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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLII/     /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Chróścice na lata 2021-2027 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Ustawa z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022r. poz. 559).) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się zaktualizowany Plan Odnowy Miejscowości Chróścice na lata 2021 – 2027, przyjęty 
uchwałą Nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chróścice z dnia 24.03.2022 r. w spawie przyjęcia 
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Chróścice na lata 2020-2027. 

2. Zaktualizowany  Plan Odnowy Miejscowości Chróścice na lata 2021 – 2027 stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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WSTĘP 
 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych dokumentów 

wyznaczających kierunki rozwoju wsi, poprawy warunków egzystencjalnych mieszkańców. 

Dokument ten określa strategię działań wsi do roku 2027, mając na celu efektywne 

pozyskanie funduszy strukturalnych na rzecz wsi, w okresie programowania w latach 2021-

2027 - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 i w kolejnych 

latach. Plan Odnowy Miejscowości dla sołectwa miejscowości Chróścice, jest ukierunkowany 

na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie społecznym, gospodarczym i 

inwestycyjnym. Stworzone opracowanie nakierowane jest na proste, lokalne 

przedsięwzięcia, które mają zaspokoić oczekiwania mieszkańców co do funkcjonowania 

miejscowości oraz jej postrzegania przez mieszkańców oraz odwiedzających gminę gości. 

Opracowanie dokumentu planistycznego, jakim jest Plan Odnowy Miejscowości wynika z 

potrzeby perspektywicznego wyznaczenia kluczowych kierunków rozwoju miejscowości, co 

w naturalny sposób stanowi nieodzowny element, a także przyczynia się do 

zrównoważonego rozwoju całej gminy. Celem planu jest zwiększenie atrakcyjności i 

podniesienie walorów wsi poprzez takie zaplanowanie działań, by były wykonalne oraz 

zaakceptowane przez lokalną społeczność. Prace na rzecz miejscowości stanowią integralną 

całość na rzecz odbudowy wizerunku sołectw i poprawie bytu ich mieszkańców.  

Plan Odnowy Miejscowości zawiera charakterystykę miejscowości, jej historię, 

analizę zasobów służącą przedstawieniu stanu rzeczywistego, SWOT - czyli mocne i słabe 

strony wsi, planowane kierunki rozwoju, a także zakładane przedsięwzięcia wraz z 

szacunkowymi kosztami i harmonogramem planowanych działań. Niniejsze opracowanie 

posiada strukturę, która w logiczny i przejrzysty sposób pokazuje zasoby i przyjęte działania 

na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.  

Cele zdefiniowane w przedmiotowym Planie wpisują się w priorytety i założenia 

krajowych dokumentów strategicznych takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2021-2027, a także w cele regionalnych i lokalnych strategii oraz Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki i Miejscowego Planu 

Zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice.  
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1. Charakterystyka miejscowości Chróścice 

1.1 Położenie geograficzne 

 
Miejscowość Chróścice jest jednym z 4-ch sołectw Gminy Dobrzeń Wielki. Gmina 

położona jest w centralnej części województwa opolskiego a jej obszar wynosi 9142ha, to 

jest 91,42km², co stanowi 5,76% powierzchni powiatu opolskiego oraz 0,97% powierzchni 

województwa opolskiego. Gmina Dobrzeń Wielki wchodzi w skład województwa opolskiego 

oraz powiatu opolskiego.1 Graniczy: 

 od zachodu z gminą Popielów; 

 od północy z gminą Pokój; 

 od północnego wschodu z gminą Murów; 

 od wschodu z gminą Łubniany; 

 od południa z gminą miasto Opole; 

 od południa z gminą Dąbrowa; 

 od południowego zachodu z gminą Lewin Brzeski. 

Wg Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT)ustalono wykaz 

urzędowych nazw miejscowości i ich części. W miejscowości Chróścice podział ten 

przedstawia się następująco:2 

  

  
Chróścice – miejscowość   

Lp  
Miejscowość/obręb 

ewidencyjny  
Identyfikator 
miejscowości  

Części miejscowości / status prawny / 
SIMC/  

1.  Chróścice  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 (Ostrówek) – 
przysiółek  

Wiatraki – cześć wsi / 0493296   

                                                 
1 Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 
2 Rozporządzenie Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu 
urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 r.) 
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Położenie wsi Chróścice w Gminie Dobrzeń Wielki 

 

Źródło: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 

1.2 Historia 

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 

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 
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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. 

 

1.3. Struktura przestrzenna 

Strukturę przestrzenną wsi Chróścice charakteryzuje wielofunkcyjność, funkcje 

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

Miejscowość pełni funkcję ośrodka z podstawowym zakresem usług, w tym zdrowia, oświaty, 

kultury, sportu i rekreacji.   

Większość powierzchni wsi Chróścice wraz z jej obrębem zajmują tereny rolnicze, 

skoncentrowane przede wszystkim w południowej części wsi. Zabudowa zagrodowa 

skoncentrowana jest wzdłuż ulicy Powstańców przy drodze wojewódzkiej nr 457, jest to 

najstarsza część miejscowości, tutaj usytuowany jest również kościół katolicki pw. św. 

Jadwigi, datowany na 1804 r. Kościół jest obiektem architektonicznym pełniącym funkcję 

dominanty wsi. Przeciwległa strona miejscowości to tereny zabudowy jednorodzinnej. Tutaj 

znajdują się również zakłady pracy oraz oddalone od zabudowy jednorodzinnej, wydzielone 

tereny przemysłowe.  

Centrum miejscowości to tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.3 

                                                 
3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice 
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1.4 Zasoby ludnościowe 

 Gmina Dobrzeń Wielki liczy 9150 mieszkańców (stan na koniec 2020 r.), w tym 

Chrościce liczą 2708 osób, co stanowi 29,6 % ludności gminy.4 Na tle gminy Dobrzeń Wielki 

ludność Chróścic utrzymuje się na w miarę stałym poziomie z niewielką tendencją 

spadkową, w gminie zaś odnotować można systematyczny wzrost liczby mieszkańców – w 

szczególności dzięki miejscowości Dobrzeń Wielki, co wynika z migracji ludności z Opola i 

osiedlaniu się w nowobudowanych obiektach na terenie tych miejscowości gminy, które 

zlokalizowane są blisko Opola, w tymi Elektrowni Opole.5 

 

 
Miejscowość  

Ludność w latach   

2009 2011 2017 2020 2021 

Chróścice  2914 2931 2788 2708  

Źródło: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 

 

 
 
2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

2.1 Zasoby przyrodnicze 

Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki zlokalizowane są fragmenty dwóch obszarów 

Chronionych, są nimi: położony w północnej części gminy - Stobrawski Park Krajobrazowy,  

oraz „Grądy Odrzańskie” należące do sieci obszaru NATURA 2000 zlokalizowane w części 

południowo-wschodniej gminy, czyli w większości na terenie wsi Chróścice. 

Są to obszary cenne przyrodniczo, sprzyjające funkcjonowaniu największej różnorodności i 

rzadkiej oraz chronionej fauny i flory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Dane Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki 
5 Dane Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki 
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Położenie obszarów prawnie chronionych w Gminie Dobrzeń Wielki 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 
 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” o powierzchni 19 

999,3 ha, został powołany na mocy  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.   

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. 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, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5C0FEF11-94FC-419A-B9CE-7ED28BE9E8F6. Projekt Strona 8



                      Plan Odnowy Miejscowości Chróścice na lata 2021 - 2027 
 

 9 

lasy te stanowią jedną z ostatnich ostoi dla wielu gatunków ptaków mających bardzo 

ograniczony zasięg występowania w kraju lub zagrożonych wyginięciem.   

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. 6 

 

2.2 Zasoby kulturowe. 

  Największą część obiektów zabytkowych w gminie Dobrzeń Wielki stanowią obiekty 

sakralne. We wszystkich wsiach znajdują się kościoły zabytkowe lub posiadające elementy 

zabytkowe. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki 
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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.  

 

W miejscowości Chróścice 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.  
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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.7  

 

  
 
 
 
 
 

 
   

Zabytki – wsi Chróścice  
  

 

Lp.  
  

Obiekt  
  

  
Adres  

  
Własność  

  

 1.  
Kapliczka Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 

przy wyjeździe z Chróścic w 
kierunku Opola – przedłużenie ulicy 

1 Maja  
prywatna   

2.  Kapliczka Chróścice ul. 
Korfantego 30   

prywatna  

3.  Kapliczka Chróścice ul. 
Korfantego 25   

prywatna  

4.   Młyn – zabudowania Chróścice ul. Młyńska 7   prywatna   

5.   
Kapliczka Matki Boskiej 

Bolesnej 
Chróścice ul. Powstańców 13   prywatna  

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   

                                                 
7 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki 
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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. Bolesław Kośnego 

komunalna   

15.  Kapliczka św. Urbana   Chróścice ul. Bolesława Kośnego   prywatna   

16.  
Kapliczka Najświętszego 
Serca Pana Jezusa   

  
Chróścice ul. Babilas 28  

  
prywatna    

17.  Kapliczka Matki Boskiej   Chróścice ul. Babilas 34   prywatna   

18.  Kaplica – dzwonnica   Chróścice ul. Babilas   prywatna   

19.  Kapliczka św. Rocha   Chróścice ul. Odrzańska  prywatna  

20.  
Kapliczka św. Jana  

Nepomucena   
Chróścice ul. 1 Maja  komunalna  

21.  
Kapliczka Matki Boskiej  

Częstochowskiej   
Chróścice ul. Powstańców 54   prywatna   

22.  
Budynek gospodarczy przy  

Gajówce   
Chróścice ul. Augusta Kośnego    państwowa    

23.  Budynek mieszkalny  Chróścice ul. Powstańców 46   prywatna  

 

Źródło: Gminna ewidencja zabytków 
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2.3 Infrastruktura społeczna i kapitał społeczny 

 

Edukacja i wychowanie – przedszkola   
  

 
Przedszkola w Chróścicach 

 
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  

 
Źródło: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 

 

Edukacja i wychowanie – szkoły   
  

 
Szkoła w Chróścicach  

 
Zespół Szkół w Chróścicach  

ul. Powstańców Śląskich1, 46-080 Chróścice 
www.szkolachroscice.pl  

  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. M.  
Konopnickiej  

 

Źródło: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 

 

Zdrowie i opieka społeczna  
    

 
Zakład opieki zdrowotnej w Chróścicach 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASMED, 
46-080 Chróścice, ul. Korfantego 1a  

Poradnie, gabinety: ogólna, dziecięca, 
gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarki  
podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet 

medycyny szkolnej  
  

 
Źródło: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 
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Apteki w gm. Dobrzeń Wielki  

 

"Vademecum" Chróścice, ul. Korfantego 1a  

 
Źródło: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 

 

Kultura  
  

Lokalizacja  Obiekt  

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  

„Sołtysówka” świetlica 
wiejska w Chróścicach, 

ul. Damrota 21 

Powierzchnia zabudowy – 274 m 2  w tym: sala, zaplecze 
kuchenne, sanitariaty, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie 

gospodarcze 

Sala przy OSP Chróścice 
ul. Powstańców Śląskich 11 

Sala z zapleczem kuchennym, sanitariatami, pomieszczeniem 
gospodarczym  

 

Źródło: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 

Urządzenia sportowe  
     

 Lokalizacja  Obiekt  

 Chróścice, ul. Św. 
Rocha 26 

Ludowy Klub Sportowy Victoria Chróścice, rok założenia 1945, 
pojemność stadionu 800 miejsc siedzących 

 
Źródło: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 

 
 
Bezpieczeństwo mieszkańców Chróścic 

 

Nazwa  Lokalizacja  

Ochotnicza Straż Pożarna Chróścice  
ul. Powstańców Śląskich 11, 46-080 Chróścice  

email: ospchroscice@wp.pl; tel. 774695260  
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2.4.  Infrastruktura techniczna 
 
Wodociągi  

            Siecią wodociągową objęte są wszystkie miejscowości w gminie.  Wieś Chróścice 

jest zwodociągowana  w 100 %, zaopatrywana jest w wodę z ujęcia we wsi Chróścice.   

Siecią - administruje PROWOD sp. z o.o. z siedzibą 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.8    

 

Kanalizacja  

Wieś jest skanalizowana, poza posesjami przy ul. Ostrówek ul. Wiatraki, ul. Nad 

Rzeką i ul. Kąty. W bieżącym roku, Gmina planuje  pozyskać dofinansowanie z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i uzbroić w/w posesje w sieć kanalizacji sanitarnej.  

Siecią zarządza „PROWOD” Spółka z o.o. z Kup. Obszar gminy w tym wieś Chróścice 

obsługiwany jest przez oczyszczalnię ścieków, zlokalizowaną w Dobrzeniu Wielkim.9  

  

Obiekt   Charakterystyka   

Oczyszczalnia ścieków w 
Dobrzeniu Wielkim  

 
Istniejąca mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia 
ścieków o średniej dobowej przepustowości na poziomie 
Qdśr = 3000 m3/dobę.  

Źródło: „PROWOD” Spółka z o.o. Kup 

 

Gazyfikacja 

Miejscowość Chróścice jest w znacznej części zgazyfikowana. Właścicielem sieci 

gazowej jest Operator Gazociągów Przesyłowych Polska Spółka Gazownictwa – Zakład 

Gazowniczy w Opolu, który zajmuje się dystrybucją gazu przewodowego dla mieszkańców 

gminy.10 

 

Gospodarka odpadami 

Zorganizowanym systemem gospodarki odpadami objętych jest 100% mieszkańców 

gminy Dobrzeń Wielki. Obsługę w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych 

                                                 
8 Dane  Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim 
9 Dane Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim 
10 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Dobrzeń Wielki na lata 2019 -2033 
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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.  

 

Źródło: „PROWOD” Spółka z o.o. Kup 

 

2.5. Lokalna gospodarka           

 
Rozwojowi gospodarczemu miejscowości sprzyjają posiadane dokumenty 

planistyczne, które umożliwiają sprawną realizację zamierzeń inwestycyjnych. 
 
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi 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  
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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     

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice, Uchwała 
nr XL/300/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27.01.2022 r., opubl. w Dz. Urzęd. 
Woj. Opolskiego  z dnia 04.02.2022 r. poz. 368 

Źródło: Urząd  Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

Działalność produkcyjna     

Na terenie miejscowości prowadzi działalność kilka znaczących podmiotów 
gospodarczych, w których liczni mieszkańcy wsi oraz sąsiednich miejscowości 
znajduje pracę: 

  

Obiekt  Lokalizacja  

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 Chróścice  

Zakład Drzewny – Tartak Kociok s c ul. Kośnego 64, 46-080 Chróścice 

Źródło: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 

Przemysł wydobywczy   

Miejscowość Chróścice, to obszar występowania i wydobywania naturalnych kruszyw 

żwirowo – piaskowych. Zasoby przemysłowe (wydobywalne) złoża Chróścice-4 wzrosły 

obecnie do ok. 4.500 tys. ton. Przy rocznym wydobyciu ok. 200 tys. ton – pozwoli to na ok. 

22 lata dalszej eksploatacji w granicach uzyskanych już koncesji.  Przeróbka kruszywa 
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odbywa się w miejscowym zakładzie Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych z siedzibą w 

Opolu.11     

Gospodarka rolna   

Większość gospodarstw rolnych na terenie gminy stanowią gospodarstwa bardzo 

małe, o areale do 1 ha, stanowiące blisko 58%. Natomiast Chróścice posiadają ponad 

połowę wszystkich gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha. 

 

Gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha 

Sołectwo  Liczba gospodarstw rolnych  
Udział w ogólnej liczbie gospodarstw 

[%] 

Chróścice  232  55,7  

  
Niezbyt korzystne uwarunkowania glebowe decydują, że głównym kierunkiem w 

produkcji rolniczej jest uprawa roślinna dostosowana do potrzeb produkcji zwierzęcej i na  

potrzeby ludności.  

  

W strukturze zasiewów dominują zboża (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.   

  .  

2.6. Walory turystyczne 

 
Atrakcje turystyczne gminy związane są głównie z walorami krajobrazowymi 

rozległych kompleksów leśnych, w tym w miejscowości Chróścice w postaci Stobrawskiego 

Parku Krajobrazowego oraz Grądów Odrzańskich  wchodzących w skład chronionego 

obszaru Natura 2000.  

Chróścice położone są w dolinie rzeki Odry, w której mieszczą się „Grądy 

Odrzańskie”. Znajdziemy tutaj piękne krajobrazy, czystą wodę, kompleksy leśne z rzadkimi 

gatunkami ptaków i roślin, pomniki przyrody oraz inne urokliwe zakątki.  

Coraz popularniejszą formą aktywności są spływy kajakowe. Dla tej formy 

wypoczynku Gmina udostępniła dla mieszkańców i turystów nowo wybudowaną przystań 

                                                 
11 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki 
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wodną dla kajaków i małych łodzi, na rzece Odrze w m. Dobrzeń Mały. W celu kontynuacji 

tego kierunku rozwoju, w tym organizacji spływów kajakowych należałoby wybudować 

kolejną przystań wodną na rzece Odrze, tym razem na terenie miejscowości Chróścice. 

Miejscowość posiada również ciągi pieszo – rowerowe dla turystów: 

 Ciąg pieszo - rowerowy przy drodze wojewódzkiej nr 457 (Brzeg - Dobrzeń 

Wielki) od miejscowości Dobrzeń Wielki do granicy z gminą Popielów, 

 Ciąg pieszo – rowerowy w Chróścicach o długości 2,4 km 

Gmina Dobrzeń Wielki to wymarzone miejsce dla lubiących wypoczywać nad wodą, 

kajakarzy, wędkarzy, grzybiarzy i rowerzystów. 

 

 

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

 

Poniżej została opisana ważna z punktu widzenia społecznego i infrastrukturalnego  

analiza SWOT - na tej podstawie oraz po przeprowadzonych analizach zestawiono mocne i 

słabe strony miejscowości Chróścice. 

 

 

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY 

 

 położenie blisko Opola 

 sąsiedztwo rzeki Odry 

 prężnie działające zakłady pracy 

 wyznaczone tereny inwestycyjne 

 zwodociągowanie wsi 

 skanalizowanie wsi 

 gazyfikacja wsi 

 dobra sieć usług dla ludności 

 

 

 słaby stan dróg gminnych, transportu 

rolnego oraz drogi wojewódzkiej nr 

457  

 brak infrastruktury kanalizacji 

sanitarnej przy ul. Ostrówek, ul. 

Wiatraki, ul. Nad rzeką i ul. Katy  

 brak domu opieki senioralnej 

 

 Szansą dla rozwoju miejscowości mogą być nowe inwestycje w strefie rozwoju 

przedsiębiorczości. Jednocześnie bliskość Opola i bezpośredni przebieg drogi wojewódzkiej, 

daje wsi szansę pozyskiwania nie tylko nowych inwestycji, ale również nowych 

mieszkańców. 
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 Położenie przy głównej drodze to szansa, ale też i zagrożenie dla miejscowości. 

Przede wszystkim chodzi tu o zagrożenie ekologiczne oraz problemy związane z 

bezpieczeństwem komunikacyjnym mieszkańców. 

 

4. Wizja rozwoju miejscowości Chróścice 

  

Kreśląc wizję rozwoju miejscowości, szczególną uwagę zwrócić należy na preferencje 

jej mieszkańców. Dla ludności Chróścic wieś powinna mieć przede wszystkim charakter 

mieszkalno- usługowy. Misję miejscowości można więc określić następująco: 

 

CHRÓŚCICE – SPOKOJNE  ŻYCIE, ROZWÓJ GOSPODARCZY  

 

 

Dla realizacji tej misji konieczne jest sformułowanie celu działania: 

 

   

POPRAWA  JAKOŚCI  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ 

 

Jakość życia mieszkańców wsi powinna być obiektem troski Samorządu Gminy i 

Samorządu Województwa. Największymi bolączkami mieszkańców Chróścic są niedostatki 

w zakresie infrastruktury technicznej. 

 Cel ten zostanie zrealizowany poprzez następujące zadania: 

1. Budowę kanalizacji sanitarnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków przy ul. 

Ostrówek, ul. Wiatraki, ul. Nad rzeką, i ul. Kąty. 

2. Otwarcie domu opieki senioralnej. 

3. Poprawa  stanu nawierzchni dróg transportu rolnego, 

4. Poprawa stanu nawierzchni i dostosowanie do właściwych parametrów technicznych 

dróg gminnych. 

5. Budowa i remont chodników. 

6. Poprawa stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 457 Opole – Brzeg. 

7. Rozbudowa strażnicy OSP. 

8. Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalno-socjalnym. 

9. Renowacja obiektów zabytkowych, w tym kapliczek przydrożnych. 

10. Budowa przystani wodnej na rz. Odrze. 
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11. Wyznaczenie ciekawych tras pieszo-rowerowych wraz z budową małej 

architektury turystycznej. 
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5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w latach 2021 - 2027 

 

 
Lp. 

 
Tytuł projektu 

 
Opis przedsięwzięcia 

 
Koszt 

inwestycji 

 
Lata 

realizacji 

 
Planowane źródła 

finansowania 

1. 

Przebudowa ul. 
Sienkiewicza i 

odcinka ul. Kwaśnej 
w m. Chróścice – 

Etap 2 

Celem operacji jest poprawa parametrów i 
bezpieczeństwa drogi gminnej – ul. Kwaśnej w 
Chróścicach poprzez przebudowę i poszerzenie jezdni, 
wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów, budowę 
kanalizacji deszczowej, przebudowę linii napowietrznej 
niskiego napięcia, przebudowę oraz zabezpieczenie 
istniejących sieci kablowych teletechnicznych oraz 
budowę kanału technologicznego. 

 
 
 

1 930 000,00 zł. 

 
 
 

2021 - 2022 

 
Środki unijne: PROW 

 
Środki własne Gminy 

Dobrzeń Wielki 

2.  

Remont odcinka 
drogi gminnej ul. 

Polnej wraz z 
włączeniem 

skrzyżowania z ul. 
Św. Jacka 

Celem operacji jest poprawa parametrów 
bezpieczeństwa dróg gminnych – ul. Polnej i ul. Św. 
Jacka poprzez wykonanie nowej nawierzchni 
bitumicznej oraz poprawę bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniu ulic. 

390 426,00 zł. 2022 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

 
Środki własne Gminy 

Dobrzeń Wielki 

3. 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej 

dla posesji przy ul. 
Ostrówek i ul. 

Wiatraki, ul. Nad 
rzeka i ul. Kąty  

Celem realizacji przedsięwzięcia jest uzbrojenie terenu 
w sieć kanalizacji sanitarnej lub przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych 
nieposiadających w/w uzbrojenia  

 
 
 

750 000,00 zł.  

 
 
 

2023 - 2024 

 
Środki unijne: PROW, 

 
Środki własne Gminy 

Dobrzeń Wielki 

4. 

Przebudowa 
budynku 

mieszkalno – 
gospodarczego na 

Centrum 
Opiekuńczo 

Mieszkalne wraz ze 
zmianą sposobu 

użytkowania 

Celem projektu jest zmiana funkcji istniejących obiektów 
oraz budowa łącznika z przeznaczeniem na dzienny 
pobyt osób w wieku senioralnym oraz osób z 
niepełnosprawnością wraz z zakupem samochodu do 
przewozu osób, w tym z niepełnosprawnością. Centrum 
zapewni warunki do samodzielnego i niezależnego 
pobytu, opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
Budynki po przebudowie będą zawierać m.in.: sale 
zajęć, strefę odpoczynku, kuchnię, szatnię, łazienkę, 
toalety, pom. personelu. Do przewozu osób 
niepełnosprawnych zostanie zakupiony specjalistyczny 
samochód. 

 
 
 
 

4 800,00 zł. 

 
 
 
 

2021 - 2023 

 
Środki Rządowego 

Funduszu Inwestycji 
Lokalnych 

 
Środki z Rządowego 

Programu POLSKI ŁAD 
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5. 

Przebudowa, 
rozbudowa i 
nadbudowa 
budynku OSP w 
Chróścicach 

Celem operacji jest podniesienie efektywności oraz 
organizacji budynku straży pożarnej poprzez 
zwiększenie powierzchni użytkowej i stworzenie 
dodatkowego stanowiska dla wozu bojowego oraz łodzi 
ratunkowej. Inwestycja zakłada również podniesienie 
efektywności cieplnej poprzez termoizolacje budynku i 
dostosowania do obowiązujących norm cieplnych. 

 
650 000,00 zł. 

 
2025 - 2027 

 
Środki unijne: PROW 

 
Środki własne Gminy 

Dobrzeń Wielki 

6. 

Wymiana źródła 
ciepła wraz z 
termomodernizacja 
w budynku 
komunalno - 
socjalnym 

Celem projektu jest poprawa efektywności 
energetycznej budynku komunalno – socjalnego 
poprzez termomodernizacje budynku oraz wymianę 
nieefektywnego źródła ciepła na ekologiczne. 

1 200 000,00 zł. 2022 - 2023 

Środki Programu STOP 
SMOG 

 
Środki unijne: PROW 

 
Środki własne Gminy 

Dobrzeń Wielki 

7. 
Przystań kajakowa 
na rzece Odrze 

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury 
turystycznej polegającej na budowie nabrzeża do 
cumowania kajaków i małych łodzi wraz z małą 
architekturą (ławki, krąg na ognisko wraz z siedziskami, 
tablica informacyjna, oświetlenie, kosze na śmieci). 
Organizacja spływów kajakowych. 

100 000,00 zł. 2023 

 
Środki unijne: PROW 

 
Środki własne Gminy 

Dobrzeń Wielki 

8. 

Budowa dróg 
transportu rolnego 
w miejscowości 
Chróścice 

Zadaniem projektu jest utwardzenie dróg transportu 
rolnego o długości 2,50 km. w m. Chróścice dla 
sprawnego przemieszczania się pojazdów rolniczych na 
potrzeby uprawy roli. 

1 500 000,00 zł. 2022 - 2023 

Środki Funduszu 
Ochrony Gruntów 

Rolnych 
 

Środki własne Gminy 
Dobrzeń Wielki 
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