie 

zmeliorowana.  Jako duży i zwarty obszar lasów łęgowych i grądów powstałych na łęgach, 

lasy te stanowią jedną z ostatnich ostoi dla wielu gatunków ptaków mających bardzo 

ograniczony zasięg występowania w kraju lub zagrożonych wyginięciem.  
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Na terenie ostoi występuje szereg gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I 

Dyrektywy Rady 2009/147/WE. Do chronionych gatunków roślin, występujących w obszarze 

należą: turzyca Davalla Carex davalliana, goździk pyszny Dianthus superbus, róża francuska 

Rosa gallica, kotewka orzech wodny Trapa natans i salwinia pływająca Salvinia natans.  

Gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony w obszarze „Grądów Odrzańskich” są 

następujące:  

 kania czarna Milvus migrans, 

 kania ruda Milvus milvus,  

 dzięcioł zielonosiwy Picus canus,  

 dzięcioł średni Dendrocopos medius,  

 muchołówka białoszyja Ficedula albicollis,  

 gęś zbożowa Anser fabalis. 

Podstawowym narzędziem zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych obszarów sieci 

Natura 2000 jest plan zadań ochronnych, sporządzany na okres 10 lat. Obejmuje on m.in. 

ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, analizę zagrożeń, cele działań ochronnych oraz 

działania ochronne. Dla omawianego obszaru obowiązuje zarządzenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” PLB020002. W aktualnym planie 

zadań ochronnych „Grądów Odrzańskich” w granicach gminy Dobrzeń Wielki nie 

stwierdzono występowania stanowisk lęgowych żadnego z wyżej wymienionych sześciu 

gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony. Generalnie działania ochronne ustalone w 

planie dotyczą: 

 ochrony miejsc gniazdowania, 

 dostosowania terminów wykonywania zabiegów gospodarczych związanych z 

pozyskaniem drewna w ponad 80-letnich drzewostanach - w okresie lęgowym 

pomiędzy 16 lipca a 28 lutego, 

 inwentaryzacja nieznanych miejsc gniazdowania chronionych gatunków ptaków. 

W planie gospodarowania wodami w latach 2016 - 2021 (aPGW), sporządzonym na 

podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, wskazano OSOP „Grądy Odrzańskie” jako obszar 

przeznaczony dla ochrony siedlisk i gatunków silnie związanych z wodami, dla którego 

utrzymanie lub poprawa stanu wód są ważnymi czynnikami w jego ochronie. W granicach 

odcinka „Grądów Odrzańskich” w gminie Dobrzeń Wielki występują fragmenty jednolitych 

części wód powierzchniowych (JCWP): RW6000171194 – zlewnia Czarnej Strugi, 

RW60002113337 – zlewnia Odry od Ujścia Małej Panwi do granic Wrocławia, 

RW600023132888 – zlewnia Żydówki, w których ustalono przedmioty ochrony zależne od 

stanu wód: 

 gęś zbożowa Anser fabalis (gatunek przelotny), 

 kania czarna Milvus migrans, (gatunek lęgowy) 

 kania ruda Milvus milvus, (gatunek lęgowy). 
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Stobrawski Park Krajobrazowy.  

Według art. 16 ustawy 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – park krajobrazowy 

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

oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach 

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

granicach parku pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. 

   Stobrawski Park Krajobrazowy utworzono na mocy Rozporządzenia Wojewody Opolskiego 

nr P/11/99 z dnia 28 września 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 38 poz. 255) na 

fragmencie wyznaczonego wcześniej obszaru chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko - 

Turawskie". Zajmuje obszar o powierzchni 52 636 ha. Na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

znajduje się fragment Stobrawskiego Parku Krajobrazowego po północnej stronie rzeki 

Brynicy. 

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

Brynicy. Zajmuje część prawego dorzecza Odry na południe od Stobrawy i na północ od 

Garbu Tarnogórskiego. Powierzchnię terenu budują zwydmione piaski, porośnięte przez Bory 

Stobrawskie.  

    Skład gatunkowy Borów Stobrawskich odbiega mocno od pierwotnego. Obecnie 

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

mieszanego wilgotnego i lasu mieszanego. W składzie gatunkowym dominuje sosna 

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

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

wzdłuż Odry – na zachód od gminy Dobrzeń Wielki - tereny lasów grądowych i łęgowych, 

podmokłych łąk oraz porośnięte roślinnością wodną i bagienną starorzecza. Unikatowość tego 

miejsca związana jest z okresowym zalewaniem przez wodę polderów 

przeciwpowodziowych.  

   Cenne są także doliny dopływów Odry, będące mozaiką łąk, pól, zadrzewień, kęp krzewów 

oraz sieci kanałów melioracyjnych. Wraz z kompleksami stawów hodowlanych są ostoją dla 

wielu gatunków zwierząt (głównie ptaków) i roślin. Dominującym typem zbiorowisk 

roślinnych na terenie parku są zbiorowiska leśne, z czego największą powierzchnię zajmują 

bory sosnowe. 

Na terenie parku stwierdzono występowanie 34 gatunków roślin prawnie chronionych, 

między innymi: długosza królewskiego, rosiczki okrągłolistnej, wawrzynka wilczełyko, lilii 

złotogłów, kilku gatunków storczyków oraz roślin wodnych takich jak: kotewka orzech 

wodny czy paproć salwinia pływająca. 

Do walorów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego zalicza się: 

 liczne gatunki roślin chronionych oraz rzadkich, wśród których są gatunki zagrożone 

w Polsce oraz Europie; 

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

 liczne populacje gatunków ptaków chronionych oraz innych zwierząt chronionych, w 

tym wiele ginących i rzadkich, mających tutaj swoje najliczniejsze stanowiska w 

regionie, istotne w skali Polski południowo – zachodniej; 

 jeden z większych i ważniejszych na terenie południowej Polski obszar wydmowy; 
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 coraz rzadsze w górnej i środkowej Odrze, a tutaj stosunkowo dobrze zachowane 

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

podmokłych grądów oraz łąk zalewowych; 

 znaczenie tego terenu w krajowych koncepcjach organizacji przestrzennego systemu 

ochrony przyrody (WSOCh – ECONET – PL); 

 bardzo wysoka lesistość terenu; 

 interesujący system hydrologiczny równoległych wąskich dolin rzecznych, 

przedzielonymi leśnymi terenami wododziałowymi; 

 niska gęstość zaludnienia; 

 nieznaczne zurbanizowanie i uprzemysłowienie; 

 zróżnicowane siedliskowo oraz gatunkowo wielkoprzestrzenne ekosystemy leśne, w 

tym coraz rzadszych grądów i olsów; 

 liczne, najlepiej zachowane w regionie starorzecza i wartościowe przyrodniczo stawy 

hodowlane; 

 wielkoprzestrzenne ekosystemy podmokłych łąk, stanowiących ostoję licznych 

gatunków zwierząt i roślin; 

 unikalne w skali regionu walory krajobrazowe. 

      Dla ochrony walorów parku ustalono na jego terenie następujące zakazy: 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów i naprawy urządzeń wodnych;  

 pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych; 

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

 prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

 utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

 używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 

W planie gospodarowania wodami w latach 2016-2021 (aPGW), sporządzonym na 

podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, wskazano Stobrawski Park Krajobrazowy jako 

obszar przeznaczony dla ochrony siedlisk i gatunków silnie związanych z wodami, dla 

którego utrzymanie lub poprawa stanu wód są ważnymi czynnikami w jego ochronie. W 

granicach fragmentu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w gminie Dobrzeń Wielki 

występują fragmenty jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): RW600017132869 

– zlewnia Prądzielnicy, RW600017132874 – zlewnia Bachorzy, RW600019132889 – zlewnia 

Brynicy, w których ustalono przedmioty ochrony zależne od stanu wód - różnorodność 

biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska gatunków. W szczególności: rozległe dorzecze 
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Stobrawy, rzeka Stobrawa i jej dopływy, bogata sieć rzeczna, kanały melioracyjne, stawy, 

małe oczka wodne, torfowiska wysokie, torfowiska niskie, namuliska, terasy zalewowe, inne 

obszary okresowo podmokłe, łęg jesionowo-olszowy, łęg jesionowo-wiązowy, łęg 

wierzbowo-topolowy, ols porzeczkowy, łąki wilgotne, flora i fauna ekosystemów wodno-

błotnych. 

Pomniki przyrody 

Według art. 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „pomnikami 

przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej 

wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 

odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, 

okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, 

wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. Pomniki przyrody są ważnym 

elementem składowym krajobrazu, podnoszą jego piękno, posiadają wysokie walory 

dydaktyczne i edukacyjne. 

   Na terenie gminy Dobrzeń Wielki znajdują się dwa pomniki przyrody: 

 dąb szypułkowy, wiek około 170 lat, w pobliżu budynku nadleśnictwa w 

miejscowości Kup, nr rej. woj. 294, zatwierdzony jako pomnik przyrody w 1960 

roku; 

 cis pospolity, wiek około 100 lat, na terenie prywatnej posesji w miejscowości Kup, 

nr rej. woj. 290, zatwierdzony jako pomnik przyrody w 1962 roku. 

 

Chronione siedliska przyrodnicze 

Siedliska przyrodnicze chronione prawnie, to siedliska wymienione w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 

obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst 

jedn. Dz. U. z 2014, 1713) - będącym przełożeniem dyrektyw unijnych (tzw. ptasiej i 

siedliskowej). Na terenie gminy zanotowano występowanie 7 typów siedlisk: 

 2330 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis), 

 3150 Starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nymphaeion i Potamion, 

 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention 

p.p, 

 4030 Suche wrzosowiska Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-

Arctostaphylion, 

 9170 Grąd środkowoeuropejski Galio-Carpinetum, 

 9190 Kwaśne dąbrowy Quercion robori-petraeae, 

 91E0-3 Łęg olszowo-jesionowy Fraxino-Alnetum. 

   Chronione siedliska przyrodnicze występują w dolinie Odry, w obrębie ekosystemów 

leśnych, a także w rejonach wydm śródlądowych. 
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Proponowane formy ochrony przyrody 

W opracowaniach odnoszących się do problematyki przyrody i ochrony środowiska w 

gminie Dobrzeń Wielki proponowano ustanowienie następujących form ochrony przyrody: 

• Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Odry” – proponuje się, aby ochroną objąć całą 

dolinę rzeki Odry z wyłączeniem terenów zabudowanych i przemysłowych. Obszar ma 

pełnić rolę łącznika pomiędzy obszarami węzłowymi związanymi z doliną rzeki Odry. 

Drugim celem ochrony obszaru będzie zachowanie wyróżniającego się na rozległych 

równinach krajobrazu doliny rzecznej. Trzeci cel to pełnienie funkcji otulinowej dla 

istniejących i proponowanych obiektów indywidualnej ochrony przyrody położonych w 

dolinie Odry. Obecnie – po ustanowieniu obszaru Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” – ta 

wcześniejsza propozycja traci w zasadzie aktualność, przynajmniej na odcinku doliny 

Odry w gminie Dobrzeń Wielki, w całości objętym działaniami ochronnymi, ustalonymi 

dla obszaru „Grądów Odrzańskich”. 

• Pomnik przyrody - dąb szypułkowy o obwodzie 370 cm, rosnący nad rowem 

odwadniającym na południe od przysiółka Otok w dolinie Odry. 

• Użytek ekologiczny „Nadwodnik”, obejmujący obszar zawodnionych wyrobisk 

nieczynnej już żwirowni w Chróścicach, z licznie występującym nadwodnikiem 

trójpręcikowym. 

• Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Stawki” w Dobrzeniu Wielkim –  położony w 

sąsiedztwie linii kolejowej Opole – Wrocław Nadodrze w pobliżu stacji PKP, stanowiący 

kompleks stawów po odkrywkowej eksploatacji kruszyw piaszczysto – żwirowych, z 

leśno – łąkowym otoczeniem. 

• Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej: 

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

północny wschód od miejscowości Kup, 

 „Starorzecze koło Chróścic”, obejmujące jedno z największych starorzeczy doliny 

Odry na terenie gminy, 

 „Starorzecze koło Niewodnik”, obejmujące jedno z największych starorzeczy doliny 

Odry na terenie gminy, 

 „Starorzecze koło Żelaznej”, obejmujące jedno z największych starorzeczy doliny 

Odry na terenie gminy. 

 

Ochrona złóż kopalin. 

Zasoby złóż kopalin udokumentowanych w gminie Dobrzeń Wielki – kruszyw naturalnych 

oraz margli i wapieni – wyszczególniono w rozdziale 3.3. Są one chronione w zakresie 

gospodarczo uzasadnionym na podstawie przepisów art. 125 i 126 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519).   

   Potrzeba ustalenia filarów ochronnych, o których mowa w art. 104 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126), występuje na 

etapie planowania eksploatacji odkrywkowej – w przypadku złóż kruszywa naturalnego 

„Chróścice-4”, „Chróścice-Siołkowice” i „Chróścice-5”. Dotyczy to filarów ochronnych 

koryta rzeki Brynicy oraz niektórych dróg. 
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5.3. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna  

 Gleby. 

Pod względem typologicznym na obszarze gminy występują gleby zróżnicowane, z 

przewagą piaszczystych. W dolinie Odry dominują gleby gliniaste – mady. Utwory pyłowe 

i organiczne występują najczęściej pod trwałymi użytkami zielonymi w dolinach Żydówki, 

Brynicy, Iwiny i innych mniejszych cieków. Na obszarze gminy nie występują większe 

skupiska gleb żwirowych i ilastych.  

Wśród typów gleb dominują mady rzeczne i czarne ziemie, występujące w obrębie terasów 

zalewowych w dolinie rzeki Odry. Zalicza się je do klas bonitacyjnych IIIa i IVa. Na skłonach 

garbu groszowickiego występują wapienne rędziny, zaliczane do klas IVa i IVb, także IIIb. 

Wykształcone w obrębie terasy nadzalewowej bielice zaklasyfikowano pod względem 

bonitacji do IV i V klasy, w mniejszym stopniu do VI klasy. Ogólnie na obszarze gminy 

Dobrzeń Wielki przeważają gleby zaliczane do słabych klas bonitacyjnych. W skali całej 

gminy udział gleb dobrych wśród gruntów ornych, należących do II i III klasy bonitacyjnej 

wynosi zaledwie 15%. Gleby średnie IV klasy bonitacyjnej to 44,8% ogółu, zaś gleby słabe i 

bardzo słabe V i VI klasy bonitacyjnej stanowią 39,2 %. Większość obszarów łąkowych 

położona jest w dolinach rzecznych, głównie Brynicy i Odry. Gleby te zaliczane są do IV i V 

klasy użytków zielonych.  Pod względem przydatności rolniczej gleb ornych na terenie gminy 

dominują kompleksy żytnie i pszenne, co świadczy o umiarkowanym potencjale powierzchni 

gleb dla produkcji rolnej. 

 

Sołectwo 

 

Klasa bonitacyjna (ha) 

 

II III IV V VI 

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

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

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

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

razem 
14,1 ha  

0,5% 

443,3 ha 

15,5% 

1281,6 ha 

44,8% 

723,3 ha 

25,3% 

398,3 ha 

13,9% 

 

Na podstawie przepisów art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) - prawnej ochronie, w formie obowiązku 

uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa na przeznaczenie nierolnicze, podlegają gleby klas I – 

III. 

 

 

Id: 12CD2185-0AD5-4993-9501-E041F51B9665. Projekt Strona 63



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZEŃ WIELKI  

 

64 

 

Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 (wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej – pkt)36 

Polska 66,5 

Województwo opolskie 81,6 

Gmina Dobrzeń Wielki 70,8 

 

Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zwany również wskaźnikiem 

waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP), odzwierciedla potencjał 

przestrzeni produkcyjnej wynikający z warunków naturalnych. Wskaźnik bazuje na 

cząstkowych wartościach obejmujących czynniki klimatyczne, wilgotnościowe, 

morfologiczne, jakościowe gleb. Wykazana wartość lokuje gminę na średniej pozycji w 

województwie. 

 

Lasy.  

Gmina Dobrzeń Wielki charakteryzuje się znacznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne 

zajmują łączne powierzchnię około 2917 ha, co stanowi około 45,9 % powierzchni gminy. 

Największy kompleks leśny rozciąga się w północnej i środkowej części gminy. Największą 

lesistością charakteryzuje się sołectwo Kup – 74,17%. Wskaźnik lesistości w pozostałych 

wsiach – odpowiednio wynosi: Dobrzeń Wielki – 9,86%, Dobrzeń Mały – 0,92%, Chróścice 

– 24,8%. Dzisiejszy las na terenie gminy Dobrzeń Wielki posiada strukturę gatunkową 

korzystną z gospodarczego punktu widzenia, ale mniej korzystną z punktu widzenia 

optymalnego wykorzystania siedlisk i bioróżnorodności zespołów leśnych. Obecnie 

dominującym gatunkiem drzew jest sosna, kosztem pożądanych z biologicznego punktu 

widzenia gatunków grądowych jak: dęby, graby, jesiony, klony czy lipy. 

Lasami znajdującymi się w obszarze gminy Dobrzeń Wielki zarządza Nadleśnictwo Kup, 

należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.  
Lasy w granicach gminy – zgodnie z ustawą 37częściowo stanowią lasy ochronne. 

 

Lasy w gminie Dobrzeń Wielki   - charakterystyka 

 

 

Typy siedliskowe lasu: 

 

 

 

 

W obszarze Nadleśnictwa stwierdzono występowanie 11 

typów siedliskowych lasu. Największy udział stanowi LMw 

- 28,07 %, BMśw – 23,55 % oraz BMw – 21,14 %. 

W obrębie Kup znaczący udział mają: Bór Mieszany świeży 

(BMśw) - 30,20 % i Las Mieszany świeży (LMw) - 22,59 %. 

                                                      

36 Opracowanie: Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG Puławy) 

37 Ustawy o lasach Dz. U. 1991 nr 101, poz. 444 (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 788) 
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Skład gatunkowy: 

 

W Nadleśnictwie Kup 67,17% drzewostanów posiada skład 

gatunkowy zgodny z przewidzianym dla danego siedliska 

gospodarczym typem drzewostanu. Drzewostany niezgodne 

to przede wszystkim sośniny i brzeziny na siedliskach 

lasowych. 

Dominującym gatunkiem panującym w drzewostanach 

Nadleśnictwa jest sosna. Znaczący udział mają również dąb, 

brzoza i olcha. 

Funkcje lasu i kategorie 

ochronności: 

W obrębie Kup: lasy ochronne38 (wodochronne i lasy w 

miastach i wokół miast), zajmują – 85,8% powierzchni, lasy 

gospodarcze– 14,2% powierzchni leśnej. 

 

5.4. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego     

Stan i stopień degradacji poszczególnych elementów środowiska - krajobrazu, wód 

powierzchniowych i podziemnych, gleb, klimatu, zanieczyszczenia powietrza, klimatu 

akustycznego oraz flory i fauny - omówiono w poprzednich rozdziałach.  Z wymienionych 

komponentów środowiska najbardziej przekształcone w stosunku do stanu naturalnego są:  

 wody podziemne i powierzchniowe (chemizacja rolnictwa, drenowanie wód 

gruntowych przez intensywne odwadnianie podziemnych budowli sąsiadującej z 

gminą Elektrowni Opole, eksploatacja ujęć wody podziemnej, globalne zmiany 

klimatu – ocieplenie i susze, 

 krajobraz i powierzchnia ziemi - w wyniku odkrywkowej eksploatacji miejscowych 

złóż kruszywa naturalnego oraz rozprzestrzeniania zabudowy, 

 flora i fauna, wykazujące znaczne zubożenie za sprawą niezgodnego z naturalną 

roślinnością potencjalną - rolniczego użytkowania i upraw leśnych ukierunkowanych 

głównie na gospodarcze wykorzystanie, rozwoju terenów zurbanizowanych oraz 

niekorzystnych zmian stosunków wodnych.  

 

Procesy zachodzące w środowisku abiotycznym 

   Obieg materii nieożywionej w granicach gminy Dobrzeń Wielki polega na przemieszczaniu 

rozdrobnionego materiału skalnego (litosfery), wód i zanieczyszczeń z ekosystemu rolniczego 

i terenów zurbanizowanych na wysoczyznach przydolinnych - do niżej położonych terenów w 

doliniach rzeki Odry i Brynicy - form geomorfologicznych o charakterze akumulacyjnym. 

Redepozycja materiału skalnego jest arealna - stokowa, stosunkowo powolna i mało 

dynamiczna z powodu małego zróżnicowania wysokościowego gminy. W północnej i 

zachodniej części gminy ma ona w większym stopniu charakter strumieniowy - dość licznymi 

ciekami.   

     Większość wód opadowych, zwłaszcza we wschodniej części gminy, z najrzadszą siecią 

cieków, infiltruje w bardzo przepuszczalne podłoże piaszczysto-żwirowe do 

przypowierzchniowego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego, drenowanego przez 

doliny Odry i Brynicy, co wymusza przepływ podziemny skierowany generalnie na północny 

zachód, zgodny z ogólnym nachyleniem powierzchni terenu.  Z kolei wody 

                                                      

38 Zarządzenia MOŚZNiL nr 152 i 155 z 1994 r.  
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czwartorzędowego piętra wodonośnego zasilają głębiej położone i słabo izolowane od 

powierzchni terenu triasowe i kredowe zbiorniki wód podziemnych, w których przepływ 

odbywa się także w kierunku północno-zachodnim. W rezultacie opisanych powiązań gmina 

Dobrzeń Wielki stanowi obszar alimentacyjny trzech głównych zbiorników wód 

podziemnych: trzeciorzędowego (GZWP nr 323: „Subzbiornik rzeki Stobrawy”), kredowego 

(GZWP nr 336 „Niecka Opolska”) oraz dolnotriasowego (G.Z.W.P nr 335 „Krapkowice – 

Strzelce Opolskie”). Ta sytuacja generuje intensywne procesy krasowe (ługowanie skał 

wapiennych, zwłaszcza triasu, przez szczelinowe wody podziemne).  

     Opisany naturalny reżim krążenia wód podziemnych i powierzchniowych jest zakłócony 

odwadnianiem obiektów podziemnych Elektrowni Opole i intensywnym poborem wód 

podziemnych z ujęć w Brzeziu i Chróścicach które przejmują część podziemnych wód 

czwartorzędowych, pośrednio także trzeciorzędowych i kredowych.  Skutki tych działań 

gospodarczych przejawiają się w postaci odchylenia naturalnego kierunku odpływu 

podziemnego oraz zróżnicowanego obniżenia poziomu wód podziemnych wraz z 

niekorzystnymi zmianami środowiska biotycznego.      

    W obszarach leśnych systemy korzeniowe drzew są przystosowane do środowiska, w 

którym zwierciadło wód podziemnych zalega na naturalnej głębokości kilkunastu metrów i 

jego dalsze obniżenie nie wywołuje znaczących skutków negatywnych. Podobnie płytko 

ukorzenione uprawy zbożowe i okopowe na gruntach ornych korzystają z wilgoci 

retencjonowanej w glebie. Brak też w tym rejonie cieków wodnych, które mogłyby tracić 

wodę poprzez zwiększony odpływ podziemny. Natomiast w terenach zabudowanych ludność 

od kilkudziesięciu lat nie korzysta ze studni gospodarskich, wszystkie wsie w gminie Dobrzeń 

Wielki są zwodociągowane.    

       

   Wstępna prognoza dalszych zmian środowiska abiotycznego 

    Dynamiczne zmiany w środowisku abiotycznym zachodzą głównie w środowisku wodnym 

- wód podziemnych i powierzchniowych. W obszarze gminy Dobrzeń Wielki szczególnie 

nasilone są w dolinie Brynicy. Mają one związek, poza depresjami wokół miejsc 

intensywnego poboru wód podziemnych, z zauważalnym, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 

kilkudziesięciu lat, ociepleniem i osuszaniem klimatu (malejąca ilość opadów 

atmosferycznych, wzrost temperatur). Czynnikami wpływającymi niekorzystne zmiany 

stosunków wodnych, jest też sztuczne osuszanie terenów podmokłych, regulacje cieków, 

zanieczyszczanie wód.  

    Czynniki te będą wywoływać procesy stepowienia krajobrazu oraz dalszych zmian reżimu i 

chemizmu wód powierzchniowych i podziemnych. Przejawi się to obniżeniem poziomu wód 

gruntowych, okresowymi suszami, ubożeniem i zanieczyszczeniem zasobów wodnych. 

Zmiany w środowisku wodnym będą prawdopodobnie narastały w czasie, w związku z t.zw. 

„efektem cieplarnianym” i przekształceniami cywilizacyjnymi o globalnym zasięgu. 

    W wyniku działań proekologicznych prognozuje się dalsze zmniejszanie emisji 

zanieczyszczeń wód ze źródeł komunalnych i przemysłowych. W mniejszym stopniu nastąpi 

redukcja zanieczyszczeń generowanych przez gospodarstwa domowe z uwagi na 

skanalizowanie wszystkich wsi w gminie.   
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Zmiany zachodzące w środowisku biotycznym     

    Wymienione niekorzystne zmiany środowiska nieożywionego wywołują konsekwencje w 

przyrodzie ożywionej. W obszarach łąkowych pogarszanie warunków wodnych będzie z 

różnym nasileniem skutkowało zanikiem wilgotnych ekosystemów łąkowych na rzecz upraw 

ornych lub zalesień oraz ubożeniem gatunkowym flory i fauny hydrofilnej (m.in. zanik 

siedlisk łęgowych, łąk wilgotnych, zmniejszenie bioróżnorodności).        

    Powyższa sytuacja, dotycząca zmniejszenia udziału łąk wilgotnych kosztem gruntów 

ornych dotyczy także całej dolin Odry, Brynicy i ich dopływów w granicach gminy. 

Stwierdzane w zasięgu doliny Brynicy i w obrębie terasy zalewowej Odry, występowanie 

przed kilkunastoma laty siedlisk łąkowych, obecnie ogranicza się do mniejszych areałow na 

siedliskach najbardziej wilgotnych (starorzecza), gdzie uprawa jest utrudniona, a także do 

wąskiej strefy przykorytowej, gdzie dodatkowo utrzymują się dość luźne i średnio zwarte 

zakrzewienia i zadrzewienia łęgowe. W konsekwencji funkcjonalność gospodarcza i 

ekologiczna doliny Odry i Brynicy została prawdopodobnie obniżona. 

    Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast zwiększenie w ostatnim ćwierćwieczu powierzchni 

leśnych. Głównie następuje to w wyniku zalesiania nieużytków, a także terenów siedliskowo 

zdewastowanych, które były poddawane rekultywacji bądź samoczynnemu zadrzewieniu. 

Dotyczy to przede wszystkim wschodnich fragmentów gminy.  

   W środowisku biotycznym obszaru studium zachodzą i będą się pogłębiały zmiany 

wywołane przemianami strukturalnymi w rolnictwie. Przejawiają się one stopniowym 

zaniechaniem użytkowania rolniczego na mało żyznych gruntach V - VI klasy, dominujących 

w gminie. Na nieuprawianych gruntach ornych, niekoszonych i nie wypasanych użytkach 

zielonych obserwuje się spontaniczne procesy sukcesji naturalnej, zmierzające do 

ukształtowania się inicjalnej roślinności leśnej. 

     Przekształcenia i degradacja antropopresyjna środowiska w obszarze opracowania 

postępują od średniowiecza i prawdopodobnie pod koniec XX w. osiągnęły już stan stabilny 

wraz ze szczytową intensyfikacją upraw rolnych w rolnictwie i upraw leśnych. Obecnie, obok 

dalszej intensyfikacji i koncentracji produkcji rolniczej można prognozować stopniowe 

zmiany związane z nieuchronnym rozwojem pozarolniczych dziedzin gospodarki, wraz ze 

wszystkimi konsekwencjami środowiskowymi. W niedalekiej perspektywie czasowej 

przewiduje się dalszy rozwój zabudowy przemysłowej w Dobrzeniu Wielkim, na peryferiach 

Dobrzenia Małego oraz Chróścic, związany nieuchronnie z negatywnymi, chociaż 

mniejszymi niż w przeszłości skutkami środowiskowymi. 

 
 

6.0 STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR     

KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

 

6.1. Rys historyczny osadnictwa w gminie Dobrzeń Wielki 

Badania archeologiczne prowadzone w gminie i jej sąsiedztwie wskazują, że pierwsi ludzie 

pojawili się około 8000 – 4500 lat p.n.e. tj. w okresie mezolitu epoki kamiennej w okolicach 

Krzanowic. Odnaleziono tutaj odłupki krzemienne, który był wówczas podstawowym 

surowcem do produkcji narzędzi. 
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Dopiero z następnego okresu epoki kamiennej – neolitu (4500 – 1800 lat p.n.e.) - pochodzi 

większa ilość odnalezionych śladów osadnictwa. Są to liczne narzędzia kamienne, ułamki 

naczyń odkryto w rejonie Dobrzenia Małego i Chróścic. Rozkład znalezisk wytycza szlak 

wędrówek plemion z terenów naddunajskich w kierunku Dolnego Śląska. 

Wzrost znalezisk archeologicznych z następnej epoki – brązu (1800 – 700 lat p.n.e.) - 

potwierdza rozwój osadnictwa w dolinie rzeki Odry, szczególnie przy ujściu Małej Panwi. 

Odnalezione przedmioty: narzędzia i naczynia pochodzące z osad i cmentarzysk ciałopalnych, 

wskazują na dominację kultury łużyckiej na tym terenie. Do najważniejszych należy zaliczyć 

odkrycie na terenie Dobrzenia Małego cmentarzyska ciałopalnego z 252 grobami, a także 

mniejszych cmentarzysk ciałopalnych na terenie Dobrzenia Wielkiego. 

Następne znaleziska z terenu gminy pochodzą dopiero z okresu wpływów rzymskich (0 – 

375 r. n.e.), gwałtownej ekspansji gospodarczej i kulturalnej Cesarstwa Rzymskiego na tereny 

środkowej Europy. Środkową część ziem polskich zamieszkiwała wówczas ludność kultury 

przeworskiej. Na Opolszczyźnie wydzielono 6 skupisk osadniczych, w tym jedno z większych 

obejmowało obecne tereny gminy Dobrzeń Wielki. Osady kultury przeworskiej odkryto w 

Chróścicach i Dobrzeniu Małym. W miejscu obecnej Elektrowni Opole (tuż za granicą gminy 

po stronie miasta Opola) odkryto pozostałości 40 budynków mieszkalnych, zabudowań 

gospodarczych, pieców dymarkowych i innych obiektów związanych z wytopem żelaza, 

spichlerz ziemny, piec kuchenny i różnego rodzaju jamy zasobowe i odpadowe. Osada ta 

zajmowała powierzchnię około 2 hektarów, a rozmieszczenie budynków nie odbywało się 

według jakiegoś wcześniej ustalonego planu. Z tej osady pochodzą, znalezione po raz 

pierwszy na terenie Polski, dwa żelazne kilofy i przebijak, służące do wykuwania rudy i 

rozbijania kloców żelaza. W Dobrzeniu Małym i Chróścicach znaleziono także pochodzące z 

tego okresu cmentarzyska.  

Ślady pojawienia się w Europie we wczesnym średniowieczu nowego ludu koczowniczego 

– Awarów – odnajdujemy również na terenie Polski. Do nich zaliczyć należy odnalezione na 

terenie Dobrzenia Małego okucie do pasa. Z tym okresem należy też wiązać przybycie 

Słowian. Jednym z ciekawszych śladów ich obecności jest cmentarzysko szkieletowe odkryte 

w pobliskich Krzanowicach. 

Osadnictwo wczesnośredniowieczne zaczęło rozwijać się stosunkowo wcześnie, bo w X 

wieku, głównie w okolicach Odry. Na przestrzeni XIII-XIV wieku lokowano większość 

istniejących dzisiaj wsi. Wówczas miały one charakter rolniczy i stanowiły własność 

książęcą. Najbogatszymi i największymi wsiami kmiecymi były Chróścice i Dobrzeń Wielki. 

W obecnej   zabudowie każdej z tych wsi można jeszcze dziś wyróżnić genetyczny układ 

wiejski, z charakterystyczną zabudową rolniczą pochodzącą z okresu XVIII-XIX wieku, 

kiedy to dokonano wymiany zabudowy drewnianej na murowaną. 

Kup pochodzi z okresu kolonizacji niemieckiej z końca XVIII wieku. Zostało założone jako 

tzw. kolonia fryderycjańska i miało charakter osady rzemieślniczej. Kup jest przykładem 

układu radialnego, opartego o kolisty plac, położony na skrzyżowaniu dróg z Opola do 

Pokoju i Brynicy, wzorowanego na planach wsi Pokój.  

Wsie o rodowodzie średniowiecznym reprezentują dwa podstawowe układy przestrzenne: 

• układ ulicowy lub ulicowo placowy (Chróścice, Dobrzeń Mały)  

• układ owalnicy (Dobrzeń Wielki). 

Id: 12CD2185-0AD5-4993-9501-E041F51B9665. Projekt Strona 68



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZEŃ WIELKI  

 

69 

 

Dobrzeń Wielki i Chróścice na przestrzeni XIX i XX w. znacznie się rozrosły i pojawiło się 

tu wiele przysiółków i uliczek tworzących nieregularne układy. W historycznym procesie 

rozwoju największe wsie Gminy Dobrzeń Wielki, wraz ze zmianą swoich funkcji, 

wzbogacone zostały o zespoły zabudowy robotniczej, posiadające jednorodne cechy 

przestrzenne. W Dobrzeniu Wielkim z chwilą realizacji linii kolejowej i stoczni rzecznej, 

powstały towarzyszące im osiedla zabudowy robotniczej.  

 

6.2. Rys historyczny wsi 

Dobrzeń Wielki położony jest w centralnej części gminy. Pierwsza wzmianka o osadzie 

pojawia się w dokumentach pisanych z 1224 r., gdzie wieś figuruje jako Dobren. Nazwa 

pochodzi od przymiotnika "dobry” i oznacza urodzajną glebę, dobrą ziemię.  

    Pierwotna osada, lokowana na prawie polskim, stanowiła własność książęcą. W 1279 r. 

lokowano ją powtórnie na prawie niemieckim, korzystniejszym dla jej mieszkańców. W 1325 

r. osada oddana została klasztorowi w Czarnowąsach. Około 1330 r. utworzono w niej własną 

parafię i wybudowano kościół.  

    W chwili lokacji na prawie niemieckim Dobrzeń Wielki liczył nie więcej niż 20 kmieci i 

zagrodników. Do połowy XVI w. wieś rozwijała się powoli, w 1534 r. mieszkało w niej 21 

kmieci. Szybki wzrost liczby mieszkańców nastąpił dopiero w XVIII w. W 1842 r. 

zamieszkiwało we wsi 39 kmieci (bogatych chłopów), 23 zagrodników (chłopów 

małorolnych) i 9 chałupników (biedota wiejska), ale także trzech kowali, dwóch kołodziei, 

dwóch tkaczy, trzech młynarzy, dwóch piekarzy, trzech rzeźników, jeden majster budujący 

barki i ośmiu matackarzy spławiających drewno. Pod koniec XIX w rozpoczyna się we wsi 

rozwój przemysłu. W 1890 r. otwarto w Dobrzeniu Wielkim cegielnię. Rok ten 

zapoczątkował także proces wymiany zabudowy drewnianej na murowaną. W 1903 r Józef 

Mehl wybudował we wsi stocznię wytwarzającą barki rzeczne, a w 1912 r. przemysłowiec 

Gunter fabrykę włókienniczą.  

    Wieś szybko zyskała charakter ponadlokalny. Świadczą o tym realizowane obiekty 

usługowe. W 1932 r. obok nowego kościoła parafialnego, wybudowano Klasztor 

Franciszkanek, sprawujących opiekę nad starcami i ludźmi niepełnosprawnymi. W 1951 r. 

otwarto we wsi Liceum, w 1950 r - kino "Włókniarz", a w 1954 r. - dom towarowy.  

Lata sześćdziesiąte charakteryzował dalszy rozwój przemysłu i zakładów rzemieślniczych 

zatrudniających ogółem 1034 osoby. Na podstawie decyzji rządowych, w latach 

siedemdziesiątych, rozpoczęto budowę Elektrowni "Opole", która wywarła zasadniczy wpływ 

na zmiany gospodarcze i społeczne zachodzące we wsi.  

    Pierwsza osada wywodząca się z okresu wczesnośredniowiecznego powstała w 

południowej części dzisiejszej zabudowy rejonu ulic Strzelców Bytomskich, Opolskiej i 

Powstańców Śląskich. Genetyczne siedlisko wsi otrzymało układ ulicówki placowej lub 

owalnicy opartej o dawny handlowy szlak "wołowy" (dzisiejsza ulica Opolska - Strzelców 

Bytomskich w kierunku Chróścic). W centrum osady występował układ dwudrożny, o 

skrzywionej w kierunku północnego-zachodu osi, nawiązującej do przebiegu cieku wodnego. 

Wrzecionowato prowadzone po jego obu stronach ulice zabudowano ciasno od strony 

zewnętrznej dwoma pasami zagród kmiecych. Zachowana tam do dzisiaj zabudowa pochodzi 

z XIX w. W trakcie wymiany zabudowy drewnianej na murowaną, powtórzono wcześniejszy 
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układ zagrody. Działki siedliskowe o kształcie wydłużonego prostokąta przylegają krótszym 

bokiem do ulic wiejskich zaznaczających w środku niezabudowany pierwotnie plac zwany 

"nawsiem". Charakterystyczna dla tej części wsi jest dominacja funkcji rolniczej oraz typowe 

regularne rozplanowanie zagrody. W zachodnim narożniku działki siedliskowej usytuowany 

jest szczytem do drogi budynek mieszkalny, posiadający wejście od strony podwórza. 

Oddzielony jest on od ulicy tylko niewielkim ogródkiem i płotem z bramą wjazdową 

pośrodku. Przeważnie łączy się on z pomieszczeniami gospodarczymi (częścią inwentarską). 

W głębi działki, na jej pograniczu z terenami rolnymi właściciela, usytuowana jest 

wolnostojąca przejezdna stodoła, zamykająca plan zabudowy zagrody w kształt litery „L".  

W środkowej części wewnętrznego placu wiejskiego usytuowano kościół. Prawdopodobnie 

bardzo wcześnie zlokalizowano całkowicie poza zabudowaniami cmentarz parafialny. Do 

dzisiaj znajduje się on wraz z drewnianym XVI wiecznym kościołem odpustowym, ok. 1500 

m od osady wczesnośredniowiecznej.  

O cmentarzu w Dobrzeniu Wielkim przy kościele św. Rocha   znajduje się wzmianka w 

sprawozdaniu kanonicznym z 1687 roku. W późniejszym okresie zaszła potrzeba jego 

powiększenia, czego dokonano w 1910 roku. Na zewnątrz cmentarza, na zapleczu jej 

kaplicy, w dniu 14 czerwca 1930 roku poświęcono pomnik ku czci poległych w I wojnie 

światowej. W latach 90- tych pomnik odnowiono i dołączono napis o poległych w czasie II 

wojny światowej. W 1950 cmentarz został powiększony o jedną morgę. Zachowana została 

pamiątkowa tablica nagrobna królewskiego leśniczego z 1891 roku i cokół z datą śmierci z 

1921 roku. 

   Z czasem „nawsie" zostało zapewne zabudowane budynkami chałupników, a dzisiaj 

dominuje tu zabudowa jednorodzinna. Ta genetycznie pierwotna część wsi wraz z zabudową 

z XIX w o regularnym układzie przestrzennym (obecnie nie zawsze o jednolitych cechach 

zabudowy) posiada wraz z cmentarzem parafialnym największą wartość kulturową.  

    Poza pierwotny układ przestrzenny wieś zaczęła wychodzić około XVI w, głównie wzdłuż 

dróg prowadzących do Opola i Namysłowa. Dominowała tam (obecnie w dużym stopniu 

przekształcona) zabudowa rolnicza. Ze względu jednak na panujące gorsze warunki 

gruntowo-wodne bardzo długo nie przybierała formy zwartej. Dzisiaj częściej też spotykamy 

tutaj typ zagrody rolno-robotniczej o niewielkich gabarytach działki siedliskowej, budynków 

mieszkalnych i gospodarczych oraz zabudowę jednorodzinną.  

Wraz ze zmianami w strukturze zawodowej ludności wsi pojawił się nowy typ zabudowy. 

Powstanie na początku tego wieku zabudowy rolno-robotniczej i robotniczej wiąże się z 

realizacją we wsi dużych zakładów przemysłowych. Pierwszy zespół zabudowy tego typu 

usytuowany został w pobliżu stoczni, drugi w sąsiedztwie dworca kolejowego i cmentarza, 

trzeci najmłodszy w pobliżu Domu Pomocy Społecznej „Caritas”. Zabudowę tę cechuje 

większa swoboda w kształtowaniu przestrzeni, oszczędność wykorzystania terenu oraz typ 

domu o cechach miejskich. Zabudowę rolno-robotniczą spotyka się w najstarszym zespole –  

usytuowanym przy stoczni.  

    Wszystkie pozostałe ulice wiejskie nie posiadają jednolitego charakteru zabudowy, nie 

można więc mówić o dominujących cechach i ładzie przestrzennym, nawet w obrębie 

poszczególnych zespołów.  
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Dzisiejsze rozplanowanie wsi stanowi klasyczny przykład wielodrożnicy z wyraźnie 

zachowanym genetycznym układem zabudowy. Pozostałe układy proste wchodzące w jego 

skład posiadają odmienne cechy przestrzenne, genezę i funkcje.  

 

Dobrzeń Mały Pierwsza wzmianka w zachowanych dokumentach pochodzi z 1228 r. Wieś 

już wówczas należała do klasztoru w Czarnowąsach. Nazwa jej oznacza "dobrą ziemię". Jest 

pochodzenia wczesnośredniowiecznego, w 1328 r. była lokowana na prawie niemieckim jako 

wieś kmiecia. Dopiero dokumenty z XVIII w wspominają o istnieniu we wsi folwarku 

klasztornego. W latach lokacji była niewielka i liczyła około 10 kmieci. Jeszcze w 1722 r. 

zamieszkiwało ją tylko 14 kmieci, 1 zagrodnik i sołtys. Dopiero pod koniec XIX w we wsi 

były 83 domy mieszkalne, w których mieszkało 509 osób. 

Trudno jest obecnie opisać formę genetyczną, na którą nałożony zastał XIX wieczny 

ulicowy układ przestrzenny. Można wnioskować, że pierwotna osada o funkcji rolniczej 

usytuowana była w zachodniej części obecnej zabudowy wiejskiej. Do dzisiaj bowiem 

dominuje tu zabudowa zagrodowa.  Zabudowa usytuowana była tylko po jednej stronie drogi 

wiejskiej, biegnącej na skraju korytarza Odry i wyżej położonych pól. Dopiero z czasem po 

drugiej stronie lokalizowano zabudowę zagrodników i chałupników w miejscach, gdzie 

pozwalały na to warunki naturalne. Działki siedliskowe kmieci przylegały do drogi swoim 

krótszym bokiem od północnej strony. Obecnie na długim odcinku południową jej krawędź 

stanowi żelbetowy wał przeciwpowodziowy i zieleń niezorganizowana.  

Układ zabudowy w obrębie działek siedliskowych pochodzi z XIX w. Powtarza on jednak 

zasady wcześniejsze. Typowa zabudowa działki siedliskowej wygląda podobnie jak w 

Dobrzeniu Wielkim. Budynki mieszkalno – inwentarskie usytuowane są przy zachodniej 

granicy działki, szczytem do drogi. Wszystkie są murowane, otynkowane i kryte dachem 

dwuspadowym. Obecnie niektóre z nich jest w złym stanie technicznym. Układ przestrzenny 

zabudowy ul. Odrzańskiej, można zaliczyć do grupy najlepiej zachowanych historycznie 

układów przestrzennych na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Wschodnia część wsi powstała w 

XX w i stanowi zespół zabudowy robotniczej o funkcji czysto mieszkaniowej. I tutaj 

zabudowa zachowuje jednolite, charakterystyczne dla całości cechy. 

 

Chróścice wzmiankowane były w dokumentach po raz pierwszy w 1258 r. jako Croscice, 

później w 1286 r. jako Croscez, następnie jako Schrosczutz, a w okresie III Rzeszy nazywała 

się Rutenu. Nazwa wsi pochodzi od wyrazu „chróst” oznaczającego zarośla wiklinowe. Od 

czasów lokacji była własnością książęcą i jako jedyna ze starych wsi gminy nie należała 

nigdy do dóbr klasztoru w Czarnowąsach. Była osadą o charakterze rolniczym, liczącą ponad 

20 kmieci. Rozwój przestrzenny i demograficzny wsi był szybki. W 1534 r. w liczyła 26 

kmieci i zagrodników, w 1783 r. - 36 kmieci, 26 zagrodników i 23 chałupników, a łączna 

liczba mieszkańców wynosiła 717 osób. Pojawili się pierwsi rzemieślnicy: kowal, piekarz i 

karczmarz.  

   Od 1842 r. coraz większą rolę w dochodach mieszkańców odgrywało przetwarzanie 

wikliny. Prawdopodobnie w tym okresie powstały też przysiółki folwarczne: Babi Las i 

Ostrówek oraz ulicowe: Dąbrowa i Kwaśno. Miały one charakter rolniczy. W 1804 r. we wsi 

wzniesiono na miejscu starego drewnianego, murowany kościół parafialny. Nową szkołę 

wybudowano w 1905 r. a uczęszczało do niej ok. 300 uczniów. Istniejący dzisiaj układ 
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przestrzenny wsi należy zaliczyć do wielodrożnego. Jest on nieregularny i złożony z wielu 

nawarstwień. Wyróżnić jednak można w nim jednostki morfologiczne, odmienne pod 

względem genezy i funkcji, a co za tym idzie pod względem cech przestrzennych i rodzaju 

zabudowy.  

   Pierwotna, najstarsza osada rolnicza pochodząca z okresu wczesnośredniowiecznego, 

powstała wzdłuż dzisiejszej ulicy Powstańców i miała układ ulicowo – placowy. Wzdłuż 

szerokiego pasa ulicznego zwanego we wsi "zajazdem" sytuowano zwarcie prostokątne 

działki siedliskowe. Zachowana do dzisiaj zabudowa jak i jej układ w zagrodzie mają 

rodowód XIX – wieczny, chociaż prawdopodobnie powtarza zasady wcześniejsze. Zarówno 

wielkości działek jak i gabaryty zabudowy rolniczej świadczą o zamożności byłych 

właścicieli.  

   Zagrody położone po obu stronach drogi wiejskiej oddzielone były od niej pasem zieleni. W 

granicy działki siedliskowej usytuowany jest szczytem do drogi budynek mieszkalny, który 

przeważnie łączony był z częścią inwentarską. W głębi działki, na jej pograniczu z terenami 

rolnymi właściciela zlokalizowana jest przejezdna stodoła.  

   Od zasady sytuowania budynków szczytem do drogi odstępowano tylko w przypadku 

realizacji obiektów publicznych. Złamanie zasady nadawało im większą rangę i czyniło je 

widocznymi w zabudowie.  

    Domy mieszkalno – inwentarskie są murowane, otynkowane, z ozdobnym szczytem od 

strony drogi, o dachu dwuspadowym, krytym dachówką. Obecnie oprócz starych domów 

istnieją nowobudowane, zachowujące formę pierwotną, chociaż nie we wszystkich 

przypadkach.  

    Ta genetycznie pierwotna część wsi z zabudową z XIX w, o regularnym układzie 

przestrzennym i jednolitych cechach zabudowy, stanowi najlepiej zachowany na terenie 

gminy stary układ przestrzenny. Wymaga więc szczególnej ochrony i ostrożności przy 

podejmowaniu decyzji i przestrzennych.   

 

   Kup. Wieś istniała według dokumentów w 1608 r. Jej pierwotna nazwa „Kupy” pochodzi od 

wyrazu „kupa, stos, sterta". W 1781 r. powstała w niej kolonia fryderycjańska - Nowe Kupy.  

Miała być ona osadą wzorcową. Plan zabudowy opracował architekt Pohlman39.  

   Samą wieś wybudowano w latach 1780 - 1782. Do dzisiaj zachowuje ona pierwotny układ 

zabudowy. Ośrodkiem założenia jest kolisty plac położony na skrzyżowaniu dróg z Opola do 

Pokoju i Brynicy 

Na środku placu prawdopodobnie znajdował się budynek administracyjny, po bokach 

którego wzniesiono budynki mieszkalne dla urzędników.  

Na zewnętrznym obwodzie zbudowano 12 domów dla kolonistów. Zabudowę osady 

uzupełniały budynki browaru, gorzelni, aresztu, kuźni, zajazdu oraz kościoła ewangelickiego, 

usytuowanego poza obrębem założenia. Większość tych budynków przekształcono w XIX i 

XX w. W czasie II wojny światowej została zniszczona wewnętrzna zabudowa placu.  

 

                                                      

39 Założenie urbanistyczne wsi Kup. Domena publiczna, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20264567 
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Dokumenty z 1784 r wspominają także o istniejącym we wsi zamku, który do dzisiaj się nie 

zachował. Osada nie miała charakteru rolniczego. Osiedlali się w niej rzemieślnicy: kowal, 

cieśla, szewc, krawiec, karczmarz, tkacz, ogrodnik, łaziennik oraz chirurg, pastor, nauczyciel i 

4 urzędników.  

Stare Kupy, prawdopodobnie usytuowane w pobliżu dzisiejszego Nadleśnictwa, połączono 

z Nowymi Kupami w 1861 r. Wcześniej, w 1845 r., Stare Kupy posiadały 31 domów, młyn, 

wiatrak, nadleśnictwo i hutę szkła, a Nowe - pocztę, zarząd domen, sąd, kościół ewangelicki, 

szkołę i 34 domy. Nowy kościół katolicki powstał w 1897 r.  

Zachowany radialny układ przestrzenny jest jednym z niewielu na Opolszczyźnie. Wymaga 

odnowy i ustalenia zasad jego rewaloryzacji.  

 

6.3. Zasoby kulturowe prawnie chronione i wymagające ochrony  

Największą część obiektów zabytkowych w 

gminie Dobrzeń Wielki stanowią obiekty 

sakralne. We wszystkich wsiach znajdują się 

kościoły zabytkowe lub posiadające elementy 

zabytkowe (Chróścice -1 kościół, Dobrzeń 

Wielki – 3, Kup – 2). Najcenniejszym i 

jednym z najstarszych zachowanych zabytków 

kultury na terenie Gminy jest kościół 

odpustowy p.w. Św. Rocha w Dobrzeniu 

Wielkim, który zbudowany został około 1658 

Id: 12CD2185-0AD5-4993-9501-E041F51B9665. Projekt Strona 73



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZEŃ WIELKI  

 

74 

 

r. Kościół został gruntownie odnowiony lub przebudowany w 1752 r., a następnie odnawiany 

w latach 1928, 1958 oraz ostatnio w 2006 r. Usytuowany jest w północnej części wsi na 

naturalnym wzniesieniu, zwrócony prezbiterium ku północy. Kościół jest drewniany o 

konstrukcji zrębowej. Posiada krótkie prezbiterium zamknięte trójbocznie, do którego od 

wschodu przylega zakrystia. W przejściu od prezbiterium ze skośnymi ścianami posiada 

szerszą nawę prostokątną. Wnętrze nakryte jest stropem płaskim. Chór muzyczny z częścią 

środkową występującą ku przodowi jest wsparty na czterech słupach. W zakrystii oraz w 

ścianach bocznych nawy są prostokątne odrzwia. W wejściach bocznych do nawy wstawione 

są drzwi klepkowe, ćwiekowane. Na zewnątrz kościół otoczony jest sobotami wspartymi na 

słupach z zastrzałami. Wokół zamknięcia 

prezbiterium soboty są nieco wyższe, zaszalowane 

i tworzą składzik. W elewacji frontowej od 

południa, ponad sobotami, znajduje się ganek 

wsparty na czterech słupach, mieszczący dostęp 

do chóru muzycznego.  

Kościół ma kryte gontem dachy siodłowe oraz 

pulpitowe. Ołtarz główny jest barokowy z ok. 

1700 r. W centralnej części ołtarza znajduje się 

współczesny, przemalowany obraz Adoracji Św. 

Rocha otoczony ramą o bogatej dekoracji akantowej z rzeźbami świętych i aniołów oraz w 

zwieńczeniu z rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ołtarze boczne, również barokowe, 

powstały w II połowie XVII w. Barokowa ambona z początku XVII w. posiada bogatą 

dekorację akantową z rzeźbami czterech ewangelistów, powyżej znajduje się rzeźba 

Dzieciątka Jezus na globie ziemskim w otoczeniu aniołów.  

Wokół kościoła p.w. Św. Rocha usytuowany jest cmentarz otoczony ogrodzeniem z cegły, 

w którym znajdują się kaplice – Stacje Drogi Krzyżowej, zaś od strony południowo-

zachodniej znajduje się murowana brama. Cały teren jest obficie zadrzewiony starodrzewem. 

Dojście do kościoła i główne alejki cmentarne wyłożone są kostką granitową, harmonizującą 

z drewnianą bryłą kościoła. 

 

Dawny kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny w Dobrzeniu Wielkim był wzmiankowany 

już w 1325 r. Stojący do dziś w tym miejscu kościół zbudowany został w 1842 r., z 

zachowaniem dolnych partii murów wieży wzniesionej w XV lub XVI wieku. Kościół w stylu 

neogotyckim, murowany jest z cegły i otynkowany (oprócz najstarszych fragmentów murów). 

Prezbiterium zbliżone jest do kwadratu. Znacznie szerszy korpus kościoła pierwotnie był 

trójnawowy, czteroprzęsłowy, z wieżą zajmującą częściowo pierwsze przęsło nawy 

południowej. Od zachodu znajduje się obszerna przybudówka, mieszcząca obecnie zaplecze 

Stacji Opieki "Caritas". Dachy kościoła są siodłowe, kryte dachówką, natomiast wieża obita 

blachą, z najwyższą kondygnacją nadbudowaną w 1842 r., zwieńczona jest iglicą. W murze 

otaczającym kościół od wschodu znajduje się brama barokowa z 2 połowy XVII wieku, 

murowana i otynkowana, z półkoliście zamkniętą arkadą ujętą pilasterkami, zwieńczona 

podwójnym gzymsem, ponad którym znajduje się szczycik z uproszczonych wolut, 

flankowany dwiema obeliskowymi sterczynami. Nowy, murowany kościół parafialny p.w. 
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Św. Katarzyny zbudowany został w 1934 r. Wewnątrz znajduje się barokowa rzeźba Św. 

Sebastiana z XVIII wieku. 

 

Kościół parafialny p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Chróścicach wzmiankowany był w 1687 r. 

jako kościół filialny Siołkowic. W otoczeniu kościoła położone są trzy kwatery cmentarne z 

nielicznymi nagrobkami i układem ścieżek. Obecny kościół zbudowany został około 1804 r., 

a rozbudowany w latach 1936-1937 w formie trójnawowej bazyliki. Z poprzedniego kościoła 

barokowo - klasycystycznego zachowała się wieża z przybudówkami po bokach. Wewnątrz 

znajduje się ołtarz główny neobarokowy i tabernakulum barokowe z XVIII wieku. Oprócz 

tego w kościele znajdują się: 

–  rzeźby w ołtarzu głównym świętych Mikołaja i     Pawła, późny barok, k. XVIII w. wys. 

ok. 160 cm, 

 ołtarz boczny p.w. Matki Boskiej Bolesnej, barok, 1 poł. XVIII w wys.: 180 cm, 

 ołtarz boczny p.w. św. Józefa, barok, l poł. XVIII w. wys. 170 cm; z obrazem - Św. 

Józef z Jezusem, pocz. XX w., 

 ambona, eklektyzm, l. 30 XX w. wys. ok. 400 cm, 

 chrzcielnica, klasycyzm, pocz. XIX w. wys. 130 cm, 

 lichtarz na paschał, w tradycji baroku, l poł. XIX w. wys. ok.150 cm, 

 rzeźba - Św. Józef z Dzieciątkiem, późny barok, k. XVIII w. wys. 130 cm, 

 rzeźba - Archanioł Michał, eklektyzm, ok. poł. XIX w. wys. ok. 120 cm, 

 rzeźba - św. Jan Nepomucen, eklektyzm, 1926 r. wys. ok. 150 cm, 

 rzeźba - św. Jerzy, eklektyzm, wys. 130 cm, 

 rzeźba - św. Jadwiga Śląska, eklektyzm, 1926 wys. 130 cm, 

 rzeźba św. Stanisław Kostka, eklektyzm, wys. ok. 100 cm, 

 rzeźba - św. Roch, eklektyzm, wys. 130 cm, 

 rzeźba - św. Juda Tadeusz, eklektyzm, wys. ok. 90 cm, 

 rzeźba - św. Teresa od Dzieciątka Jezus, eklektyzm, wys. 130 cm, 

 rzeźba - Niezidentyfikowany święty, eklektyzm, wys. 130 cm, 

 rzeźba - Archanioł Rafał z Tobiaszem, eklektyzm, wys. ok.120 cm, 

 rzeźba - Matka Boska Fatimska, eklektyzm, wys. 120 cm. - rzeźba - Jezus z Gorejącym 

Sercem, eklektyzm, wys. 120 cm, 

 rzeźba - św. Anna nauczająca Marię, eklektyzm, wys. 130 cm, 

 rzeźba - św. Florian, eklektyzm, ok. poł. XIX w. wys. 130 cm, 

 rzeźba - św. Barbara, eklektyzm, ok. poł. XIX w., wys. 130 cm, 

 rzeźba - św. Elżbieta Węgierska, eklektyzm, ok. poł. XIX w. wys. 130 cm, 

 rzeźba - Krucyfiks, eklektyzm, pocz. XX w. wys. 250 cm, 

 zespół malowideł: Św. Jadwiga przed krzyżem, Pokłon Pasterzy, Chrystus Salvator i 

Zesłanie Ducha Świętego, l. 30 XX w. polichromia na tynku - zespół 4 plafonów, 

 zespół płaskorzeźb - Stacje Drogi Krzyżowej, 14 szt., ekspresjonizm, obramienie 

neobarokowe, l. 30 XX w. wym.: 93 x 70 cm, obramienie, wys. 133 cm. 
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Kościół parafialny p.w. Św. Jerzego w Kup                    

murowany, z cegły, wzniesiony został w latach 1897-98. W 

kościele znajduje się prospekt organowy (eklektyzm) o 

cechach neogotyckich z pocz. XX w. wraz z instrumentem z 

ok. 1900 r. 

W tym samym czasie prawdopodobnie powstał cmentarz 

urządzony na obrzeżach wsi od strony zachodniej, w 

zacisznym miejscu pod lasem. Jest tu też tablica 

pamiątkowa z nazwiskami ofiar II wojny światowej. 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                               

Niedaleko od kościoła parafialnego 

znajduje się kościół poewangelicki, 

obecnie p.w. Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy. Początki kościoła 

ewangelickiego sięgają roku 1780, a 

funkcjonował on do 1945 r. Obecnie jest 

kościołem katolickim i pełni funkcję kaplicy pogrzebowej. W Kup, przy ul. Brynickiej mieści 

się cmentarz ewangelicki, nieczynny od 1945 roku – jest ogrodzony i uporządkowany.   

Najstarsza płyta nagrobkowa ma datę 1786 r. 

                                        

W poszczególnych miejscowościach istnieją liczne kapliczki, które zostały posadowione 

najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych lub przy drogach polnych.  

Są to zazwyczaj budowle jednokondygnacyjne, murowane, założone na planie prostokąta, 

zwieńczone daszkiem dwuspadowym lub czterospadowym. Większość z nich datowana jest 

na przełom XIX i XX w. Starsze są zazwyczaj otynkowane, a pochodzące z okresów 

późniejszych wykonane są z cegły o podwyższonej jakości i nieotynkowane. 

  

   Najstarsza barokowa kapliczka posiadająca w belkowaniu 

zaznaczoną datę budowy pochodzi z 1722 r. i znajduje się w 

Chróścicach. Wewnątrz znajduje się rokokowa rzeźba św. Jana 

Nepomucena z II połowy XVIII w.  

   Inną grupę kaplic stanowią kapliczki – dzwonnice o zwartej 

bryle, posiadające 3 lub 4 zwężające się kondygnacje, 

zazwyczaj oddzielone gzymsami lub uskokami, zwieńczone 

wieżyczką i otynkowane. Do tego typu należy kapliczka w 

Chróścicach przy ul. Babilas. Wyjątek stanowią kaplice w 

Dobrzeniu Małym – kaplica przy ul. Odrzańskiej jest niska, 

dwukondygnacyjna, a druga w przysiółku Otok – wykonana z 
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cegły – jest wysoka, ale nieotynkowana. We wnękach kaplic znajdują się rzeźby i obrazy 

świętych; najstarsze pochodzą z przełomu XVIII i XIX wieku. Odmienną grupę stanowią 

stojące na postumentach figury świętych – Jana Nepomucena w św. Rocha w Dobrzeniu 

Wielkim. 

 

Zabytki – gmina Dobrzeń Wielki  

Lp Obiekt Adres Własność Uwagi 

1. 
Kapliczka Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 

przy wyjeździe z 

Chróścic w kierunku 

Opola – przedłużenie 

ulicy 1 Maja 

prywatna  

2. Kapliczka 
Chróścice 

ul. Korfantego 30 
prywatna  

3. Kapliczka 
Chróścice 

ul. Korfantego 25 
prywatna  

4. Młyn – zabudowania 
Chróścice 

ul. Młyńska 7 

prywatna 

 
 

5. 
Kapliczka Matki Boskiej 

Bolesnej 

Chróścice 

ul. Powstańców 13 
prywatna  

6. Budynek - dawny zajazd 
Chróścice 

ul. Powstańców 19 
prywatna  

7. 
Budynek mieszkalny i 

zabudowania gospodarcze 

Chróścice 

ul. Powstańców 25 
prywatna  

8. Budynek mieszkalny 
Chróścice 

ul. Powstańców 27 
prywatna  

9. Budynek mieszkalny 
Chróścice 

ul. Powstańców 29 
prywatna  

10. Dawna plebania 
Chróścice 

ul. Powstańców 5 
wyznaniowa  

11. 
kościół parafialny pw. św. 

Jadwigi 

Chróścice, ul. 

Powstańców 5 
wyznaniowa  

12. kapliczka św. Michała 

Chróścice przy 

wyjeździe z Chróścic w 

kierunku Brzegu - 

przedłużenie ulicy 

Dąbrowa 

prywatna  

13. Kapliczka Matki Boskiej 
Chróścice 

ul. Dąbrowa 3 
prywatna  

14. 
Kapliczka Matki Boskiej 

Niepokalanie Poczętej 

Chróścice ul. Bolesława 

Kośnego 
komunalna  

15. Kapliczka św. Urbana 
Chróścice ul. Bolesława 

Kośnego 
prywatna  

16. 
Kapliczka Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 
Chróścice ul. Babilas 28 prywatna  

17. Kapliczka Matki Boskiej Chróścice ul. Babilas 34 prywatna  

18. Kaplica - dzwonnica Chróścice ul. Babilas prywatna  

19. Kapliczka św. Rocha Chróścice ul. Odrzańska prywatna  

20. 
Kapliczka św. Jana 

Nepomucena 
Chróścice ul. 1 Maja komunalna  

21. 
Kapliczka Matki Boskiej 

Częstochowskiej 

Chróścice ul. 

Powstańców 54 
prywatna  
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22. 
Budynek gospodarczy przy 

Gajówce 

Chróścice ul. Augusta 

Kośnego 
państwowa  

23. Budynek mieszkalny 
Chróścice ul. 

Powstańców 46 
prywatna  

24. 
Dawny budynek straży 

pożarnej 
Kup ul. Rynek komunalna  

25. 

Kościół ewangelicki, 

obecnie kaplica rzym.-kat. 

pw. św. MB Nieustającej 

Pomocy, z 1894 r 

Kup, ul. 1- go Maja wyznaniowa 

Nr wpisu do rejestru 

zabytków 147/2011 

z 30.05.2011r. 

26. 
Kościół par. pw. św. 

Jerzego, z 1897 r. 
Kup, ul. 1- go Maja wyznaniowa 

Nr wpisu do rejestru 

zabytków 148/2011 

z 

24.05.2011r. 

27. Budynek plebanii Kup, ul. 1- go Maja wyznaniowa  

28. 
Kapliczka św. Jana 

Nepomucena 

Kup - nad rzeką Brynicą 

obok mieszalni pasz 
prywatna  

29. Kapliczka Matki Boskiej Kup ul. 1 -go Maja 30 prywatna  

30. Cmentarz ewangelicki Kup ul. Brynicka komunalna 

Rok założenia: 1857 

nr wpisu do rejestru 

zabytków 286/92 z 

6.11.1992 

31. Cmentarz rzymsko-katolicki Kup ul. Ligonia wyznaniowa 

Rok założenia: 

1899 

Nr wpisu do rejestru 

zabytków 

287/92 z 

6.11.1992 

32. 
Figura św. Jana 

Nepomucena 

obok kościoła 

parafialnego 
wyznaniowa  

33. Kapliczka Matki Boskie 
Dobrzeń Wielki 

ul. Wrocławska 50 
prywatna  

34. Kapliczka św. Anny 

Dobrzeń Wielki na 

placu kościoła św. 

Rocha 

wyznaniowa  

35. Kapliczka - źródełko 

Dobrzeń Wielki na 

placu kościoła św. 

Rocha 

wyznaniowa  

36. 
Kościół odpustowy p.w. św. 

Rocha 

Dobrzeń Wielki ul. Św. 

Rocha 
wyznaniowa 

XVII/XVIII 

nr wpisu do rejestru 

zabytków 105/54 z 

2.06.1954 r. 

37. Kapliczka Matki Boskiej 
Dobrzeń Wielki 

ul. Namysłowska 65 
prywatna  

38. Kapliczka Matki Boskiej 
Dobrzeń Wielki ul. 

Piastowska 
komunalna  

39. 
Kapliczka św. Jana 

Nepomucena 

Dobrzeń Wielki ul. 

Opolska 
komunalna  

40. 
Kapliczka Matki Boskiej z 

rzeźbą "Ecce Homo" 

Dobrzeń Wielki 

ul. Opolska 13 
prywatna  

41. Budynek mieszkalny 
Dobrzeń Wielki 

ul. Powstańców 39 
prywatna  

42. 
Dawny kościół św. 

Katarzyny 

Dobrzeń Wielki ul. 

Opolska 
wyznaniowa  
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43. 
Brama przy dawnym 

kościele św. Katarzyny 

Dobrzeń Wielki ul. 

Opolska 
wyznaniowa  

44. Budynek mieszkalny 
Dobrzeń Wielki ul. 

Opolska 15 
prywatna  

45. Budynek mieszkalny 
Dobrzeń Wielki ul. 

Opolska 17 
prywatna  

46. Budynek mieszkalny 
Dobrzeń Wielki ul. 

Opolska 19 
prywatna  

47. Budynek mieszkalny 
Dobrzeń Wielki ul. 

Opolska 23 
prywatna  

48. Budynek mieszkalny 
Dobrzeń Wielki ul. 

Opolska 31 
prywatna  

49. Budynek mieszkalny 
Dobrzeń Wielki ul. 

Opolska 33 
prywatna  

50. Szkoła 
Dobrzeń Wielki ul. 

Kościelna 4 
komunalna  

51. 
Kościół parafialny p.w. św. 

Katarzyny 

Dobrzeń Wielki ul. 

Kościelna 
wyznaniowa  

52. Figura św. Rocha 
Dobrzeń Wielki, plac 

kościoła św. Rocha 
wyznaniowa  

53. 
Kaplica "XIII Stacja Drogi 

Krzyżowej" 

Dobrzeń Wielki -teren 

cmentarza katolickiego 

przy ul. Św. Rocha 

wyznaniowa  

54. 
Dzwonnica - kapliczka św. 

Jana Nepomucena 

Dobrzeń Mały ul. 

Odrzańska 
wyznaniowa  

55. Kapliczka Matki Boskiej 
Dobrzeń Mały ul. 

Odrzańska 
prywatna  

56l. Kapliczka św. Jadwigi 
Dobrzeń Mały ul. 

Opolska 

organizacja 

społeczna 
 

57. Kapliczka św. Urbana 

Dobrzeń Mały droga 

polna - przedłużenie 

ulicy Krótkiej 

prywatna  

58. Budynek mieszkalny 
Dobrzeń Mały 

ul. Odrzańska 7 
prywatna  

59. Budynek mieszkalny 
Dobrzeń Mały 

ul. Opolska 105 
prywatna  

60. Budynek mieszkalny 
Dobrzeń Mały 

ul. Opolska 107 
prywatna  

61 Budynek gospodarczy 
Dobrzeń Mały 

ul. Opolska 107 
prywatna  

62. Budynek mieszkalny 
Dobrzeń Mały 

ul. Opolska 114 
prywatna  

63. Budynek mieszkalny 
Dobrzeń Mały 

ul. Opolska 115 
prywatna  

64. 
Kaplica - dzwonnica św. 

Jadwigi 

Dobrzeń Mały -w 

przysiółku Otok 
prywatna  

65. Krzyż 

Dobrzeń Mały 

skrzyżowanie ulic 

Opolskiej i Piaskowej 

prywatna  
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Stanowiska archeologiczne – gmina Dobrzeń Wielki 

Nr 

stanowiska 

w ewidencji 

Typ stanowiska Chronologia Uwagi 

  Chróścice 

1 ślad osadniczy kultura celtycka, okres lateński  

2 cmentarzysko 

ciałopalne 

kultura przeworska, okres 

wpływów rzymskich, faza C1 

 

3 ślad osadniczy neolit  

4 ślad osadniczy neolit  

5 punkt osadniczy pradzieje  

punkt osadniczy średniowiecze 

6 cmentarzysko 

ciałopalne 

kultura łużycka, V okres epoki 

brązu /halsztat 

nr rejestru zabytków: 

A - 618/84 

7 punkt osadniczy późne średniowiecze  

8 osada kultura łużycka, v okres epoki 

brązu 

 

9 ślad osadniczy neolit  

osada kultura łużycka 

10 osada produkcyjna kultura przeworska (okres 

wpływów rzymskich) 

nr rejestru zabytków: 

A - 617/84 

ślad osadniczy późne średniowiecze 

11 osada kultura przeworska, późny okres 

wpływów rzymskich 

 

12 punkt osadniczy XIV – XV wiek  

13 punkt osadniczy średniowiecze  

14 punkt osadniczy średniowiecze  

15 punkt osadniczy średniowiecze  

16 punkt osadniczy XIV – XV wiek  

17 obozowisko mezolit  

punkt osadniczy późne średniowiecze 

Dobrzeń Mały 

1 cmentarzysko (?)  

2 cmentarzysko 

ciałopalne 

kultura łużycka (halsztat) nr rejestru zabytków: 

A - 329/71 

3 osada kultura łużycka  

4 cmentarzysko 

ciałopalne 

kultura przeworska, okres 

wpływów rzymskich 

 

5 ślad osadniczy późne średniowiecze  

6 ślad osadniczy neolit  

7 cmentarzysko kultura łużycka  

8 osada kultura łużycka, okres halsztacki  

pracowania hutnicza i 

osada 

kultura przeworska, II – V wiek, 

okres rzymski 

osada VIII – IX wiek 

9 punkt osadniczy okres średniowieczny  

ślad osadniczy (?) 

10 osada XIV – XV wiek  

11 ślad osadniczy epoka kamienna  

punkt osadniczy XIV – XV wiek 

punkt osadniczy nieokreślona 

12 ślad osadniczy neolit  
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13 punkt osadniczy kultura łużycka (?)  

14 punkt osadniczy pradzieje  

punkt osadniczy XIV wiek 

15 punkt osadniczy okres średniowieczny  

16 ślad osadniczy neolit  

17 osada kultura przeworska, okres 

wpływów rzymskich 

 

osada okres średniowieczny 

Dobrzeń Wielki 

1 cmentarzysko 

ciałopalne 

kultura łużycka, IV-V okres 

epoki brązu, okres halsztacki 

nr rejestru zabytków: 

A - 23/65 

osada okres średniowieczny 

2 osada produkcyjna kultura przeworska, okres 

rzymski faza B2-C1 

 

punkt osadniczy XIV-XV wiek 

3 punkt osadniczy (?)  

4 punkt osadniczy pradzieje  

punkt osadniczy okres średniowieczny 

5 punkt osadniczy okres średniowieczny  

6 punkt osadniczy okres średniowieczny  

7 punkt osadniczy XIV-XV wiek  

8 punkt osadniczy okres średniowieczny  

9 punkt osadniczy okres średniowieczny  

10 punkt osadniczy XIV-XV wiek  

11 punkt osadniczy okres średniowieczny  

12 punkt osadniczy pradzieje  

punkt osadniczy XIV-XV wiek 

13 punkt osadniczy kultura łużycka  

14 punkt osadniczy neolit  

Kup 

1 punkt osadniczy średniowiecze (?)  

 

 

   6.4. Krajobraz kulturowy i wymogi jego ochrony  

   Krajobraz kulturowy to przestrzeń geograficzna powstała w wyniku zespolenia oddziaływań 

środowiskowych i kulturowych. Krajobraz kulturowy jest wynikiem przekształcania 

krajobrazu naturalnego przez ludzi i nakładania się zróżnicowanych elementów kulturowych, 

pochodzących z różnych epok na tę samą rzeźbę terenu.   

    Brak jest badań naukowych analizujących ewolucję krajobrazu kulturowego gminy 

Dobrzeń Wielki. Z pewnością ukształtowały go te same czynniki co inne krajobrazy 

kulturowe, choć w różnym nasileniu i w innym czasie oddziałujące. Ważniejsze z nich to: 

czynniki społeczno-gospodarcze (formy własności ziemi i dóbr materialnych, struktura 

zawodowa, własnościowa i społeczna ludności), kulturowe, historyczne i polityczne. W 

grupie krajobrazów kulturowych wyróżnia się podtypy związane z dominującym rodzajem 

działalności człowieka i stopniem przeobrażenia środowiska geograficznego: krajobrazy 

rolnicze, krajobrazy miejskie, krajobrazy przemysłowe, krajobrazy pogórnicze.  

Ochrona krajobrazu jest przedmiotem wielu aktów prawnych krajowych i 

międzynarodowych. Z punktu widzenia polityki przestrzennej i planowania strategicznego na 

szczeblu gminnym najważniejszymi narzędziami ochrony krajobrazu są: 
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 park kulturowy tworzony przez radę gminy w celu ochrony krajobrazu kulturowego 

oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 

nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej 

(art. 16 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) 

 audyt krajobrazowy sporządzany dla obszaru województwa, którego rekomendacje i 

wnioski dla obszaru gminny winny stanowić element uwarunkowań rozwoju 

określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(obecnie brak takiego opracowania dla woj. opolskiego); 

 formy ochrony przyrody służące ochronie krajobrazu ustanawiane na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: parki narodowe, rezerwaty 

przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, 

pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 

 ustalenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, w których 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające m.in. z dotychczasowego 

zagospodarowania przestrzennego, stanu ładu przestrzennego, stanu środowiska, 

wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, stanu 

dziedzictwa kulturowego i zabytków, a także określa kierunki rozwoju poprzez 

wskazanie między innymi obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, 

ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk, obszarów i zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

 ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w których 

określa się m.in.: zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

   Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki na uwagę zasługuje otwarta przestrzeń zajmowana przez 

lasy, użytki rolne, wody oraz wyróżniające się panoramy, osie widokowe, układy zabudowy:  

 zachowane częściowo historyczne układy w Dobrzeniu Wielkim, Chróścicach i Kup; 

 4 stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej w starych zakolach Odry, które 

cechują spore walory krajobrazowe i florystyczne; 

 potencjalny użytek ekologiczny „Zimowit” – stawy o urozmaiconej linii brzegowej w 

leśnym otoczeniu (zawodnione wyrobiska po eksploatacji kruszyw piaszczysto-

żwirowych w Chróścicach); 

 potencjalny zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Stawki” za torami w Dobrzeniu 

Wielkim o podobnych walorach krajobrazowych jak „Zimowit”; 

 6 punktów widokowych z których można obserwować wszystkie typowe krajobrazy 

dolin Odry, Brynicy, dolinnych krawędzi erozyjnych, skraju Borów Stobrawskich, z 

tego 3 łatwo dostępne punkty na wysokiej skarpie odrzańskiej z rozległymi widokami 

doliny, jeden punkt na wałach przy śluzie Dobrzeń z widokiem na urządzenia 

hydrotechniczne śluzy i samą rzekę, dwa punkty na lokalnych wzniesieniach przy 

południowym skraju Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, z widokami na dolinę 

Brynicy oraz historyczną i współczesną zabudowę wsi Kup; 

  prawie całą niezalesioną część gminy widać też doskonale ze sztucznie 

uformowanego, wysokiego na kilkanaście metrów wysypiska śmieci w Chróścicach. 
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7.0. SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY  

  

7.1. Potencjał demograficzny gminy Dobrzeń Wielki   

   Zjawiska ludnościowe stanowią ważne uwarunkowanie rozwoju społeczno – gospodarczego 

każdej jednostki terytorialnej. Ocena stanu istniejącego, znajomość prawdopodobnych 

przyszłych zmian w strukturze demograficznej pozwalają władzom samorządomych 

podejmowanie działań w wielu dziedzinach – gospodarczej, społecznej czy urbanistycznej.  

 

   W analizach wykorzystano ewidencję ludności prowadzoną przez gminę, dane GUS w tym 

dot. badań bieżących, również zawarte w studium gminnym z 2013 r. W zakresie 

prognozowania struktury demograficznej gminy korzystano z prognozy GUS40 i innych 

regionalnych specjalistycznych opracowań.  

 

       Sytuacja demograficzna gminy Dobrzeń Wielki   - czerwiec 2017 r.41 

Stan   ludności w gminie Dobrzeń Wielki – ogółem: 9503 osób 

• Liczba mężczyzn – 4573 osób 

• Liczba kobiet – 4930 osób 

• Małżeństwa – 17 

• Na 1000 ludności – 3,58 

• Urodzenia – 49 

• Mężczyzni – 26 

• kobiety– 23 

• Na 1000 ludności – 10,31 

• Zgony ogółem – 35 osób 

• Zgony kobiety– 16 osób 

• Zgony mężczyzni – 19 osób 

• Na 1000 ludności – 7,38 

• Przyrost naturalny – 14 osób 

• Męzczyzni – 10 osób 

• Kobiety – 4 osób 

• Na 1000 ludności – 2,94 

• Migracje wewnętrzne napływ – 51 osób 

• Migracje wewnętrzne napływ mężczyzni – 24 osoby 

• Migracje wewnętrzne napływ kobiety – 27 osób 

• Na 1000 ludności – 10,73 

• Migracje wewnętrzne odpływ – 49 osób 

• Migracje wewnętrzne odpływ mężczyzni – 25 osób 

• Migracje wewnętrzne odpływ kobiety – 24 osoby 

• Na 1000 ludności – 10,31 

                                                      

40 GUS Prognoza demograficzna na lata 2014-20150 dla województwa opolskiego  

41Główny Urząd Statystyczny, wyniki badań bieżących czerwiec 2017 r.  
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• Migracje zagraniczne (imigracja) – 2 osoby 

• Migracje zagraniczne (imigracja) mężczyzni– 1 osoba  

• Migracje zagraniczne (imigracja) kobiety – 1 osoba 

• Na 1000 ludności – 0,42 

• Migracje zagraniczne (emigracje) – 22 osoby 

• Migracje zagraniczne (emigracje) mężczyzni – 12 osoby 

• Migracje zagraniczne (emigracje) kobiety – 10 osób 

• Na 1000 ludności – 4,63 

• Saldo migracji stałej:  -18 osób 

• Saldo migracji stałej mężczyzn: -12osób  

• Saldo migracji stałej kobiety:  -6 osób 

• Na 1000 ludności:  -3,7942 

• Saldo migracji zewnętrznej: -20 osób 

• Saldo migracji zewnętrznej mężczyzni:  -11osób 

• Saldo migracji zewnętzrnej kobiety:  -9 osób  

• Na 1000 ludności:  -4,21  

    

   

       Sytuacja demograficzna GMINA – POWIAT - czerwiec 2017 r.43 

 

Stan, ruch naturalny i wędrówkowy-wskaźniki % 

 

gmina Dobrzeń 

Wielki 

 

powiat opolski 

 

Stan ludności   % 

- mężczyzni 

- kobiety 

 

100% 

48,1% 

51,9% 

 

100% 

48,4% 

51,6% 

Małżeństwa - na 1000 ludności 3,58 3,59 

Urodzenia na 1000 ludności 10,31 
 

8,92 

Zgony na 1000 ludności 7,38 10,28 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 2,94 -1,36 

Migracje wewnętrzne napływ na 1000 ludności 10,73 10,33 

Migracje wewnętrzne odpływ na 1000 ludności 10,31 9,65 

Migracje zagraniczne (imigracja) na 1000 ludności 4,63 1,36 

                                                      

42W statystyce publicznej stosuje się pojęcie salda migracji ludności na 1000 osób, które 

oznacza przyrost/ubytek ludności danej jednostki administracyjnej/kraju na skutek migracji 

przypadający na 1000 mieszkańców tej jednostki/kraju (wg stanu na połowę badanego okresu). 
43Główny Urząd Statystyczny, wyniki badań bieżących czerwiec 2017 r.  
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Saldo migracji stałej na 1000 ludności -3,79 -0,24 

Saldo migracji zewnętrznej na 1000 ludności -4,21 -0,92 

 

    W 2017 r. gmina uzyskała populację prognozowaną w dokumentach planistycznych dla 

roku 2015. Zdecydowanie wzrostowa sytuacja ludnościowa występuje w Dobrzeniu Wielkim. 

Liczba mieszkańców Dobrzenia Wielkiego w 2017 r., przekroczyła wielkość przewidywaną 

dla roku 2015 – i stan ten należy przyjąć za korzystną przesłankę dalszego wzrostu 

zaludnienia.   

 

     W dotychczasowym rozwoju demograficznym gminy istotny czynnik stanu zaludnienia 

niewątpliwie stanowiły ruchy migracyjne. W latach 70 - 80 XX wieku napływ ludności 

związany był głównie z budową elektrowni (wówczas znajdowała się w granicach gminy). 

Odpływ w dużej mierze stanowiła emigracja ludności do RFN. Największy przyrost ludności 

w okresie 1988 – 2011 (NSP) wystąpił w Dobrzeniu Wielkim. Liczba mieszkańców wzrosła o 

ponad 40,0%. Na przeciwnym biegunie znalazły się wsie Chróścice i Dobrzeń Mały. Liczba 

mieszkańców tych miejscowości zmalała: populacja w Chróścicach – o 9,6%, w Dobrzeniu 

Małym – o 6,8%. Zaludnienie Kup w okresie 1998 – 2011 wzrosło zaledwie o 0,1%. Taki 

rozkład zaludnienia częściowo wynikał z ówczesnej polityki przestrzennej. Nowe tereny dla 

zabudowy mieszkaniowej w głównej mierze lokalizowane były w centralnym ośrodku gminy 

– w Dobrzeniu Wielkim i Czarnowąsach (aktualnie poza granicami gminy). Kontynuowanie 

dotychczasowej polityki przestrzennej odnośnie terenów dla zabudowy mieszkaniowej 

wydaje się ze wszech miar słuszne. Dotychczasowy, zwiększony potencjał miejsc pracy, 

mimo że znalazł się poza granicą gminy, nadal pozostaje w jej bezpośrednim sąsiedztwie.       

   

                                                      

44 Zaludnienie prognozowane w dokumentach planistycznych gminy Dobrzeń Wielki – studiach uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki  
45 Dane NSP 2011 
46 Dane dot. poszczególnych wsi: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim  
47 Dane dot. gminy ogółem: GUS czerwiec 2017 r.   

 
Miejscowości 

Ludność w latach 

Stan prognozowany- 

rok44 
Stan istniejący - rok 

2015 2009 201145 201746 
czerwiec 

2017  47 

Chróście 2973 2914 2931 2788 

 
Dobrzeń Mały 759  773 764 

Dobrzeń Wielki 4252  4445 4393 

Kup 1224 1182 1175 1150 

Gmina 9208  9324 9095 9503 
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  Właściwa relacja „dom-praca”, nie obciążona uciążliwymi dojazdami – istotnie decyduje o 

jakości życia. Ustalone w planach miejscowych głównego ośrodka gminy tereny dla funkcji 

mieszkaniowej prawie w pełni wyposażone w infrastrukturę techniczną – to istotne przesłanki 

dla stworzenia konkurencyjnej oferty mieszkaniowej dla zabudowy o zróżnicowanym 

charakterze i intensywności.   

  

     

 

      Na uwagę zasługuje wskaźnik obciążenia demograficznego. We wsiach 

Dobrzeń Wielki, Chrócice i Kup jest znacznie korzystyniejszy niż jego 

wartości w województwie opolskim i w kraju, odnoszące się do roku 2011. 

       

    Przyszłosć demograficzna. Prognozowanie sytuacji demograficznej to przewidywanie 

przyszłości z uwzględnieniem w głównej mierze zdarzeń zaszłych - a także innych czynników 

mogących mieć wpływ na prognozowane zjawisko.  

   Sytuację demograficzną gminy Dobrzeń Wielki na tle obszarów wiejskich aglomeracji 

opolskiej uznać należy za korzystniejszą, jednak w przyszłości podlegającą tym samym 

zagrożeniom rozwoju, jakie są prognozowane w innych obszarach wiejskich województwa 

opolskiego.      

 

  Prognoza wojewódzka dla obszarów wiejskich – przyjmuje utrzymanie, a nawet 

wzmocnienie zapoczątkowanych już tendencji zniżkowych w okresie przyszłym do roku 2035 

i dalej.    

                                                      

48 Wskaźnik obciążenia demograficzego – liczba osób wieku nieprodukcyjnego przypadająca na 100 osób wieku 

produkcyjnego  

 

 

Wsie 

 

Ludność 

ogółem stan 

2011 r. w 

tym kobiet 

Struktura wieku ludności we wsiach - w 2011 r.  

z liczby ogółem w wieku: 

 

Współ-

czynnik 

feminizacji 

 

 

Wskaźnik 

obciążeni

a 

demogra-

ficznego 
48 

Przedproduk-

cyjnym 
produkcyjnym 

Poproduk-

cyjnym 

0-17 % 
18-

59/64 
% 

60/65 i 

wiecej 
% 

Chróścice 2931/1547 122 14,5 636 67,8 171 17,7 112 47,6 

Dobrzeń 

Mały 
773/402 190 17,9 627 64,7 174 17,5 108 54,6 

Dobrzeń 

Wielki 
4445/2311 99 18,6 431 67,6 100 13,8 108 47,9 

Kup 1175/622 240 15,4 990 67,9 247 16,7 112 47,2 
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  Główne czynniki wpływające na taką prognozę to: spadek ludności, spadek płodności 

kobiet, przedłużenie trwania życia, przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń, utrzymanie 

się dzietności poniżej prostej zastępowalności pokoleń. Dzietność kobiet w okresie do 2035 r. 

i nadal będzie kształtować się na niskim poziomie. Spadkowy trend dzietności trwa od wielu 

lat, a gwałtownie nasilił się w okresie transformacji ustrojowej (1989–2007). Dzietność kobiet 

wynosiła w 1998 r. 1,25, a więc nie zapewniała nawet prostej reprodukcji liczby ludności. Dla 

prawidłowego poziomu zapewniającego zastępowalnośc pokoleń przyjmuje się współczynnik 

dzietności między 2,10 – 2,20 (współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci 

przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym – 15 do 49 lat).  

    Istotnym czynnikiem będzie również malejący udział kobiet w wieku rozrodczym w liczbie 

ludności ogółem (od 25,1% w 2017 r. do 16,0 % w 2050 r.).   

    Inny ważny czynnik, a zarazem bardzo niepewny element prognozowania zaludnienia – to 

migracje wewnętrzne i zewnętrzne.  

 

 

   Prognoza dla gminy Dobrzeń Wielki uwzględnia założenia GUS, zawarte w prognozie 

demograficznej na lata 2014 – 2050 dla województwa opolskiego.    

  GUS w 2014 r., po konsultacji i debacie szerokiego grona specjalistów, reprezentujących 

środowiska naukowe, zmienił wcześniejszą prognozę i znacznie skorygował swoje pierwotne 

założenia. Dokonał wyboru bardziej prawdopodobnego scenariusza rozwoju ludnościowego 

kraju, województw w przekroju miasta - wsie. Według ostatnich założeń GUS – wsie w 

perspektywie do 2050 r, osiągną zaludnienie na poziomie ok. 80% obecnego. Gmina Dobrzeń 

Wielki liczyłaby wówczas ok. 7800 mieszkańców (mniej niż wyszacowano w niniejszym 

studium).     

   

  W przyszłościowej strukturze wieku ludności gminy Dobrzeń Wielki – odpowiednio do 

przyjetych założeń uwzględniających stan dzisiejszy i prognozy w skali województwa 

(założenia przyrostu naturalnego i migracji do 2035 r. i 2050) – należy przyjąć spadek liczby 

dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych. Specjaliści przyjmują, że zjawisko 

to w największym nasileniu w kraju wystąpi w województwie opolskim – zarówno w miatach 

jak i w obszarach wiejskich.  

 
                                                      

49Stan ludności według miejscowości (dane gminy), różni się od danych GUS (materiały w opracowaniu- stan 

06.2017  

Lp Miejscowości 2017 r. 

Prognoza – ludność 

2035 r. 2050 r. 

Zmiana % 

w stosunku 

do 

do 2017 r. 

1. Chróscice 2788 2770 2710 97,2 % 

2. Dobrzeń Mały 764 760 740 96,8% 

3. Dobrzeń Wielki 4545 4620 4330 95,2% 

4. Kup 1150 1150 1120 97,3% 

razem gmina 924749/9503 9300 8900/9000 96,2% 
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Udział dzieci i młodzieży w liczbie ludności ogółem 

lata 
grupy wiekowe 

0 – 2 3 – 6 7 – 12 13 – 15 16 – 18 19 – 24 

2035 r. 1,9 2,6 4,5 2,4 2,5 5,5 

2050 r. 1,9 2,6 4,1 2,1 2,2 4,6 

     

   Największy wzrost liczby ludności wystąpi w grupie osób w wieku powyżej 65 lat i więcej.  

Według prognoz wyniesie w latach: 

  2035 r.   –   27,3% w tym powyżej 80 lat i więcej – 8,2 % 

  2050 r.  –   36,1% w tym powyżej 80 lat i więcej – 12,2 %      

   W statystyce przyjęto określenie „zjawiska podwójnego starzenia”50. Udział tej grupy 

ludności zwiększy się z aktualnego – ok. 26,7 % do 32,8% w 2050 r. Indeks starości 51 będzie 

najwyższy na obszarach wiejskich województwa. W prognozie dla 2035 r. przewiduje się: 

2035 r. - 383/100, w 2050 r. - 338/100. 

 Wskazać również należy zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku.  

 

Lata 
Ekonomiczne grupy wieku% 

przedprodukcyjny52 produkcyjny53 poprodukcyjny54 

2035 r. 12,8% 61,7% 25,5% 

2050 r. 12,2% 55,3% 32,5% 

 

Wartości powyższe wynikają z prognozy dla województwa opolskiego. Uwzględniając 

wskazania dla odległego horyzontu czasowego i zawarty w nich stopień niepewności – 

również przyjąć je można jako prawdopodobne dla obszaru gminy.  

Przyjęte w prognozie zmiany wielkości poszczególnych grup ekonomicznych – potwierdza 

wskaźnik obciążenia grupy produkcyjnej ludności – grupami nieprodukcyjnymi.  

 

 

Ludność według nieprodukcyjnych grup wieku na 100 osób w wieku produkcyjnym 

lata 

wiek nieprodukcyjny 

razem55 

wiek przedprodukcyjny wiek poprodukcyjny 

2035 r. 58 21 37 

                                                      

50 Udział liczby ludności w wieku 80 lat i więcej w liczbie ludności w wieku 65 lat i więcej  
51 Indeks starości – osoby w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 0-14 lat (GUS -wskaźnik statytyczny) 
52 Ludność w wieku przedprodukcyjnym – osoby w wieku 0 do 17 lat 
53 Ludnośc w wieku produkcyjnym – osoby od 18 lat do wieku emerytalnego obowiązującego w danym roku  

    w tym: mobilnym –osoby w wieku 18-44 la, niemobilnym od 45lat do wieku emerytalnego 
54 Ludnośćw wieku poprodukcyjnym – ludność powyżej wieku emerytalnego obowiązującego w danym roku  
55 Ludność w wieku nieprodukcyjnym– ludność w wieku przedprodukcyjnym oraz ludność w wieku 
poprodukcyjnymi   
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2050 r. 76 22 54 

 

   W prognozowanym okresie do 2050 r. narastać będzie ujemny przyrost naturalny 

(województwo opolskie osiągnie jedno z najniższych wartości w kraju). Wartości ruchu 

naturalnego ludności na 1000 ludności w obszarach wiejskich specjaliści widzą następująco:  

 urodzenia: 6,1 – 6,2/ 1000 ludności;  

 zgony: 11,6 – 13,5/ 1000 ludności;  

 przyrost naturalny: 5,4 do -7,5/1000 ludności. 

   Przyjmuje się, że po roku 2020 sukcesywnie spadać będzie liczba urodzeń, na podobnym 

poziomie jak wcześniej, ale z pewnymi okresowymi wzrostami pozostanie liczebność 

zgonów.   

   Kolejny składowy element struktury demograficznej to migracje ludności. Jest to element 

bardzo trudny do przewidywania, zwłasza w długim horyzoncie czasowym. Przyjmuje się, że 

dla cełego prognozowanego okresu – do 2050 r zdecydowanie przeważająca będzie emigracja 

nad imigracją. Według definicji przedmiotu, przyczyny emigracji mogą być różnorakie – np.: 

gospodarcze, religijne, naukowe, polityczne.  

  

 Gmina na tle przewidywanej depopulacji w woj. opolskim – sytuuje się w 

grupie obszarów najmniej zagrożonych spadkiem ludności (0-5%.) 

  Sytuacja demograficzna w gminie Dobrzeń Wielki w długiej perspektywie – 

do 2035 r. (i dalej) będzie podobna do prognozowanej dla województwa opolskiego na 

obszarach wiejskich. Prawdopodobny jest, tak jak w województwie – spadek liczby ludności. 

Przyjąć należy, że wystąpią spadki w grupie ludności w wieku edukacyjnym i produkcyjnym. 

Wystąpią zaburzenia w ruchu naturalnym, spadek wskaźnika płodności oraz udział kobiet w 

wieku rozrodczym w liczbie ludności ogółem. Nadal postępować będzie proces starzenia się 

ludności, wystąpi sytuacja określana w statystyce jako „zjawisko podwójnego starzenia”. 

Zmiany w strukturze wiekowej mogą spowodować deficyt osób zdolnych do pracy. 

 

 7.2. Warunki zamieszkiwania  

   W grupie ważnych czynników oceny warunków zamieszkiwania wyróznić należy 

lokalizację domu, mieszkania, sąsiedztwo, dostępność do terenów usług i przestrzeni 

publicznych. Następna kwestia obejmuje standard mieszkania, wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną, dostepność komunikacyjną. 

    W ujęciu statystycznym – szacunkowe zasoby i warunki mieszkaniowe w gminie Dobrzeń 

Wielki charakteryzują następujące wielkości: 

Zasoby mieszkaniowe - ogółem czerwiec 2017 r.    

-   liczba mieszkań: 2601 

-   średnia powierzchnia użytkowa mieszkania: 106,2 m2 
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Wieś 
Liczba mieszkań (adresów) 

ogółem56 

Liczba mieszkań (adresów) na 

1000 ludności 

Chróścice 764 274 

Dobrzeń Wielki 
1320 (w zabudowie 

wielorodzinnej -337) 
300 

Dobrzeń Mały 213 279 

Kup 304 264 

  

 

Mieszkania oddane do użytku w 2016 r.57 

Wieś Mieszkania 
Przeciętna ilość 

izb w lokalu* 

Przeciętna pow. 

użytkowa 

mieszkania w m2 * 

Liczba mieszkań na 

1000 mieszkańców * 

Dobrzeń Wielki 13 5,23 151,20 2,92 

Dobrzeń Mały58 2 6,00 163,50 2,59 

Chróścice 4 6,00 191,50 1,36 

Kup 4 6,25 128,30 3,40 

 
 

Zasoby komunalne 59 

Wyszczególnienie Liczba budynków Liczba lokali 

Budynki gminne z lokalami mieszkalnymi 12 54 

Lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych 1 4 

Lokale socjalne 1 8 

 

   Wartości charakteryzujące oddane do użytkowania mieszkania w poszczególnych wsiach 

gminy Dobrzeń Wielki były korzystniejsze niż w województwie opolskim, w którym 

odpowiednio wynosiły: 

 przeciętna ilość izb w lokalu – 4,73, 

 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania – 124,2 m2 

 liczba mieszkań na 1000 mieszkańców – 1,78. 

                                                      

56 Dane Urzędu Gminy - stan 2017 r. 
57 Mieszkanie – zarówno lokal mieszkalny jak i dom (terminologia zgodna ze stosowaną przez GUS) 
58 Wartości odnoszą się do wsi Dobrzeń Mały w granicach – do 31.112.2016 r.  
59 Gminne lokale mieszkalne – stan 04.2017 r.  
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 Warunki zamieszkiwania oceniane poprzez przywołane wyżej wskaźniki lokują gminę 

Dobrzeń Wielki w czołówce województwa.  

 

 

Prognoza potrzeb mieszkaniowych  

  Właściwa ocena potrzeb mieszkaniowych jest istotna przede wszystkim w aspekcie 

gospodarki terenami w gminie. Zarówno niedobór jak i nadmiar terenów powoduje 

zajmowanie ich w przypadkowej kolejności, prowadzić może do niekorzystnego rozproszenia 

zabudowy oraz nieefektywnego wykorzystania infrastruktury technicznej i drogowej.  

   W przewidywaniu potrzeb mieszkaniowych należy uwzględniać szereg czynników: 

demograficzne, społeczne i ekonomicznr. Czynnikiem bezpośrednio determinującym 

zapotrzebowanie na nowe mieszkania jest nie tyle ogólny przyrost ludności (+ /-), co przyrost 

liczby gospodarstw domowych. Na liczebność i strukturę gospodarstw domowych – poza 

liczbą luności i jej strukturą - wpływ mają zachodzące procesy społeczne i ekonomiczne, w 

tym zachowania promałżeńskie i prorodzinne osób młodych, które w przeważającej części 

uczestniczą w tworzeniu nowych gospodarstw domowych. 

  Gospodarstwa wiejskie podlegały (podobnie jak w miastach) i nadal będą podlegać zmianom 

strukturalnym.  

   Przyjmując następujące założenia dotyczące przewidywanych kierunków zmian w zakresie 

liczby i struktury gospodarstw: 

 dotychczas stosowaną tzw. definicję ekonomiczną gospdarstwa domowego (kryterium 

wspólnego gospodarowania dochodami, bez względu na źródło pochodzenia tych 

dochodów),  

 posiadanie własnego mieszkania jest podstawową potrzebą każdego gospodarstwa      

domowego,  

 jako utrwaloną ewolucję struktur gospodarstw domowych w kierunku większych 

udziałów 1 i 2 osobowych gospodarstw, przy spadku udziału gospodarstw większych,   

oraz uwzględniając założenia GUS dla perspektywy 2035 r., dane statystyczne „Spisu 

ludności i mieszkań z 2002 r.” (ostatnie dostępne źródło danych o wszystkich gospodarstwach 

domowych w Polsce) - przyjęto prognozę wielkości gospodarstw domowych, którą ilustruje 

poniższe zestawienie:  

 

 

Sieci infrastrukturalne – 2017 r. 

Instalacja wyposażenie w % ogółu ludności 

 wodociągowa 98.4 

kanalizacyjna 36,7 

gazowa 3.8 

centralne ogrzewanie 81,6 
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Prognoza wielkości gospodarstw domowych 

Miejscowości 

Ludność Gospodarstwa domowe 60 

2002 r. Prognoza - 2045 r. 
2002 r./w tym 

jednoosobowe 

2045 r./ w tym 

jednoosobowe 

Dobrzeń Wielki 4307 4330 1402/280 1732 

Chróścice 3037 2710 1047/248 1084 

DobrzeńMały 758 740 270/64 296 

Kup 1252 1120 448/127 448 

Gmina razem 9354 8900 3167/719 3560/779 

 

   Specjalistyczne prognozy GUS wskazują w długoterminowej prognozie – do 2035 r., że 

liczba gospodarstw domowych będzie ulegać wahaniom. W prognozowanym okresie liczba i 

struktura gospodarstw ma się nieco odmiennie kształtować na obszarach miast i wsi. W 

obszarach wiejskich liczba gospodarstw ma wzrastać w całym prognozowanym okresie do 

roku 2035. Równolegle do ilości występować będą zmiany w strukturze gospodarstw 

domowych według ich wielkości. Przewidywać należy wzrost gospodarstw małych 1 - 2 

osobowych i gospodarstw bez dzieci.  Najmniej liczną grupa pozostaną gospodarstwa duże 5 

osobowe i większe. Przeciętna liczba osób w gospodarswie domowym na wsi ma oscylować 

wokół wielkości 2,74 osób.  Hipotetyczną liczbę gospodarstw domowych w poszczególnych 

miejscowościach przedstawia powyższe zestawienie. Z prognozowanych wielkości pośrednio 

wynika wielkość potrzeb mieszkaniowych i terenów dla zabudowy.    

 

  Ostatecznie założyć należy, że hipotetyczny obraz liczby i struktury 

gospodarstw domowych w okresie do 2035 r., jest konsekwencją przyjętej 

prognozy demograficznej i jej struktury wieku, jak również poziomu rozwoju 

ekonomicznego i tempa przemian społeczno – gospodarczych. 

       WNIOSKI: 

 
        Przyjąć należy, że: 

 średni przyrost zasobów mieszkaniowych utrzyma się na dotychczasowym poziomie, 

ponieważ posiadanie własnego mieszkania jest podstawową potrzebą każdego 

gospodarstwa domowego, 

 utrzyma się tendencja zmniejszania wielkości gospodarstw domowych z równoczesnym    

wzrostem ich liczby w grupie gospodarstw1 i 2 osobowych. 

W polityce przestrzennej gminy uwzględnić należy tereny ustalone dla funkcji 

mieszkaniowej w obowiązujących planach miejscowych - i urynkowić ofertę tych terenów. 

Korzystne położenie gminy w regionie, prawie pełne wyposażenie tych terenów w 

                                                      

60 GUS departament badań demograficznych -prognoza 2008- 2035  

Id: 12CD2185-0AD5-4993-9501-E041F51B9665. Projekt Strona 92



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZEŃ WIELKI  

 

93 

 

infrastrukturę techniczną, bezpośrednie sąsiedztwo ośrodka wojewódzkiego – to istotne 

przesłanki dla stworzenia konkurencyjnej oferty mieszkaniowej - z uwzględnieniem 

zabudowy o zróżnicowanym charakterze i intensywności.   

  Te działania mogą spowodować zatrzymanie, a co najmniej spowolnienie spadkowej 

tendencji zaludnienia i wadliwej struktury wiekowej wskazywanej w prognozach 

długoterminowych. W strategii rozwoju gminy dla przyszłych dekad winno znaleźć się 

motto „Tu się żyje dobrze - praca, dostępne tereny mieszkaniowe, otwarte przestrzenie 

na wyciągnięcie ręki”.  

 

7.3. Usługi publiczne  

  Dostępność usług publicznych jest ważnym elementem określającym poziom rozwoju 

społecznego gminy oraz wyznacznikiem jakości życia jej mieszkańców. Przyjmując 

stosowane definicje pod pojęciem usług publicznych rozumieć należy grupę usług 

skierowanych dla zaspokojenia potrzeb społeczności gminnej, realizowanych przez władze 

lokalne i jej organy (bądź zlecane innym podmiotom).  

    W zakresie działania gminy zasadniczo wyróżnić można dwie grupy usług publicznych:    

1)    usługi edukacji publicznej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury, w tym 

bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

kultury fizycznej i turystyki, bezpieczeństwa publicznego, administracji. 

2)   usługi komunalne w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, 

gminnych dróg publicznych, zaopatrzenia w energię, zieleń, cmentarze i inne media. 

 

Edukacja i wychowanie – przedszkola  

 

Przedszkola w gminie Dobrzeń Wielki 

Publiczne Przedszkole nr 1 

ul. Kościelna 4, 46-081 Dobrzeń Wielki61 
5 oddziałów, ok. 124 dzieci 

Niepubliczne Przedszkole św. Franciszka w 

Dobrzeniu Małym 

ul. Opolska 76, 46-081 Dobrzeń Mały  

3 oddziały, ok. 60 dzieci 

Publiczne Przedszkole w Chróścicach 

ul. Szkolna 11, 46-080 Chrościce 
4 oddziały, ok. 92 dzieci 

Katolickie Przedszkole Niepubliczne 

ul. Dąbrowa 8, 46-080 Chróścice 
2 oddziały, 50 dzieci 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w KUP 2 oddziały, ok 50 dzieci  

                                                      

61 Uchwała nr XXXVIII/301/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Dobrzeniu Wielkim  
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ul. 1 Brynicka 16, 46-082 Kup 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne 

46- 082 Kup, ul. Karola Miarki 10 

 

 

 

Edukacja i wychowanie – szkoły  

 

Szkoły podstawowe i gimnazja w gm. Dobrzeń Wielki - charakterystyka:62 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 3a  

email: szkola@psp.dobrzenwielki.pl 

Liczba oddziałów: 16 

Liczba nauczycieli: 35 

Liczba uczniów: 301 

Liczba sal lekcyjnych: 16 

Pracownie komputerowe 

Multimedialne Centrum Informacji 

Biblioteka 

Sala gimnastyczna 

Boiska 

Izba Regionalna 

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim im. 

Powstńców Śląskich 

ul. Namysłowska 94, 46-081 Dobrzeń Wielki 

ZSZ: ul. Opolska 87 (84), 46-081 Dobrzeń Mały63 

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące 

+ Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych 

2 oddziały 2-języczne 

-  Branżowa Szkoła I stopnia 

- Publiczne Technikum 

Zespół Szkół w Chróścicach 

ul. Powstańców Śląskich1, 46-080 Chróścice 

www.szkolachroscice.pl 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. 

Konopnickiej 

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup 

46- 082 Kup, ul. Karola Miarki 6-10, 

ul. Katowickiej 9 tel. fax (077) 4695668 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

Niepubliczne Gimnazjum 

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca 

do Pracy 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup   ul. 1 Maja 

6a, 46-082 Kup 

Publiczna Szkoła Podstawowa – oddziałów 7, 

uczniów 107 

Publiczne Gimnazjum– oddziałów 2, uczniów 

34 
 
 

Zdrowie i opieka społeczna 

   

Zakłady opieki zdrowotnej   społecznej w gm. Dobrzeń Wielki 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASMED, 46-

080 Chróścice, ul. Korfantego 1a 
Poradnie, gabinety: ogólna, dziecięca, 

gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarki 

                                                      

62 Dane dotyczące roku szkolnego 2017/2018  
63 Uchwała nr XXXIX/314/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z 28.12.2017 r., w sprawie przekształcenia 

Publicznej Zawodowej Szkoły W Dobrzeniu Małym w trzyletnia Branżową Szkołę I Stopnia   
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podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet 

medycyny szkolnej 

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. 

46-082 Kup, ul. K. Miarki (wspólnicy: Województwo 

Opolskie, Gmina Dobrzeń Wielki)  

Szpital, oddziały: Chorób Płuc, Chorób Płuc 

dla Dzieci, Reumatologiczny, Chorób 

wewnętrznych, Geriatryczny 

 Poradnie: Kardiologicza, Chorób Płuc, 

Chorób Płuc dla Dzieci, Reumatologiczna, 

Rehabilitacyjna   

Dzienny Dom Opieki Medycznej 

ERMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Dobrzeniu Wielkim ul. Reymonta 2 

Poradnie: Lekarza Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej, Pulmonologiczna, 

Ginekologiczno – Położnicza, 

Alergologiczna, Gabinet Pielęgniarki POZ, 

Medycyna Szkolna  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejm, ul. 

Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki 
Jednostka samorządu terytorialnego 

Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Dobrzeniu 

Wielkim, ul. Opolska 2, 46-081 Dobrzeń Wielki 

Usługi opiekuńczo – medyczne (pierwsza w 

kraju niepubliczna praktyka pielęgniarstwa 

środowiskowego, istnieje od 1992 r.), 

pracownia fizjoterepii 

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek wg Trzeciej Reguły 

św. Franciszka, ul. Kościelna 11, 46-081 Dobrzeń 

Wielki 

DPS dysponuje 55 miejscami, świadczenia w 

zakresie: usługi w zakresie potrzeb 

bytowych, usługi opiekuńcze, usługi 

wspomagające, usługi zdrowotne. 

Niepubliczny żłobek „Pod rozbrykanym kucykiem” 

sp. z o.o. ul. Opolska 4, 46- 081 Dobrzeń Wielki 
66 miejsc 

 

 

Apteki w gm. Dobrzeń Wielki 

"Vademecum" Chróścice, ul. Korfantego 1a 

"Sankt Rochus" Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 34 

Apteka Przyjazna Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 40 

Apteka Kup, Rynek 4 

 

 Kultura 

 

Lokalizacja Obiekt 

Gminny Ośrodek Kulturym ul. 

Namysłowska 20, 46-081 

Gminny Ośrodek Kultury w tej lokalizacji istnieje od 1987r, jest 

organizator imprez kulturalnych i rekreacyjnych w gminie, których 

liczba w ciągu roku nierzadko przekracza 100. Ważniejszymi są 
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Dobrzeń Wielki doroczne festiwale: Festiwal Cyrkowy „MAGIA CYRK:”, „Jesień z 

Folklorem”, regionalne spotkania z Kulturą Mniejszości Narodowych 

„Tacy Sami”, koncerty charytatywne na rzecz dzieci z chorobą 

nowotworową, przeglądy zespołów coverowych „Summer Revival”, 

zawody bowlingu, liczne rajdy rowerowe oraz jesienne festyny 

„Oktoberfest”. 

Gminna Bibioteka Publiczna, 

ul.  Namysłowska 20, 46-081 

Dobrzeń Wielki 

biblioteka zajmuje powierzchnię – 115 m², liczba miejsc dla 

czytelników – 14, księgozbiór 64 - 41 374 woluminów, liczba tytułów 

czasopism – 24 

Filia Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Chróścicach, 

Chróścice ul. Powstańców 

Śląskich 39 

powierzchnia biblioteki – 84 m²,  

liczba miejsc dla czytelników – 6, 

księgozbiór – ok. 15 838 woluminów, 

liczba tytułów czasopism – 10 

Filia Gminnej Biblioteki 

Publicznej Kup Kup, Rynek 

11 

biblioteka zajmuje powierzchnię – 100 m², liczba miejsc dla 

czytelników – 11+ 3 dla niepełnosprawnych, księgozbiór 65 - 17 569 

woluminów, liczba tytułów czasopism – 10 

    

Urządzenia sportowe 

    

Lokalizacja Obiekt 

1. 

Dobrzeń Wielki, ul. 

Sportowa 1 (przy 

szkole podstawowej 

nr 1) 

Stadion TOR Dobrzeń Wielki  

Pojemność: 1 200 miejsc (600 zadaszonych) 

Wymiary boiska: 100 x 65 metrów, Ludowy Zespół Sportowy TOR 

Dobrzeń Wielki, rok założenia: 1926. 

2. 
Dobrzeń Wielki, ul. 

Boczna 

Boisko Orlik – kompleks boisk: do piłki nożnej o nawierzchni ze 

sztucznej trawy 26,0m x 54,0 m, do piłki ręcznej o nawierzchni 

sztucznej – 20,0 m x 40,0 m, boisko do piłki siatkowej o nawierzchni 

syntetycznej - 9,0 m x 18,0 m, kort do tenisa ziemnego o nawierzchni 

syntetycznej - 23,77m x 10,97 m, bieżnię 4 torową 60 m o nawierzchni 

syntetycznej  – 80,0m x 5,0m, skocznię w dal z rozbieżnią o nawierzchni 

mineralnej – 27,0 m x 2,0 m, rzutnię do kuli o nawierzchni mineralnej, 

murowaną ściankę do ćwiczeń z piłką .Zaplecze obejmujące: magazyn 

sprzętu,  szatnie, zaplecze higieniczno-sanitarne. Po godzinach 

lekcyjnych i w dni wolne dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy. 

Oddane do użytku - marzec 2012 r. 

3. 
Chróścice, ul. św. 

Rocha 26 

Ludowy Klub Sportowy Victoria Chróścice, rok założenia 1945 

pojemność stadionu: 800 miejsc siedzących. 

4. 

LZS Ludowy Zespół 

Sportowy, Kup, ul. 

Ligonia  

Ludowy Zespół Sportowy LZS SBB Energy Kup, rok założenia: 1946 

Pojemność: 800 miejsc (300 siedzących) 

                                                      

64 Księgozbiór według stanu na 30.06.2017 r.  

65 Księgozbiór według stanu na 30.06.2017 r.  
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5. 
Dobrzeń Mały, ul. 

Brzegowa 
boisko sportowe 

6. 
Infrastrukturę sportową wymienioną w pktach 1-4 uzupełniają obiekty i urządzania sportowe 

istniejące przy szkołach w Dobrzeniu Wielkim, Kup i Chróścicach 

 

Urzędy i instytucje publiczne  

 

Lokalizacja Charakterystyka 

 

Urząd Gminy, ul. Namysłowska 

44, 46-081 Dobrzeń Wielki 

 

Gmina Dobrzeń Wielki w PKD sklasyfikowana jako 

„Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej”. 

Powstała w 1990 r. Forma prawna: Samorządowa jednostka 

organizacyjna. NIP: 9910495569, REGON: 531413060 i KRS. 

Gmina jest członkiem: Związku Gmin Śląska Opolskiego z 

siedzibą w Opolu; Związku Gmin „Dolna Mała Panew” z 

siedzibą w Turawie. 

Porozumienia partnerskie z dwoma gminami – są to: Gmina 

Heuchelheim – powiat Giesen w Hesji – Niemcy od 1990 roku; 

Miasto Wil – Kanton St. Gallen – Szwajcaria – od 1992 roku. 

Komisariat Policji, ul. 

Namysłowska 54, 46-081 Dobrzen 

Wielki 

 

 

Kościoły 

 

Obiekt Lokalizacja 

Kościół Rzymskokatolicki p.w.  św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim, zasięg parafii: 

Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Brzezie 

Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 4 

Kościół Rzymskokatolicki p.w. św. Rocha, kościół 

filialny parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w 

Dobrzeniu Wielkim 

Dobrzeń Wielki, ul. Św. Rocha  

Kościół Rzymskokatolicki p.w. Św. Jadwigi w 

Chróścicach, zasięg parafii: Chróścice 
Chróścice, ul. Powstańców 2, 

Kościół Rzymskokatolickio p.w. Św. Jerzego w Kup, 

zasięg parafii: Kup, Kaniów, Ładza 
Kup, ul. 1 Maja 3 

Kościół Matki Bożej Nieustającej (poewangielicki), 

kościół filialny parafii św. Jerzego w Kup, pełni funkcję 

kaplicy przedpogrzebowej 

Kup, ul. 1 Maja  
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Cmentarze  
 

Lokalizacja Powierzchnia 

Cmentarz Katolicki w Dobrzeniu Wielki, ul. Sw. Rocha  1,40 ha 

Cmentarz Rzymskokatolicki w Chróścicach, ul. 

Powstańców 
0,90 ha 

Cmentarz Rzymskokatolicki w Kup, ul. Ligonia, 1,20 ha 

Cmentarz Ewangielicki w Kup, ul. Brynicka 0,33 ha.  Nieczynny od 1976 r. 

 

7.4. Rynek pracy     

Przeprowadzenie analizy stanu rynku pracy w dłuższym okreie czasu jest utrudnione ze 

względu na brak rzeczywistych danych statystycznych odnoszących się do obecnego obszaru 

gminy. Okoliczność ta uniemożliwia ocenę występujących zmian.   

 

 2016 r. (wsie Dobrzeń Wielki, Chróścice, Dobrzen Mały, Kup) 

Podmioty gospodarki narodowej 

w rejestrze REGON66 
ogółem gmina – 760 

Podmioty według grup rodzajów 

działalności PKD – w tym: 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo – 20 

przemysł i budownictwo – 247 

pozostałe działy – 493 

 

 

 

                                                      

66 REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, prowadzony przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
67 Stopa bezrobocia to procentowy udział osób bezrobotnych w całości siły roboczej w danej populacji. Określa 

procent pracowników (osób aktywnych ekonomicznie), którzy nie pracują, lecz poszukują pracy.   

Stopa bezrobocia – stan styczeń 2018 r.67 

Gmina Dobrzeń Wielki ------------  

Powiat opolski ------------  

Województwo 7,5% 

Kraj 6.9% 
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Struktura bezrobocia w gminie Dobrzeń Wielki w poszczególnych statystycznych profilach 

jest zbliżona – jednak nie we wszystkich parametrach do wielkości charakteryzujących powiat 

opolski.    Korzystniej kształtuje się liczba osób w stanie długotrwałego bezrobocia. Co ważne 

– również mniejsza niż w powiecie opolskim jest liczba osób bezrobotnych ostatniej dekady 

wieku produkcyjnego (powyżej 50 lat).    

 

   Podaż pracy – prognoza. 

    Niekorzystne rokowania rozwoju demograficznego: przyrost naturalny, struktura wieku, 

struktura ludności według płci, saldo migracji - z uwzględnieniem czynników ekonomicznych 

pracy (płaca realna, podatki od dochodów, płaca minimalna, system opieki społecznej), także 

motywacje i decyzje indywidualne - to czynniki stanowiące istotne uwarunkowania dla 

podaży pracy. Zmiejszanie się potencjalnych zasobów pracy niewątpliwie wpływać będzie na 

wielkość podaży pracy, w tym na jej strukturę. Pogorszą się relacje między poszczególnymi 

grupami wiekowymi, z wyrażnym wzrostem grupy wieku niemobilnego i starzeniem się 

zasobów pracy.   

  Nastąpi spadek zasobów pracy z równoczesnym wzrostem obciążenia grupy wieku 

produkcyjnego – liczebnością wieku poprodukcyjnego. Na taką sytuację nałoży się zespół 

czynników ekonomicznych, kształtowanych przez politykę państwa, w pewnym zakresie 

również przez samorząd lokalny – np: lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego osób 

starszych. 

Struktura bezrobocia 

  Gmina Dobrzeń Wielki  Powiat opolski  

Liczba osób % ogółu bezrobotnych Liczba osób % ogółu 

Bezrobotni 

ogółem, w tym: 

kobiety 

159/97 100%/61% 2767/1546 100%/55,9% 

Udział bezrobotnych w poszczególnych profilach: 

Bezrobotni z 

prawem do zasiłku 
29 18,2% 367 13,3% 

Długotrwale 

bezrobotni 
76 48,0% 1475 53,3% 

Osoby powyżej 50 

roku życia 
38 24,0% 900 32,5% 

Osoby do 25 roku 

życia 
16 10,0% 303 11,0% 

Osoby do 12 

miesicy od dnia 

ukończenia nauki 

7 4,4% 107 3,9% 
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      7.5. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia   

    Bezpieczeństwo zależy od wielu czynników, w dużej mierze od środowiska naturalnego, 

stanu gospodarki, a także czynników społecznych i kulturowych. Zagrożenia, ze względu na 

źródło i sposób powstawania - dzielą się na zagrożenia spowodowane przez siły natury 

(zagrożenia okresowe - powodzie, pożary, osuwiska, anomalie pogodowe i inne) oraz 

powstałe w wyniku działalności człowieka.   

  Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do zadań wielu organów 

administracji publicznej, w tym samorządowej. W gminie Dobrzeń Wielki działa Gminny 

Zespół Zarządzania Kryzysowego.  Ogłaszanie alarmów i podawanie komunikatów 

ostrzegawczych dla ludności odbywa się poprzez stosowane sygnalizatory (sygnały 

dźwiękowe, komunikaty ostrzegawcze). Czynnie uczestniczą w likwidacji ewentualnych 

zagrożeń   jednostki straży pożarnych.  

 

Nazwa Lokalizacja 

Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzeń Mały 
ul. Opolska 113, 46-081 Dobrzeń Mały 

email: ospdm@op.pl; tel. 774696200 

Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzeń 

Wielki 

ul. Młyńska 6 b, 46-081 Dobrzeń Wielki 

email: ospdobrzenwielki@gmail.com; tel. 774695288 

Ochotnicza Straż Pożarna Kup 
ul. Rynek 2, 46-082 Kup 

email: ospkup@op.pl; tel. 774695566 

Ochotnicza Straż Pożarna Chróścice 
ul. Powstańców Śląskich 11, 46-080 Chróścice 

email: ospchroscice@wp.pl; tel. 774695260 

 

    Zdarzenia lub sytuacje uznane za poważne awarie definiują przepisy ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U z 2017r., poz. 519 ze zm). Z definicji 

wynika, że poważną awarią są zdarzenia lub sytuacje odbiegające od stanu normalnego w 

szczególności emisja, pożar lub eksplozja 

 mające miejsce w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w 

którym występuje co najmniej jedna substancja niebezpieczna (odpowiadająca 

definicji podanej w art. 3 pkt 37 ustawy – Prawo ochrony środowiska lub innym 

przepisom dotyczącym substancji niebezpiecznych),  

 występujące w ilości lub w natężeniu, które prowadzi do natychmiastowego 

powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska albo powstania takiego 

zagrożenia z opóźnieniem. 

   W związku z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska odpowiednie służby w 

obszarze województwa opolskiego (Opolski Komendant Wojewódzki Policji, Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska), prowadzą publicznie dostępne wykazy zakładów dużego i 

zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W wykazach tych nie 

widnieją zakłady z obszaru gminy Dobrzeń Wielki. Znajduje się tam zakład istniejący w 

bezpośrednim sąsiedztwie granicy gminy - Elektrownia Opole (wpis w publicznie dostępnym 

wykazie – nr 26).  
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7.6.   Potrzeby i możliwości rozwoju gminy  

   Uwarunkowania ekonomiczne: 

   Potrzeby i możliwości gminy oszacowano, uwzględniając stan „posiadania” i możliwości 

rozwoju dotychczasowych  funkcji produkcyjnych.  

  Diagnoza stanu (I.rozdział studium) wskazuje, że gmina jest miejscem charakteryzującym 

się różnorodnością równolegle występujących funkcji. Potencjał ekonomiczny (gospodarczy), 

w szczególności w zakresie funkcji przemysłowej, znacząco został zmiejszony – za sprawą 

przymusowej zmiany granic gminy. Powierzchniowo gmina straciła ok. 30% obszaru – 

głównie terenów przemysłowych i zurbanizowanych, oraz 33 % ludności i ponad 30% 

dochodów. Do niedawna silna pozycja gminy w zakresie produkcji energii i zakładów z nią 

związanych, stanowiąca trwałe podstawy rozwoju, przestała istnieć. Uwarunkowania 

ekonomiczne należałoby bardziej widzieć jako element  rozwoju społeczno – gospodarczego 

trudnego zresztą do jednoznacznej i zobiektywizowanej oceny w szczególności na poziomie 

lokalnym – a nie wyłącznie stanowiącego w zakresie rozwoju przestrzennego.  

  

 

W możliwościach gminy  widzieć należy: 

– centralne położenie  w regionie, dostępność  komunikacyjną drogową i wodną, 

– wykorzystanie czynnika endogenicznego, 

– rozwój funkcji rolniczej w miejscach jej występowania, 

w tym przetwórstwa rolno –spożywczego, 

W potrzebach uwzględniać  należy: 

– uzupełnienia i wzmocninia funkcji gospodarczych poprzez nowe lokalizacje terenów dla 

tych funkcji, 

–  dalsze  inwestowanie w infrastrukturę techniczną i drogową. 

 

 

Uwarunkowania społeczne.  

Gminę na tle innych obszarów wiejskich wyróźnia korzystna struktura demograficzna, co 

niewątpliwie stanowi uwarunkowanie dalszego wzrostu zaludnienia. Gmina na tle 

przewidywanej depopulacji w woj. opolskim sytuuje się w grupie obszarów najmniej 

zagrożonych spadkiem ludności (0-5%.).  

 Gminę cechują dobre warunki w zakresie mieszkaniowym i wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną i społeczną. Gmina dysponuje znacznymi zasobami terenów dla zabudowy 

mieszkaniowej, zwłaszcza w miejscowości Dobrzeń Wielki – co stanowi istotną przesłankę 

dla stworzenia konkurencyjnej oferty mieszkaniowej dla zabudowy o zróżnicowanym 

charakterze i intensywności. Dotychczasowy, zwiększony potencjał miejsc pracy, mimo że 

znalazł się poza granicą gminy, nadal pozostaje w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W tym 

kontekście oferta podażowa terenów dla zabudowy mieszkaniowej, wykraczająca poza 

potrzeby wynikające z prognozy demograficznej – wydaje się ze wszech miar słuszna. 

Przyrost mieszkańców w obszarze gminy niewątpliwie stanowiłby intensyfikujący czynnik 

korzystnych zmian społeczno – gospodarczych. Wobec już zaistniałego i przyszłego  
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przewidywanego procesu starzenia się społeczeństwa ważną sprawą będzie odpowiednie 

ilościowe i jakościowe dostosowanie usług publicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

świadczeń i usług opiekuńczych.  

   Wspólnota samorządowa, którą tworzą z mocy prawa68 mieszkańcy, dobrze ocenia życie w 

gminie. Dobra jakość życia czyni mieszkańców bardziej zadowolonych. Wymagania i 

oczekiwania mieszkańców, co jest oczywiste stale rosną, i jest to czynnik napędzający dalszy 

rozwój, w szczególności szeroko rozumianych usług publicznych. 

  Oczekiwania zainteresowanych zostały zidentyfikowane poprzez badania ankietowe 

mieszkańców i podmioty gospodarcze – w przyjętej dla gminy „Strategii rozwoju Gminy 

Dobrzeń Wielki na lata 2014 – 2020”.   

 

 Odpowiedź respon-

dentów w pytaniu o 

ogólną ocenę pozio-

mu życia w Gminie 

Dobrzeń Wielki 

przedstawia wykres. 

Większość osób, bo 

aż 91%, zadeklaro-

wało, że jakość ich 

życia jest zadowala-

jąca, w tym: 15% 

oceniło ją bardzo 

dobrze, 49% 

dobrze, a 27% 

raczej dobrze. Negatywnie jakość życia w Gminie Dobrzeń Wielki oceniło zaledwie 2% 

respondentów, w tym: 1% z nich oceniło tę jakość bardzo źle i 1% raczej źle. 

 

 

 

Uwarunkowania środowiskowe.  

  Kolejnym uwarunkowaniem rozwoju gminy jest środowisko naturalne, mogące jedynie 

pośrednio wpływać na kształtowanie terenów dla zabudowy w gminie, tym samym na bilans 

terenów. Jak wykazano w rozdziale I. studium „uwarunkowania rozwoju” – komponenty 

środowiska jak: budowa geologiczna, morfologia, klimat, gleby, szata roślinna, występujące 

w gminie obszary ochronne  – nie stanowią zasadniczych barier dla wielofunkcyjnego 

                                                      

68 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.poz. 1875) 

                       

Uwzględniając zdiagnozowany stan –  jako potrzebę przyjąć należy dalszy rozwój 

infrastruktury społecznej i działania dające poprawę: 

–   warunków funkcjonowania publicznych usług edukacyjnych  w zakresie ich obiektów i 

stanu zagospodarowania. 

 

– warunków i jakości usług ochrony zdrowia i pomoicy społeczne. 
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rozwoju gminy. Ważną kwestią pozostaje bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i pełna 

realizacja  wałów  przeciwpowodziopwych. 

 

             7.7. Możliwości finansowania przez gminę zadań własnych obejmujących infrastrukturę                           

                    społeczną, komunikacyjną i techniczną  

   Władze samorządowe zaspakajają zbiorowe potrzeby mieszkańców poprzez realizację 

zadań publicznych w zakresie wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym69 . W głównej 

mierze zakres przedmiotowy usług publicznych obejmuje: usługi o charakterze społecznym, 

technicznym i usługi administrzacyjne. W wymiarze rozwoju gospodarczego nie do 

przecenienia jest stan wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną. Szanse rozwoju 

gospodarczego gminy można oceniać między innymi przez pryzmat prowadzonych inwestycji 

infrastrukturalnych. Brak infrastruktury może zarówno powstrzymywać nowe inwestycje, jak 

i ograniczyć działalność już istniejących przedsięwzięć. Do zadań publicznych należy 

również infrastruktura społeczna (ochrona środowiska, opieka społeczna, instytucje prawa i  

porządku publicznego, obiekty edukacji, kultury, sportu i rekreacji). 

  Rozwój gminy powienień bazować na zasobach wewnętrznych, uwzględniać specyfikę 

lokalnych uwarunkowań a także czynniki egzogeniczne.  

                Gmina Dobrzeń Wielki w poprzednim okresie (przed zmianą granic), znacząco inwestowala 

w zadania własne obejmujące infrastrukturę społeczną, komunikacyjną i techniczną, co 

potwierdza wysoki stopień wyposażenia wszystkich miejscowości w poszczególne dobra.   

  Realizacja zadań publicznych zawsze warunkowana jest wielkością możliwych do 

wydatkowania na ten cel środków finansowych. Rodzaj inwestycji i środki dla jej realizacji 

corocznie ustala uchwała budżetowa jak również uchwała w sprawie wieloletniej prognozy 

finnasowej.  Obowiązujące uchwały: 

1) Uchwała nr XXXV/283/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z 7 września 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 

2) Uchwała nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z 28 grudnia 2017 r.70  

Uchwała wymieniona w pkcie 2. ustala wykaz zadań inwestycyjnych gminy na kwotę 

6 650 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawarty jest w zał. nr 4 do uchwały.  

 

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r. 

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan 

600  Transport i łączność 5 030 000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 5 030 000,00 

  - Przebudowa ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim 2 400 000,00 
  - Przebudowa ul. Kośnego w Chróścicach 1 700 000,00 
  - Przebudowa ul. Brzegowej w Dobrzeniu Małym 700 000,00 
  - Budowa odwodnienia drogi Osiedle Nadleśnictwa w Kup 230 000,00 

 
750  Administracja publiczna 20 000,00 

                                                      

69 Art.7 ustawy o samorządzie gminnym  
70 Opublikowana w DZ. U. wojew. Opolskiego z 2018, poz. 178 
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 75023 Urzędy gmin 20 000,00 
  - Zakup sprzętu informatycznego 20 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500 000,00 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200 000,00 
  - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 200 000,00 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000,00 
  - Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych 150 000,00 

 90095 Pozostała działalność 150 000,00 
  - Rozbudowa sieci cieplnej 150 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 100 000,00 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 100 000,00 

  - Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w 
Dobrzeniu Wielkim 

1 100 000,00 

  
Razem 6 650 000,00 

 

 

 

7.8. Stan prawny gruntów  

  Struktura własności gruntów ma istotne znaczenie, również ekonomiczne, dla prowadzenia 

gospodarki przestrzennej. Wszystkie własności – pozą gminną wymagają odpowiednich 

procedur ich pozyskania dla realizacji inwestycji celu publicznego, stanowiących zadania 

własne gminy. W strukturze własności sporządzonej na podstawie grup rejestrowych 

podmiotów ewidencyjnych 71   – w gminie prawie na równi występują grunty Skarbu Państwa 

(Lasy Państwowe) i grunty prywatne.     

  

  

Struktura władania według grup rejestrowych 

podmiotów ewidencyjnych 

 

 

Powierzchnia 

ogólna 

gruntów w ha 

 

udział 

procentowy 

% 

1. Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z 

użytkownikami wieczystymi, badź występuje w zbiegu z 

użytkownikami wieczystymi 

 

2987,00 

 

47,06 

2. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa 

państwowe, osoby prawne 
4,00 0,06 

3. Gminy i związki międzygminne, jeżeli nie występują w 

zbiegu z użytkownikami wieczystymi, bądź występują w 

zbiegu z użytkownikami wieczystymi 

200,00 3,15 

4. Osoby fizyczne 2964,00 46,70 

5.  Spółdzielnie 28,00 0,44 

6. Kościoły i związki wyznaniowe 10,00 0,16 

                                                      

71 Grupy rejestrowe podmiotów ewidencyjnych według Rozp.Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 

dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.Dz.U.2016.0.1034), ustalone w ewidencji 

Starosty dla gminy Dobrzeń Wielki (teryt 1609032)  
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7. Wspólnoty gruntowe 7,00 0,11 

8. Powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu 

z użytkownikiem wieczystym 
6,00 0,09 

10. Województwo, jeżeli nie występuje w zbiegu z 

użytkownikami wieczystymi 
30,00 0,47 

11. Spółki prawa handlowego i inne podmioty gospodarcze nie 

wymienione w poz. 1-10 
70,00 1,10 

12. Powierzchnia ewidencyjna 6306,00 99,35 

13. Powierzchnia wyrównawcza 41,00 0,65 

14. Powierzchnia geodezyjna 6347,00 100,00 

 

 

7.9. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę    

  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art.10 ust. 5 ustala dokonanie 

bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę – z uwzględnieniem „analiz ekonomicznych, 

środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych 

gminy” (finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej a także infrastruktury społecznej) i określenie maksymalnego w skali gminy 

zapotrzebowania na nową zabudowę, wyrażonego w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, 

w podziale na funkcje zabudowy.     

   W bilansie uczestniczą 4 miejscowości, w całości pokryte planami miejscowymi. Ustawa w 

art.10 ust. 5 pkt 2 i 3 nakazuje oszacować chłoność z wyróżnieniem dwóch rodzajów 

obszarów: 

1) obszary o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej, z podziałem 

na funkcje zabudowy;  

2) obszary przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę z podziałem na funkcje 

zabudowy.  

  W gminie Dobrzeń Wielki obydwa rodzaje obszarów wyróżnionych w ustawie w całości 

pokryte są planami miejscowymi. Tereny wyznaczone dla zabudowy są skonfigurowane z 

istniejącą strukturą funkcjonalno – przestrzenną, stanowią jej kontynuację. Nie występuje 

planowana zabudowa na tzw. „greenfieldach”. Uwzględniając stan faktyczny i wymagania 

ustawy, przyjęto podział na dwie grupy obszarów – zabudowane w granicach o wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno–przestrzennej i planowane dla zabudowy. Dla obu grup 

wydzielono funkcje zabudowy. Dodać należy, że obszary planowanej zabudowy zasadniczo 

nie wymagą budowy głównych sieci uzbrojenia i tras komunikacyjnych. Nie są i nie planuje 

się ich (poza wsią gminną) wyposażenia w sieć cieplną. 

W bilansie przyjęto i wyszacowano wartości:   

1) potencjał demograficzny – prognozowana liczba ludności na poziomie   8900 osób; 

2) statystyczna powierzchnia użytkowa mieszkań w poszczególnych wsiach wynosi – 

Dobrzeń Wielki 199.584 m², Chróścice 146.306 m², Dobrzeń Mały 34.826 m², Kup 

45.965 m²;  

3) przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania/1osobę – w stanie istniejącym 

żróżnicowana w poszczególnych miejscowościach – wynosi: Dobrzeń Wielki 44,9 m²/ 
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mieszkańca, Dobrzeń Mały 45,6 m²/osobę, Chróścice 52,5 m²/osobę, Kup 40,0 m²/ osobę, 

wartość dla gminy wynosi 46,6 m²/ osobę; 

4) w kalkulacji uwzględniono współczynnik niepewności procesów rozwojowych – przyjęto 

za ustawą zwiększenie wartości wynikających z bilansu o 30%; 

5) przyjęto dla prognozowanej zabudowy standardy zamieszkiwania:  

MN – 120 m² pow. użytkowej /1 mieszkanie, MW – 70 m² powierzchni użytkowej/1 

mieszkanie, MR – 140 m² powierzchni użytkowej /1 mieszkanie,   

6) planowana powierzchnia użytkowa mieszkań w perspektywie 30 letniej dla 

prognozowanej liczby mieszkańców 8900 osób ze wzrostowym wkaźnikiem 0,3 wyniesie 

550, 020 m²; 

7)  uwzględniając wartość stanu istniejącego – prognozowana wielkość do realizacji wynosi 

123 339 m², do dalszych rozważań przyjęto 124 000 m² powierzchni użytkowej mieszkań 

(nowej zabudowy); 

8) do dalszej kalkulacji założono wzrost liczby małych gospodarstw domowych, tym 

samym liczby mieszkań i przyjęto – średnia wielkość 2,5 osoby/ mieszkanie, 

powierzchnia działki 1000 m²; 

9)  uwzględniając powyższe – ustalona perspektywiczna powierzchnia użytkowa mieszkań 

wielkości 124 000 m² powinna zostać zrealizowana:  

 w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej MN (85%): 105 400 m² powierzchni  

 użytkowej,    

 w zabudowie wielorodzinnej MW (10%): 12 400 m² powierzchni użytkowej,   

 w zabudowie zagrodowej MR (5%): 6 200 m² powierzchni użytkowej.   

10) proporcjonalnie do wielkości zabudowy mieszkaniowej oszacowano zapotrzebowanie na 

usługi w szególności obejmujące usługi o charakterze publicznym:  dla usług sportu i       

rekreacji przyjęto wskaźnik – 30 m²/mieszkańca, dla zabudowy usługowej przyjęto         

wskaźnik gęstości powierzchni użytkowej na poziomie 4000 m²/ ha, dla zabudowy       

produkcyjnej 5000 m²/ha (zastosowanie wskaźników gęstości powierzchni użytkowej        

informuje o wielkości możliwej realizacji zbudowy usługowej i przemyslowej na       

ustalonych terenach w obowiązujących planach miejscowych). 

 

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Obszary o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej72 

Funkcje zabudowy Dobrzeń Wielki Dobrzeń Mały Chróścice Kup 

Pow. istniejącej 

zabudowy (ha), w 

tym zabudowa: 

MN 99,00 26,00 114,00 43,00 

MW 5,50 --- --- 1,50 

MR 33,00 8,00 55,00 6,00 

Powierzchnia obszarów w granicach planów miejscowych 73 dla nowej zabudowy 

                                                      

72 W granicach planów miejscowych  
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Powierzchnia 

ustalona w planach 

miejscowych dla 

zabudowy (ha) 

MN 144 17 101 32 

MW 5,0 --- --- 3,0 

MR --- --- --- --- 

 

 

Chłonność obszarów w granicach planów miejscowych 74 dla nowej zabudowy 

maksymalna możliwa75/ wyszacowana z prognozowanych potrzeb 

Pow. użytkowa 

w m² w tym 

zabudowa: 

Dobrzeń Wielki Dobrzeń Mały Chróścice Kup 

MN 153 000/51 930 m² 18 000/9920 m² 107 100/34 560 m² 36 900/18 200 m² 

MW 17 000/2870 m² 0/0 m ² 0/0 m² 4100/1372 m² 

MR 0/0 m² 2000/1720 m² 11 900/4 480 m² 0/0 m² 

 170.000/54.800 m² 20 000/11640 m² 119 000/39 040 m² 41.000/19.572 m² 

 

  W obowiązujących planach miejscowych, na co wskazują wyniki bilansu, występuje 

nadwyższka terenów dla zabudowy mieszkaniowej – względem aktualnie wyszacowanych 

potrzeb. Dla wyjaśnienia wielkości tych terenów przywołać należy istotne w tej sprawie 

okoliczności. Ustalone w dotychczasowych planach miejscowych tereny dla zabudowy 

mieszkaniowej, tworzone były w granicach „innej” gminy o przewidywanej wówczas 

większej skali rozwoju. Determinantem ich wielkości były potrzeby wynikające z 

dynamicznego rozwoju funkcji produkcyjnych w gminie, również korzystniejsze wówczas 

prognozy demograficzne, w tym saldo migracji, struktura wiekowa ludności.  

 Zasadniczo poza już ustalonymi terenami w obowiązujących planach miejscowych – studium 

nie wyznacza nowych terenów dla funkcji mieszkaniowej. Jedynie we wsi gminnej, ustalony 

w obowiązującym planie miejscowym – teren usług sportowych, alternatywnie przeznacza dla 

funkcji mieszkaniowej.  

    Po okresie wyłożenia projektu studium i przyjęciu zgłoszonych wniosków, wprowadzono 

nieznaczne korekty w przebiegu wcześniej ustalonych granic terenów dla zabudowy.   

Charakter korekt  nie wywołał potrzeby zaktualizowania bilansu terenów przeznaczonych pod 

zabudowę.  

 

Bilans terenów przeznaczonych dla funkcji produkcyjnej i usługowej    

                                                                                                                                                                      

73 Z pominięciem obszarów już zabudowanych   
74 Z pominięciem obszarów już zabudowanych   
75 Chłonność terenów netto bez komunikacji, usług, zieleni 
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Obszary o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej76    

Funkcje zabudowy Dobrzeń Wielki 
Dobrzeń 

Mały 
Chróścice Kup 

Powierzchnia 

zabudowy 

(ha) w tym: 

zabudowa 

produkcyjna   
8,00 1,00 17,00 --- 

usługi łącznie z 

obsługą 

komunikacji 

13,00 2,00 7,00 7,00 

usługi sportu i 

rekreacji 
6,50  1,50 8,00 2,00 

Powierzchnia obszarów w granicach planów miejscowych 77 dla nowej zabudowy 

powierzchnia 

ustalona w 

planach 

miejscowych 

dla 

zabudowy 

(ha), w tym: 

zabudowa 

produkcyna   
20,00 25,00 49,00 --- 

usługi łącznie z 

obsługą 

komunikacji 

14,00 1,50 7,00 13,00 

usługi sportu i 

rekreacji 
2,50 -- 0,50 --- 

 

 

Chłonność obszarów w granicach planów miejscowych dla nowej zabudowy 

maksymalna możliwa78 = wyszacowana z prognozowanych potrzeb 

Pow. użytkowa 

w m² w tym 

zabudowa: 

Dobrzeń Wielki Dobrzeń Mały Chróścice Kup 

zabudowa 

produkcyjna   

100 000 m² 125 000 m² 245 000 m² ---- 

usługi łącznie z 

obsługą 

komunikacji 

56 000 m² 8000 m ² 28 000 m² 28 000 m² 

usługi sportu i 

rekreacji 

    

  

                                                      

76 W granicach planów miejscowych  
77 Z pominięciem obszarów już zabudowanych   
78 Chłonność terenów brutto 
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  Uwarunkowania ustalonych w planach miejscowych terenów dla zabudowy produkcyjnej i 

usługowej, były analogiczne jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej – obszarowo 

odpowiadają ówczesnym prognozowanym potrzebom.   

  Poza wyznaczonymi w obowiązujących planach miejscowych – terenami dla funkcji 

produkcyjnej i usługowej, studium wskazuje dwa nowe tereny dla działalności produkcyjnej 

w Chróścicach i Dobrzeniu Małym. Są one niezbędne dla reaktywacji rozwoju 

gospodarczego gminy. Obydwa obszary są korzystnie zlokalizowane i w zamiarze stanowią 

ofertę podażową dla potencjalnych inwestorów.  

 

8.0. UWARUNKOWANIA ROZWOJU FUNKCJI GOSPODARCZYCH   

 

8.1. Działalność produkcyjna    

 

Obiekt Lokalizacja 

Assaabloy Mercor Doors Sp. z o.o. Produkcja 

drzwi przeciwpożarowych.     (Mercor Drzwi) 
ul. Namysłowska 113, 46-081 Dobrzen Wielki 

Silspek Rubber Sp. z o.o. Mieszanki elastomerowe ul. Jańskiego 2, 46-081 Dobrzeń Wielki 

Tadej (materiały budowlane) 
ul. Opolska 16, 46-081 Dobrzeń Wielki 

ul. Powstańców Śląskich 2, 46-080 Chróścice 

PROTEC Sp. z o.o.  (produkcją metalowych 

systemów rynnowych oraz elementów 

mocujących i montażowych do systemów 

solarnych). 

ul. Korfantego 43, 46-080 Chróścice 

Blach-met Sp.z o.o., (systemy wentylacyjne) ul. Cebuli 17, 46-080 Chrościce 

Sandmix sp. z o.o. (produkcja suszonych żwirków 

kwarcowych) 
ul. Piaskowa 2, 46-080 Chróscice 

BH RENOD Nowakowicz Zbigniew - Stocznia 

Dobrzeń (budowa, oraz remonty: konstrukcji 

stalowych różnej wielkości) 

ul. Opolska 57, 46-081 Dobrze Mały 

Piekarnia GS Samopomoc Chłopska ul. Herberta 93 b 46-081 Dobrzen Wielki 

 

8.2. Gospodarka rolna  

Większość gospodarstw rolnych na terenie gminy stanowią gospodarstwa bardzo małe, o 

areale do 1 ha, stanowiące blisko 58%. Gospodarstwa małe, o areale od 1 do 10 ha stanowią 

35%, natomiast gospodarstwa średnie, o powierzchni powyżej 10 ha, to zaledwie 6,5% ogółu. 

Należy więc przyjąć, że struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest bardzo rozdrobniona.    
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Rozmieszczenie gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha według sołectw w gminie 

Dobrzeń Wielki 

Sołectwo Liczba gospodarstw rolnych Udział w ogólnej liczbie gospodarstw [%] 

Chróścice 232 55,7 

Dobrzeń Mały 38 9,1 

Dobrzeń Wielki 112 26,8 

Kup 35 8,4 

 

   Niezbyt korzystne uwarunkowania glebowe (rozdz. 5.3.) decydują, że głównym kierunkiem 

w produkcji rolniczej jest uprawa roślinna dostosowana do potrzeb produkcji zwierzęcej, na 

potrzeby ludności oraz hodowla zwierząt. 

    Z szacunków opartych o dostępne dane sprzed zmiany granic w 2017 r. wynika, że na 

terenie gminy Dobrzeń Wielki największą powierzchnię zajmują uprawy: zbóż (ok. 70 % 

łącznej powierzchni zasiewów), ziemniaków (ok. 10 % powierzchni upraw) oraz roślin 

pastewnych (kukurydza, okopowe i strączkowe pastewne, koniczyna – łącznie ok. 15 % 

powierzchni upraw). Najmniejszy areał zajmują buraki cukrowe. Uprawia się mało roślin 

wymagających dużej chemizacji, takich jak: rzepak czy burak cukrowy.  

   Warunki glebowe gminy, mniej korzystne od średniej występującej w województwie 

opolskim powodują, że plony głównych ziemiopłodów są niższe od wartości osiąganych w 

regionie,   

    

8.3. Gospodarka leśna  

    Gmina Dobrzeń Wielki charakteryzuje się znacznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne 

zajmują łączne powierzchnię 2917 ha, co stanowi około 45,9 % powierzchni gminy. Główny, 

zwarty kompleks leśny rozciąga się w północnej i wschodniej części gminy. Największą 

lesistością charakteryzuje się sołectwo Kup – 74,17%. Wskaźnik lesistości w pozostałych 

wsiach – odpowiednio wynosi: Dobrzeń Wielki – 9,86%, Dobrzeń Mały – 0,92%, Chróścice 

– 24,8%. Specyficzna jest sytuacja w obrębie Brzezie, gdzie po zmianie granic gminy od 

1.01.2017 r. pozostały w niej prawie wyłącznie lasy. 

       Lasy na obszarze gminy Dobrzeń Wielki znajdują się pod zarządem Nadleśnictwa Kup. 

We władaniu gospodarstw indywidualnych i przedsiębiorstw pozostaje ok. 70 ha lasów, co 

stanowi ok. 2,4 % ogólnej powierzchni.  

 

Nadleśnictwo Kup   - charakterystyka   

Administracja leśna: 

PGL. LP (Lasy Państwowe – 

Państwowe Gospodarstwo Leśne) 

Nadleśnictwo Kup, 46-082 Kup, 

ul. 1 Maja 9 

mail:kup@katowice.lasy.gov.pl  

http://start.lasy.gov.pl/web/kup 

Zasięg terytorialny obejmuje gminy: 

1) Pokój, Świerczów - pow. Namysłowski 

2) Dobrzeń Wielki, Murów, Łubniany,  

Popielów – pow. Opolski 

Powierzchnia lasów ogółem: 20 674.5557 ha 
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Leśnictwa 

Nadleśnictwo Kup podzielone jest na 12 leśnictw, średnia 

powierzchnia leśnictwa wynosi 1722,93 ha. 

W gminie Dobrzeń Wielki: Leśnictwa Chróścice i Kup 

Zakłady drzewne współporacujące 

z Nadleśnictwem Kup 

Chróścice - Tartak KOCIOK s.c. ul. Kośnego 64, 46-080 

Chróścice 

 

    Na obszarze gminy występuje większość zbiorowisk leśnych charakterystycznych dla 

terenów nizinnych. W dolinie rzeki Odry oraz miejscami w dolinie Brynicy występują lasy 

liściaste. Natomiast na pozostałym terenie dominują lasy iglaste, głównie bory sosnowe 

i mieszane. Mają one najczęściej niewielką wartość przyrodniczą, gdyż są to przeważnie 

zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzaną sosną na siedliskach grądowych. 

 

    Gospodarka leśna w PGL Lasy Państwowe prowadzona jest na podstawie „Planów 

urządzania lasu”, sporządzanych na okresy 10-letnie. Gospodarowanie lasami prywatnymi 

regulują 5-letnie plany urządzania, sporządzane przez starostów.  

    Pozaprodukcyjne funkcje lasu nad produkcją drewna pojawiły się w szerszym zakresie i 

funkcjonują od 1991 roku wraz z wejściem w życie Ustawy o lasach. Las gospodarczy jest 

obecnie bliższy wzorcowi lasu naturalnego, jest bardziej odporny na działanie szkodliwych 

czynników. Do najgroźniejszych z nich należą: cyklicznie pojawiające się susze, skażenie 

powietrza i gleb zanieczyszczeniami, gradacje szkodliwych owadów, odbiegająca od 

przepisów penetracja terenów leśnych przez ludzi, a także ewentualne zmiany struktury 

własnościowej lasów. 

    Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich 

charakteru, zbliżonego do pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie zrównoważonej 

gospodarki leśnej, związanej z pozyskaniem drewna. 
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9.0. KOMUNIKACJA   

 

9.1. Komunikacja drogowa  

 

 

   Sieć powiązań drogowych w gminie Dobrzeń Wielki jest dobrze rozwinięta, tworza ją drogi 

o zróżnicowanej randze: drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Wszystkie wsie w gminie 

posiadają bezpośrednie, wzajemne połączenia drogami publicznymi. Większość dróg 

publicznych nie spełnia wymagań klas do których je zaliczono i nie spełnia wymagań 

przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – głównie w 

zakresie szerokości pasów w liniach rozgraniczających, odległości między skrzyżowaniami i 

rodzaju nawierzchni.      

 

Drogi wojewódzkie nr 454 i 457 przebiegają przez miejcowości o zwartej zabudowie, 

stanowią ponadnormatywną uciążliwość akustyczną dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 

są źródłem zanieczyszczeń powietrza. Pożądana jest budowa ich obwodnic. Trasy obwodnic 

w ciągach tych dróg ustalone są w planach miejscowych wsi Dobrzeń Wielki (2003 r.), 

Dobrzeń Mały (2001 r.), Kup i Chróście (1999 r.). Pilną potrzebą jest zakończenie budowy 

obejścia wsi Dobrzeń Wielki w ciągu drogi nr 454. Zarządca tych dróg nakazuje w planach 

miejscowych ustalanie klasy jako głównej „G”, mimo że w dotychczasowym przebiegu nie 

mają możliwości uzyskania parametrów właściwych tej klasie.  

Drogi wojewódzkie nr 464 (Narok-Chróścice) i 465 (Żelazna-Dobrzeń Mały) nie 

posiadają przepraw mostowych prze Odrę.  

 

W gminie Dobrzeń Wielki funkcjonuje 5 dróg powiatowych. Wszystkie powinny mieć 

parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie drogi zbiorczej - Z, wyjątkowo – 

klasie drogi lokalnej - L. W większości nie spełniają jednak wymaganych parametrów, 

Drogi wojewódzkie –   w granicach gminy Dobrzeń Wielki 

Nr drogi – relacja Przebieg – miejscowości 
Długość w gminie 

Dobrzeń Wielki (km) 

Docelowa 

klasa 

techniczna 

454, Opole – Namysłów Dobrzeń Mały, Dobrzeń 

Wielki, Kup 
12,2 G 

457, Brzeg – Popielów – Dobrzeń 

Wielki 

Chróścice, Dobrzeń 

Wielki 
5,4 G 

461, Kup – Brynica – Jełowa Kup 2,7 G 

464, Narok – rzeka Odra – 

Chróścice 
Chróścice 2,5 G 

465, Żelazna – rzeka Odra – 

Dobrzeń Mały 
Dobrzeń Mały 1,3 G 
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dotyczy to w szczególności szerokości pasa drogowego, zwłaszcza w terenach zabudowanych 

wsi Dobrzeń Wielki. 

 

Drogi powiatowe –   w granicach gminy Dobrzeń Wielki 

Nr drogi – przebieg 
Długość w gminie 

Dobrzeń Wielki (km) 
Nawierzchnia 

1344 O, Wołczyn – Murów – droga nr 

454 
2,018 twarda 

1708 O, Chróścice – droga nr 454 

(Kup) 
4,232 twarda 

1723 O, Chróścice – Nowe Siołkowice 4,620 
twarda (1,95 km), gruntowa 

(2,91km) 

1724 O, Chróścice – Babi Las 2,359 
twarda (2,54km), gruntowa 

(0,05km) 

1725 O, Chróścice – Dobrzeń W.– 

Masów 
3,852 

twarda (8,59 km), gruntowa 

(2,18 km) 

     

  Ważną, uzupełniającą lokalną sieć komunikacji drogowej stanowią publiczne drogi 

gminne, zapewniające połączenia drogowe między miejscowościami i obsługę bezpośrednią 

terenów zabudowanych wewnątrz wsi (ulice), częściowo także terenów rolniczych i leśnych. 

Również te drogi nie spełniają w dużej części wymagań przewidzianych dla nominalnych 

klas: L – lokalnej oraz D – dojazdowej.  

   Sieć gminnych dróg wewnętrznych gospodarczych – dojazdowych do pól i lasów wydaje 

się wystarczająca dla aktualnego stanu zagospodarowania obszaru gminy Dobrzeń Wielki. 
 

Drogi gminne  

 Nr drogi Przebieg Długość (km) 

102579 O Dobrzeń Wielki – ul. Ignacego Krasickiego  0,15 

102580 O Dobrzeń Wielki – ul. Wspólna   0,853 

102581 O Dobrzeń Wielki – ul. Sportowa   0,094 

102582 O Dobrzeń Wielki – ul. Księdza Poziemby   0,251 

102583 O Dobrzeń Wielki – ul. Boczna   0,358 

102584 O Dobrzeń Wielki – ul. Brzozowa   0,28 

102585 O Dobrzeń Wielki – ul. Chopina    0,203 

102586 O Dobrzeń Wielki – ul. Chrobrego    0,318 
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102587 O Dobrzeń Wielki – ul. Dambonia     0,305 

102588 O Dobrzeń Wielki – ul. Dąbrowskiego      0,175 

102532 O Dobrzeń Wielki – ul. Polna (część drogi) 0,429 

102589 O Dobrzeń Wielki – ul. M. Dratwy 0,183 

102590 O Dobrzeń Wielki – ul. Drzymały 0,483 

102591 O Dobrzeń Wielki – ul. Fiecka 0,735 

102592 O Dobrzeń Wielki – ul. K. Miarki 0,150 

102593 O Dobrzeń Wielki – ul. J. Kani 0,142 

102594 O Dobrzeń Wielki – ul. Knosały 0,179 

102595 O Dobrzeń Wielki – ul. Korfantego 0,573 

102596 O Dobrzeń Wielki – ul. Koraszewskiego 0,268 

102598 O Dobrzeń Wielki – ul. Kościuszki 0,289 

102599 O Dobrzeń Wielki – ul. Kubisów 0,170 

109001 O Dobrzeń Wielki – ul. Leśna 1,227 

109002 O Dobrzeń Wielki – ul. Ligonia 0,189 

109003 O Dobrzeń Wielki – ul. 22 Lipca 0,248 

109004 O Dobrzeń Wielki – ul. Matejki 0,530 

109005 O Dobrzeń Wielki – ul. Fr. Mehla 0,490 

109006 O Dobrzeń Wielki – ul. Miła 0,170 

109008 O Dobrzeń Wielki – ul. Młyńska 0,408 

102519 O Dobrzeń Wielki – ul. G. Morcinka 0,578 

109010 O Dobrzeń Wielki – ul. Piaskowa 0,332 

109011 O Dobrzeń Wielki – ul. Powstańców Śląskich 0,718 

109012 O Dobrzeń Wielki – ul. Prusa 0,182 

109013 O Dobrzeń Wielki – ul. Reymonta 0,48 

109014 O Dobrzeń Wielki – ul. Sobieskiego 0,227 

109015 O Dobrzeń Wielki – ul. Stawy 0,725 
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109016 O Dobrzeń Wielki – ul. Strzelców Bytomskich 2,407 

109017 O Dobrzeń Wielki – ul. Świerkowa 0,189 

109018 O Dobrzeń Wielki – ul. Krótka  0,177 

109019 O Dobrzeń Wielki – ul. Tuwima 0,195 

102512 O Dobrzeń Wielki – ul. Św. Rocha  0,31 

102513 O Dobrzeń Wielki – ul. Żeromskiego  0,725 

102515 O Dobrzeń Wielki – ul. Sieńkiewicza  1,703 

102516 O Dobrzeń Wielki – ul. Dworcowa 0,45 

102517 O Dobrzeń Wielki – ul. Sokołów 0,352 

102518 O Dobrzeń Wielki – ul. Kościelna  0,66 

109111 O Dobrzeń Wielki – ul. Jańskiego 0,42 

109020 O Dobrzeń Wielki – ul. Boczna od ul. Strzelców Bytomskich 

do oczyszczalni ścieków 

1,027 

109021 O Dobrzeń Wielki – ul. Boczna do ul. Wrocławskiej 0,667 

109116 O Brzezie – Dobrzeń Wielki do ul. Stawy  0,537 

102511 O Dobrzeń Wielki – granica gminy Łubniany (Brynica) 3,054 

102514 O Dobrzeń Wielki – Ul. Konopnickiej i Mickiewicza  1,913 

 27,878  

109022 O Chróścice – część ul. Babi Las 0,483 

109023 O Chróścice – ul. Broniewskiego 0,213 

109024 O Chróścice – ul. Boczna 0,455 

109025 O Chróścice – ul. Chopina 0,829 

109026 O Chróścice – ul. Damrota 0,486 

109027 O Chróścice – ul. Grunwaldzka 0,139 

109028 O Chróścice – ul. Kochanowskiego 0,505 

109029 O Chróścice – ul. Koszykarzy 0,587 

109030 O Chróścice – ul. Kołłątaja 0,132 

109031 O Chróścice – ul. Konopnickiej 0,187 
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109032 O Chróścice – ul. Kopernika 0,119 

109033 O Chróścice – ul. Boczna od ul. Powstańców – przy OSP 0,191 

109034 O Chróścice – ul. Św. Jadwigi 0,303 

109035 O Chróścice – ul. Leśna 0,118 

109036 O Chróścice – ul. część ul. Ligonia 0,206 

109037 O Chróścice – ul. Mickiewicza 0,143 

109038 O Chróścice – ul. Nad Rzeką  0,877 

109039 O Chróścice – ul. Nad Ujściem 0,392 

109040 O Chróścice – ul. Nowowiejska 0,666 

109041 O Chróścice – ul. Orzeszkowej 0,184 

109042 O Chróścice – ul. Piaskowa 1,625 

109043 O Chróścice – ul. Polna 1,082 

109044 O Chróścice – ul. Bolesława Prusa 0,215 

109045 O Chróścice – ul. Mikołaja Reja 0,133 

109046 O Chróścice – ul. Sienkiewicza 0,325 

109047 O Chróścice – ul. Sobieskiego 0,146 

109048 O Chróścice – ul. Stawy 1,254 

109049 O Chróścice – ul. Szkolna 0,571 

109050 O Chróścice – ul. Świerkowa 0,243 

109051 O Chróścice – ul. Warszawska 0,704 

109052 O Chróścice – ul. Wąska 0,138 

109053 O Chróścice – ul. Wiatraki 0,188 

109054 O Chróścice – ul. Wyzwolenia 0,694 

109055 O Chróścice – ul. Żeromskiego 0,152 

109056 O Chróścice – ul. Wiklinowa 0,299 

109057 O Chróścice – ul. Parkowa 0,095 

109058 O Chróścice – część ul. Młyńskiej 0,194 
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109059 O Chróścice – część ul. Kąty 0,230 

109060 O Chróścice – część ul. A. Kośnego 0,060 

102510 O Chróścice – Kaniów 2,828 

102522 O Chróścice – ul. Kwaśna 2,438 

102523 O Chróścice – ul. Kopiec 0,748 

102524 O Chróścice – ul. J. Reka 0,172 

102525 O Chróścice – ul. Św. Jana 0,267 

102526 O Chróścice – ul. Św. Rocha 1,567 

102527 O Chróścice – ul. Podlesie 0,645 

102529 O Chróścice – ul. Kąty 0,706 

102530 O Chróścice – ul. Ostrówek 1,973 

 26,907 

109089 O Dobrzeń Mały – ul. Wolności 0,202 

109090 O Dobrzeń Mały – ul. Wschodnia 0,252 

102531 O Dobrzeń Mały – ul. Otok  1,647 

109091 O Dobrzeń Mały – ul. Zielona 0,230 

102521 O Dobrzeń Mały –  ul. Odrzańska 0,450 

109088 O Dobrzeń Mały – ul. Piaskowa 0,304 

109079 O Dobrzeń Mały – ul. Brzegowa 0,729 

109080 O Dobrzeń Mały – ul. Brzeziańska 1,074 

109082 O Dobrzeń Mały – ul. Wilczka 0,203 

109083 O Dobrzeń Mały – ul. Krótka 0,225 

109084 O Dobrzeń Mały – ul. Łąkowa 0,264 

109086 O Dobrzeń Mały – ul. Młyńska 0,227 

 5,807 

109100 O Kup – ul. Stawowa 0,406 

102503 O Kup – ul. Rynek 0,432 
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102504 O Kup – ul. Szpitalna 0,470 

102505 O Kup – ul. Młyńska 0,729 

102506 O Kup – ul. Piaskowa 0,308 

102507 O Kup – ul. Ogrodowa 0,363 

109113 O Kup – ul. Sportowa 0,359 

109114 O Kup – ul. Katowicka  0,192 

102502 O Kup – Brynica 0,660 

102509 O Kup – Dobrzeń Mały 3,47 

102501 O (Kaniów) granica gminy Popielów – Kup  1,018 

109094 O Kup – ul. Kwiatowa 0,217 

109095 O Kup – ul. Leśna  0,244 

109096 O Kup – ul. Ligonia  0,52 

109097 O Kup – ul. 11 Listopada 0,197 

109098 O Kup – ul. K. Miarki 0,347 

109099O Kup – ul. Polna  0,671 

 12,742 

                                        Gmina – razem  73,334  

 

Ścieżki rowerowe 

Obiekt Lokalizacja – przebieg (km) 

Ciąg pieszo – rowerowy przy drodze wojewódzkiej nr 454 

Opole – Namysłów 
Dobrzeń Mały – Kup (12,7 km) 

Ciąg pieszo – rowerowy przy drodze wojewódzkiej nr 457 

od miejscowości Dobrzeń Wielki 

do miejscowości Chróścice o 

długości 1,085 km; 

Ciąg pieszo – rowerowy w Chróścicach Chróscice (2,4 km) 

Ścieżka rowerowa w Chróścicach przy drodze wojewódzkiej 

nr 457 

Chróścice (1,05 km) 

Parking rowerowy Bike & Ride Dobrzeniu Wielkim Dobrzeń Wielki 
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9.2. Komunikacja kolejowa   

  Przez teren gminy Dobrzeń Wielki przebiega linia nr 277 relacji Opole Groszowice – 

Wrocław Brochów, linia kolejowa państwowego znaczenia Kursowanie pociągów 

pasażerskich zostało zawieszone i obecnie odbywa się na niej tylko ruch towarowy. Linia 

została częściowo zmodernizowana w latach 2012 – 2013. W powiązaniu z linią nr 292 (Jelcz 

Miłoszyce – Wrocław Osobowice), w przypadku wzrostu zainteresowania pojawiłaby się 

możliwość przywrócenia ruchu pociągów osobowych. Infrastrukturę kolejową na terenie 

gminy stanowi stacja kolejowa w Dobrzeniu Wielkim i przystanek kolejowy w Chróścicach 

 

9. 3. Komunikacja wodna  

  Śródlądowy szlak żeglowny Odry (0 km – 856,3 km), w granicach gminy zajmuje 

kilometraż od km 590,0 do km 598,5.  

 

 W Chróścicach wybudowany został 

nowy jaz klapowy z przepławką dla ryb 

środowiskowych, z nowoczesną 

sterownią jazową, nadbudówkami 

maszynowni i stalową kładką pieszo- 

rowerową. W ramach inwestycji 

przeprowadzony został remont 

istniejącej dużej śluzy (podwyższenie i 

przebudowa głów, modernizacja obu 

ścian komory wraz z peronami i 

kanałami obiegowymi, wymiana 

wyposażęnia technologicznego i komunikacyjnego oraz modernizacja awanportów i dalb 

cumowniczych. Stopień Wodny Chróścice został przystosowany do III klasy żeglugowej. 

 

Obiekty hydrotechniczne w gminie Dobrzeń Wielki 

Obiekt 
Lokalizacja – 

kilometrzaż Odry 
Charakterystyka 

Stopień Wodny 

Dobrzeń 
Dobrzeń Wielki –km 596 

 śluza: długość 187,1 m, szerokość 9,6 m, 

wysokość podnoszenia 2,4 m 

 elektrownia wodna o mocy zainstalowanej 1,6 

MW i możliwej produkcji od 50 do 60 tysięcy 

MWh energii w skali roku 

Stopień Wodny 

Chróścice 
Chróścice – km 591,7 

 śluza: długość 187,1m, szerokość 9,6 m, 

wysokość podnoszenia 2,5 m 

 jaz klapowy (wcześniej, przed przebudową, jaz 

kozłowo – iglicowy, wybudowany w 1894 r.), 

 powstaną dwie przystanie kajakowe ze slipami 
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Elektrownia Wodna 

Dobrzeń - o mocy 1,6 

MW, zbudowana w 

latach 2006-2008, 

zlokalizowana przy 

istniejącym jazie. 

Elektrownia jest 

całkowicie bezobsługowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

10.1. Zaopatrzenie w wodę 

    Obszar gminy zaopatrywany jest w wodę z ujęć: we wsi Chróścice i Brzezie (poza 

granicami gminy). Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi ok. 150 km. 

Siecią objęte są wszystkie miejscowości w gminie. 

 

Obiekt  Charakterystyka  

 

Ujęcie wód 

podziemnych w 

Chróścicach. 

   Ujęcie działa na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego 

decyzją Starosty Opolskiego OŚ.6341.96.2016.BS z dnia 25.08.2016 r. 

Aktualnie prowadzona jest inwestycja „Zaprojektowanie i rozbudowa 

stacji uzdatniania wody Chróścice wraz z magistralą wodociągową od 

SUW Chróścice do miejscowości Dobrzeń Wielki”. Zakres obejmuje: 

wykonanie ujęcia wody, rozbudowę części technologicznej stacji dla 

zwiększenia przepustowaości z obecnych 90 m³/h do 120 m³/h, budowę 

nowego zbiornika oraz magistrali wodociągowej od stacji do sieci 

wodociągowej w Dobrzeniu Wielkim. Dla ujęcia ustalono wyłącznie 

strefę ochrony bezpośredniej w istniejącym ogrodzeniu stacji 

 Trwa postępowanie wszczęte przez PGW Wody Polskie, Dyrektora 

Zarządu Zlewni w Opolu w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na:  

- likwidację studni wierconej nr 1, 

- wykonanie studni wierconej zastępczej 1A, 

- pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego 

Chróścice za pomocą studni wierconych 1A i 2a w łącznej ilości: 

Qśr dobowe – 1570 m3/dobę 

Qmax godz. – 110 m3/godz. 
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Ujęcie wód 

podziemnych w 

Brzeziu, w granicach 

m. Opola. 

2 studnie + SUW. Obowiązuje strefa ochrony pośredniej 79 sięgająca 

częściowo w obszar Dobrzenia Wieklkiego. 

    

   Sieciami – wodociągową i kanalizacyjną - administruje PROWOD sp. z o.o. z siedzibą w 

Czarnowąsach i w Kup, Rynek 4. Spółka świadczy usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zajmuje się gospodarką odpadami i 

utrzymaniem składowiska odpadów w Chróścicach.  Zarządza też lokalami mieszkalnymi i 

użytkowymi.    

 

10.2. Gospodarka ściekowa 

  Siecią kanalizacji sanitarnej objęte są wszystkie miejscowości gminy Dobrzeń Wielki. 

Obszar gminy obsługiwały jest przez oczyszczalnię ścieków, zlokalizowaną w Dobrzeniu 

Wielkim. 

 

Obiekt  Charakterystyka  

Oczyszczalnie ścieków w 

Dobrzeniu Wielkim 

Istniejąca mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków o 

średniej dobowej przepustowości na poziomie Qdśr = 830 

m3/dobę. 

W trakcie realizacji: 

 rozbudowa oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami 

technologicznymi do docelowej przepustowości Qdśr = 

2500 m3/d; 

Planowana: 

 budowa biogazowni, działającej w kogeneracji z 

oczyszczalnią oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej. 

 

 

Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków w gminie Dobrzeń Wielki 

Nazwa dokumentu Organ wydający Data i znak decyzji 

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków 

przemysłowych z myjni pojazdów w Chróścicach przy 

ul. Powstańców Śl. 45 (wjazd od ul. Korfantego), do 

kanalizacji sanitarnej 

Starosta Opolski 

28.07.2015 r. 

OŚ.6341.65.2015.B

S 

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków 

przemysłowych z myjni pojazdów w Dobrzeniu Małym 

przy ul. Opolskiej 135, do kanalizacji sanitarnej 

Starosta Opolski 

13.07.2015 r. 

OŚ.6341.53.2015.B

S 

                                                      

79rozp. nr 14/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnj we Wrocławiu z 12 maja 2015 r. w 

sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Brzeziu k. Opola (Dz.U.woj.opolskiego z 2015 

poz.1216).   
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10.3. Sieci i obiekty systemu elektroenergetycznego  

   Przez obszar gminy Dobrzeń Wielki przebiegają następujące linie najwyższych napięć, 

znajdujące się w gestii Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., wyprowadzone ze stacji 

elektroenergetycznej „Dobrzeń”, obecnie zlokalizowanej w granicach m. Opola : 

 linia napowietrzna 400 kV, relacji Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław, długość w 

granicach gminy -  

 linia napowietrzna 400 kV Dobrzeń – Wielopole/Albrechcice, długość w granicach 

gminy -  

 linia napowietrzna 400 kV Dobrzeń – Trębaczew/Pasikurowice, długość w granicach 

gminy – 6,7 km. 

 

   Ze stacji elektroenergetycznej „Dobrzeń” wyprowadzone są także napowietrzne linie 110 

kV, zarządzane przez Tauron Dystrybucja S.A.:  

 Dobrzeń – Hermanowice, o długości w granicach gminy Dobrzeń Wielki - 6,7 km, 

 Dobrzeń – Siołkowice długość w granicach gminy – 7,0 km; 

 Dobrzeń – Ozimek 1/Ozimek 2, długość w granicach gminy – 0,5 km, 

 Dobrzeń – Groszowice, długość w granicach gminy – 0,5 km, 

 Dobrzeń – Zakrzów/Gosławice, długość w granicach gminy – 0,5 km, 

 Borki – Namysłów, długość w granicach gminy – 7,8 km (wyprowadzona ze stacji 

elektroenergetycznej „Borki”). 

    Linie te stanowią ważne elementy krajowego systemu elektroenergetycznego i umożliwiają 

wyprowadzenie mocy elektrycznej z Elektrowni Opole oraz tranzyt mocy.   

   Odbiorcy energii elektrycznej w gminie Dobrzeń Wielki zasilani są liniami średniego 

napięcia z dwóch głównych punktów zasilania: GPZ Borki i GPZ Siołkowice. Przesył mocy 

dokonywany jest liniami napowietrzno – kablowymi o napięciu 15 kV oraz siecią 

napowietrzno-kablową niskiego napięcia ze stacji transformatorowych 15/04 kV.  
 

Stacje transformatorowe 15/0,4 kV80 

Lp. Nazwa stacji Typ stacji 
Moc zainst. 

trans./kVA/ 

Max moc 

trans./kVA/ 

Rok 

budowy 

1. Chróścice Kwaśna słupowa 100 250 1974 

2. Chróścice Betoniarnia wieżowa 250 250 1967 

3. Chróścice RSP słupowa 30 250 1980 

4. Chróścice PKP słupowa 160 400 2000 

5. Chróścice Jedność wnętrzowa 160 - obcy 630 1982 

                                                      

80 TAURON Dystrybucja S.A.- 2017 r.) 
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6. Chróścice, Korfantego wnętrzowa 250 630 1991 

7. Chróścice wieś wieżowa 83 250 1966 

8. Chróścice 1 wieżowa 250 250 1925 

9. Chróścice 2 wieżowa 20 250 1955 

10. Chróścice 3 słupowa 250 400 1999 

11. Chróścice Wodociągi wnętrzowa 250 630 1981 

12. Chróścice 1 Maja słupowa 160 400 2006 

13. Chróścice Babi Las Słupowa 100 400 1999 

14. Chróścice Ostrówek słupowa 63 250 1999 

15. Chróścice Śluza słupowa 160 250 1977 

16. Chróścice Kośnego słupowa 250 250 1961 

17. Chróścice Chopina Wieżowa 250 630 1992 

18. Chróścice Sienkiewicza słupowa 160 400 2000 

19. Kup Polna słupowa 75 250 1972 

20. Kup Brynicka słupowa 160 250 1986 

21. Kup Mieszalnia Pasz słupowa 250 250 1976 

22. Kup Wieś wieżowa 250 250 1931 

23. Kup Szpital wnętrzowa 250 630 1962 

24. Kup Katowicka słupowa 100 400 2007 

25. Dobrzeń Wielki Posterunek wieżowa 160 250 1969 

26. Dobrzeń Wielki POM wnętrzowa 630 400 1982 

27. Dobrzeń W. Leśna słupowa 100 100 1991 

28. Dobrzeń W. Mickiewicza słupowa 100 250 1991 

29. Dobrzeń W. Ameryka słupowa 100 250 2012 

30. Dobrzeń W.  Namysłowska wieżowa 200 400 1963 

31. Dobrzeń W. Brzozowa słupowa 160 250 1991 

32. Dobrzeń W. Betoniarnia słupowa 100 250 1970 
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33. Dobrzeń W. 1 wieżowa 250 250 1930 

34. Dobrzeń W. 2 wieżowa 400 400 1925 

35. Dobrzeń W. Z-dy Dziew. wieżowa 160 250 1958 

36. Dobrzeń W. Policja słupowa 100 100 1978 

37. Dobrzeń W. Przychodnia wnętrzowa 630 630 2011 

38. Dobrzeń W. Lenina wnętrzowa 250 630 2012 

39. Dobrzeń W. Kościelna słupowa 100 250 1982 

40. Dobrzeń W. Opolska słupowa 100 250 1996 

41. Dobrzeń W. Wiatraki słupowa 100 400 2011 

42. Dobrzeń W. Cegielna słupowa 160 400 2010 

43. Dobrzeń W. Śluza słupowa 250 250 1976 

44. Dobrzeń W. Stocznia wieżowa 630+250 630+250 1956 

45. Dobrzeń W. Tuwima słupowa 100 250 1991 

46. Dobrzeń M. Łąkowa słupowa 160 250 1989 

47. Dobrzeń M. wieś wieżowa 250 250 1923 

48. Dobrzeń M. Zielona słupowa 250 250 1988 

49. Dobrzeń M. Pompy wieżowa 100 250 1980 

 

10.4. Odnawialne źródła energii 

    W gminie Dobrzeń Wielki nie istnieją dotychczas – poza elektrownią wodną na stopniu 

wodnym „Dobrzeń” – inne obiekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) 

przyłączone do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Występują tu jedynie nieliczne 

domowe urządzenia autonomiczne, wspomagające instalacje domowe w energię elektryczną, 

ogrzewanie pomieszczeń i ciepłą wodę użytkową - wykorzystujące energię słoneczną. 

     Odnawialne źródła energii są jednym z priorytetów europejskiej polityki klimatyczno-

energetycznej. Zgodnie z tą polityką Polska w 2020 r. powinna osiagnąć co najmniej 15% 

udziału energii ze źródeł odnawialnych. Obowiązujące obecnie przepisy (art. 10 ust. 2a 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wymagają, aby w gminnym 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazać obszary, na 

których przewiduje się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii (OZE) o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych 

związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.  
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      W 2015 r. prawnie uregulowano wspomaganie przez państwo inwestycji z zakresu 

odnawialnych źródeł energii81 co powoduje zwiększone zainteresowanie takimi inwestycjami. 

    Analiza naturalnych predyspozycji gminy Dobrzeń Wielki dla lokalizacji odnawialnych 

źródeł energii o mocy większej niż 100 kW doprowadziła do niżej opisanych ustaleń i 

wniosków. 

 

Energia wiatru    

    Nie opracowano dotychczas mapy energii wiatru dla województwa opolskiego. Według 

ogólnej mapy wietrzności dla całego kraju, sporządzonej przez Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej, gmina Dobrzeń Wielki, podobnie jak prawie całe województwo opolskie 

leży w strefie IV – niekorzystnej dla rozwoju energetyki wiatrowej. Energia wiatru w tej 

strefie na standardowej wysokości 30 m wynosi 500 – 750 kWh/m2, podczas gdy jako 

kryterium opłacalności przyjmuje się 1250/kWh/m2. Niemniej nie jest wykluczonem, że 

lokalnie wymagania progowe są spełnione, o czym mogą świadczyć instalacje wiatrowe 

zrealizowane lub projektowane w kilku gminach Opolszczyzny, m.in. w gminach Jemielnica, 

Kamiennik oraz na południu województwa.  

   Przeprowadzoną w ramach nin. studium wstępną analizę możliwości lokalizacji elektrowni 

wiatrowych o mocy powyżej 100 kW, oparto na następujących założeniach i kryteriach: 

• Wobec braku lokalnych pomiarów zasobów energii wiatrowej cały niezalesiony obszar 

gminy Dobrzeń Wielki potraktowano pod tym względem jako potencjalnie 

perspektywiczny w tym zakresie.  

• Wykluczono lokalizację urządzeń wieżowych o wysokości powyżej 30 m, uwzględniając 

ograniczenia w obszarach prawnie chronionych i w obszarach o szczególnych walorach 

krajobrazowych i przyrodniczych – w obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 

oraz w obszarze Natura 2000 „Grądy Odrzańskie, obejmującym w gminie Dobrzeń Wielki 

całą dolinę Odry z przyległą wysoczyzną oraz dolinę rzeki Brynicy między Kup i 

Chróścickim Młynem. To wykluczenie jest ponadto zbieżne z zaleceniami zawartymi w 

opracowaniu „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z 

programem czynnej i biernej ochrony” 82. W opracowaniu RDOŚ wprowadzono - ze 

względu na wysokie walory krajobrazowe - ograniczenia lokalizacji dominant 

krajobrazowych, w tym urządzeń wieżowych o wysokości powyżej 30 m w dolinie rzeki 

Odry i w pasie ok. 200 m od krawędzi doliny; Tym samym w obszarach tych nie można 

umieszczać elektrowni wiatrowych, ponieważ współczesne urządzenia wiatrowe mają 

wysokość ok. 100 - 150 m. 

• Ze względów prawnych (przepisy ustawy o lasach i ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych) oraz praktycznych (osłabienie siły wiatru) wykluczono także lokalizację farm 

wiatrowych w pozostałych lasach na terenie gminy.  

• Elektrownie wiatrowe emitują szkodliwe dla zdrowia ludzi dźwięki nisko-

częstotliwościowe i infradźwięki (nie objęte limitowanym poziomem w przepisach 

dotyczących dopuszczalnego hałasu) w promieniu 2 – 4 km, zależnym od wysokości i 

                                                      

81 ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii - tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1148 
82 opracowanie R.D.O.Ś. w Opolu – 2008 r. 
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mocy turbin oraz czynników lokalnych. Z tego powodu przepisy ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych83 określają minimalną odległość 

elektrowni wiatrowych - równą dziesięciokrotnej całkowitej wysokości masztów 

(wliczająć łopaty wirnika). Dla potrzeb niniejszej analizy przyjęto min. wysokości 

współczesnych masztów turbin wiatrowych: 100 m co oznacza najmniejsza odległość od 

obszarów istniejącej i planowanej zabudowy o funkcji mieszkaniowej – 1,0 km. 

    Przeprowadzona analiza wykazała, że w obszarze gminy Dobrzeń Wielki nie występują 

tereny otwarte, spełniające ustalone kryteria lokalizacji elektrowni wiatrowych, odległe co 

najmniej 0,5 – 2,0 km od istniejącej oraz planowanej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.  

      

Energia solarna 

   Autonomiczne (przydomowe – „off gird”) instalacje solarne, wytwarzające i magazynujace 

energię słoneczną na własne potrzeby, mające przeciętnie moc ok. 4,0 – 10,0 kW – istnieją 

już w niektórych budynkach mieszkalnych i usługowych na terenie gminy. Większe instalacje 

fotowoltaiczne, wytwarzające energię elektryczną oddawaną do sieci elektroenergetycznej – 

dotychczas nie występujące w gminie - mają zwykle moc większą niż 100 kW. Przy obecnym 

stanie techniki uzyskuje się przeciętnie 1 MW mocy z 1 hektara powierzchni ogniw 

fotowoltaicznych. Ocenia się że w warunkach naturalnych gminy Dobrzeń Wielki ten rodzaj 

OZE, obok elektrowni wodnych na rzece Odrze, ma stosunkowo największe możliwości i 

perspektywy rozwoju.  

     Dotychczas największą przeszkodą w upowszechnianiu dużych instalacji solarnych była 

niewielka sprawnośc ogniw fotowoltaicznych – na poziomie 10 % – 18 %. Obecnie w tej 

dziedzinie energetyki notuje się znaczący postęp, który w stosunkowo niedługim czasie może 

spowodować zwiększenie sprawności ogniw do 80%, co oznacza nawet kilkakrotne 

zwiększenie efektywności produkcji energii elektrycznej ze źródeł solarnych.  

      W przeprowadzonej analizie możliwości lokalizacyjnych instalacji fotowoltaicznych o 

mocy przekraczającej 100 kW przyjęto następujące założenia: 

• Wykluczono lokalizację dużych instalacji solarnych: 

 na obszarach prawnie chronionych (Stobrawski Park Krajobrazowy oraz obszar 

Natura 2000 „Grądy Odrzańskie), 

 w morfologicznej dolinie rzeki Odry, w zasięgu szczególnego zagrożenia powodzią 

10-letnią (Q=10%, 1 raz na 10 lat) i stuletnią (Q=1%, 1 raz/100 lat),  

 w lasach i chronionych siedliskach florystycznych, 

 w zwartych obszarach występowania najlepszych gleb – II, III i IV klasy, 

 w obszarach o znaczących walorach krajobrazowych, w tym w zasięgu ważniejszych 

panoram widokowych i osi krajobrazowych, 

 w pasach technologicznych linii wysokiego napięcia. dodatkowym kryterium 

wskazania obszaru potencjalnej lokalizacji był bliski przebieg sieci elekroenerge-

tycznej 15 kV, 

 w odległości 100 m od terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. 

                                                      

83 Dz.U. z 2016 r. poz. 961 
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   W wyniku analizy, przeprowadzonej według powyższych kryteriów, wskazano w 

niniejszym studium obszary dopuszczonej realizacji dużych instalacji fotowoltaicznych o 

mocy powyżej 100 kW, o powierzchni od 0,5 ha do 9,0 ha, łącznie - 41,0 ha, w tym: 

 w Dobrzeniu Wielkim 1,0 ha (1 obszar), 

 w Dobrzeniu Małym 4,5 ha (1 obszar), 

 w Chróścicach 22,5 ha (7 obszarów), 

 w Kup 14,0 ha (5 obszarów). 

      Zakładając, że wykorzystana zostanie tylko 1/4 potencjalnych lokalizacji (2 farmy x 5 ha 

= 10ha), gmina Dobrzeń Wielki może osiągnąć teoretyczną (nie całodobową) 

samowystarczalność w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przy aktualnej sprawności 

ogniw fotowoltaicznych: 10 ha x 1,0 MW/1,0 ha = 10,0 MW. W perspektywie, przy 

prognozowanym rozwoju techniki fotowoltaicznej, z tej samej powierzchni możliwe będzie 

uzyskanie mocy rzędu nawet - 30 MW. 

 

Produkcja energii elektrycznej z biogazu 

    W gmnie Dobrzeń Wielki istnieje tylko kilka gospodarstw hodowlanych o potencjalnej 

obsadzie przekraczajacej 200 DJP, która stanowi próg opłacalności budowy biogazowni z 

agregatem prądotwórczym o mocy do 100 kW. Nawet w takich gospodarstwach 

pozyskiwanie energii elektrycznej z biogazu obornikowego wymaga dodawania do komór 

fermentacyjnych roślin energetycznych (kiszonki kukurydzy, zbóż, traw, ziarna zbóż).   

    Jedynym potencjalnym źródłem energii elektrycznaj z biogazu, o mocy przekraczającej 100 

kW może być gminna oczyszczalnia ścieków po planowanej rozbudowie. 

 

Energia wód płynących 

    Istniejąca elektrownia wodna na rzece Odrze – śluza „Dobrzeń” ma moc 1,6 MW.  

W świetle uwarunkowań związanych z występowaniem wód powierzchniowych na terenie 

gminy Dobrzeń Wielki, możliwa jest realizacja elektrowni wodnej w miejscu istniejącej śluzy 

„Chróścice”, zlokalizowanej na rzece Odrze w kilometrze 591,7 rzeki Odry.      

 Pozostałe rzeki w gminie Dobrzeń Wielki mają zbyt małe przepływy, aby istniała na nich 

możliwość, zwłaszcza uzasadniona ekonomicznie, realizacji i funkcjonowania elektrowni 

wodnej. Poza tym obecnie w Polsce jest preferowane realizowanie małych elektrowni 

wodnych w miejscach istniejących już piętrzeń. Nie jest praktykowane realizowanie nowych 

przegród na rzekach, obniżających ich funkcjonalność ekologiczną dla organizmów wodnych.  

  Energia geotermalna 

   W województwie opolskim szacowane zasoby energii geotermalnej są znaczne, ale 

ograniczone do rejonu Nysa – Grodków – Niemodlin, w którym nawiercono wody o 

temperaturze 800 do 1000. W powiecie opolskim nie stwierdzono dotychczas występowania 

wód podziemnych o temperaturze umozliwiającej wykorzystanie energetyczne.  

    W opisanych warunkach – obecnie nie istnieją realne możliwości wykorzystania energii 

geotermalnej w gminie Dobrzeń Wielki, poza płytkimi istalacjami przydomowymi. 
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  Podsumowanie analiz uwarunkowań rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych   

W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano na rysunku studium „Kierunki rozwoju” 

obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 

(OZE) o mocy przekraczającej 100 kW: potencjalnej realizacji instalacji fotowoltaicznych, 

planowanej elektrowni wodnej na rzece Odrze oraz instalacji wykorzystującej biogaz do 

produkcji energii elektrycznej. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakazuje również, by 

wyznaczenie takich obszarów nastąpiło z wyznaczeniem ich stref ochronnych związanych z 

ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. W przypadku 

instalacji wykorzystujących energię solarną, energię wodną i biogaz wymóg ten jest 

bezprzedmiotowy, gdyż żaden przepis prawa nie określa takiej strefy, a obecny stan wiedzy 

technicznej nie wskazuje na negatywne oddziaływanie tych instalacji na zdrowie ludzi, które 

uzasadniało by wprowadzenie ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. 

Ewentualne zaliczenie danej instalacji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko skutkować będzie standardowymi procedurami środowiskowymi określonymi w 

przepisach odrębnych.  

W obszarze gminy Dobrzeń Wielki nie przewiduje się rozwoju energetyki wiatrowej o 

dużej mocy, ze względu na istniejące uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i wysoki 

stopień urbanizacji gminy (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 odnawialnej jest zgodna z kierunkami 

polityki przestrzennej w zakresie wzrostu produkcji energii odnawialnej, ustalonymi w Planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz ze stanowiskiem 

Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody z 01.10.2008 r. w sprawie ochrony krajobrazu w 

procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie województwa opolskiego.   

 

10.5. Gospodarka odpadami  

   Zorganizowanym systemem gospodarki odpadami objętych jest 100% mieszkańców gminy 

Dobrzeń Wielki. Obsługę w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych prowadzi 

PROWOD Sp. z o.o. w Kup. Spółka zajmuje się również punktem selektywnej zbiórki 

odpadów (PSZOK), zlokalizowanym w Chróścicach.  

 

Obiekt Charakterystyka 

Instalacja do składowania odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania 

średnio 49,0 Mg odpadów na dobę i całkowitej 

pojemności 48 000 Mg - lokalizacja Chróścice, 

działki:528/13, 529/13, 13,14, 17, 18, 

17,18,21,23,27,28,33,38, 

Eksploatowana jest kwatera nr 2 o pow. 0,60 ha. 

Warunki w zakresie przetwarzania i zbierania 

odpadów, rodzaju i ilości odpadów określa 

decyzja DOŚ-III.722245.2017.JZ Marszałka 

Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 

2018 r. 
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10.6. Zaopatrzenie w gaz  

Przez teren gminy Dobrzeń Wielki przebiega odgałęzienie gazociągu wysokoprężnego 

DN 200 PN 6,3MPa relacji: Kluczbork – Opole – Przywory do stacji redukcyjno – 

pomiarowej (SRP) Norgips – obręb Brzezie. Właścicielem powyższej infrastruktury jest 

Operator Gazociągów Przesyłowych Polska Spółka Gazownictwa – Zakład Gazowniczy w 

Opolu. zajmuje się dystrybucją gazu przewodowego dla mieszkańców gminy. Obecnie w 

znacznej części zgazyfikowane są miejscowości: Dobrzeń Wielki, Chróścice oraz Kup. 

 

10.7. Zaopatrzenie w energię cieplną 

    W gminie Dobrzeń Wielki system ciepłowniczy obejmuje jedynie sołectwo Dobrzeń 

Wielki. Przesyłem i dystrybucją ciepła z Elektrowni Opole zajmuje się „ELKOM” sp. z o.o. 

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

 

11.0. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

DOBRZEŃ WIELKI WYNIKAJĄCE Z ZASAD OREŚLONYCH W 

DOKUMENTACH    O ZNACZENIU PONADLOKALNYM I LOKALNYM 84 

 

11.1. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 13 grudnia 2011 r. Celem strategicznym określonym w koncepcji jest 

efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych 

dla osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa 

oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 kładzie szczególny nacisk na budowanie i 

utrzymywanie ładu przestrzennego, ponieważ decyduje on o warunkach życia obywateli, 

funkcjonowaniu gospodarki i pozwala wykorzystywać szanse rozwojowe. Koncepcja 

formułuje także zasady i działania służące zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu 

przestrzenią i zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym powodziowego. Zgodnie z art. 39 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia KPZK uwzględnia się w 

planach zagospodarowania przestrzennego województw. 

Sformułowano sześć wzajemnie powiązanych celów polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju w wyznaczonym horyzoncie czasowym:  

 

Cele „Polityki przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 r.” 

 

1. 

Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury 

systemu osadniczego sprzyjającej spójności 

                                                      

84  Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta sporządza studium, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego oraz 

strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem.  
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2. 

Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału 

wewnętrznego wszystkich terytoriów 

3. 
Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 

infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej 

4. 
Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 

środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski 

5. 

Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

zdolności obronne państwa. 

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

 

11.2. Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 r.85  

Strategia jest dokumentem sformułowanym w określonym stopniu ogólności, którego cele 

realizuje w formie ustaleń przestrzennych plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego. 

  Cele strategiczne określają, docelowy pożądany stan rozwoju województwa opolskiego w 

poszczególnych obszarach. W ich ramach zdefiniowane zostaly cele operacyjne, tj. określone 

zamierzenia, których realizacja sprzyjać będzie rozwojowi województwa. 

   Wśród 10 celów strategicznych i 36 celów operacyjnych wyróżniono te, do których 

nawiązuje pośrednio lub bezpośrednio polityka przestrzenna gminy Dobrzeń Wielki określona 

w studium. 

 

Cele „Strategii rozwoju województwa opolskiego: 

cel operacyjny 3.4. Wzmacnianie regionalnego systemu przyciągania i lokowania inwestycji 

cel operacyjny 4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła 

cel operacyjny 5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury 

cel operacyjny 6.1 Rozwój powiązań transportowych 

cel operacyjny 7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 

cel operacyjny 10.1. 

Wspieranie pozarolniczej aktywności gospodarczej i inicjatyw lokalnych 
Rozwój wielofunkcyjnego rolnictwa - wzmacnianie specjalizacji rolnictwa, 

m.in. rozwój rolnictwa zrównoważonego, różnicowanie funkcji wsi i 

tworzenie lokalnych rynków pracy, wspieranie procesu konsolidacji 

gospodarstw rolnych. 

 

 
                                                      

85 strategia przyjęta uchwałą nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.  
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11.3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego86 

Głównym celem polityki przestrzennej województwa określonej w planie jest kształtowanie 

struktury przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój województwa, zapewniała 

konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice w 

warunkach życia wewnątrz regionu. 

Jako naczelną zasadę zagospodarowania przestrzennego wskazano: racjonalizację 

przestrzeni i równoważenie rozwoju uwzględniające niezbędną dynamizację rozwoju, 

tworzenie warunków wzrostu efektywności gospodarowania i znacznej poprawy warunków 

życia mieszkańców. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego formułuje cele 

szczegółowe i kierunki działań: 

1. Ukształtowanie i wzmocnienie aglomeracji opolskiej: 

 wzmocnienie funkcji metropolitalnych aglomeracji opolskiej, 

 rozwój węzłowych funkcji komunikacyjnych, 

 budowa silnych wewnętrznych więzi funkcjonalnych (komunikacyjnych, 

społecznych, gospodarczych, przyrodniczych), 

 budowa wizerunku szczególnej specyfiki i atrakcyjności aglomeracji, 

 aktywizacja gospodarcza aglomeracji, 

2.  Wzmocnienie funkcji ośrodków węzłowych: 

 rozwój ośrodków regionalnych, 

 rozwój ośrodków ponadlokalnych, 

 rozwój ośrodków lokalnych, 

3. Rozwój systemów infrastruktury: 

 rozwój infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i 

regionalnym, 

 rozwój transportu zbiorowego, 

 rozwój systemów intermodalnych, 

 modernizacja i rozwój systemów elektroenergetycznych, 

 modernizacja i rozwój systemów zaopatrzenia w paliwa gazowe, 

 rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę, 

 budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej, 

 uporządkowanie systemu gospodarki odpadami. 

4. Ochrona i rozbudowa systemu obszarów chronionych: 

 ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczych, 

 wzmocnienie, rozbudowa i kształtowanie systemu przyrodniczego, 

 rozbudowa terenów biologicznie czynnych – zwiększenie potencjału biologicznego, 

 utrzymanie powiązań przyrodniczych. 

5. Wielofunkcyjny rozwój obszarów otwartych: 

 rozwój infrastruktury technicznej w obszarach wiejskich, 

 poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, 

                                                      

86 uchwała Sejmiku Samorządu Województwa Opolskiego nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 września 2010 r. (Dz. 

Urz. Woj. Opolskiego nr 132 poz. 1509) 
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 wzmocnienie funkcji usług bytowych (codziennych), 

 rozwój infrastruktury turystycznej, 

 poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki terenów zabudowanych na 

obszarach wiejskich. 

6. Wsparcie i aktywizacja obszarów problemowych: 

 rozwój infrastruktury transportowej, 

 restrukturyzacja tradycyjnych funkcji (rolnictwa, leśnictwa, przemysłu), 

 rozwój infrastruktury technicznej, 

 modernizacja i rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej, 

 poprawa jakości środowiska. 

 

11.4. Strategia rozwoju gminy Dobrzeń Wielki na lata 2014–2020 

  W strategii przyjęto: „Gmina Dobrzeń Wielki świadomie i konsekwentnie wykorzystuje w 

pełni potencjał swojego położenia komunikacyjnego, przyrodniczego, w sąsiedztwie opola, a 

także infrastrukturę miejską. To gmina o silnej gospodarce, wielu znaczących zakładach 

przemysłowych i usługowych w skali województwa, dużej aktywności zawodowej i 

społecznej mieszkańców. Dąży do zapewnienia wysokiego standardu życia, rozwoju form 

wypoczynku i rekreacji. Gmina Dobrzeń Wielki jest przestrzenią przyjazną mieszkańcom, 

gdzie zwraca się uwagę na ich kluczowe potrzeby w tym: atrakcyjny rynek pracy, 

nowoczesne inwestycje, bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, edukację, a także sport i 

rekreację”. 

    Priorytety wyszczególnione w strategii wynikają z przyjętej wizji rozwoju gminy Dobrzeń 

Wielki do 2020 roku i zdefiniowanych kierunków rozwojowych. Wyodrębniono 4 kierunki 

rozwoju, które są względem siebie równoważne i uzupełniające się: 

 

Kierunki rozwoju Cele strategiczne Cele operacyjne 

potencjał 

inwestycyjny 

i turystyczny oraz 

przedsiębiorczość 

wykorzystanie walorów 

gminy dla jej rozwoju 

gospodarczego 

rozwój potencjału gospodarczego gminy 

rozwój zrównoważonego rolnictwa i 

przetwórstwa rolno-spożywczego 

rozwój turystyki i rekreacji 

kapitał ludzki i 

instytucje sfery 

społecznej 

wzrost jakości życia 

mieszkańców 

rozwój edukacji i sportu 

rozwój zrównoważonego rolnictwa i 

przetwórstwa rolno-spożywczego 

rozwój bezpieczeństwa publicznego 

inwestycje 

w zasoby 

rozwój infrastruktury 

technicznej, gospodarczej i 

społecznej gminy 

rozwój infrastruktury technicznej 

zrównoważony rozwój infrastruktury 

transportowej 

wspieranie rozwoju mieszkalnictwa 
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zrównoważone wykorzystywanie zasobów 

środowiska naturalnego 

współpraca 

z otoczeniem 

rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego 

wzrost dostępności i jakości świadczenia usług 

publicznych 

wspieranie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego 

 

 Propozycje zadań do realizacji na terenie gminy – propozycje zgłoszone   przez mieszkańców 

gminy (respondenci wskazali, jako priorytetowe do realizacji w okresie 2014–2020).  

Wybrane z wnioskowanych wielokrotnie: 

 budowa pływalni z wykorzystaniem ciepła z elektrowni, 

 nowe rozwiązania komunikacyjne które zmniejszyłyby ruch na drogach, 

 doprowadzenie ciepłociągu z Elektrowni „Opole” do wszystkich wsi, 

 budowa wałów przeciwpowodziowych chroniących gminę, 

 basen (w gminie brakuje jedynie aquaparku gdzie można by spędzić czas w deszczowe 

dni, 

 budowa domu, w którym mieszkańcami byłyby osoby starsze i niepełnosprawne ze 

stołówką i opieką medyczną, lokalizacja w zacisznym miejscu w Dobrzeniu Wielkim, 

 budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych pozwalających na przejazd z  sołectwa do 

sołectwa, 

 budowa krytej pływalni i basenu letniego. 

 budowa obwodnicy Dobrzenia Wielkiego, 

 utworzenie nowego przedszkola, 

 modernizacja bibliotek, 

 budowa aquaparku jako miejsca rekreacji i nowych miejsc pracy. 
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1.0. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W 

PRZEZNACZENIU TERENÓW   

  

1.1. Zasady polityki przestrzennej i kierunki zmian w strukturze funkcjonalno – 

       przestrzennej gminy  

  Zasadniczym założeniem studium jest kształtowanie struktury funkcjonalno – przestrzenna 

gminy Dobrzeń Wielki z uwzględnieniem wizji określonej w strategii rozwoju gminy do  

 2020 r.87  

 Wizja: „Gmina Dobrzeń Wielki stanowi przestrzeń przyjazną mieszkańcom, gdzie 

panują sprzyjające warunki do rozwoju zawodowego, dbania o zdrowie i kondycję 

przy wykorzystaniu naturalnych dóbr oraz kultywowaniu tradycji”. 

  Przyjąć należy, że urzeczywistnienie tak sformułowanej wizji powinno uwzględniać 

zrównoważony rozwój gminy, przez który rozumie się „rozwój społeczno – gospodarczy, w 

którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z 

zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i 

przyszłych pokoleń”88,  i dalszą:  

 poprawę warunków życia, poprzez: rozwój infrastruktury społecznej, technicznej i    

gospodarczej, dbałość o bezpieczeństwo publiczne,  

 wspieranie aktywności i przedsiębiorczości z wykorzystaniem walorów gminy dla 

wzrostu potencjału gospodarczego,  

 oferowanie atrakcyjnych warunków dla rozwoju funkcji mieszkaniowej.  

 

 Polityka przestrzenna gminy Dobrzeń Wielki uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze, 

kulturowe, infrastrukturalne i powiązania społeczno – gospodarcze w skali lokalnej, regionu i 

kraju, przyjmuje jako zasadę naczelną – zrównoważony rozwój przy uwzględnieniu interesu 

publicznego wspólnoty samorządowej. 

Zrównoważona polityka przestrzenna gminy polegać ma przede wszystkim na 

stymulowaniu rozwoju, rozumianego jest jako proces ilościowych i jakościowych zmian w 

pożądanym kierunku. 

Polityka przestrzenna gminy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w szczególności 

powinna uwzględniać: 

 konserwację i rewaloryzację obiektów i terenów zabytkowych, 

 ochronę historycznego układu przestrzennego i komunikacyjnego poszczególnych 

jednostek osadniczych,   

 eliminowanie czynników degradujących układy historyczne jednostek osadniczych, 

równocześnie utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej z elementami 

zagospodarowania - układem przestrzennym i komunikacyjnym, zagospodarowanie 

obiektów opuszczonych. 

                                                      

87 Wizja przyjęta w 2014 r., nadal aktualna w warunkach obszarowych i ludnościowych gminy Dobrzeń Wielki   
88 Ustawa Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2017 r., poz.519 ze zm). 
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Przy ustalaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględniono zespół 

uwarunkowań w tym potrzeby i możliwości rozwoju.   

Na kierunki rozwoju przestrzennego gminy w dużej mierze wpływa korzystne, prawie 

centralne położenie w aglomeracji opolskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanego 

przemysłu energetycznego. Sąsiedztwo to powinno skutkować popytem terenów dla 

inwestycji produkcyjnych w Dobrzeniu Małym. Korzystnie również przedstawia się ustalona 

w kierunkach atrakcyjna oferta terenów dla zabudowy mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim     

 

  Ustalone kierunki w zasadniczych założeniach są kontynuacją zagospodarowania 

określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które to plany 

uwzględniały ustalenia studium w granicach gminy sprzed 2017 r. Wcześniejsze cele 

strategiczne zostały zaktualizowane, uzupełnione i dostosowane do zmienionego terytorium 

gminy. Generalnie odpowiadają one na zgłoszone wnioski oraz zidentyfikowane potrzeby 

gospodarcze i społeczne.  

   Rozwój gminy zakłada utrzymanie istniejącej struktury funkcjonalnej poszczególnych 

miejscowości, przy równoczesnym dążeniu do podnoszenia standardów zamieszkiwania, 

poprzez wyposażenia w usługi, w przestrzenie publiczne z zielenią, tereny sportu oraz 

obszary aktywności gospodarczej, również pełne wyposażenia w infrastrukturę 

komunikacyjną i techniczną.   

      Dla osiągnięcia złożonych celów rozwoju przestrzennego gminy przyjąć należy 

następujące kierunki działań:  

1) ochrona i kształtowanie systemów przyrodniczych obszarów zainwestowanych, 

racjonalne wykorzystanie zasobów środowiskowych; 

2) wzmacnianie roli przestrzeni publicznych o znaczeniu lokalnym, działania planistyczne 

ukierunkowane na kreowanie przestrzeni lokalnych w tradycyjnych centrach wsi;  

3) kształtowanie współczesnej zabudowy w nawiązaniu do istniejącej, zabytkowej struktury   

wsi; 

4) zajmowanie nowych terenów mieszkaniowych, z wykorzystaniem w pierwsej kolejności 

wolnych przestrzeni w terenach zabudowanych;  

5) ochrona i kształtowanie systemów przyrodniczych obszarów otwartych, zachowanie 

istniejącego układu naturalnych powiązań przyrodniczych – jako warunek ciągłości 

przestrzennej i przepływu materii ożywionej; 

6) rozwój zabudowy przemysłowej, składowo – magazynowej, usługowej w granicach 

ustalonych w planach miejscowych 

7)  przemysł wydobywczy w granicach udokumentowanych złóż surowców naturalnych, 

zgodnie z obowiązującymi planami miejscowymi;   

8) rozwój tradycyjnych dla gminy kierunków gospodarki rolnej, wydzielenie w strukturze 

przestrzennej gminy niekonfliktowych rozwojowych obszarów rolniczej produkcji 

hodowlanej, poprzez ustalenia planów miejscowych; 

9) przekształcenia funkcji terenów zabudowy zagrodowej w dostosowaniu do zmian 

struktury i statusu gospodarstw rolnych;  

10) wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy dla potrzeb turystyki, 

sportów kwalifikowanych, terenów zabudowy turystycznej; wyznaczanie tras turystyki 
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pieszej, rowerowej, innej, podniesienie standardów wyposażenia terenów sportowo-

rekreacyjnych w poszczególnych miejscowościach; 

11) dążenie do zapewnienia zgodności między przydatnością, chłonnością i odpornością 

środowiska a rodzajem i intensywnością zagospodarowania i użytkowania, 

12) podporządkowanie gospodarki leśnej zasadom gospodarowania na obszarze lasów    

ochronnych, 

13) optymalizacja lokalizacji i warunków realizacji programów o znaczeniu ponadlokalnym, 

14) wzmocnienie relacji przestrzennych i powiązań funkcjonalnych z gminami sąsiednimi 

dla   korzystnego rozwoju społeczno – gospodarczego, w tym:  

 utrzymanie ciągłości obszarów przyrodniczo wartościowych, terenów zieleni, 

 utrzymanie ciągłości terenów ścieżek rowerowych, rekreacyjnych i racjonalnie ich 

zagospodarowanie, 

 realizacja infrastruktury technicznej i drogowej. 

 W kierunkowych zmianach struktury funkcjonalno – przestrzennej poszczególnych 

miejscowości – jako ważne przyjmować należy zasady dotyczące:  

 kształtowania lokalnego ośrodka usługowgo uwzględniającego szeroki zakres usług 

publicznych,  

 kształtowania przestrzeni publicznych obejmujących place, zieleń, rekreację z łatwym 

dostępem dla mieszkańców, 

 utrzymania i rozwoju powiązań pieszych i rowerowych między miejscowościami,  

 dbałości o tożsamość lokalną, 

 utrzymania i rozwój różnych form zieleni (leśnej, łakowej, zadrzewień, zakrzewień, 

urządzonej),       

 rozwoju pełnionych funkcji: gospodarczych, rekreacyjnych, krajobrazowych 

 ochrony obszarów przyrodniczo cennych.  

 

We wsi gminnej – za istotne przyjąć należy rozwój wielofunkcyjnego ośrodka usługowego dla 

różnych rodzajów działalności, z zachowaniem jego lokalnej i indywidualnej tożsamości, 

scalonego z otaczającą zabudową mieszkaniową i terenami zielonymi.    

 

 1.2. Funkcje gminy, możliwości ich kontynuacji i rozwoju 

 Gmina Dobrzeń Wielki posiada korzystne warunki dla dalszego rozwoju dotychczasowych 

funkcji, dowodzą tego – zasoby materialne, położenie w regionie i utrwalone praktyki.    

  

Funkcja produkcyjno- usługowa 

  W granicach gminy wskazuje się znaczne obszary dla rozwoju funkcji gospodarczych 

pozarolniczych. Tereny wyznaczone dla funkcji przemysłowo–usługowych mogą być 

wykorzystane dla różnorakiej działalności gospodarczej, są korzystnie zlokalizowane w 

sąsiedztwie tras komunikacji drogowej i częściowo kolejowej. Nowe obszary zlokalizowane 

są w Chróścicach i w Dobrzeniu Małym. Obszar w Chróścicach znajduje się po północnej 

stronie drogi wojewódzkiej nr 457, w Dobrzeniu Małym usytuowany jest prawie 

symetrycznie do terenów przemysłowych, istniejących bezpośrednio poza granicą gminy. 

Pozostałe obszary dla realizacji funkcji produkcyjnych ustalone są w obowiązujących planach 

Id: 12CD2185-0AD5-4993-9501-E041F51B9665. Projekt Strona 137



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZEŃ WIELKI  

 

138 

 

miejscowych. Nowymi obszarami są również wskazane pod rozwój produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych (elektrownia wodna wykorzystująca potencjał 

energetyczny rzeki Odry, obszary potencjalnej lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy 

przekraczającej 100 kW).   

Studium nie wyznacza poza objętymi już planami miejscowymi nowych obszarów 

eksploatacji złóz kopalin.  Zgodnie z przepisami ujawnia natomiast złoże udokumentowane w 

kategorii „D”, zlokalizowane w Chróścicach w sąsiedztwie rzeki Brynicy 

 

Funkcja mieszkaniowa  

Funkcja może być realizowana prawie bez ograniczeń na terenach dotychczas 

zurbanizowanych i sąsiadujących z nimi - we wszystkich miejscowościach gminy – tak 

stanowią obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

Zasadą kształtowania funkcji mieszkaniowej w uchwalonych dotychczas planach 

miejscowych było nielokalizowanie nowej zabudowy poza ogólnymi granicami istniejących 

układów osadniczych. Wielkość ustalonych terenów uzasadniona była potrzebami 

demograficznymi, intensyfikacją funkcji przemysłowej, ponadto odpowiadała powszechnym 

tendencjom poprawy standardów mieszkaniowych. W studium ustala się rozwój zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej w Dobrzeniu Wielkim.  

 

Funkcja rolnicza i leśna  

  W studium przyjmuje się dalszy rozwój funkcji rolniczej w obszarach jej dotychczasowego 

występowania, wskazuje się również możliwość rozwiązania kwestii konfliktowych 

istniejących ferm hodowlanych – poprzez ustalenie nowych lokalizacji poza zwartą zabudową 

wsi.  

   Zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej:  

 utrzymanie funkcji rolniczej jako rozwojowej w obszarach jej występowania, 

 racjonalne wykorzystywanie potencjału produkcyjnego przestrzeni rolniczej dla różnych 

form rolnictwa w sposób nie zagrażający środowisku, 

 poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych w kierunku ich powiększania i 

komasacji nieruchomości, 

 poprawa struktury jakościowej gleb poprzez zalesianie gruntów marginalnych i najmniej 

urodzajnych,  

 promowanie produkcji roślinnej i przetwórstwa żywności ekologicznej,  

 zakaz zabudowy nierolniczej na chronionych gruntach rolnych, 

 wprowadzanie nowych i utrzymanie istniejących zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. 

 

   Zasady kształtowania funkcji leśnej: 

 obszary leśne z zasady wyłączono z inwestowania innego niż służące gospodarce 

leśnej oraz uzasadnionym celom publicznym i turystyczno– rekreacyjnym,  

 użytkowanie lasów będzie realizowane zgodnie z planami urządzenia lasu, 

 w lasach ochronnych respektować należy w szczególności ich ponadgospodarcze 

funkcje, 
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 zalesianie jest preferowanym kierunkiem rekultywacji niezawodnionych terenów 

poeksploatacyjnych,   

 z planowanych zalesień wyłącza się łąki śródleśne oraz dna dolin rzecznych 

stanowiące ważny element równowagi przyrodniczej, sprzyjający bioróżnorodności. 

 

1.3. Struktura osadnicza gminy  

Układ osadniczy gminy tworzą 4 miejscowości z ośrodkiem centralnym – gminnym, w 

Dobrzeniu Wielkim.  

Wieś Dobrzeń Wielki – ośrodek dynamicznego rozwoju, wielofunkcyjny, z udziałem:  

–  funkcji administracyjnej, 

–  funkcji usługowej w zakresie usług ponadpodstawowych dla obszaru całej gminy,  

–  funkcji produkcyjnej z możliwością rozwoju funkcji produkcyjnych pozarolniczych.  

Wieś stanowi ośrodek koncentracji mieszkalnictwa, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i wielorodzinnej. 

Pozostałe wsie – ośrodki umiarkowanego rozwoju, rozwijające się na bazie aktualnego 

potencjału ludnościowego i gospodarczego. Są to ośrodki o zróżnicowanych funkcjach: 

produkcyjnych, usługowych, mieszkaniowych.  
 

  

 

2.0. KIERUNKI I WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA 

TERENÓW, TERENY PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ, TERENY 

WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY 

 

2.1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, wskaźniki urbanistyczne 

  Określone w studium wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów 

stanowią – zgodnie z obowiązującymi przepisami – minimalne i maksymalne wartości, które 

zostaną doprecyzowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Miejscowość 

 

Ranga ośrodka (usługi publiczne) 

 

Główne funkcje 

Dobrzeń Wielki 

ośrodek gminny wielofunkcyjny, 

główny poziom obsługi, z 

elementami usług ponadlokalnych 

mieszkaniowa, usługowa, 

produkcyjna (przemysłowa, 

rolnicza) 

 

Chróścice 
ośrodek obsługi podstawowej 

produkcyjna (rolnicza, 

przemysłowa), usługowa, 

mieszkaniowa 

Dobrzeń Mały 
ośrodek obsługi podstawowej z 

niepełnym programem usług 

 

produkcyjna (przemysłowa, 

rolnicza), usługowa, 

mieszkaniowa 

 

 

Kup 

 

ośrodek obsługi podstawowej, z 

elementami usług ponadlokalnych 

 

mieszkaniowa, usługowa, 

produkcyjna (leśna) 
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 Przy tworzeniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stosować 

należy następujące zasady: 

 Podstawowymi wytycznymi dla  planów winny być ustalenia studium odnoszące się dla  

kierunkowych przeznaczeń i przyjętych funkcji poszczególnych kategorii terenów, a 

ponadto wymagania  w zakresie ładu przestrzennego i zasad zrównoważonego rozwoju. 

 Granice wydzieleń, określone na rysunku studium „Kierunki rozwoju” mają charakter  

obowiązujący (z dokładnością odpowiadającą skali opracowania – 1:10 000), jednak z 

możliwością ich uściślania w planach miejscowych, odpowiednio do skali planów oraz   

miejscowych uwarunkowań. Uściślenia i korekty winny uwzględniać faktyczne  

użytkowanie i zagospodarowanie terenów, ewidencyjne granice działek, inne warunki    

uzasadniające ewentualną korektę.    

 Oznaczenia kolorystyczne i literowe na rysunku „Kierunki rozwoju” określają funkcję  

podstawową (przeważającą).  

 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. 

 Dopuszcza się odstępstwa od ustalonych wskaźników i innych warunków zabudowy na 

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

uzasadnionych względami technologicznymi, ochroną zdrowia ludzi i środowiska, oraz 

istotnymi względami gospodarczymi i przestrzennymi  zatem dopuszcza się 

indywidualne określenie wskaźników na etapie sporządzania planu miejscowego. 

 W przypadku nie realizowania dopuszczonej funkcji na terenach rolnych  i pozostawienia 

w planach miejscowych terenów rolniczych w ich dotychczasowym użytkowaniu, 

przyjmować należy wskaźniki zagospodarowania jak dla terenów oznaczonych symbolem 

R.  

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy jednorodzinnej z usługami, 

zabudowy uługowej lub zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem M 

I. Kierunki zagospodarowania terenów M 

1) Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej lub tereny zabudowy usługowej lub tereny zabudowy 

zagrodowej. 

2) W granicach wyróżnionych kierunkowych kategorii terenów można zachować 

dotychczasową funkcję podstawową, poprzez utrzymanie istniejącej zabudowy, 

możliwość jej rozbudowy i przebudowy, z uwzględnieniem warunków zamieszkiwania 

i użytkowania terenów wynikającycyh z przepisów  odrębnych.     

3) Przebudowa i rozbudowa obiektów istniejących, nie może  spowodować uciążliwości 

obiektu dla otoczenia, nie może być sprzeczna z przepisami odrębnymi oraz z zasadami 

i warunkami zagospodarowania terenu określonymi w niniejszym studium. 

4) Zabudowę mieszkaniową można realizować w  układzie  zabudowy jednorodzinnej 
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wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej. 

5) Zabudowę mieszkaniowo-usługową można realizować w obrębie jednej działki 

budowlanej: 

a) w lokalu użytkowym  budynku mieszkalnego albo 

b) w obiekcie towarzyszącym o wyłącznej funkcji usługowej, w tym w budynku  

wolnostojącym lub dobudowanym do  budynku mieszkalnego. 

6) Lokalizacja zabudowy usługowej możliwa jest na wydzielonej działce pod warunkiem 

nieuciążliwego charakteru (ewentualna uciążliwość ograniczona ściśle do granic 

działki), 

7) W zabudowie zagrodowej poza funkcją mieszkaniową i produkcyjną ustala się 

możliwość realizacji usług agroturystycznych. 

8) Dopuszczenia na wszystkich terenach obejmują: 

 zmianę przeznaczenia istniejących obiektów i terenów w zakresie określonym w w 

studium, 

 wyznaczanie na wydzielonych działkach lub terenach zieleni urządzonej o funkcji 

ozdobnej, parkowej i wypoczynkowej, terenów sportowo-rekreacyjnych,  

 przeprowadzanie dróg i lokalizację parkingów,  

 realizację infrastruktury technicznej, 

9) Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych w przepisach odrębnych do 

mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, także 

lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz 

działalności i zabudowy, której przedmiotem jest składowanie, zbiórka, magazynowanie 

i przetwarzanie  odpadów. 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów M 

1) Tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej 

a) Zabudowę mieszkaniową można realizować w  układzie  zabudowy jednorodzinnej 

wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej. 

b) Wysokość nowej zabudowy: do 12,0 m, liczba kondygnacji nadziemnych do trzech, 

w tym poddasze użytkowe w stromym dachu. 

c) Geometria dachów: dachy o symetrycznym układzie połaci i kącie ich nachylenia w 

przedziale: 35°- 45°; w nowych zespołach zabudowy dopuszcza się inne formy 

dachów realizowane według jednolitej koncepcji architektonicznej; dopuszcza się 

inną geometrię dachu zabudowy powstającej w lukach, jeśli nawiązuje ona formą 

do sąsiedztwa i nie wpłynie negatywnie na ład przestrzenny. 

d) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej: 30% . 

e) Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

lub terenu: 40% na działce zabudowy bliźniaczej, 50% w zabudowie szeregowej. 

f) Intensywność zabudowy: min. - 0,01, max. - 0,8, na działce zabudowy bliźniaczej 

max. - 1,0. 

g) Zalecane minimalne powierzchnie nowych działek budowlanych dla zabudowy: 

              jednorodzinnej wolnostojącej – 800 m² 
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              jednorodzinnej bliźniaczej – 400 m² 

              szeregowej – 300 m². 

h) Minimalny wskaźnik miejsc parkingowych dla działki budowlanej – 2 mp/1dom 

2) Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej: 

a) Wysokość zabudowy: do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 

max. 12 m. 

b) Geometria dachów: o symetrycznym układzie połaci i kącie ich nachylenia w 

przedziale 35°- 45°; w nowych zespołach zabudowy dopuszcza się inne formy 

dachów, realizowane według jednolitej koncepcji architektonicznej; dopuszcza się 

inną geometrię dachu zabudowy powstającej w lukach, jeśli nawiązuje ona formą 

do sąsiedztwa i nie wpłynie negatywnie na ład przestrzenny. 

c) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej: 20%. 

d) Intensywnośc zabudowy: min.0,01, max.1,2. 

e) Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

lub terenu: 50 %. 

f) Zalecane minimalne powierzchnie nowych działek budowlanych: 800 m². 

g) Minimalny wskaźnik miejsc parkingowych dla działki budowlanej: 

 2 miejsca / 100 m² powierzchni użytkowej usług, nie mniej niż 2,   

 2 miejsca/1 mieszkanie. 

3) Tereny  zabudowy usługowej: 

a) Wysokość zabudowy: do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 

max. 12 m. 

b) Geometria dachów: o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych; dopuszcza się 

inną geometrię dachu zabudowy powstającej w lukach, jeśli nawiązuje ona formą 

do sąsiedztwa i nie wpłynie negatywnie na ład przestrzenny. 

c) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej: 20% 

d) Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

lub terenu: 60% 

e) Intensywność zabudowy: min. 0,01, max. 1,5 

f) Zalecane minimalne powierzchnie nowych działek budowlanych dla zabudowy: 

800 m². 

g) Minimalny wskaźnik miejsc parkingowych dla działki budowlanej: 3 

miejsca/100m² powierzchni użytkowej usług, nie mniej niż 2 w tym 1 miejsce 

przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. 

4) Tereny zabudowy zagrodowej: 

a) Wysokość nowej zabudowy: do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

użytkowe, max 12 m. Wysokość budowli rolniczych – max. 25 m. 

b) Geometria dachów: dachy o symetrycznym układzie połaci, spadkach 30° 45°; 

dopuszcza się inną geometrię dachu zabudowy powstającej w lukach, jeśli 

nawiązuje ona formą do sąsiedztwa i nie wpłynie negatywnie na ład przestrzenny. 

c) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
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powierzchni działki budowlanej: nie normuje się. 

d) Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

lub terenu: nie normuje się. 

e) Intensywność zabudowy: nie normuje się. 

f) Minimalna liczba miejsc do parkowania: w zależności od charakteru tej zabudowy 

(np. agroturystyka, produkcja roślinna ze sprzedażą produktów ogrodniczych) 

przyjąć odpowiednio wskaźniki jak dla zabudowy usługowej, produkcyjnej albo 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW 

I. Kierunki zagospodarowania terenów MW 

1) Przeznaczenie podstawowe:  zabudowa wielorodzinna. 

2) Dopuszcza się: 

 Budynki mieszkalno - usługowe, wolnostojące obiekty usługowe, 

 przeprowadzanie dróg i lokalizację parkingów, 

 Parki, inne formy zieleni, osiedlowe urządzenia rekreacyjne, sportowe i inne 

elementy wartościujące jakość  zamieszkania, 

  Innfrastrukturę  techniczną. 

 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów MW 

1) Wysokość nowej zabudowy: do 5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

użytkowe, max. 18 m. 

2) Geometria dachów: strome o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych; w nowych 

zespołach zabudowy dopuszcza się inne formy dachów, realizowane według jednolitej 

koncepcji architektonicznej 

3) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej: 20%. 

4) Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 

terenu: 50%. 

5) Intensywność zabudowy:min. 0,1, max. 2,0. 

6) Zalecane minimalne powierzchnie nowych działek budowlanych – 2500 m². 

7) Minimalna liczba miejsc do parkowania: 1,5 miejsca na 1 mieszkanie. 

Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone symbolem ML 

I. Kierunki zagospodarowania terenów ML 

1) Przeznaczenie: tereny zabudowy rekreacji indywidualnej  z udziałem zieleni i urządzeń 

sportowo- rekreacyjnych 

2) Dopuszcza się: 

 realizację  zieleni urządzonej,  

 przeprowadzanie dróg i lokalizację parkingów, 
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 infrastrukturę techniczną dla obsługi terenu, 

3) Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów ML 

1) Wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 

max.8 m.  

2) Geometria dachów: o symetrycznym układzie połaci i kącie ich nachylenia w 

przedziale: 30°- 45°, dopuszcza się dachy płaskie;  

3) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki: 60%. 

4) Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 

terenu: 25%. 

5) Intensywnośc zabudowy: min. 0,01, max. 0,5 

6) Zalecane minimalne powierzchnie nowych działek – 600 m². 

Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U 

I. Kierunki zagospodarowania terenów U 

1) Przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej. 

2) Zakazuje się: 

 lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych w przepisach odrębnych do mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;  

 lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 

 działalności i zabudowy, której przedmiotem jest składowanie, zbiórka, 

magazynowanie, przetwarzanie  odpadów; 

 działalności i zabudowy powodującej niedotrzymanie wymaganych standardów 

jakości środowiska na granicy władania, w szczególności na granicy z terenami 

zabudowy mieszkaniowej. 

3) Dopuszcza się: 

 zabudowę mieszkaniową i realizację mieszkań dla potrzeb właścicieli i 

pracowników, 

 zmianę przeznaczenia istniejących obiektów i terenów na inne dopuszczone, 

 realizację  terenów zieleni urządzonej, 

 drogi i lokalizację parkingów, 

 infrastrukturę  technicznej dla obługi terenu. 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów U 

1) Wysokość zabudowy: do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, max. 

12 m. Wysokość obiektów sakralnych określić w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w oparciu o wnioski wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

2) Geometria dachów: dachy o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych i kącie ich 

Id: 12CD2185-0AD5-4993-9501-E041F51B9665. Projekt Strona 144



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZEŃ WIELKI  

 

145 

 

nachylenia w przedziale 30°- 40°; dopuszcza się dachy płaskie i inną geometrię dachu 

zabudowy powstającej w lukach, jeśli nawiązuje ona formą do sąsiedztwa i nie wpłynie 

negatywnie na ład przestrzenny. 

3) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej: 20% . 

4)  Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 

terenu: 50%. 

5) Intensywność zabudowy: min. 0,1, max. 1,2. 

6) Zalecane minimalne powierzchnie nowych działek budowlanych dla zabudowy: 800 m². 

7) Minimalna liczba miejsc do parkowania: 3 miejsca/100m² powierzchni użytkowej 

usług, nie mniej niż 2, w tym 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową. 

Tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US 

I. Kierunki zagospodarowania terenów US 

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji z obiektami i urządzeniami 

towarzyszącymi. 

2) Dopuszcza się: 

 zabudowę usługową o funkcji hotelowej i gastronomicznej 

 różne formy zagospodarowania turystycznego, 

 zieleń dostosowaną do funkcji terenu, 

 parkingi i infrastrukturę techniczną. 

 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów US 

1) Wysokość zabudowy: do 15 m, z dopuszczeniem ustalenia innej uzasadnionej 

wysokości na etapie sporządzania planu miejscowego.  

2) Geometria dachów: płaskie, strome i łukowe oraz inne uzasadnione względami 

funkcjonalnymi i konstrukcyjnymi. 

3) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki: 5 % (nie wliczając powierzchni trawiastych boisk i plaży). 

4) Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 

terenu: 40%.  

5) Intensywność zabudowy: min. 0,1, max. 1,5. 

Tereny zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone 

symbolem U/MW 

I. Kierunki zagospodarowania terenów U/MW 

1) Przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, przy czym dopuszcza się przeznaczenie całego terenu pod jedną ze 
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wskazanych funkcji, bądź realizację obu funkcji w dowolnych proporcjach. 

2) W przypadku przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

obowiązują kierunki zagospodarowania takie jak dla terenów oznaczonych symbolem 

MW. 

3) W przypadku przeznaczenia terenu pod zabudowę usługową, obowiązują kierunki 

zagospodarowania takie jak dla terenów oznaczonych symbolem U.   

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów U/MW 

W zależności od wyboru przeznaczenia – obowiązują odpowiednio wskaźniki 

zagospodarowania terenu określone dla terenów usług (U) lub dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej (MW). 

Tereny zabudowy produkcyjno–usługowej, składów i magazynów, oznaczone 

symbolem PU 

I. Kierunki zagospodarowania terenów PU 

1) Przeznaczenie podstawowe; obiekty produkcyjne, składy i magazyny lub zabudowa  

usługowa. 

2) Zakazuje się działalności i zabudowy, której przedmiotem jest składowanie, zbiórka, 

magazynowanie i przetwarzanie  odpadów, 

3) Dopuszcza się: 

 zmianę przeznaczenia istniejących obiektów i terenów, 

 zieleń urządzoną o funkcji dostosowanej do miejsca jej lokalizacji, 

  drogi, parkingi, infrastrukturę  techniczną , 

 lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko, przy czym ostateczne dopuszczenie rodzaju przedsięwzięć winno 

być określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

  mieszkania dla właścicieli jeżeli prowadzona działalność nie wyklucza takiej 

lokalizacji . 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów PU 

1) Wysokość budynków - do 15 m, wysokość budowli  – do 25 

2)  Geometria dachów: dachy o dowolnej geometrii. 

3) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki: 10 %. 

4) Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 

terenu: 80%.  
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5) Wysokość budynków - do 15 m, wysokość budowli  – do 25 

6)  Geometria dachów: dachy o dowolnej geometrii. 

7) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki: 10 %. 

8) Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 

terenu: 80%.  

9) Intensywność zabudowy: min.0,1, max. 2,0. 

10) Minimalna liczba miejsc do parkowania dla działki budowlanej:  

 3 miejsca/100 m² powierzchni użytkowej usług, nie mniej niż 2, w tym 1 

przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, 

 1 miejsce na 4 stanowiska pracy, nie mniej niż 2, w tym 1 przeznaczone na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. 

Tereny eksploatacji odkrywkowej i wstępnej przeróbki kopalin – PG 

I. Kierunki zagospodarowania terenów PG 

1) Przeznaczenie podstawowe:  

 eksploatacja odkrywkowa udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego, z 

zachowaniem filarów i pasów ochronnych wyznaczonych w studium i miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, 

 wstępna przeróbka wydobytych kopalin z wykorzystaniem wody z basenów 

eksploatacyjnych – w obiegu zamkniętym. 

2) Nakazuje się dokonać rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w terminach, na 

zasadach i kierunkach określonych w decyzjach właściwych organów. 

3) Preferowane główne kierunki rekultywacji terenów PG - po zakończeniu eksploatacji i 

ewentualnego odwadniania kopalni odkrywkowych: 

 zawodnione wyrobiska poeksploatacyjne: w kierunku wodnym (zgodnie z 

oznaczeniem na rysunku kierunkowym studium) i rekreacyjnym, 

 obrzeża wyrobisk poeksploatacyjnych oraz wyrobiska wypełnione masami 

ziemnymi i skalnymi (stanowiącymi odpady wydobywcze) do poziomu co najmniej 

1 m powyżej stabilnego lustra wody: w kierunku leśnym, rekreacyjnym i jako 

tereny zieleni przywodnej,  

 dopuszczalny kierunek rekultywacji i przeznaczenia terenów poeksploatacyjnych: 

produkcyjno-usługowy. 

4) Dopuszcza się: 

 lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko z wyłączeniem inwestycji związanych z gospodarowaniem 

odpadami innymi niż odpady wydobywcze,  

 lokalizację dróg, sieci i obiektów infrastrukturalnych. 

3) Ustala się obowiązek sporządzenia dla terenów PG miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego ze względu na planowaną skalę i znaczące 

oddziaływanie górnictwa odkrywkowego na środowisko. 

Id: 12CD2185-0AD5-4993-9501-E041F51B9665. Projekt Strona 147



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZEŃ WIELKI  

 

148 

 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów PG 

Do ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Tereny urządzeń energetyki odnawialnej, oznaczone symbolem EO (obszary, na których 

przewiduje się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię elektryczną z 

odnawialnych źródeł energii o moce przekraczającej 100 kV) 

I. Kierunki zagospodarowania terenów EO 

1) Przeznaczenie: tereny urządzeń energetyki odnawialnej – ogniw fotowoltaicznych o 

mocy przekraczającej 100 kW z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą.   

2) Dopuszcza się:  

 realizację urządzeń energetyki odnawialnej - ogniw fotowoltaicznych, 

 przeprowadzenie dróg i lokalizację parkingów, 

 lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów EO 

1) Wysokość zabudowy - do 15 m, wysokość konstrukcji fotowoltaicznych - do 6 m,  

2) Geometria dachów: dachy o dwowolnej geometrii. 

3) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki lub terenu: 20 %. 

4) Minimalna liczba miejsc do parkowania: 1 miejsce na 4 stanowiska pracy, nie mniej niż 

2, w tym 1 przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. 

Tereny rolnicze, oznaczone symbolem R 

I. Kierunki zagospodarowania terenów R 

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze (grunty orne, użytki zielone, sady), z 

zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, rowami melioracyjnymi, drogami 

gospodarczymi. 

2) Użytkowanie i zagospodarowanie - zgodne z funkcją działki. 

3) Dopuszcza się: 

 prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej wraz z 

towarzyszącymi urządzeniami, 

 przeprowadzenie dróg, 

 zalesianie gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako RV, RVI, PsV i 

PsVI, 

 budowę budowli rolniczych, budynków służących produkcji rolniczej oraz 

zabudowy zagrodowej, przy czym realizacja zabudowy zagrodowej uzależniona jest 

od spełnienie następującego warunku: wielkość gospodarstwa rolnego związanego 

z nową zabudową jest równa albo większa od średniej wielkości gospodarstwa 
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rolnego w gminie. 

4) Lokalizacja nowej zabudowy na terenach R i jej stopień wpływu na środowisku nie 

mogą naruszać nakazów i zakazów wynikających przepisów odrębnych, ustanowionych 

w związku z obszarem Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”, Stobrawskim Parkiem 

Krajobrazowym i obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.  

5) Zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko. Lokalizacja budynków służących rolniczej produkcji zwierzęcej o obsadzie 

nie mniejszej niż 40 DJP dopuszczona jest pod następującymi warunkami: 

 zachowanie odległości co najmniej 500 m od planowanych w studium lub w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego albo istniejących terenów 

zabudowanych oraz  

 zachowanie odległości co najmniej 200 m od innego takiego budynku. 

6) Nakazuje się utrzymanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów R 

1) Wysokość samodzielnych budowli rolniczych – do 25 m. 

2) W przypadku lokalizacji zabudowy służącej rolniczej produkcji ogrodniczej obowiązują 

wskaźniki zagospodarowania jak dla terenów określonych symbolem RPO 

3) W przypadku lokalizacji zabudowy służącej rolniczej produkcji zwierzęcej obowiązują 

wskaźniki zagospodarowania jak dla terenów RPZ. 

4) W przypadku lokalizacji zabudowy zagrodowej obowiązują wskaźniki 

zagospodarowania jak dla terenów M o przeznaczeniu – zabudowa zagrodowa. 

Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rybackich (RPR) i ogrodniczych (RPO)  

I. Kierunki zagospodarowania terenów RPO i RPR 

1) Przeznaczenie:  

 tereny obsługi produkcji w gospodarstwach ogrodniczych – RPO, 

 tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rybackich - RPR 

2) Dopuszcza się: 

 prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej wraz z 

towarzyszącymi urządzeniami, 

 przeprowadzenie dróg, 

 lokalizację zabudowy zagrodowej i innej rolniczej. 

3) Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów RPR i RPO 

1) Wysokość budynków do 15,0 m, wysokość budowli do 25 m. 

2) Wskaźnik powierzchni zabudowy: do 70% w stosunku do powierzchni działki lub 

terenu, z wyłączeniem powierzchni stawów i szklarni.  

3) Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: min. 20%. 
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4) Imtemsywność zabudowy: nie normuje się. 

5) Geometria dachów: płaskie, strome i łukowe oraz inne uzasadnione względami 

funkcjonalnymi i konstrukcyjnymi 

Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach hodowlanych, oznaczone symbolem RPZ 

I. Kierunki zagospodarowania terenów RPZ 

1) Przeznaczenie: tereny rolniczej produkcji zwierzęcej (fermy chowu i hodowli zwierząt). 

2) Dopuszcza się: 

 prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej wraz z 

towarzyszącymi urządzeniami, 

 przeprowadzenie dróg, 

 lokalizację zabudowy zagrodowej i innej rolniczej. 

3) W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązkowo określić 

maksymalną obsadę zwierząt (DJP) w zależności od położenia i wielkości terenu RPZ. 

4) Dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko. 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów RPZ 

1) Wysokość budynków: do 15 m., wysokość budowli do  25 m. 

2) Geometria dachów: płaskie, strome i łukowe oraz inne uzasadnione względami 

funkcjonalnymi i konstrukcyjnymi. 

3) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki lub terenu: 20 %. 

4) Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 

terenu: 70%.  

5) Intensywność zabudowy: nie normuje się. 

Tereny lasów, oznaczone symbolem ZL 

I. Kierunki zagospodarowania terenów ZL 

1) Przeznaczenie: tereny lasów i planowanych zalesień. 

2) Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów związanych z produkcją i obsługą gospodarki 

leśnej, obsługą turystyczną i innymi funkcjami lasu. 

3) Dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury 

technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

konieczności przeznaczenia gruntów leśnych  na cele nieleśne. 

 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów ZL 

Nie ustala się.  
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Tereny obsługi leśnictwa, oznaczone symbolem LU 

I. Kierunki zagospodarowania terenów LU 

Przeznaczenie podstawowe: tereny obsługi leśnictwa. 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów LU 

1) Wysokość budynków i budowli: nie większa niż 15,0 m. 

2) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki lub terenu: 20 %. 

3) Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 

terenu: 70%.  

4) Intensywność zabudowy: nie normuje się. 

Tereny zielni urządzonej, oznaczone symbolem ZP 

I. Kierunki zagospodarowania terenów ZP 

1) Przeznaczenie: tereny zieleni urządzonej, izolacyjnej i innej.  

2) Dopuszcza się: 

 lokalizację obiektów małej architektury, placów zabaw, obiektów i urządzeń sportu 

i rekreacji, małych obiektów usługowych, 

 drogi i parkingi, 

 przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń 

towarzyszących tym sieciom, 

3) Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastrukturalnych przedsięwzięć celu 

publicznego niekolidujących z funkcją środowiskową i wypoczynkowo-rekreacyjną 

terenów zieleni. 

Wskaźniki zagospodarowania terenów ZP 

Do ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Tereny cmentarzy, oznaczone symbolem – ZC 

I. Kierunki zagospodarowania terenów ZC 

1) Przeznaczenie: tereny cmentarzy i usług pogrzebowych. 

2) Zagospodarowanie terenu odpowiednie do funkcji: pola (kwatery) grzebalne, 

komunikacja wewnętrzna, kaplica, dom pogrzebowy, zieleń o założeniu parkowym, 

budynki gospodarcze i handlowe, obiekty małej architektury. 

II. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenów ZC 
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1) Odległość od cmentarza: zabudowy mieszkaniowej, zakładów żywienia zbiorowego, 

zakładów przechowujących artykuły żywnościowe na terenach posiadających sieć 

wodociągową – nie mniejsza niż 50 m. 

2) Odległość od cmentarza od zbiorowych ujęć wody – nie mniejsza niż 500 m, lub inna 

ustalona w decyzji ustanawiającej strefy ochronne ujęcia. 

3) Dla cmentarzy zabytkowych obowiązują dodatkowo wymagania przepisów odrębnych. 

4) Wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Tereny wód powierzchniowych, oznaczone symbolem WS 

I. Kierunki zagospodarowania terenów WS 

1) Przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych wyróżnione na rysunku studium: 

 stawy,  

 cieki podstawowe, 

 inne cieki, rowy melioracyjne. 

2) Dopuszcza się: 

 wykorzystanie wód cieków i rowów do zasilania stawów, jeżeli wody te spełniają 

wymagania jakościowe określone w przepisach szczególnych dla wód 

przeznaczonych do określonych potrzeb oraz na zasadach i warunkach określonych 

w przepisach odrębnych, 

 wykorzystanie stawów dla gospodarki rybackiej, jeżeli spełniają wymagania 

jakościowe określone w przepisach odrębnych, 

 realizację urządzeń energetyki odnawialnej, wykorzystujących energię wód do 

wytwarzania energii elektrycznej o mocy nie przekraczającej 100 kW, 

spełniających wymagania przepisów szczególnych, 

 przekroczenia rowów przez obiekty infrastruktury komunikacyjnej i technicznej 

(drogi, wodociąg, gazociąg, przewody kanalizacyjne, kablowe linie 

elektroenergetyczne i telekomunikacyjne). 

3) Nakazuje się chronić zieleń przywodną. 

Terenyo obiekty infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami WP, WE, WZ, K, TK, 

G 

I. Kierunki zagospodarowania terenów infrastruktury technicznej 

1) Przeznaczenie podstawowe:obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej: 

 WP – teren pompowni wód powodziowych, 

 WE – teren ujęcia i pompowni wód dla Elektrowni Opole, 

 WZ – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę – ujęcie wody podziemnej, stacja 

wodociągowa, 

 K – tereny urządzeń kanalizacji: przepompownia ścieków i oczyszczalnia ścieków, 

 TK – tereny urządzeń telekomunikacji, 
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 G – gazociąg podziemny, wysokoprężny dn 200 6,3 m MPa. 

2) Dopuszcza się: 

 modernizacje, przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów, 

 realizację budynków i budowli służących danemu przeznaczeniu, 

 przeznaczenie części lub całości terenów infrastrukturalnych na inne funkcje, 

określone w punkcie 1, 

 przeprowadzenie dróg, 

 Zieleń o funkcji ozdobnej i izolacyjnej.  

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów infrastruktury technicznej 

Do ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem 

wymogów technologicznych i przepisów odrębnych. 

Tereny urządzeń komunikacji wodnej, oznaczone symbolem KW 

I. Kierunki zagospodarowania terenów KW 

1) Przeznaczenie:  

 śluzy na rzece Odrze, 

 tereny portu rzecznego na wybrzeżu rzeki Odry z obiektami towarzyszącymi, w 

tym z obiektami składowo- magazynowymi. 

2) Dopuszcza się: 

 przeprowadzenie dróg i lokalizację parkingów, 

 lokalizację na terenie portu rzecznego taśmociągu do transportu węgla dla 

Elektrowni Opole, 

 zlokalizowanie na terenie portu rzecznego ujęcia wodno–brzegowego, służącego do 

poboru wody na cele technologiczne PGE Elektrowni Opole. 

3) Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

4) Nakazuje się chronić zieleń przywodną w zakresie nie kolidującym z funkcjami terenu. 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów KW 

1) Wysokość zabudowy dostosować do wymogów technicznych i funkcji. 

2) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni terenu portu rzecznego: 20 %; dla terenów śluz – nie określa się. 

3) Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu portu 

rzecznego: 80%; dla terenów śluz – nie określa się.  

4) Intensywność zabudowy: nie normuje się. 

5) Minimalna liczba miejsc do parkowania: 1 miejsce na 4 stanowiska pracy, nie mniej niż 

2, w tym 1 przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. 

Tereny obiektów gospodarki odpadami, oznaczone symbolem O 
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I. Kierunki zagospodarowania terenów O 

1) Przeznaczenie:  

 instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – do 31 

grudnia 2022 r. zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 15 

stycznia 2018 r., znak DO-III.7222.45.2017.JZ, wydaną na rzecz PROWOD Sp. z 

o.o., udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjmowania średnio 49,0 Mg 

odpadów na dobę i o całkowitej pojemności 48 000 Mg, 

 punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2) Nakazuje się dokonać zamknięcia i rekultywacji terenu składowiska odpadów w 

terminie, na zasadach i kierunkach określonych w decyzjach właściwych organów. 

3) Dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

4) Sposób zagospodarowania terenu po zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów, 

w tym ewentualny zakaz zabudowy, dostosować do przepisów odrębnych i decyzji 

właściwych organów. 

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów O 

Dostosować do wymagań przepisów odrębnych. 

Tereny komunikacji, oznaczone symbolami DW, DP, KX, KK 

I. Kierunki zagospodarowania terenów komunikacji DW, DP, KX, KK 

1)  Ustala się przeznaczenie terenów komunikacji:  

 DW – droga wojewódzka, 

 DP – droga powiatowa, 

 KX – parkingi i zespoły garaży, 

 KK – tereny komunikacji kolejowej – zamknięte. 

 DWp – planowane obwodnice: Dobrzenia Wielkiego i Kup w przebiegu drogi 

wojewódzkiej nr 454, relacji Opole-Namysłów oraz Dobrzenia Wielkiego i 

Chróścic w przebiegu drogi Wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg-Dobrzeń Wielki. 

2)  Pozostałe drogi wyróżnione graficznie na rysunku Kierunki, które nie zostały opisane 

żadnym symbolem, stanowią gminne drogi publiczne i wewnętrzne.            

II. Wskaźniki zagospodarowania terenów komunikacji DW, DP, KX, KK 

Do ustalenia w planach miejscowych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

 

 

2.2. Tereny wyłączone spod zabudowy 

Id: 12CD2185-0AD5-4993-9501-E041F51B9665. Projekt Strona 154



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZEŃ WIELKI  

 

155 

 

  Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki wyłącza się z zabudowy tereny o charakterze i 

funkcjach określonych w planach miejscowych.   

 

Zasadniczo wyłączone spod nowej zabudowy są obszary: 

 objęte formami ochrony, stanowiące fragmenty systemu przyrodniczego, 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 

 obszary udokumentowanych złóz, 

 tereny i obszary górnicze ustanowione dla eksploatowanych  złoż z wyjątkiem 

zabudowy związanej z ich funkcją, 

 grunte chronione II i III klasy bonitacyjnej, na których możliwa jest tylko zabudowa 

związana z funkcją rolniczą, 

 tereny lasów, z wyjątkiem zabudowy dopuszczonej w ustaleniach studium i planów 

miejscowych oraz w przepisach o lasach; wyłączeniu nie podlegają grunty rolne, 

zalesione spontanicznie w drodze sukcesji naturalnej. 

Wyłączeniu z zbudowy podlegają tereny, na których obowiązują ograniczenia i zakazy 

lokalizacji zabudowy na mocy przepisów odrębnych: strefy ochronne, strefy kontrolowane, 

obszary ograniczonego użytkowania, tereny zamknięte, tereny objęte ochroną na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody, jeżeli zakaz taki wynika z przepisów szczegółowych, 

dotyczących tych terenów. 

 

3.0. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,       

OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

 3.1. Kierunki ochrony zdrowia ludzi oraz wartości i zasobów środowiska 

   Aktualne pozostają podstawowe cele ekologiczne polityki przestrzennej gminy. Obowiązuje 

rozszerzona i skorygowana kontynuacja działań i założeń przestrzennych oraz ścisła ochrona 

unikatowych wartości, zasobów i walorów środowiska:   

  Studium ustala wskazania dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

dotyczące zasad ochrony zdrowia ludzi i środowiska, jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego oraz wynikające z przepisów prawa89,oraz  obowiązujących aktów, 

ustanawiających prawne formy ochrony przyrody na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 

 

Kierunek: Uwzględnianie w zagospodarowaniu przestrzennym gminy naturalnych 

przyrodniczych predyspozycji, uwarunkowań i walorów. 

• przeciwdziałanie zjawisku rozpraszania zabudowy poprzez etapowe przeznaczanie pod 

zabudowę terenów najbliżej położonych względem terenów już zabudowanych, 

• zapobieganie potencjalnym konfliktom przestrzennym terenów przyrodniczych z innymi 

kierunkami zagospodarowania,  

• wprowadzanie rekompensat środowiskowych dla inwazyjnych, nieuniknionych 

konfliktów i kolizji przestrzennych np. poprzez racjonalne i zgodne z uwarunkowaniami 

                                                      

89  art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
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przyrodniczymi zalesianie mało wartościowych gruntów rolnych oraz obszarów 

zdegradowanych, 

• zachowanie i ochrona przydrożnych drzew, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. 

• przestrzeganie zakazów i nakazów dotyczących zabudowy i zagospodarowania w 

obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, ustanowionych w następujących aktach: 

 Rozporządzeniu Nr P/11/99 Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 1999 r. w 

sprawie utworzenia "Stobrawskiego Parku Krajobrazowego" (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego Nr 38, poz. 255 z dnia 19 października 1999 r.), 

 Rozporządzeniu Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w 

sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33 poz. 

1136 z dnia 17 maja 2006 r.); 

• ochrona pomników przyrody: 

 dębu szypułkowego, wiek około 170 lat, w pobliżu budynku nadleśnictwa w 

miejscowości Kup, zatwierdzony jako pomnik przyrody w 1960 r., nr rejestru woj. 

294, 

 cisu pospolitego, wiek około 100 lat, na terenie prywatnej posesji w miejscowości 

Kup, zatwierdzony jako pomnik przyrody w 1962 r. nr rejestru woj. 290; 

• uwzględnienie w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

celów ochrony, dla których został powołany obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” 

oraz wskazań zawartych w planie zadań ochronnych albo planie ochrony dla tego obszaru; 

obecnie obowiązującym aktem jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 

dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB02000290. Na obszarze Natura 2000 nie podlega 

ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących 

bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, 

łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco 

negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000. Na obszarze Natura 2000 zabrania się 

podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, 

znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w 

szczególności:  

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,  

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000,   

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

     Zwolnienia od w. w. zakazów mogą nastąpić na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ze względu na stały postęp technologiczny, 

sprzyjający rozwiązaniom ekologicznym i chroniącym środowisko – w studium nie 

określa szczegółowych nakazów i zakazów dotyczących zagospodarowania terenów 

położonych w granicach obszaru Natura 2000. 

                                                      

90 (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2014 r., poz. 1101); 
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Kierunek: Zachowanie i ochrona przyrody, dziedzictwa kulturowego i walorów 

krajobrazowych. 

• zachowanie i ochrona istniejącej bioróżnorodności, poprzez ustalenia chroniące enklawy 

zieleni, takie jak zieleń przywodna i przydrożna, parki, cmentarze, pojedyncze drzewa i 

ich szpalery, wiejskie przedogródki; 

• zwiększenie różnorodności biologicznej na obszarach przekształconych działalnością 

człowieka, poprzez ograniczenia intensywności zabudowy i ustalanie na wysokim 

poziomie wskaźników powierzchni biologicznie czynnej, wyznaczenie terenów zieleni 

izolacyjnej i urządzonej, zwłaszcza w sąsiedztwie terenów produkcyjnych; 

• ochrona krajobrazu kulturowego gminy, poprzez kształtowanie nowej zabudowy w 

sposób nawiązujący do lokalnej tradycji budowlanej pod względem gabarytów, formy 

architektonicznej, intensywności zabudowy, ustalenie w planach miejscowych ochrony 

zachowanych historycznych układów ruralistycznych wsi Dobrzeń Wielki, Chróścice i 

Kup; 

• zachowanie i wzmocnienie funkcji ochronnych korytarzy ekologicznych, przede 

wszystkim w dolinie rzeki Odry, poprzez ochronę starorzeczy i zbiorowisk łęgowych 

przed zabudową, oraz oszczędne i zgodne z wymaganiami ładu przestrzennego 

kształtowanie zabudowy rolniczej; 

 

Kierunek: Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców 

• Ochrona powietrza 

 rozbudowa w miarę możliwości sieci zaopatrzenia w ciepło z zasobów cieplnych 

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

 promowanie zasady indywidualnego zaopatrzenia w ciepło z paliw i urządzeń 

grzewczych ekologicznych, 

 w planach miejscowych uwzględnić istniejące, naturalne bariery izolacyjne (zieleń 

przydrożną) wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

• Ochrona przed hałasem 

 stosowanie obiektów ochrony czynnej przed hałasem, 

 budowa obwodnic drogowych w ciągach dróg wojewódzkich, 

 rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, 

 przebudowa i rozbudowa sieci drogowej w celu osiągniecia wymaganych 

standardów, przypisanych kategoriom dróg, 

 zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni, 

 właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył nowych budynków, z uwzględnieniem 

uciążliwości akustycznej przyległych dróg. 

• Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym  

 ograniczenie możliwości lokalizacji obiektów potencjalnie uciążliwych, w tym 

nadajników telefonii komórkowej oraz optymalizacja ich lokalizacji poprzez 

grupowanie nadajników na wspólnej wieży, albo zachowanie odpowiedniej 

odległości pomiędzy obiektami telekomunikacyjnymi mogącymi potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, 
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 wykluczanie możliwości zabudowy związanej z długotrwałym pobytem ludzi i 

zwierząt 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, 

 kablowanie naziemnych linii wysokiego napięcia biegnących przez tereny 

zamieszkałe. 

 

Kierunek: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska: wodnymi, gruntami 

rolnymi, lasami, surowcami naturalnymi. 

• ochrona ujęć wody i zbiorników wód śródlądowych, poprzez respektowanie nakazów i 

zakazów dot. stref ochronnych; obecnie na terenie Gminy Dobrzeń Wielki znajduje się 

fragment strefy ochrony pośredniej ujęcia wody w Brzeziu położonego za wschodnią 

granicą gminy, ustanowionej rozporządzeniem Nr 14/2015 Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej We Wrocławiu z dnia 12 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z dnia 14 maja 2015 r., poz. 1216 ze zm.); 

• prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, uwzględniającej potrzeby i walory 

przyrodnicze z uwzględnieniem ustaleń planów urządzenia lasu albo uproszczonych 

planów urządzenia lasu; 

• ochrona lasów przed innym przeznaczeniem; 

• uregulowanie gospodarki ściekowej gminy poprzez modernizację i rozwój systemów 

kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków; 

• egzekwowanie prawnych obowiązków przedsiębiorców w zakresie rekultywacji i 

zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych; 

• gospodarczo i środowiskowo uzasadniona ochrona złóż kopalin i terenów ich 

występowania, realizowana poprzez: 

 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 zaniechanie 

eksploatacji, 

 optymalne wykorzystanie udokumentowanych zasobów kopaliny, t. j. 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, 

 określenie dopuszczonego zakresu przeróbki kopaliny w miejscu jej wydobywania; 

 określenie sposobów i trasy transportu wydobytej kopaliny, 

 określenie docelowych kierunków rekultywacji i zagospodarowania terenów 

poeksploatacyjnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

Kierunek: Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców 

• Ochrona powietrza 
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 rozbudowa w miarę możliwości sieci zaopatrzenia w ciepło z zasobów cieplnych 

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

 promowanie zasady indywidualnego zaopatrzenia w ciepło z paliw i urządzeń 

grzewczych ekologicznych, 

 w planach miejscowych uwzględnić istniejące, naturalne bariery izolacyjne (zieleń 

przydrożną) wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

• Ochrona przed hałasem 

 stosowanie obiektów ochrony czynnej przed hałasem, 

 budowa obwodnic drogowych w ciągach dróg wojewódzkich, 

 rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, 

 przebudowa i rozbudowa sieci drogowej w celu osiągniecia wymaganych 

standardów, przypisanych kategoriom dróg, 

 zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni, 

 właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył nowych budynków, z uwzględnieniem 

uciążliwości akustycznej przyległych dróg. 

• Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym  

 ograniczenie możliwości lokalizacji obiektów potencjalnie uciążliwych, w tym 

nadajników telefonii komórkowej oraz optymalizacja ich lokalizacji poprzez 

grupowanie nadajników na wspólnej wieży, albo zachowanie odpowiedniej 

odległości pomiędzy obiektami telekomunikacyjnymi mogącymi potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

 wykluczanie możliwości zabudowy związanej z długotrwałym pobytem ludzi i 

zwierząt 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, 

 kablowanie naziemnych linii wysokiego napięcia biegnących przez tereny 

zamieszkałe. 

 

3.2. Obszary wskazane do objęcia prawną ochroną  

• Postulowane utworzenie uchwałą rady gminy nowych form ochrony przyrody: 

 stanowiska dokumentacyjnego „Wydma”, obejmującego największą na terenie gminy 

wydmę, położoną w lasach na północny wschód od miejscowości Kup, 

 stanowiska dokumentacyjnego „Starorzecze koło Chróścic”, obejmującego jedno z 

największych starorzeczy doliny Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki, 

 stanowiska dokumentacyjnego „Starorzecze koło Niewodnik”, obejmującego jedno z 

największych starorzeczy doliny Odry na terenie gminy, 

 stanowiska dokumentacyjnego „Starorzecze koło Żelaznej”, obejmujące jedno z 

największych starorzeczy doliny Odry na terenie gminy, 

 użytku ekologicznego „Zimowit” – stawy o urozmaiconej linii brzegowej w leśnym 

otoczeniu (zawodnione wyrobiska po eksploatacji kruszyw piaszczysto-żwirowych w 

Chróścicach), 
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 zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Stawki” za torami w Dobrzeniu Wielkim o 

podobnych walorach krajobrazowych jak „Zimowit”. 

 

4.0. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I        

ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

 

4.1. Kierunki działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

  Ochrona zabytków i krajobrazu kulturowego ustalana jest w prawie miejscowym. Celem 

ochrony jest zachowanie zabytków, ich otoczenia oraz wartościowych elementów 

występujących w krajobrazie kulturowym.  

Uwzględniając wartości historyczne i kulturowe, ochronie konserwatorskiej podlegają 

obszary i obiekty kulturowe występujące w obszarze gminy, wyszczególnione w rozdziale II 

studium – Uwarunkowania, pkt 6.3., 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. 

Zasady ochrony:  

• Zabytki architektury i budownictwa ujęte w gminnej ewidencji zabytków podlegają 

ochronie poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w 

którym określić należy dopuszczalny zakresu zmian funkcjonalnych i kompozycyjnych.  

• Zakres ochrony konserwatorskiej obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków 

zasadniczo dotyczy: 

 zachowania lub przywrócenia historycznej bryły obiektu i dachu co do kształtu i 

rodzaju materiału, podziałów w elewacji (gzymsy międzykondygnacyjne, 

nadokienne, podokapowe), formy stolarki okiennej i drzwiowej oraz jej 

wewnętrznych podziałów,  

 zachowania układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, opasek wokół 

okien, zdobnictwa i detali elewacji (w tym kapliczek w ścianach szczytowych), 

otworów w ścianach kolankowych,   

 rozbiórki obiektów uzasadnione ich złym stanem technicznym muszą być 

poprzedzone wykonaniem dokumentacji historyczno-architektonicznej, stanowiącej 

podstawę do odtworzenia obiektu o podobnej bryle. 

• Zabytki wpisane do rejestru podlegają ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 

• Zabytki archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków podlegają ochronie poprzez 

ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

4.2. Obszary i obiekty wymagające ochrony  

Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej: 

• Strefa ochrony kompozycji przestrzennej historycznego założenia ruralistycznego 

obejmująca: 
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 rejon ul. Powstańców Śląskich, ul. Strzelców Bytomskich, ul. ks.  Fiecka w 

Dobrzeniu Wielkim,  

 założenie ruralistyczne wsi Kup,  

 rejon ul. Powstańców we wsi Chróścice,  

 część wsi Dobrzeń Mały wzdłuż ul. Opolskiej.  

• Strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca tereny usług wyznaniowych i   

zabytkowych cmentarzy we wsiach Dobrzeń Wielki, Kup, Chróścice.   

 Zasady ochrony 

• W granicach strefy, o której mowa w pkt 1, ochronie podlega układ przestrzenny z 

elementami istniejącego zagospodarowania.  W przypadku ronda w Kup, wymagana jest 

rehabilitacja układu przestrzennego, z odtworzeniem historycznej zabudowy.  

• Ochrona historycznych komponentów krajobrazu (naturalnych i antropogenicznych).   

 

5.0. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY         

       TECHNICZNEJ 

 

5.1. Kierunki rozwoju systemu komunikacji 

 Studium w zakresie rozwoju systemu komunikacji w obszarze gminy przyjmuje 

rozwiązania ustalone w obowiązujących planach miejscowych, nie pozostające w 

sprzeczności z dokumentami planistycznymi sporządzonymi dla województwa opolskiego.  

 

Komunikacja drogowa 

Rozwój systemu dróg w głównej mierze będzie obejmował: 

1) Przebudowę istniejących dróg do parametrów wymaganych dla przyjętych klas 

technicznych:  

 drogi wojewódzkie – klasa główna „G”, zbiorcza „Z” 

 drogi powiatowe –  klasa zbiorcza „Z”, lokalna „L”, 

 drogi gminne – klasa drogi dojazdowej „D”.  

2) Przewidywane realizacje drogowe w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego nie potwierdzone ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 

ustawy:  

 obwodnica Dobrzenia Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 relacji Opole- 

Namysłów. Obejście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454, bardzo zasadne, stanowi 

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); inwestycja ta została wskazana w projekcie Zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego jako jedyne zadanie z 

zakresu infrastruktury komunikacyjnej planowane do realizacji na terenie gminy 

Dobrzeń Wielki; 

 obwodnica Kup w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454, docelowo droga główna (KDG); 

 obwodnica Dobrzenia Małego w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 454, docelowo 

droga główna (KDG); 

Id: 12CD2185-0AD5-4993-9501-E041F51B9665. Projekt Strona 161



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZEŃ WIELKI  

 

162 

 

 modernizacja drogi wojewódzkiej nr 464 relacji Narok-Chróścice oraz budowa 

przeprawy przez rzekę Odrę, docelowo droga zbiorcza (KDZ); 

 modernizacja drogi wojewódzkiej nr 465 relacji Żelazna-Dobrzeń Mały, budowa 

przeprawy przez rzekę Odrę, docelowo – droga zbiorcza (KDZ); 

 przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych niespełniających parametrów 

odpowiadających klasie drogi zbiorczej „Z”, lub – klasie drogi lokalnej „L”.      

 

 Drogi powiatowe –  przebieg Klasa drogi – wymagana  

1344 O Wołczyn – Murów – droga nr 454 Z 

1708 O   Chróścice – droga wojewódzka 454 L 

1723 O    Chróścice – Nowe Siołkowice L 

1724 O Chróścice – Babi Las L 

1725 O   Chróścice – Dobrzeń Wlk.– Masów L 

 

 przebudowa dróg gminnych niespełniających parametrów wymaganych dla dróg     

dojazdowych D albo lokalnych L; 

 budowa dróg dojazdowych klasy D do obsługi komunikacyjnej nowych zespołów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące wszystkich 

kategorii dróg: 

• Przyjmować klasyfikację techniczną dróg (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) 

zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem warunków wynikających z 

procedury sporządzania planu miejscowego. 

• Za dopuszczalne uznaje się korekty przebiegu dróg określonych na załączniku 

graficznym do studium (Kierunki) wynikające z uwarunkowań lokalnych, skali 

opracowania oraz przyjętych w nim rozwiązań przestrzennych. 

• W planach miejscowych uwzględniać odpowiednią do funkcji terenu liczbę miejsc do 

parkowania z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Minimalne liczby miejsc parkingowych 

Rodzaj przeznaczenie terenu – rysunek 

„Kierunki rozwoju” 
Minimalna liczba miejsc postojowych 

 

Tereny M 

tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

2 miejsca na działce zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej 

2 miejsca/100m² powierzchni użytkowej usług 

lub 2 miejsca przypadające na jedno 

mieszkanie 
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tereny zabudowy zagrodowej 

w zależności od charakteru tej zabudowy (np. 

agroturystyka, produkcja roślinna ze sprzedażą 

produktów ogrodniczych) przyjąć 

odpowiednio wskaźniki jak dla zabudowy 

usługowej, produkcyjnej albo mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

 

Tereny MW 

 
tereny zabudowy wielorodzinnej 1,5 miejsca na 1 mieszkanie 

Tereny U tereny zabudowy usługowej 

3 miejsca/100m² powierzchni użytkowej usług 

w tym 2 miejsca przeznaczone na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 

Tereny US tereny sportu i rekreacji 
przyjmować jak dla terenów U, dodatkowo do 

indywidualnego ustalenia planie miejscowym 

Tereny PU 

 

tereny zabudowy produkcyjnej, 

składów i magazynów 

1 miejsce na 4 stanowiska pracy nie mniej niż 

2, w tym 1 przeznaczone na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. 

tereny usług 

3 miejsca/100m² powierzchni użytkowej usług 

nie mniej niż 2, w tym 1 przeznaczone na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową 

Inne tereny  EO, KW, PG, O 

1 miejsce na 4 stanowiska pracy, nie mniej niż 

2, w tym 1 przeznaczone na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. 

 

Komunikacja kolejowa   

W zakresie komunikacji kolejowej ustala się modernizację pierwszorzędnej linii kolejowej 

nr 277 relacji Opole – Jelcz Miłoszyce – Wrocław Nadodrze, dla uzyskania parametrów 

technicznych pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu 100 –120 km/h dla pociągów 

pasażerskich i 100 km/h dla pociągów towarowych. Jest to zadanie publiczne o znaczeniu 

ponadlokalnym wskazane w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego. W projekcie Zmiany planu zagospodarowania województwa opolskiego zadanie 

to zostało sformułowane odmiennie jako prace na linii kolejowej CE 30 na odcinku Opole 

Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów. Linia nr 277 jest częścią linii nr CE 30 będącej 

częścią Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. 

 

Transport wodny 

  Przewiduje się rozwój funkcji transportowej rzeki Odry poprzez: podniesienie parametrów 

odrzańskiej drogi wodnej do uzyskania IV klasy żeglowności, w tym zadania szczegółowe: 

 modernizacja stopnia wodnego Chróścice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej 

(wykonana), 

 modernizacja śluz i jazów odrzańskich,  

 budowę portu rzecznego w Dobrzeniu Małym (teren KW),  
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 modernizacja warsztatów naprawczych środków transportu wodnego w Dobrzeniu 

Małym 

Dwie pierwsze inwestycje zostały wskazane w Planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego z 2010 r., ostatnia została ujęta w ogólnych wytycznych dla polityki 

przestrzennej województwa, ale nie stanowi zadania służącego realizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w rozumieniu art. 10 ust. 2 pkt 7 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

5.2. Zasady modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej 

 

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  

 przebudowę i rozbudowa systemu wodociągowego na potrzeby planowanych i 

istniejących terenów mieszkaniowych i produkcyjno – usługowych, w tym budowa 

połączenia ze stacji uzdatniania wody w Chróścicach do Kup. 

 budowa gminnych ujęć wody podziemnej. 

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

rejonie planowanego portu w Dobrzeniu Małym. 

W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 

 rozwój sieci kanalizacyjnej na nowych terenach zabudowanych. 

 odprowadzenie ścieków do komunalnej oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim. 

 dla zabudowy oddalonej od głównych sieci kanalizacyjnych przewiduje się 

rozwiązania alternatywne w zakresie gospodarki ściekami – wybieralne zbiorniki 

bezodpływowe albo przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

W zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy ustala się: 

 źródło zaopatrzenia w gaz ziemny - odgałęzienie gazociągu wysokoprężnego DN 200 

PN 6,3MPa relacji Kluczbork – Opole – Przywory 

 rozbudowa istniejącej sieci gazowniczej w miejscowościach Chróścice, Dobrzeń 

Wielki, Kup, 

 w razie potrzeby – gazyfikacja Dobrzenia Małego. 

Wytyczna do planów miejscowych: w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić strefy 

techniczne i kontrolowane gazociągu zgodnie z przepisami odrębnym. 

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

• Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, w tym –   

organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną na obszarze gminy oraz planowanie i 

realizacja oświetlenia ulic, placów publicznych i dróg publicznych: 

 zasilanie z dwóch głównych punktów zasilania GPZ Borki i GPZ Siołkowice, przesył 

mocy jak dotychczas liniami napowietrzno – kablowymi o napięciu 15 kV oraz siecią 

napowietrzno-kablową niskiego napięcia ze stacji transformatorowych 15/04 kV.  

 w miarę potrzeb rozbudowa i wzmocnienie zasilania gminy w energię elektryczną 

oraz poprawę stanu technicznego linii i sukcesywne kablowanie napowietrznych linii 

energetycznych w terenach zabudowanych. 

• W zakresie linii wysokich napięć przyjmuje się istniejące i planowane do budowy: 

 linia napowietrzna 400 kV, relacji Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław,  

 linia napowietrzna 400 kV Dobrzeń – Wielopole/Albrechcice,   
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 linia napowietrzna 400 kV Dobrzeń – Trębaczew/Pasikurowice, 

 napowietrzne linie 110 kV, zarządzane przez Tauron Dystrybucja S.A.:  

- Dobrzeń – Hermanowice, 

- Dobrzeń – Siołkowice,  

- Dobrzeń – Ozimek 1/Ozimek 2,  

- Dobrzeń – Groszowice,  

- Dobrzeń – Zakrzów/Gosławice,  

- Borki – Namysłów. 

W zakresie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii: 

• Ustala się możliwość realizacji urządzeń wytwarzających energię elektryczną o mocy nie 

przekraczającej 100 kW – na własne potrzeby oraz wytwarzających energię elektryczną 

oddawaną do sieci elektroenergetycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii: 

energię wiatru, energię słoneczną, energię geotermalną, biogaz,  

• Wskazuje się obszary na których przewiduje się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających 

energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy przekraczającej 100 kW: 

 ogniw fotowoltaicznych (14 potencjalnych obszarów), 

 elektrowni wodnej na śluzie „Chróścice” na rzece Odrze, 

 instalacji wykorzystującej biogaz w gminnej oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu 

Wielkim  

W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się: 

• Wykorzystanie istniejącego potencjału kogeneracyjnej energii cieplnej Elektrowni Opole 

we wszystkich miejscowościach gminy Dobrzeń Wielki poprzez sukcesywną budowę 

ciepłociągów i sieci rozdzielczych,   

• Modernizacja i rozbudowa istniejących sieci cieplnych wraz z węzłami cieplnymi, 

• Na terenach nie objętych systemem sieci ciepłowniczych dopuszcza się lokalne źródła 

ciepła z promowaniem ekologicznych nośników energii.  

W zakresie telekomunikacji i teleinformatyki ustala się: 

• Utrzymanie i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń dalekosiężnej łączności 

przewodowej oraz łączności bezprzewodowej, 

• Budowę przewodowych sieci abonenckich na terenach planowanego zainwestowania, 

• Realizację: 

 kablowej kanalizacji telekomunikacyjnej,  

 sieci szerokopasmowych dla uzyskania pełnej dostępności do zasobów Internetu i 

łączności elektronicznej, 

• 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. 

W zakresie gospodarki odpadami ustala się: 

• Utrzymuje się zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na 

lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028 składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Chróścicach przeznacza się do zamknięcia i rekultywacji do 

roku 2022. 
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• Utrzymuje się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Chróścicach przy 

ul. Polnej. 

• Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016 – 

2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028 na terenie gminy Dobrzeń Wielki przewiduje się 

następujące inwestycje: 

 budowa biogazowni wykorzystującej komunalne osady ściekowe w Dobrzeniu 

Wielkim, 

 budowa punktu selektywnego zbierania i sortowni odpadów w Dobrzeniu Wielkim o 

mocy przerobowej 2 500 Mg/rok, 

• Nie przewiduje się w granicach gminy lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów   

niebezpiecznych oraz odpadów komunalnych nie przeznaczonych do wywozu na       

wysypisko.   

  

6.0. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ  

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. 

 

6.1. Kierunki kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej  

  W zakresie kierunków i zasad kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej – poza 

ustalonymi zasadami dla rozwoju funkcji rolniczej, ustala się następując e kierunki: 

 utrzymanie produkcji rolniczej na gruntach dotychczas uprawianych,  

 ograniczanie przeznaczania na cele nierolnicze gruntów o wysokich klasach 

bonitacyjnych; 

 wprowadzenie dolesień na gruntach niższych wartości bonitacyjnych,  

 zakaz zabudowy terenów rolniczych o funkcjach ekologicznych, głównie łąk w 

dolinach cieków,  

 wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. 

 

6.2. Kierunki kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej. 

 W uzupełnieniu zasad odnoszących się dla funkcji leśnej ustala się:   

 ochronę i powiększanie zasobów leśnych 

 ograniczanie przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne; 

 ochronę łąk śródleśnych; 

 ograniczanie regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami lasu.  

 

7.0. OBSZARY NA KTÓRYCH BĘDĄ ROZMIESZCZONE INWESTYCJE CELU       

PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM I LOKALNYM  

 

7.1. Ponadlokalne zadania publiczne  

  Zarząd Województwa Opolskiego we wniokach do studium wskazał: „należy uwzględnić 

zasady zagospodarowania oraz uwarunkowania i kierunki rozwoju przestrzennego o 

znaczeniu ponadlokalnym, ujęte w planie zagospodarowania prestrzennego województwa 

opolskiego91oraz opracowywanej jego aktualizacji”. Zgodnie z ustawą o planowaniu i 
                                                      

91 uchwała Sejmiku Samorządu Województwa Opolskiego nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 września 2010 r. (Dz. 
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zagospodarowaniu przestrzennym i utrwalonym orzecznistwem sądów administracyjnych 

wiążące dla władz gminy są ustalenia obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w przypadku województwa opolskiego – aktu z 2010 r. Ustalenia jego 

„aktualizacji”, do czasu przyjęcia jej przez władze samorządu województwa,  mogą być 

uwzględniane w studium, ale nie mogą być podstawą oceny w procedurze opiniowania i 

uzgadniania studium. 

Zgłoszone we wnioskach elementy zagospodarowania przestrzennego i zadania służące 

realizacji inwestycji publicznych ponadlokalnych – w wielu kwestiach odnoszą się do stanu 

ich planowania w dacie uchwalania planu województwa w 2010 r., i nie uwzględniają ich 

stanu faktycznego.  

Najważniejsze ustalenia Planu zagospodarowania województwa opolskiego z 2010 r, 

odnoszące się do obszaru gminy Dobrzeń Wielki w jej ówczesnych granicach: 

Zasady zagospodarowania:  

 zachowanie ładu przestrzennego; 

 racjonalne kształtowanie sieci osadniczej; 

 preferencje intensyfikaji zabudowy na terenach zainwestowanych   

 System przyrodniczy i środowisko:  

 rozwój powiązań systemu przyrodniczego – w tym: 

- ograniczenie presji w korytarzu ekologicznym Odry 

- ochrona Stobrawskiego Parku Krajobrazowego  

- ochrona obszaru Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”  

 racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi –  tym:  

- ochrona udokumentowanych złóź kopalin, 

- rekultywacja terenów poprzemysłowych, 

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

- ochrona zasobów wodnych GZWP, 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń przemysłowych, komunalnych, 

komunikacyjnych.  

  Ochrona przeiwpowodziowa: 

 ochrona przed zabudową obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

 utrzymanie polderu Czarnowąsy (znajduje się poza granicą gminy Dobrzeń Wielki), 

 budowa nowych i modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych rzeki 

Odry, w tym modernizacja prawostronnych wałów rzeki Odry od Dobzrenia 

Wielkiego do Starych Siołkowic, 

 dobudowa wału długości ok. 2,5 kmm. Dobrzeń Wielki, 

 rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach zurbanizowanych. 

 Dostępnośc transportowa: 

 modernizacja dróg wojewódzkich: 

- nr 457 relacji Brzeg – Dobrzeń Wielki, wraz z budową obwodnic miejscowości: 

Chróscice i Dobrzeń Wielki, 

                                                                                                                                                                      

Urz. Woj. Opolskiego nr 132 poz. 1509) 
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- nr 454 relacji Opole – Namysłów wraz z budową obwodnic miejscowości Dobrzeń 

Wielki i Kup (utrzymanie rezerwy terenowej),   

- nr 464 relacji Narok – Chróścice, 

- nr 465 relacji Żelazna – Dobrzeń Mały, 

 Rozwój funkcji transportowej rzeki Odry – do parametrów IV klasy żeglugowej i 

portem żeglugi śródldowej w Dobrzeniu Małym (utrzymanie rezerwy terenowej).  

Infrastruktura techniczna:  

 przebudowa istniejących jednotorowych odcinków linii 400 kV w relacji 

Pasikurowice-Dobrzeń oraz Dobrzeń–Trębaczew na linie dwutorowe 400 kV z 

wykorzystaniem trasy istniejących linii, 

 budowa linii 400 kV relacji Ząbkowice – Dobrzeń,   

 elektrownia wodna „Dobrzeń” na rzece Odrze.  

 

W projekcie zmiany planu zagospodarowania województwa opolskiego znajdują się zadania 

publiczne o znaczeniu ponadlokalnym, przewidziane do realizacji w obszarze gminy Dobrzeń 

Wielki. Zadania te nie w pełni korespondują z zadaniami ujętymi w obowiązującym planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego z 2010 r. Co ważniejsze - 

zadania ujęte w projekcie zmiany planu województwa (vide ponższa tabela) nie są tożsame ze 

zgłoszonymi przez samorząd województwa we wnioskach do studium gminnego.  

 

 

Nazwa zadania 

Program (dokument) w 

którym określono zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

realizację zadania 

Stan realizacji 

zadania 

Drogi publiczne 

Budowa obwodnicy 

Dobrzenia Wielkiego 
Kontrakt terytorialny ZDW 

w trakcie 

przygotowania do 

realizacji 

Drogi wodne 

Modernizacja Odrzańskiej 

Drogi Wodnej do minimum 

IV klasy żeglowności 

Strategia na rzecz 

odpowiedzialnego rozwoju do 

roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.); Założenia do planów 

rozwoju śródlądowych dróg 

wodnych w Polsce na lata 

2016-2020 z perspektywą do 

roku 2030 

RZGW faza planowania 

Modernizacja jazów (II 

etap): Krępna, Groszowice, 

Dobrzeń 
Kontrakt terytorialny 

RZGW we 

Wrocławiu 

planowane, 

(planowana data 

zakończenia 2020 

r.) 

Linie kolejowe 
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Prace na linii kolejowej CE 

30 na odcinku Opole 

Groszowice – Jelcz – 

Wrocław Brochów 

POIŚ 2014-2020; Krajowy 

Program Kolejowy do 2023 r.; 

Kontrakt terytorialny; Strategia 

na rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju do roku 2020 (z 

perspektywą do 2030 r.) 

PKP PLK faza planowania 

Obiekty i urządzenia transportu publicznego 

Opolskie mobilne! – 

usprawnienie transportu 

zbiorowego regionu i 

aglomeracji opolskiej 

(Przedsięwzięcie kierunkowe 

- nie posiadające na dzień 

uchwalenia PZPWO 

zdefiniowanych zadań 

inwestycyjnych) 

Kontrakt terytorialny 

Zarządcy 

infrastruktury 

transportowej/ 

samorządy 

terytorialne 

faza planowania 

Energetyka 

Rozbudowa stacji 

transformatorowej 

„Dobrzeń” 

Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 
PSE Operator SA faza planowania 

 

Budowa linii energetycznej 

400 kV Dobrzeń – 

Ząbkowice – Świebodzice 

 

Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 
PSE Operator SA faza planowania 

Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Budowa nowej oczyszczalni 

ścieków dla aglomeracji 

Dobrzeń Wielki 

Aktualizacja Master Planu dla 

dyrektywy Rady 91/271/EWG 

Zadanie własne 

gminy 

termin 

zakończenia 

inwestycji 2017 r. 

Gospodarka odpadami – centralny region gospodarki odpadami 

Budowa instalacji 

mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów 

komunalnych (instalacje 

doczyszczania selektywnie 

zebranych frakcji odpadów 

komunalnych - sortownie 

odpadów komunalnych w: 

Opolu, Dobrzeniu Wielkim, 

Ozimku. 

Plan Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Opolskiego na 

lata 2016- 2022 z 

uwzględnieniem lat 2023-2028 

REMONDIS Opole, 

Prowod Dobrzeń 

Wielki, Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z 

o.o. w Antoniowie 

realizacja 2017 r. 

realizacja 2022 r. 

realizacja 2018 r. 

Ciepłownictwo 
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Wsparcie działań z zakresu 

efektywności energetycznej 

zgodnie z podziałem 

interwencji pomiędzy 

programami krajowymi i 

regionalny 

(Przedsięwzięcie kierunkowe 

- nie posiadające na dzień 

uchwalenia PZPWO 

zdefiniowanych zadań 

inwestycyjnych) 

Kontrakt terytorialny 
Samorządy 

terytorialne 
faza planowania 

Wsparcie selektywne 

przedsięwzięć dotyczących 

sieci ciepłowniczych i 

chłodniczych 

(Przedsięwzięcie kierunkowe 

- nie posiadające na dzień 

uchwalenia PZPWO 

zdefiniowanych zadań 

inwestycyjnych) 

Kontrakt terytorialny 
Samorządy 

terytorialne 
faza planowania 

Ochrona przeciwpowodziowa 

Modernizacja 

prawostronnych wałów rzeki 

Odry od m. Dobrzeń Wielki 

do m. Stare Siołkowice wraz 

z przebudową wałów 

polderu Rybna – Stobrawa w 

gminie Popielów. 

Modernizacja wałów na dł. 

ok 15 km, wykonanie 

przesłony przeciwfiltracyjnej 

o dł. ok 8 km 

Plan zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru 

dorzecza Odry 

WZMiUW w Opolu planowane 

Dobudowa wału 

przeciwpowodziowego rzeki 

Odry o długości ok. 2,5 km 

m. Dobrzeń Wielki gm. 

Dobrzeń Wielki, pow. 

opolski (km rz. Odry 

163+700 ÷ 166+800). 

Wykonanie dobudowy wału 

ziemnego na długości 2,5 km 

od połączenia z etapem I 

inwestycji pn. 

„Modernizacja i 

uzupełnienie 

prawostronnego 

obwałowania rzeki Odry na 

odcinku 160+200 do 

Plan zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru 

dorzecza Odry 

WZMiUW 

w Opolu 
planowane 
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163+700”, do połączenia z 

wysoko usytuowanym 

terenem. Przebieg wału 

planowany równolegle do 

linii wysokiego napięcia 

 

Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego zawiera 

też wykaz inwestycji postulowanych, których uwzględnienie w studium nie będzie 

obowiązkowe: 

 budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich – Kup (droga nr 454), Chróścice 

(droga nr 457). 

 budowa portu w Dobrzeniu Małym, 

 modernizacja warsztatów naprawczych Dobrzeniu, 

 modernizacja nabrzeża przeładunkowego w miejscowości Dobrzeń, 

 przebudowa istniejących jednotorowych odcinków linii 400 kV w relacji 

Pasikurowice- Dobrzeń oraz Dobrzeń-Trębaczew na linie dwutorowe 400 kV z 

wykorzystaniem trasy istniejących linii. 

 

7.2. Lokalne zadania publiczne 

Inwestycje o znaczeniu lokalnym to przede wszystkim zadania własne gminy.  

 

Inwestycje o znaczeniu lokalnym – gmina Dobrzeń Wielki 

1. 

sortownia selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych, opakowaniowych oraz 

innych niż niebezpieczne o planowanej mocy przerobowej 2 500 Mg/rok, lokalizacja 

Dobrzen Wielki 

2. 
biogazownia wykorzystująca komunalne osady ściekowe, lokalizacja w Dobrzeniu 

Wielkim 

3. 

przebudowa i rozbudowa systemu wodociągowego na potrzeby planowanych i 

istniejących terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych, w tym budowa 

połączenia ze stacji uzdatniania wody w Chróścicach do Kup 

4. rozwój sieci kanalizacyjnej na nowych terenach zabudowanych 

5. 
rozbudowa istniejącej sieci gazowniczej w miejscowościach Chróścice, Dobrzeń Wielki 

i Kup, w razie potrzeby – gazyfikacja Dobrzenia Małego 

6. modernizacja i rozbudowa istniejących sieci cieplnych wraz z węzłami cieplnymi 

7. budowa i rozbudowa gminnych dróg publicznych 

8. inwestycje gminne na terenach sportu i rekreacji 

9. 
realizacja nowego cmentarza w Dobrzeniu Wielkim oraz powiększenie istniejących 

cmentarzy wyznaniowych w Chróścicach i Kup – stosownie do potrzeb 
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8.0. OBSZARY WYMAGAJACE OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW         

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

8.1 Obszary objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  

Szczegółowa informacja o planach zagospodarowania przestrzennego zawarta jest w 

uwarunkowaniach – rozdział II 2.2.     

 

8.2. Obszary, dla których ustalono obowiązek lub zamiar sporządzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego 

   Uwzględniając wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

istniejące uwarunkowania prawne i faktyczne – wskazuje się potrzebę sporządzenia nowych 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

1) terenów wyznaczonych w studium dla działalności gospodarczej w Chróścicach i 

Dobrzeniu Małym;  

2) ewentualnej zmiany planów obowiązujących, w razie wystąpienia takiej potrzeby; 

3) przestrzenie publiczne występują w granicach obowiązujących planów miejscowych, nie 

stanowią obszarów dotychczas nie obętych planami miejscowymi, nie wymagają 

sporządzenia planów.  

Ustala się obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów PG ze względu na planowaną skalę i znaczące oddziaływanie 

górnictwa odkrywkowego na środowisko. 

 

9.0.   OBSZARY I OBIEKTY PROBLEMOWE   

 

9.1. Granice gminy Dobrzeń Wielki  

    Zmianę granic gminy Dobrzeń Wielki, dokonaną od 1.01.2017 r. przeprowadzono bez 

akceptacji władz samorządowych i społeczności gminy, także bez respektowania wymagań  – 

art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z  2017 r. poz. 1875 ze zm.), który 

stanowi: „zmiana granic gmin dokonywana  jest w sposób zapewniający gminie terytorium 

możliwe ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, 

gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych”.  

   Przebieg granicy w wielu miejscach jest zaprzeczeniem przywołanych ustawowych 

wymagań. Podreślana w doktrynie zasada trwałości granic jednostek podziału terytorialnego, 

poza wynikami konsultacji społecznych, akcentuje aspekty funkcjonalno – przestrzenne,  

charkterystykę procesów przestrzennych w obszarach zmiany granic.  Wszystkie wymienione 

elementy – jak dowodzi obecny przebieg granicy gminy Dobrzeń Wielki nie zostały 

uwzględnione.     

    Granica bezzasadnie ignoruje obiekty topograficzne, np.: przebieg linii kolejowej w 

rozgraniczeniu Dobrzenia Wielkiego – Opola (obręb Brzezie). Co ważniejsze nie uwzględnia 

przesądzeń planistycznych, jak w przypadku wsi Dobrzeń Mały - dzieli obszar planowanego 

portu rzecznego dla Elektrowwni Opole. Ogrody działkowe, funkcjonalnie powiązane z 

zabudową wielorodzinną w Dobrzeniu Wielkim – nie wiedzieć czemu znalazły się w mieście 

Opolu. To tylko przykłady niespełnienia wymogu ustawowego spójności terytorialnej. 
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Przykłady te również dowodzą potrzeby korekty przebiegu granicy gminy Dobrzeń Wielki i 

miasta Opola.    

 

9.2. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne definiuje następująco obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią, które zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1192 winny zostać określone w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:  

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią - rozumie się przez to: 

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,  

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

10%,  

c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, 

stanowiące działki ewidencyjne. 

Ustawa Prawo wodne wprowadza następujące zakazy na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią:  

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

substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania,  

b) lokalizowania nowych cmentarzy. 

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

podlega uzgodnieniu z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i 

zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

Uzgodnienie następuje w drodze decyzji, w której określa się wymagania lub warunki dla 

planowanej zabudowy i planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią 

Ustawa Prawo wodne wprowadza kompetencje dla właściwych ministrów do określenia w 

drodze rozporządzenia zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz 

planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz sposób ich ustalania. W dacie przekazywania niniejszego studium do 

uzgodnień rozporządzenie takie nie zostało wydane. 

Uregulowania nowej ustawy Prawo wodne stwarzają sytuację prawnej niepewności:  

 Po pierwsze – ustawowo wprowadzono na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią, w stosunku do uchylonego Prawa wodnego z 2001 r., właściwie tylko dwa 

zakazy – lokalizacji cmentarzy i działalności związanej z unieszkodliwianiem i 

odzyskiem odpadów, 

 Z drugiej strony – podstawą uzgodnienia projektu studium będzie szeroko pojęta 

zabudowa i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią, a wymagania lub warunki dla nowej zabudowy zostaną 

określone dopiero w decyzji dot. uzgodnienia projektu studium, czyli właściwie w 

końcowej fazie jego projektowania. Co więcej – brak rozporządzenia, o którym mowa 

                                                      

92 Ustawa o planowanoiu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1073 ze zm.  
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wyżej, utrudnia prawidłową ocenę przyjętych w studium rozwiązań na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią. 

W studium przyjęto następujące ustalenia dotyczące obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzą i ochrony przed powodzią: 

 Problematyka zagrożenia powodzią w gminie Dobrzeń Wielki została uwzględniona 

jako jeden z czynników warunkujących rozwój gminy i jej politykę przestrzenną. 

 Na rysunkach studium wskazano następujące obszary i obiekty:  

- obszary o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi Q=10%, 1/10lat, 

- obszary o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi Q=1%, 1/100 lat, 

- obszary o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi Q=0,2%, 1/500 lat, 

- obszary będące w zasięgu zagrożenia powodziowego w przypadku całkowitego 

zniszczenia wałów przeciwpowodziowych, 

- ziemne wały przeciwpowodziowe i inne zapory przeciwpowodziowe, 

- pompownię wód powodziowych. 

 W wykazie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym uwzględniono, te, 

które służyć mają ochronie przeciwpowodziowej i gospodarce wodnej: 

- budowa urządzeń przeciwpowodziowych – realizacja „Programu dla Odry 2006” 

(Strategia Gospodarki Wodnej w województwie opolskim), 

- wspomaganie małej retencji wodnej (Strategia Gospodarki Wodnej w województwie 

opolskim), 

- zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry - polder „Chróścice” (Program dla Odry – 

2006), 

- modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku 

km 160+200-163+700 w miejscowościach: Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki 

(etap II część B) (Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 

2016-2020). 

 Zastosowano się do zakazów określonych w ustawie Prawo wodne poprzez 

nielokalizowanie w obszarach szczególnego zagrożenia powodzą nowych cmentarzy i 

instalacji do gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a 

także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

 

9.3. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny  

W złożach kruszywa naturalnego, udokumentowanych i eksploatowanych odkrywkowo w 

granicach wsi Chróscice wyznaczono filary ochronne wyłączone z eksploatacji kopalin. 

Ustalono je wzdłuż dróg gminnych i rzeki Brynicy. Szerokość filarów dla w/w obiektów 

ustalono w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

 

9.4. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji 

   Na rysunku studium „Kierunki rozwoju” wskazano odpowiednim oznaczeniem graficznym 

tereny i obiekty wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji. Są to 

zidentyfikowane na podstawie zdjęć satelitarnych, map topograficznych i wizji lokalnych 

tereny nieużytków po eksploatacji odkrywkowej kopalin – kruszyw naturalnych, niektóre 
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utworzone nielegalnie i dotychczas nie zrekultywowane albo częściowo zrekultywowane, 

wymagające dalszej rekultywacji i docelowego zagospodarowania.  

  Łączną powierzchnię niezrekultywowanych terenów po eksploatacji kruszyw naturalnych, w 

tym również nielegalnych ocenia się wstępnie na ok.13 ha. Kierunki rekultywacji i 

zagospodarowania terenów wymagających rekultywacji lub jej zakończenia wskazano 

odpowiednimi symbolami przeznaczenia docelowego terenu.  

 

9.5. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży         

powyżej 2000 m2 

Uwzględniając stan faktyczny, istniejące i planowane nasycenie obszaru gminy w obiekty 

handlu detalicznego - nie stwierdzono potrzeby wskazywania w studium lokalizacji obiektów 

handlowych o powierzchi sprzedaży przekraczającej 2000 m2.   

 

9.6. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości 

 Ewentualna potrzeba przeprowadzenia scaleń i podziałów terenów wskazanych w studium 

dla funkcji nierolniczych i nieleśnych – zostanie oceniona na etapie sporządzania zmian 

planów obowiązujących albo nowych planów miejscowych. 

 

9.7. Tereny zamknięte i ich strefy ochronne 

 W granicach gminy Dobrzeń Wielki występują tereny zamknięte, wskazane na rysunku 

studium. Obejmują one grunty wydzielone pod tory, pobocza, bocznice i budynki związane z 

liniakolejową nr 277 Opole Groszowice – Dobrzeń Wielki – Karłowice – Jelcz Laskowice – 

Wrocław Brochów. Brak jest wyznaczonych stref ochronnych od terenów zamkniętych. 

 Zgodnie z Decyzją Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie 

terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. 

Infrastruktury z 2009 r., nr 14 poz. 51), tereny zamknięte w granicach gminy Dobrzeń Wielki 

obejmują działki podane w poniższym zestawieniu. Granice działek ewidencyjnych są 

granicami terenów zamkniętych.  

 

Tereny zamknięte (kolejowe) w gminie Dobrzeń Wielki 

lp. obręb numer działki powierzchnia [ha] 

1.  Chróścice 495/128 0,3118 

2.  Chróścice 497/133 0,0057 

3.  Chróścice 505/130 0,2208 

4.  Chróścice 507/123 0,5392 

5.  Chróścice 518/124 0,0048 

6.  Chróścice 538/119 0,3917 

7.  Chróścice 540/119 0,8130 
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8.  Chróścice 549/113 0,0570 

9.  Chróścice 563/33 1,2441 

10.  Chróścice 564/33 0,8301 

11.  Chróścice 570/45 0,0076 

12.  Chróścice 571/45 0,0083 

13.  Chróścice 573/34 0,0130 

14.  Chróścice 574/34 0,0137 

15.  Chróścice 579/44 0,1790 

16.  Chróścice 580/44 0,1215 

17.  Chróścice 593/46 0,0609 

18.  Chróścice 594/46 0,3513 

19.  Chróścice 614/51 0,0135 

20.  Chróścice 630/82 0,6836 

21.  Chróścice 699/252 0,0019 

22.  Chróścice 724/253 0,0229 

23.  Chróścice 768/301 2,1509 

24.  Chróścice 780/304 0,0079 

25.  Chróścice 821/238 0,2215 

26.  Chróścice 826/229 0,0943 

27.  Chróścice 830/230 0,0783 

28.  Dobrzeń Mały 894/93 0,0170 

29.  Dobrzeń Wielki 463/1 0,1782 

30.  Dobrzeń Wielki 466/6 0,0187 

31.  Dobrzeń Wielki 470/5 0,0175 

32.  Dobrzeń Wielki 473/61 0,0102 

33.  Dobrzeń Wielki 489/200 0,8838 

34.  Dobrzeń Wielki 496/227 0,9249 
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35.  Dobrzeń Wielki 500/190 0,0410 

36.  Dobrzeń Wielki 501/210 0,0389 

37.  Dobrzeń Wielki 506/201 0,0241 

38.  Dobrzeń Wielki 558/111 1,0300 

39.  Dobrzeń Wielki 565/109 0,0189 

40.  Dobrzeń Wielki 566/107 1,4517 

41.  Dobrzeń Wielki 572/79 1,7895 

42.  Dobrzeń Wielki 584/141 0,0600 

43.  Dobrzeń Wielki 596/176 0,2714 

44.  Dobrzeń Wielki 602/177 0,0434 

45.  Dobrzeń Wielki 607/186 1,1974 

 

10.0. PODSUMOWANIE USTALEŃ STUDIUM UWARUNKOWAŃ  I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  GMINY DOBRZEŃ WIELKI           

 

10.1. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań  

   Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dobrzeń Wielki podjęto na podstawie uchwały nr XXXIII/269/2017 Rady Gminy Dobrzeń 

Wielki z dnia 1 czerwca 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego dokumentu.     

   Jest to pierwsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 

granicach gminy obowiązujących od 1 stycznia 2017 r, a zarazem wypełnienie art. 9 ust. 1. 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowiącego, iż studium sporządza 

się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.  Zakres studium  określa  art.  10  ust.  

1  i  2  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 

sprawie wymaganego zakresu projektu Studium uwarunkowań i  kierunków  

zagospodarowania  przestrzennego.   

 

 Nowa rzeczywistość w jakiej gmina się znalazła wywołała potrzebę identyfikacji potrzeb i 

możliwości w zmienionych granicach (ubytek ok. 30% terytorium), przy znacznie 

zmniejszonym potencjale demograficznym (ubytek ok. 33% ludności). Istotny trzeci parametr 

ekonomiczny również drastycznie zmalał –  gmina utraciła ponad 30% dochodów.    

 Podstawowym zagadnieniem w tych zmienionych warunkach było - czy i na ile możliwe 

jest utrzymanie dotychczasowego kierunku rozwoju, w głównej mierze poprzez funkcje 

produkcyjne pozarolnicze, czy rozważać należy zmianę dotychczasowej polityki 

przestrzennej ?   
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Diagnoza uwarunkowań (I. rozdzieł studium) i przeprowadzone analizy potrzeb i 

możliwości gminy w warstwach ekonomicznej, społecznej i środowiskowej w ogólnym 

ujęciu wskazały jako właściwą zasadę kontynuacji istniejącej struktury funkcjonalno-

przestrzennej z potrzebą jej wzmocnienia w zakresie funkcji produkcyjnej.  

 

Diagnoza uwarunkowań daje odpowiedź – czym będzie inspirowany kierunkowy rozwój 

gminy. Uwzględniając potrzebę odbudowy i dalszego utrzymania rozwoju gospodarczego – 

studium  intensyfikuje politykę przestrzenną w zakresie funkcji gospodarczych – poprzez 

nowe, korzystne ich  rozmieszczenie. 

 

 Studium jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy poprzez wskazanie  

planowanych kierunków przeznaczenia i zasad zagospodarowania poszczególnych terenów 

w  jej granicach. W tym zakresie jego ustalenia są bardzo ważne dla zainteresowanych, 

kształtują bowiem warunki i zasady do respektowania w przyszłych aktach prawa 

miejscowego.  

 

10.2. Synteza ustaleń studium     

 Synteza ustaleń  studium  - uwarunkowania rozwoju gminy 

  Celem opisu uwarunkowań jest diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej w 

gminie, w konsekwencji czego możliwe jest określenie priorytetów planistycznych polityki 

przestrzennej – dla uzyskania założonych celów. Opisowi i diagnozie poddawane są cechy u 

elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy, sytuacja demograficzna, stan 

infrastruktury społecznej (szkoły, opieka zdrowotna, itp.) i technicznej, rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości – zgodnie z wymogami art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Stan środowiska  

W opracowaniu stwierdzono stosunkowo dobre rozpoznanie i zdiagnozowanie stanu 

poszczególnych elementów środowiska, a w szczególności: 

• Wyniki monitoringu wód powierzchniowych wskazują na zły stan jednolitych części wód 

powierzchniowych93 występujących w gminie Dobrzeń Wielki.  

• W przypadku stanu gleb ograniczono się do przytoczenia historycznych danych 

odnoszących się do obszaru całej gminy z racji braku jakichkolwiek aktualnych badań 

prowadzonych na terenie obecnego opracowania. Badania z lat 1992 – 1997 wskazywały 

na przekroczenie w glebach poziomy metali ciężkich, zwłaszcza kadmu (38% więcej niż 

wartość naturalna). Aktualniejsze badania odnoszą się do zawartości mikroelementów w 

glebach (lata 2002 i 2004).  

• Z punktu widzenia budowy geologicznej najistotniejsze znaczenie ma położenie gminy w 

zasięgu czterech zbiorników wód podziemnych:  

 GZWP nr 323: Subzbiornik rzeki Stobrawa  

                                                      

93  Jednolita część wód (JCW) – podstawowa jednostka gospodarki wodnej. Prawo wodne jednolite części wód 

dzieli na jednolite części wód powierzchniowych – JCWP i jednolite części wód podziemnych – JCWPd. 

Jednolitą częścią wód powierzchniowych jest oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych: jezioro, 

sztuczny zbiornik wodny, ciek (struga, strumień, potok, rzeka, kanał). 
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 GZWP nr 333: Opole – Zawadzkie  

 GZWP nr 335: Krapkowice – Strzelce Opolskie 

 GZWP nr 336: Niecka Opolska. 

Badania wód podziemnych prowadzone były na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w roku 

2016 i zaliczyły te wody do klas jakości II i V94.  

• Oceny jakości powietrza w Gminie Dobrzeń Wielki dokonuje się wraz z oceną całej strefy 

opolskiej, do której zaliczono wszystkie powiaty województwa opolskiego za wyjątkiem 

samego miasta Opola. Strefa ta został przyporządkowana do klasy C95 z uwagi na 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów następujących zanieczyszczeń: O3, PM10, 

B(a)P, PM2. Poziom pozostałych zanieczyszczeń poddawanych monitoringowi (SO2, 

NO2, CO, C6H6, Pb, As, Cd, Ni) kwalifikuje strefę opolską do klasy A. 

• Głównym źródłem hałasu na terenie gminy Dobrzeń Wielki jest ruch pojazdów na dwóch 

drogach wojewódzkich: nr 454 relacji Opole – Namysłów oraz nr 457 relacji Dobrzeń 

Wielki – Pisarzowice. Pomiary poziomów dźwięku w porze dziennej i nocnej przy  

drodze nr 457 wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm, odpowiednio o 5,4 dB i 5,1 

dB. Punkt pomiarowy na drodze wojewódzkiej nr 454 również wykazał przekroczenia: o 

3,9 dB w porze dnia i 5,0 dB w porze nocnej. 

Elementy środowiska naturalnego podlegające ochronie prawnej  

W gminie Dobrzeń Wielki udokumentowano dotychczas 6 złóż kopalin, podlegające ochronie 

w zakresie przewidzianym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego:  

 „Dobrzeń” – złoże wapieni i margli dla przemysłu cementowego, położone w 

miejscowości Dobrzeń Wielki - nie przewidywane do eksploatacji.  

 „Chróścice-Siołkowice” – złoże kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego na 

potrzeby budownictwa, położone częściowo (ok. 90 ha) w północno – zachodniej 

części gminy (pozostała część złoża leży w sąsiedniej gminie Popielów). 

 „Chróścice” – złoże kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego na potrzeby 

budownictwa, zlokalizowane w odległości około 1 km na północ od zabudowy wsi 

Chróścice, przy linii kolejowej Opole – Wrocław Brochów – dalsza eksploatacja 

zaniechana.  

 „Chróścice 3” – złoże kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego piaszczysto-

żwirowego na potrzeby budownictwa, udokumentowane w 2006 r., położone w 

dolinie rzeki Odry, na północ od przysiółka Babi Las - nie przewidywane do 

eksploatacji.  

                                                      

94 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896) wyróżnia pięć klas jakości wód podziemnych, z czego I, II i III klasa 

oznaczają dobry stan chemiczny jakości wód podziemnych a IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 
95Kwalifikacja strefy do klasy C skutkuje następującymi wymaganiami: określeniem obszarów przekroczeń 

poziomów dopuszczalnych, opracowaniem lub aktualizacją programu ochrony powietrza w celu osiągnięcia 

odpowiednich poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, kontrolowaniem stężeń zanieczyszczenia na 

obszarach przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów 

dopuszczalnych. 
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 „Chróścice 4” –  złoże kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego piaszczysto-

żwirowego na potrzeby budownictwa, położone w dolinie rzeki Brynicy.  

 „Chróścice 5” –  złoże kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego piaszczysto-

żwirowego na potrzeby budownictwa, położone w dolinie rzeki Brynicy. 

• Obszary i zasoby chronione przepisami o ochronie przyrody: 

 obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” 

 Stobrawski Park Krajobrazowy, 

 Pomniki przyrody: dąb szypułkowy w pobliżu budynku nadleśnictwa w Kup oraz cis 

pospolity na terenie prywatnej posesji również w Kup,  

 7 typów siedlisk wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 

kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, 

 109 gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą (płazy, ptaki, ssaki), oraz 25 

gatunków zwierząt objętych ochroną częściową, 

 10 gatunków roślin objętych ochroną prawną, w tym 1 – ścisłą, pozostałe częściową. 

• Prawnej ochronie, w formie obowiązku uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa na 

przeznaczenie nierolnicze, podlegają gleby klas I – III, które stanowią 16% ogólnej 

powierzchni gruntów rolnych oraz wszystkie lasy. 

  Z wymienionych komponentów środowiska najbardziej przekształcone w stosunku do stanu 

naturalnego są:  

 wody podziemne i powierzchniowe (chemizacja rolnictwa, drenowanie wód gruntowych 

przez intensywne odwadnianie podziemnych budowli sąsiadującej z gminą Elektrowni 

Opole, eksploatacja ujęć wody podziemnej, globalne zmiany klimatu – ocieplenie i susze, 

 krajobraz i powierzchnia ziemi - w wyniku odkrywkowej eksploatacji miejscowych złóż 

kruszywa naturalnego oraz rozprzestrzeniania zabudowy, 

 flora i fauna, wykazujące znaczne zubożenie za sprawą (niezgodną z naturalną 

roślinnością potencjalną), rolniczego użytkowania i upraw leśnych ukierunkowanych 

głównie na gospodarcze wykorzystanie, rozwoju terenów zurbanizowanych oraz 

niekorzystnych zmian stosunków wodnych.  

Uwarunkowania demograficzne, rynek pracy 

   Gminę Dobrzeń Wielki na tle innych obszarów wiejskich wyróżnia korzystna struktura 

demograficzna, co niewątpliwie stanowi uwarunkowanie dalszego wzrostu zaludnienia. 

Gmina na tle przewidywanej depopulacji w woj. opolskim sytuuje się w grupie obszarów 

najmniej zagrożonych spadkiem liczby ludności (0-5%.). Przyjąć jednak należy, że wystąpią 

spadki w grupie ludności w wieku edukacyjnym i produkcyjnym. Wystąpią zaburzenia w 

ruchu naturalnym, spadek wskaźnika płodności oraz udział kobiet w wieku rozrodczym w 

liczbie ludności ogółem. Nadal postępować będzie proces starzenia się ludności, wystąpi 

sytuacja określana w statystyce jako „zjawisko podwójnego starzenia”. Zmiany w strukturze 

wiekowej mogą spowodować deficyt osób zdolnych do pracy. 

Struktura bezrobocia w gminie Dobrzeń Wielki jest zbliżona do wielkości 

charakteryzujących powiat opolski. Korzystniej kształtuje się liczba osób w stanie 
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długotrwałego bezrobocia. Co ważne – również mniejsza niż w powiecie opolskim jest liczba 

osób bezrobotnych ostatniej dekady wieku produkcyjnego (powyżej 50 lat).    

Warunki zamieszkiwania i prognoza potrzeb mieszkaniowych 

 Gminę Dobrzeń Wielki cechują dobre warunki w zakresie mieszkaniowym i wyposażenie 

w infrastrukturę techniczną i społeczną. Gmina dysponuje znacznymi zasobami terenów dla 

zabudowy mieszkaniowej, zwłaszcza w miejscowości Dobrzeń Wielki – co stanowi istotną 

przesłankę dla stworzenia konkurencyjnej oferty mieszkaniowej dla zabudowy o 

zróżnicowanym charakterze i intensywności. Dotychczasowy, zwiększony potencjał miejsc 

pracy (Elektrownia Opole wraz z produkcyjnym otoczeniem), mimo że znalazł się poza 

granicą gminy, nadal pozostaje w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W tym kontekście oferta 

podażowa terenów dla zabudowy mieszkaniowej, wykraczająca poza potrzeby wynikające z 

prognozy demograficznej  – wydaje się ze wszech miar uzasadniona. Działania związane z 

podażową ofertą mieszkaniową mogą spowodować zatrzymanie, a co najmniej spowolnienie 

spadkowej tendencji zaludnienia – wskazywanej w długoterminowych prognozach. 

   Kolejnym ważnym elementem warunków dla podaży terenów dla zabudowy i warunków 

zamieszkiwania jest środowisko naturalne. W strukturze powierzchniowej na równi występują 

lasy (45,9) i grunty rolne (45,3).  Tak znaczące obszary lasów i otwarte przestrzenie  rolnicze 

korzystnie wpływają na jakość i stan środowiska naturalnego, w konsekwencji także na 

warunki zamieszkiwania w gminie. 

    W konsekwencji powyższych uwarunkowań można przyjąć z dużym 

prawdopodobieństwem  że: 

 średni przyrost zasobów mieszkaniowych utrzyma się na dotychczasowym poziomie, 

ponieważ posiadanie własnego mieszkania jest podstawową potrzebą każdego 

gospodarstwa domowego, 

 utrzyma się tendencja zmniejszania wielkości gospodarstw domowych z równoczesnym    

wzrostem ich liczby w grupie gospodarstw jedno i dwuosobowych. 

Infrastruktura społeczna  

   Wspólnota samorządowa, którą tworzą z mocy prawa96 mieszkańcy, dobrze ocenia życie w 

gminie. Dobra jakość życia sprzyja równie dobrej atmosferze społecznej i zadowoleniu 

mieszkańców. Wymagania i oczekiwania mieszkańców, co jest oczywiste, stale rosną i jest to 

czynnik motywujący  dalszy rozwój, w szczególności szeroko rozumianych usług 

publicznych. 

   Oczekiwania zainteresowanych zostały zidentyfikowane poprzez badania ankietowe 

mieszkańców i podmioty gospodarcze – przedstawione w przyjętej dla gminy „Strategii  

rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2014 – 2020”.  Odpowiedź respondentów w pytaniu o 

ogólną ocenę poziomu życia w Gminie Dobrzeń Wielki jest pozytywna. Większość osób, bo aż 

91%, zadeklarowało, że jakość ich życia jest zadowalająca, w tym: 15% oceniło ją bardzo 

dobrze, 49% dobrze, a 27% raczej dobrze. Negatywnie jakość życia w Gminie Dobrzeń Wielki 

oceniło zaledwie 2% respondentów, w tym: 1% z nich oceniło tę jakość bardzo źle i 1% raczej 

źle. 

                                                      

96 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.poz. 1875) 
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  Dotychczasowa polityka społeczno-gospodarcza gminy sprzyjała wyjątkowemu w obszarach 

wiejskich rozwojowi usług publicznych. Gmina posiada dobrą bazę opieki dziennej nad 

dziećmi w wieku przedszkolnym, prawidłowo funkcjonuje szkolnictwo podstawowe, a nawet 

jedyna w kraju szkoła ponadpodstawowa (wcześniej ponadgimnazjalna) w gminie wiejskiej – 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim. Mieszkańcy mają zapewnioną 

podstawową opiekę medyczną, a także dostęp na terenie gminy do specjalistycznych 

gabinetów i poradni. Poza tym w gminie funkcjonuje niepubliczny żłobek, szpital 

(Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup), Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek wg Trzeciej Reguły św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim. 

Funkcjonują 4 apteki. Mieszkańcy mogą także korzystać z biblioteki, zlokalizowanej w 

centrum lokalnego życia kulturalnego – Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim. 

Infrastruktura techniczna 

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

Z sieci wodociągowej korzysta 100 % mieszkańców gminy. Podstawowe źródło zaopatrzenia 

w wodę w gminie stanowią wody podziemne, pochodzące z utworów czwarto- i 

trzeciorzędowych. Woda dla terenu gminy Dobrzeń Wielki dostarczana jest z ujęć 

zlokalizowanych w Chróścicach  i w Brzeziu.  

Gmina Dobrzeń Wielki należy do nielicznych gmin na terenie województwa opolskiego, 

skanalizowanych prawie w 100 %. Ścieki komunalne z całej gminy Dobrzeń Wielki  

odprowadzane są do oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej w Dobrzeniu Wielkim.   

Ponadto kilka podmiotów gospodarczych z terenu gminy eksploatuje własne oczyszczalnie 

ścieków. Sieć centralnego zaopatrywania w ciepło na terenie gminy posiada jedynie sołectwo 

Dobrzeń Wielki. Pozostałe zapotrzebowanie na ciepło pokrywane jest ze źródeł 

indywidualnych.  

Komunikacja 

Sieć powiązań drogowych jest dobrze rozwinięta. Tworzą ją drogi o zróżnicowanej randze: 

drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Wszystkie wsie w gminie posiadają bezpośrednie, 

wzajemne połączenia drogami publicznymi o twardej nawierzchni. Większość dróg 

publicznych nie spełnia jednak wymagań klas do których je zaliczono i nie spełnia wymagań 

przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Drogi wojewódzkie nr 454 i 457 przebiegają przez miejscowości o zwartej zabudowie, 

stanowią ponadnormatywną uciążliwość akustyczną dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 

są źródłem zanieczyszczeń powietrza. Wymagana jest budowa ich obwodnic. Z racji zmiany 

granic gminy Dobrzeń Wielki, znaczny odcinek obwodnicy w ciągu drogi nr 454 (Opole - 

Namysłów), znalazł się w granicach Opola, a tym samym realizacja jej przestała być 

priorytetowa. Drogi wojewódzkie nr 464 (Narok - Chróścice) i 465 (Żelazna - Dobrzeń Mały) 

nie posiadają przepraw mostowych prze Odrę.  

W gminie Dobrzeń Wielki funkcjonuje 5 dróg powiatowych, które również w większości 

nie posiadają wymaganych parametrów technicznych. 

Uzupełniającą lokalną sieć komunikacji drogowej stanowią publiczne drogi gminne. Także 

te drogi nie spełniają w dużej części wymagań przewidzianych dla nominalnych klas: L – 

lokalnej oraz D – dojazdowej. Sieć gminnych dróg wewnętrznych gospodarczych – 
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dojazdowych do pól i lasów wydaje się wystarczająca dla aktualnego i przyszłego stanu 

zagospodarowania obszaru gminy. Budowy będą wymagały głównie drogi w nowych 

zespołach zabudowy mieszkaniowej. 

   Przez teren gminy Dobrzeń Wielki przebiega linia kolejowa nr 277 relacji Opole 

Groszowice –  Wrocław Brochów, która jest linią państwowego znaczenia97.  

Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Prawnej ochronie podlegają w gminie Dobrzeń Wielki liczne zabytki: 

 65 obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z których 5 zostało wpisanych 

do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych, 

 49 stanowisk archeologicznych, z których 4 zostały wpisane do wojewódzkiego 

rejestru stanowisk archeologicznych, 

 fragmenty  zabytkowych układów ruralistycznych we wszystkich miejscowościach 

gminy. 

Najważniejsze ograniczenia w rozwoju przestrzennym gminy to: 

 zagrożenie powodziowe – znaczna część gminy znajduje się w strefie obszarów 

szczególnego zagrożenia powodziowego w dolinie Odry (powodziami 10- i 100- 

letnimi),  

 konieczność ochrony cennych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w postaci 

ustanowionych form ochrony przyrody jak i planowanych (np. starorzecza Odry, 

obszar natura 2000 „Grądy Odrzańskie”), 

 leżąca poza możliwościami finansowymi i prawnymi gminy konieczność budowy 

obwodnic wszystkich wsi dla dróg wojewódzkich i połączeń mostowych na Odrze, 

 ograniczenia w wyznaczaniu nowych terenów pod zabudowę, wynikające z 

przeprowadzonego bilansu terenów, który wykazał wystarczającą ich ilość w 

obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego – w stosunku do prognoz 

demograficznych. 

  Oceniając gminę Dobrzeń Wielki w skali ogólnej należy wskazać ważną cechę 

charakteryzującą zagospodarowanie poszczególnych miejscowości, mianowicie w rozwoju 

funkcjonalno – przestrzennym prawie wszystkie uniknęły rozproszenia zabudowy. Co 

ważniejsze – uniknięto znaczącego występowania funkcji kolizyjnych za sprawą 

odpowiednich regulacji w planach  miejscowych, sporządzanych i aktualizowanych dla 

wszystkich miejscowości w gminie.   

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę    

    Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art.10 ust. 5 pkt 2 i 3 nakazuje 

oszacować chłonność terenów do zabudowy, z wyróżnieniem dwóch rodzajów obszarów: 

 obszary o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej, z podziałem 

na funkcje zabudowy;  

 obszary przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę z podziałem na funkcje 

zabudowy.  

                                                      

97 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o 

znaczeniu państwowym, Dz. U. z 2013, poz. 569 
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    W gminie Dobrzeń Wielki obydwa rodzaje obszarów wyróżnionych w ustawie w całości 

pokryte są planami miejscowymi. Tereny wyznaczone dla zabudowy są skonfigurowane z 

istniejącą strukturą funkcjonalno – przestrzenną, stanowią jej kontynuację. Nie występuje 

planowana zabudowa na tzw. „greenfieldach”. Uwzględniając stan faktyczny i wymagania 

ustawy, przyjęto podział na dwie grupy obszarów – zabudowane o wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno – przestrzennej oraz planowane dla zabudowy. Dla obu grup 

wydzielono zróżnicowane funkcje zabudowy.  

   W obowiązujących planach miejscowych, co uwidaczniają wyniki bilansu, występuje 

nadmiar terenów dla zabudowy mieszkaniowej w stosunku do aktualnych prognoz 

demograficznych.  

  Dla wyjaśnienia nadmiaru terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej przywołać należy 

istotne okoliczności. Ustalone w dotychczasowych planach miejscowych tereny dla nowej 

zabudowy mieszkaniowej tworzone były w innej rzeczywistości – w okresie dynamicznego 

rozwoju gminy za sprawą przemysłu energetycznego. Również podstawę dla ich ustalania 

stanowiły ówczesne korzystniejsze prognozy demograficzne i struktura wiekowa ludności.     

Uwzględniając istotny aspekt ekonomiczny, zauważyć należy że obszary planowanej 

zabudowy zasadniczo nie wymagają budowy głównych sieci uzbrojenia i tras 

komunikacyjnych. 

  Poza wyznaczonymi w obowiązujących planach miejscowych terenami dla funkcji 

produkcyjnej i usługowej, studium wskazuje dwa nowe tereny dla działalności produkcyjnej 

w Chróścicach i Dobrzeniu Małym. Są one niezbędne dla reaktywacji rozwoju 

gospodarczego gminy. Obydwa obszary są korzystnie zlokalizowane i w zamiarze  stanowią 

ofertę podażową dla potencjalnych inwestorów.  

 

Synteza ustaleń  studium  - kierunki rozwoju gminy 

  Politykę przestrzenną gminy Dobrzeń Wielki  ustalono na generalnym założeniu jakim 

jest   kontynuacja i zintensyfikowanie dotychczasowych kierunków rozwoju z naciskiem na 

funkcje produkcyjno-usługowe oraz mieszkaniowe. Istotnym nowym elementem 

planowanego rozwoju przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki będzie uaktywnienie 

odrzańskiej drogi wodnej, zwłaszcza planowana budowa portu rzecznego w Dobrzeniu 

Małym. 

W ustalonych obecnie kierunkach rozwoju przestrzennego gminy respektowano w 

maksymalnie możliwym stopniu przeznaczenie terenów określone w obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które to plany uwzględniały 

ustalenia studium  w granicach gminy sprzed 2017 r. 

Polityka przestrzenna gminy  

  Zrównoważona polityka przestrzenna gminy polegać ma przede wszystkim na 

stymulowaniu rozwoju, rozumianego jako proces ilościowych i jakościowych zmian w 

pożądanym kierunku. 

  Na kierunki rozwoju przestrzennego gminy w dużej mierze wpływa korzystne, prawie 

centralne położenie w aglomeracji opolskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanego  

ośrodka przemysłu energetycznego – Elektrowni Opole wraz z produkcyjno-usługowym 

otoczeniem. Sąsiedztwo to powinno skutkować popytem terenów dla inwestycji 

produkcyjnych, głównie w Dobrzeniu Małym. Korzystnie również przedstawia się ustalona w 
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kierunkach rozwoju atrakcyjna oferta terenów dla zabudowy mieszkaniowej w Dobrzeniu 

Wielkim     

  Wcześniejsze cele strategiczne zostały zaktualizowane, uzupełnione i dostosowane do 

zmienionego terytorium gminy. Generalnie odpowiadają na zgłoszone wnioski oraz 

zidentyfikowane potrzeby gospodarcze i społeczne.  

   Rozwój gminy zakłada utrzymanie istniejącej struktury funkcjonalno – przestrzennej  

poszczególnych miejscowości, przy równoczesnym dążeniu do podnoszenia standardów 

zamieszkiwania.   

 Układ osadniczy gminy tworzą 4 miejscowości z ośrodkiem centralnym – gminnym, w 

Dobrzeniu Wielkim.  

Wieś Dobrzeń Wielki  – stanowiąca gminny ośrodek dynamicznego rozwoju, ośrodek 

koncentracji mieszkalnictwa, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

wielofunkcyjny ośrodek usługowy dla różnych rodzajów działalności, z udziałem:  

–  funkcji administracyjnej, 

–  usługowej w zakresie usług ponadpodstawowych dla obszaru  całej gminy.  

–  produkcyjnej z  możliwością  rozwoju funkcji produkcyjnych pozarolniczych  

Pozostałe wsie w gminie – ośrodki umiarkowanego rozwoju, o zróżnicowanych funkcjach: 

produkcyjnych, usługowych, mieszkaniowych i rolniczych, rozwijające się na bazie 

aktualnego potencjału ludnościowego i gospodarczego.  

    

    W kierunkowych zmianach struktury funkcjonalno – przestrzennej poszczególnych 

miejscowości – jako ważne przyjmować należy  zasady  dotyczące:  

 kształtowania lokalnego ośrodka usługowego, uwzględniającego zakres usług 

publicznych,  

 kształtowania przestrzeni publicznych, obejmujących place, zieleń, rekreację, z 

łatwym dostępem dla mieszkańców, 

 kształtowania odpowiednich warunków dla rozwoju nowoczesnych form gospodarki 

rolnej (zabudowa zagrodowa, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach, 

hodowlanych, rybackich i ogrodniczych), przede wszystkim w dolinach Odry i 

Brynicy, 

 utrzymania i rozwoju powiązań pieszych i rowerowych  między miejscowościami,  

 dbałości o  tożsamość lokalną, 

 utrzymania i rozwoju zieleni (leśnej, łakowej, zadrzewień, zakrzewień, zieleni 

urządzonej), pełniącej funkcje gospodarcze, rekreacyjne, krajobrazowe, ochronne, 

 ochrony obszarów przyrodniczo cennych.  

 Największy rozwój aktywności gospodarczej przewidziano w zachodniej i południowo-

wschodniej części gminy. Studium wskazuje tam nowe lokalizacje terenów dla funkcji 

gospodarczych.  

 We wsi Dobrzeń Mały są to tereny symetrycznie położone w stosunku do istniejących 

terenów przemysłowych poza granicą gminy. Kolejne tereny dla funkcji produkcyjno – 

usługowej zlokalizowane zostały wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 w Chróścicach. W  

Dobrzeniu Wielkim i Kup - w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 454 i planowanych 
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obwodnic w ciągu tej drogi. Łącznie wyznaczono ponad 30 ha nowych terenów pod 

zabudowę produkcyjną lub usługową.  

W północnej części gminy, w dolinie Brynicy, przewiduje się kontynuację lub rozszerzenie 

eksploatacji udokumentowanych złóż kruszywa. Tereny eksploatacji odkrywkowej – 

istniejącej i planowanej – zajmują powierzchnię około 1,1 km². 

Najważniejsza modyfikacja układu komunikacyjnego gminy to budowa obejść drogowych 

dla dróg wojewódzkich nr 454 i nr 457. Nowe odcinki drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie 

gminy Dobrzeń Wielki (na wschód od Dobrzenia Wielkiego i na zachód od Kup) mają 

stanowić kolejne etapy inwestycji drogowej (obwodnica wsi Czarnowąsy) realizowanej już na 

gruntach gminy wcielonych do Opola z dniem 01.01.2017 r. Poza opisaną inwestycją oraz 

obwodnicą wsi Chróścice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 studium nie przewiduje innych 

zasadniczych zmian systemu komunikacji. Lokalne rozwiązania komunikacyjne, jeśli będzie 

to konieczne ze względu na nowe tereny urbanizowane, zostaną zaprojektowane na etapie 

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Rozwój zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (tereny M) wraz z towarzyszącymi jej 

usługami bytowymi jest możliwy we wszystkich miejscowościach gminy, przy czym w 

pierwszej kolejności realizacja powinna nastąpić w lukach istniejącej zabudowy. Wewnątrz 

jednostek osadniczych nastąpią jednak stosunkowo niewielkie zmiany, wynikające z 

wyznaczania nowych terenów dla rozwoju wielorakich funkcji. 

 W studium przyjmuje się dalszy rozwój funkcji rolniczej w obszarach jej dotychczasowego 

występowania, wskazuje się również możliwość rozwiązania kwestii konfliktowych 

istniejących ferm hodowlanych – poprzez ustalenie nowych lokalizacji poza zwartą zabudową 

wsi.  

  Aktualne pozostają podstawowe cele ekologiczne polityki przestrzennej gminy. 

Obowiązuje rozszerzona i skorygowana kontynuacja działań i założeń przestrzennych oraz 

ścisła ochrona unikatowych wartości, zasobów i walorów  środowiska.   

 Studium ustala wskazania dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

dotyczące zasad ochrony zdrowia ludzi i środowiska, jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego oraz wynikające z przepisów prawa98 oraz obowiązujących aktów, 

ustanawiających prawne formy ochrony przyrody na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego  obecne studium ustala zasady ochrony: 

 zabytków  architektury i budownictwa ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 

 zabytków  wpisanych do rejestru wojewódzkiego,  

  zabytków  archeologicznych rejestrowych i ujętych w gminnej ewidencji zabytków   

    Studium wskazuje również strefy  ochrony konserwatorskiej - w tym: 

 strefy ochrony kompozycji przestrzennej historycznego założenia ruralistycznego, 

 strefy ochrony krajobrazu kulturowego.    

Uwzględniono w studium inwestycje celu publicznego  ponadlokalne i lokalne. Dla gminy 

Dobrzeń Wielki priorytetową inwestycją celu publicznego jest dalsza budowa obwodnicy w 

ciągu drogi wojewódzkiej 454, obejmująca wieś Dobrzeń Wielki.   

   

                                                      

98  art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
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 W końcowym rozdziale  przedstawiono  najważniejsze obszary oraz obiekty problemowe,  

zidentyfikowane w granicach gminy Dobrzeń Wielki: 

Granica gminy Dobrzeń Wielki 

   Zmianę granic gminy Dobrzeń Wielki, dokonaną od 1.0102017 r. przeprowadzono bez 

akceptacji władz samorządowych i społeczności gminy, także bez respektowania wymagań  – 

art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z  2017 r. poz. 1875 ze zm.), który 

stanowi: „zmiana granic gmin dokonywana  jest w sposób zapewniający gminie terytorium 

możliwe ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, 

gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych”.  

   Przebieg granicy w wielu miejscach jest zaprzeczeniem przywołanych ustawowych 

wymagań. Granica bezrozumnie ignoruje obiekty topograficzne, np.: przebieg linii kolejowej 

w rozgraniczeniu Dobrzenia Wielkiego – Opola (obręb Brzezie). Co ważniejsze nie 

uwzględnia przesądzeń planistycznych, jak w przypadku wsi Dobrzeń Mały dzieli obszar 

planowanego portu rzecznego dla Elektrowwni Opole. Ogrody działkowe, funkcjonalnie 

powiązane z zabudową wielorodzinną w Dobrzeniu Wielkim – nie wiedzieć czemu znalazły 

się w mieście Opolu. To tylko przykłady niespełnienia wymogu ustawowego spójności 

terytorialnej. Przykłady te również dowodą o potrzebie korekty przebiegu granicy gminy 

Dobrzeń Wielki i miasta Opola.    

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Ustawa prawo wodne wyróżnia:  

1) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim       

brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, na których prawdopodo-

bieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (1 raz na 10 lat),  

2) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% 

(1 raz na 100 lat), 

3) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 1% 

(1 raz na 500 lat),  

4) obszary zagrożenia powodziowego w przypadku całkowitego zniszczenia wałów 

przeciwpowodziowych.  Stopień zagrożenia powodziowego uwzględniono w ustaleniach 

kierunkowych studium. 

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje obszarów występują w granicach gminy Dobrzeń 

Wielki, co zostało uwidocznione na załącznikach graficznych do studium. Problemowość 

tych obszarów wynika nie tylko z potencjalnego zagrożenia ich zalania, ale przede 

wszystkim z niewielkimi możliwościami władz gmny w zakresie kształtowania na tych 

terenach polityki przestrzennej. Poza dwoma, jednoznacznymi zakazami ustawowymi: 

 gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także 

innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania,  

 lokalizowania nowych cmentarzy, 

które uwzględnione zostały w studium, pozostałe wymagania dot. zabudowy i 

zagospodarowania terenów w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ustala 

każdorazowa (t.j. w procedurze tworzeniastudium, planów miejscowych, decyzji o warunków 

zabudowy) organ –Wody Polskie. 
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Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566, z 2018 r. poz.1496, 1544), Rada Gminy
Dobrzeń Wielki – po zapoznaniu się z nieuwzględnionymi uwagami, wniesionymi do projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki w
okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu - rozstrzyga następująco:

1. Nie uwzględnia się uwagi (wniosku) zawartej w poz. 4b. wykazu uwag do projektu studium, w
sprawie wnioskowanego przeznaczenia działki nr 364/43 w Dobrzeniu Wielkim przy ul.
Kopernika, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą. Działka
364/43 położona jest w obszarze rolniczym o symbolu „R” (łąka), zlokalizowana na zewnątrz
zwartego układu istniejącej i planowanej zabudowy. Brak przesłanek dla ustalenia lokalizacji dla
wnioskowanych kolejnych 4 – 5 działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy
występującym nadmiarze terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości
Dobrzeń Wielki - względem potrzeb demograficznych.

2. Nie uwzględnia się uwagi (wniosku) zawartej w poz. 8 wykazu uwag do projektu studium,
dotyczącej przeznaczenia w całości pod zabudowę mieszkaniową działek nr: 1305/379 i 1330/379
w Chróścicach przy ul. Stawy. Wnioskowane działki częściowo są przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Częściowo natomiast z powodu niekorzystnych warunków
fizjograficznych i braku potrzeb dla wyznaczania nowych terenów zabudowy jednorodzinnej -
pozostawione są w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym „R”.

3. Odrzuca się uwagę zbiorową (poz. 9 wykazu uwag), podpisaną przez 103 osoby, o wnioskowane
przeznaczenie działek: 917/190, 918/190, 1034/190, 1035/190, 1607/190 arkusz 4, obręb Dobrzeń
Wielki na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki te znajdują się granicach
planowanego cmentarza i 50-metrowej strefy ograniczeń sanitarnych wokół niego. Teren
planowanego cmentarza ustalony został w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
wsi Dobrzeń Wielki z 2003 r. i potwierdzony w kolejnym planie miejscowym Dobrzeń Wielki - 3
oraz w kolejnych edycjach „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Dobrzeń Wielki” z 2009 i 2013 r. Wnioskowane zamienne przeznaczenie terenu cmentarza
pod zabudowę mieszkaniową jest bezzasadne. Wielkość terenów dla funkcji mieszkaniowej,
ustalona w dotychczasowych planach miejscowych, znacząco przewyższa perspektywicznie
oszacowane ich zapotrzebowanie, potwierdzone w projekcie studium. Cmentarz jest niezbędną
inwestycją celu publicznego o znaczeniu lokalnym, jego lokalizacja - zapewniająca chowanie
zmarłych w dostatecznej perspektywie czasowej musi zostać wskazana w studium gminnym.
Analiza potrzeb gminy w tym zakresie wykazała że dotychczasowy cmentarz w Dobrzeniu Wielkim
z uwzględnieniem jego powierzchni, uwarunkowań lokalizacji i liczby pochówków wystarczy na
okres do 12 lat. Zatem wymagane jest już obecnie wskazanie lokalizacji kolejnego cmentarza. Inna
lokalizacja niż dotychczas przesądzona w dokumentach planistycznych - w warunkach wsi
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Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 19 października 2018 r.
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Dobrzeń Wielki - jest praktycznie niemożliwa z uwagi na wysoki stopień urbanizacji oraz
wymagane warunki sytuowania terenu nowego cmentarza.

4. Nie uwzględnia się uwagi (wniosku) zawartej w poz. 13 wykazu uwag do projektu studium,
dotyczącej przeznaczenia dz. nr 271 w Dobrzeniu Wielkim na cele budowlane. Przyczyny odmowy
uwzględnienia: wnioskowana działka nie graniczy z terenami zabudowanymi, stanowi rolę kl. III b.
Ponadto w Dobrzeniu Wielkim występuje znaczny nadmiar terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - względem potrzeb demograficznych.
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Projekt

z dnia  11 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLVIII/......./2018
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, zm.: poz. 50, poz. 650, 
poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata, lokalu użytkowego o powierzchni 60,7 m², położonego w Dobrzeniu Wielkim 
przy ul. Namysłowskiej 44, w którym prowadzona jest działalność usługowo - handlowa (księgarnia), 
znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1849/55 ark. mapy 4, 
o powierzchni 0.2189 ha, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki dla której Sąd Rejonowy w Opolu 
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00058189/4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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