UCHWAŁA NR XIX/174/2016
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Gogolin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz.
446) i art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) oraz w związku
z uchwałą Nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, Rada
Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Gogolin”, przyjętego uchwałą Nr L/461/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.
2. Integralną częścią uchwały są:
1) tekst „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin”, stanowiący
załącznik nr 1, zawierający w formie ujednoliconej:
a) uwarunkowania zaktualizowane w zakresie problematyki związanej z podjętymi zmianami,
b) ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin ze zmianami;
2) rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin”,
przedstawiający w formie graficznej ustalenia, określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy
ze zmianami, stanowiący załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium, stanowiące
załącznik nr 3.
§ 2. Traci moc uchwała Nr L/461/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie
Piotr Czok
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0. Wprowadzenie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
zostało opracowane w 1999 r. i przyjęte uchwałą Nr IX/73/99 Rady Miejskiej w Gogolinie z
dnia 28 września 1999 r.
ZMIANY
1. Pierwsze zmiany do studium wprowadzone zostały w 2005 r. i przyjęte uchwałą
Nr XXXVII/264/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 14 lipca 2005 r. Zakres tych
zmian, zgodnie z wnioskami oceny aktualności studium, obejmował:
 aktualizację uwzględniającą zmiany w zagospodarowaniu terenów i zmiany stanu
prawnego terenów,
 doprowadzenie ustaleń Studium do zgodności z obowiązującymi planami
miejscowymi,
 uwzględnienie w ustaleniach Studium wniosków o zmianę przeznaczenia i
zagospodarowania terenów, korzystnych z punktu widzenia rozwoju społecznogospodarczego gminy, w sposób umożliwiający sporządzenie stosownych zmian
planów miejscowych,
 dostosowanie zapisów Studium do nowych regulacji prawnych1,
 uwzględnienie w ustaleniach Studium uwarunkowań wynikających z nowych
opracowań tj. aktualizacji ewidencji zabytków i opracowań ekofizjograficznych,
 uwzględnienie zadań ponadlokalnych ujętych w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa opolskiego2.
Zmiany w części tekstowej zostały wprowadzone do pierwotnego tekstu Studium w
formie uzupełnień o pojedyncze ustalenia i aktualizacji pojedynczych ustaleń.
Wprowadzenie zmian do części graficznej, polegających na uzupełnieniu rysunku
Studium o pojedyncze elementy i korekcie niektórych granic obszarów i stref
funkcjonalnych, wymagało sporządzenia nowego rysunku Studium.
2. W 2008 r. sporządzona została kolejna ocena aktualności studium, która wykazała
potrzebę aktualizacji tego dokumentu obejmującą:
 aktualizację uwarunkowań w części dotyczącej ludności, Infrastruktury społecznej
i technicznej oraz, wynikającą z tej aktualizacji, korektę kierunków
zagospodarowania przestrzennego,
 uwzględnienie wniosków o zmianę obowiązujących planów miejscowych,
niezgodnych z ustaleniami Studium, a rozpatrzonych pozytywnie na podstawie
analizy wnioskowanych zmian pod kątem uwarunkowań,
 uwzględnienie zmian przepisów prawnych, które weszły w życie po ostatniej
zmianie Studium, tj. po 2005 r.
Realizując wykazaną w ww. ocenie potrzebę aktualizacji podjęta została druga zmiana
studium. Najistotniejsze zmiany wprowadzone w ramach tej aktualizacji wynikają z
następujących nowych uwarunkowań faktycznych i prawnych:

wyznaczenia na terenie gminy dwóch obszarów Natura 2000,

planowanej przebudowy linii kolejowej i związanymi z tym zmianami układu
komunikacyjnego,

opracowania nowych koncepcji przebiegu obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich.
W trakcie procedury drugiej zmiany studium przeprowadzona została strategiczna ocena
oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzono prognozę oddziaływania na
1

2

Dotyczy w szczególności dostosowania zakresu ustaleń studium do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), ponieważ pierwszy
dokument studium sporządzony był w okresie obowiązywania ustawy z dnia 15 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego został przyjęty uchwałą Sejmiku
Województwa Nr XLIX/357/2002 z dnia 24 września 2002 r.
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środowisko oraz zweryfikowano ustalenia studium pod kątem wniosków wynikających
z tej prognozy.
Podobnie jak w 2005 r., zmiany w części tekstowej zostały wprowadzone do
obowiązującego tekstu Studium w formie uzupełnień o pojedyncze ustalenia i aktualizacji
pojedynczych ustaleń, natomiast wprowadzenie zmian do części graficznej, polegających
na uzupełnieniu rysunku Studium o pojedyncze elementy i korekcie niektórych granic
obszarów i stref funkcjonalnych, wymagało sporządzenia nowego rysunku Studium.
Zmiana ta została przyjęta uchwałą Nr XLII/356/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia
28 stycznia 2010 r.
3. 25 kwietnia 2013 r. Rada Miejska w Gogolinie podjęła uchwałę Nr XXX/313/2013 o
przystąpieniu do trzeciej zmiany Studium. Zgodnie z uchwałą zmiana ta obejmuje
ustalenia dotyczące kierunków zmian w przeznaczeniu terenów, których granice
określone są na załączniku graficznym do uchwały, a także aktualizację uwarunkowań w
zakresie dotyczącym planowanych zmian oraz korektę i uzupełnienia innych ustaleń,
będących konsekwencją planowanych zmian. Ponadto – w ramach zmiany – ustalenia
studium zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Granice terenów objętych ustaleniami zmiany studium wg załącznika graficznego
do uchwały Nr XXX/313/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 kwietnia 2013 r.
i projektowane przeznaczenie/zagospodarowanie tych terenów
1. Rozwój eksploatacji
surowców na potrzeby
przemysłu cementowowapienniczego.
2. Rozwój zabudowy
mieszkaniowej.
3. Rezygnacja z
rozbudowy istniejącej
oczyszczalni ścieków,
4. Dopuszczenie lokalizacji
farm fotowoltaicznych.
5. Dopuszczenie rozwoju
działalności usługowej.
6. Zagospodarowanie na
cele rekreacyjnowypoczynkowe
(planowany ogród
botaniczny).
7. Zmiana trasy kolejowej
na trasę komunikacji
samochodowej.

Również w tym przypadku zmiany w części tekstowej zostały wprowadzone w formie
uzupełnień o pojedyncze ustalenia i aktualizacji pojedynczych ustaleń, natomiast
wprowadzenie zmian do części graficznej, polegających na uzupełnieniu rysunku
Studium o pojedyncze elementy, i korekcie niektórych granic obszarów i stref
funkcjonalnych oraz rozmieszczenia elementów środowiska przyrodniczego, wymagało
sporządzenia nowego rysunku Studium.
Trzecia zmiana Studium została przyjęta uchwałą Nr L/461/2014 r. Rady Miejskiej w
Gogolinie z dnia 2 września 2014 r.
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4. Kolejna, czwarta zmiana Studium podjęta została na podstawie uchwały nr XI/94/2015
Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 lipca 2015 r. Jest to zmiana jednostkowa i polega
na wyznaczeniu w strefie rozwojowej 1,2.C w Choruli terenu rozmieszczenia urządzeń
wytwarzających energię z energii słonecznej o mocy powyżej 100 kW. Na potrzeby
oceny wpływu tej zmiany na środowisko zaktualizowane zostały uwarunkowania
dotyczące stanu środowiska przyrodniczego.

1. Podstawowe informacje o gminie
1.1. Położenie, podział administracyjny
Gmina Gogolin położona jest w środkowej części województwa opolskiego, w obszarze
opolskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej. Sąsiaduje z następującymi gminami:
Tarnów Opolski, Izbicko, Strzelce Opolskie, Zdzieszowice, Krapkowice. Sieć osadniczą
gminy tworzy miasto Gogolin i 9 wsi sołeckich: Chorula, Malnia, Odrowąż, Górażdże,
Kamień Śląski, Kamionek, Dąbrówka Dolna, Zakrzów, Obrowiec.

1.2. Podstawowe dane statystyczne
Sytuacja gminy w liczbach statystycznych przedstawia się następująco:
Gmina Gogolin – podstawowe dane statystyczne, stan XII 1997 / XII 2009
gmina (miasto)

liczba mieszkańców:
rok 1998
rok 2007
rok 2008
powierzchnia (ha)
w tym:
tereny rolne
tereny leśne
tereny zainwestowane

sytuacja na tle
województwa

13 358 (6 702)
11 908 (6 084)
12 416 (6 443)

1,3 % mieszkańców województwa
1,1 % mieszkańców województwa

10 051 (2 035)

1,2 %

powierzchni województwa

4562 (1302)
3521 (295)
903 (299)

0,6 %
1,6 %
1,5 %

 powierzchni odpowiadających
 terenów w województwie


gęstość zaludnienia
M/km2
rok 1998
rok 2007
rok 2008
dochód budżetu gminy
ogółem
rok 1998
rok 2007
na 1 mieszkańca
rok 1998
rok 2007

133 (329)
118 (299)
123 (317)
15 974 tys zł
34 462 tys zł
1201 zł/M
2894 zł/M

lokata wśród
32* gmin
miejskowiejskich woj.
opolskiego

21
24

średnia w województwie 120 M/km2
średnia w województwie 111 M/km2

12

1,5 % dochodów budżetów gmin w woj.
3,5 % dochodów budżetów gmin w woj.

12
11

średnia w województwie 1051 zł/M
średnia w województwie 933 zł/M

2
1

* w 1998 r. dane obejmowały 27 gmin miejsko-wiejskich (bez gmin byłego województwa częstochowskiego i
gminy Prószków).
Opracowanie własne wg Rocznika Statystycznego Województwa Opolskiego – 1998/2007

1.3. Funkcje gminy
Gmina pełni funkcje – przemysłową, mieszkaniową i rolniczą. Wykształcone funkcje są
wynikiem warunków naturalnych i położenia obszaru. Występujące surowce
przesądziły o rozwoju przemysłu wapienniczo-cementowego we wsiach: Górażdże i
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Chorula. Dogodne położenie w stosunku do ośrodków przemysłowych wpłynęło na
rozwój funkcji mieszkaniowej. Funkcja rolnicza reprezentowana jest przez sektor
prywatny (gospodarstwa indywidualne, spółdzielnie rolnicze).

2. Zasoby gminy
2.1. Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
2.1.1. Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego3
a) Położenie i rzeźba terenu
Gmina Gogolin tworzy sztucznie wydzielony i geograficznie niespójny obszar,
okalający miasto Gogolin od północy, zachodu i południa. W jej skład wchodzą
peryferyjne fragmenty kilku jednostek fizyczno-geograficznych na styku Niziny Śląskiej
i Wyżyny Śląskiej. Do Niziny Śląskiej należą:
 dolina Odry z przełomową Bramą Krapkowicką (północno-zachodnia część gminy –
Odrowąż, Malnia, Chorula),
 Kotlina Raciborska (południowo-wschodnia część gminy – Obrowiec, Buchtów).
Do Wyżyny Śląskiej zaliczają się północne i zachodnie skłony Garbu Chełmu, tworzące
środkową i wschodnią część gminy – Zakrzów, Dąbrówka, Kamień Śląski, Kamionek.
Wysokości bezwzględne wahają się od 158 m n.p.m. do 256 m n.p.m., zróżnicowanie
wysokościowe wynosi więc prawie 100 m. Najniżej położone są tarasy zalewowe Odry
w zachodniej, a zwłaszcza północno-zachodniej części gminy. Inne nisko położone
tereny znajdują się w starej dolinie Odry między Gogolinem i Krapkowicami, która
ciągnie się od Obrowca do Malni, a od współczesnej doliny oddziela ją ciąg wzniesień
zajętych przez miejscowości Odrowąż, Otmęt i Obrowiec.
Większość obszaru gminy Gogolin ma charakter falistej wysoczyzny i leży na
wysokościach 175–210 m n.p.m. Wyżej wznoszą się zbocza Chełmu we wschodniej
części gminy z lokalną kulminacją – górą Szpica (256,3 m n.p.m.).
Największe zróżnicowanie wysokości względnych i spadki terenu występują na
zboczach Szpicy – do 35 % oraz na wschodnich zboczach starej doliny Odry – do
15 %. Na pozostałym obszarze spadki nie przekraczają 3 %.
b) Budowa geologiczna
Gmina Gogolin leży w brzeźnej – południowej części monokliny przedsudeckiej. Jest to
struktura płytowa, zbudowana z utworów triasowych.
Starsze podłoże przedtriasowe stanowią utwory karbonu dolnego, wykształcone w
facji kulmowej w postaci łupków i piaskowców szarogłazowych. W Gogolinie zalegają
one na głębokości 100–150 m, w Obrowcu nawiercono je w otworze studziennym PGR
na głębokości 49–80 m, dalej na południe wychodzą one lokalnie na powierzchnię. Na
utworach kulmu w rejonie Opola zalega seria utworów permskich (czerwony
spągowiec), które w okolicach Gogolina nie występują, podobnie jak osady
środkowego i górnego karbonu.
Bezpośrednio i niezgodnie na dolnym karbonie zalegają utwory triasowe. Profil triasu
(od spągu) zaczynają osady facji lądowej – piaskowce i zlepieńce dolnego triasu
naprzemianlegle ułożone z iłami i łupkami ilastymi (czerwone iły i łupki występujące na
powierzchni na zachód od Zakrzowa oraz w otworach studziennych w Obrowcu).
Niekiedy wśród iłów występują słabo zwięzłe piaskowce lub luźne piaski oraz żwiry.

3

Wykorzystano opracowanie szczegółowe – fizjograficzne gminy Gogolin [2] (druk pochyły), oraz opracowania
ekofizjograficzne miasta i gminy Gogolin sporządzone na potrzeby zmiany studium i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego [36, 37]
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Cała seria ma charakterystyczne czerwone zabarwienie i zaliczana jest do dolnego
i środkowego pstrego piaskowca. Jej miąższość wynosi 45–55 m. Wyżej zalegają iły
margliste i margle i wapienie retu (górny pstry piaskowiec) o miąższości do 70 m.
Na utworach retu zalegają utwory triasu środkowego – wapienia muszlowego,
odsłaniające się na znacznej powierzchni gminy i reprezentowane przez następujące
warstwy, poczynając od najstarszych:
 warstwy gogolińskie, złożone z żółtoszarych wapieni krzemiankowych, wapieni
marglistych i margli ilastych o łącznej miąższości (w pełnym profilu) 40–45 m.
Warstwy gogolińskie występują tylko w południowej części gminy i nie mają
większego znaczenia jako surowiec dla przemysłu cementowo-wapienniczego,
głównie ze względu na zmienną i niezbyt wysoką jakość,
 warstwy górażdżańskie, pojawiają się na powierzchni dalej na północy (okolice
Kamionka). Są reprezentowane przez szare i kremowe wapienie eolitowe o
wyjątkowo dużej zawartości CaCO3 (53–54 %). Pełna miąższość warstw
górażdżańskich wynosi 20–23 m. Stanowią one najbardziej wartościową część
kompleksu surowców węglanowych w triasie obszaru śląsko-krakowskiego,
 warstwy terebratulowe tworzą serię szarych wapieni łupkowych o miąższości do
15 m. Charakteryzują się nieco niższą zawartością CaCO3 niż warstwy
górażdżańskie (50–51 %), są bardzo dobrym surowcem dla przemysłu
cementowego.
 warstwy karchowickie – zalegają nad warstwami terebratulowymi. Reprezentują
je gruboławicowe, silnie spękane wapienie, często porowate i gąbczaste, miejscami
zdolomityzowane. Są surowcem głównie dla przemysłu wapienniczego, zawartość
CaCO3 wynosi w nich średnio 52 %. Osiągają w rejonie Tarnowa Opolskiego
miąższość całkowitą 14 m.
Wyższe ogniwa triasu – dolomity diploporowe i warstwy z Tarnowic – nie występują
w granicach gminy Gogolin.
Tektonika utworów triasowych
Rejon Gogolina leży na południowym skraju płyty triasowej, która zapada generalnie ku
północy i północnemu wschodowi, pod kątem 2–5°. W związku z tym ku północy
odsłaniają się na powierzchni coraz to młodsze ogniwa stratygraficzne triasu. Taką
budowę komplikują liczne dyslokacje tektoniczne w postaci uskoków o kierunkach NE
– SW oraz zbliżonych do równoleżnikowego. Dyslokacje te zakłócają lokalnie kierunki
upadu warstw i ich miąższość. Od południa strefa uskokowa Toszka i Krapkowic
oddziela płytę triasową z masywem Chełmu (Góra Św. Anny) od rowu Kędzierzyna.
Trzeciorzęd – reprezentowany przez iły serii poznańskiej (górny miocen) występuje
tylko w dnie doliny Odry na południe od Obrowca, pod utworami czwartorzędowymi.
Lokalnie stwierdzono też obecność iłów trzeciorzędowych w lejach krasowych w
stropie wapieni triasowych między Górażdżami a Tarnowem Opolskim.
Najstarszymi utworami czwartorzędowymi, ukazującymi się na powierzchni jest kilka
izolowanych płatów glin zwałowych ze stadiału maksymalnego zlodowacenia
środkowopolskiego (między Górażdżami a Gogolinem, na wschód od Kamienia
Śląskiego oraz w Obrowcu i u podnóża Góry Szpica).
Poza doliną Odry i wychodniami triasu powszechnie występują na terenie gminy
wodnolodowcowe piaski i piaski ze żwirami także datowane na stadiał maksymalny.
Zwykle tworzą one pokrywę grubości kilku metrów, zalegającą na glinach zwałowych
albo wprost na wapieniach triasu. Miejscami osady te osiągają miąższość do kilkunastu
metrów i tworzą samodzielne formy morfologiczne o charakterze kemów (podłużne
wzniesienia towarzyszące zboczom doliny Odry od Malni przez Wygodę do Kolonii
Zakrzów).
Wśród czwartorzędowych osadów rzecznych Odry wyróżniono:
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 piaski i żwiry terasy średniej (5–7 m np. rzeki) z okresu zlodowacenia bałtyckiego,
 piaski, piaski ze żwirem, gliny piaszczyste i pylaste oraz namuły i torfy holoceńskie,
tworzące najniższe terasy Odry – zalewową i nadzalewową.
Do najmłodszych – holoceńskich osadów zaliczają się ponadto piaski eoliczne w kilku
zespołach wydmowych i piasków przewianych – Obrowiec, Zakrzów, Bieniownia.
Znaczącą rolę na terenie gminy Gogolin odgrywają współczesne grunty nasypowe,
głównie zwałowiska nadkładu zdjętego ze złóż wapieni Górażdże i Tarnów Opolski
oraz składowiska odpadów.
c) Surowce mineralne
W granicach gminy Gogolin występują cztery udokumentowane złoża surowców
węglanowych o znaczeniu przemysłowym – „Górażdże” i „Górażdże II” oraz „Tarnów
Opolski” i „Tarnów Opolski – Wschód”. Złoża te należą do największych i najbardziej
wartościowych w kraju.
Złoża wapieni triasowych „Górażdże” i „Górażdże II” położone jest na gruntach wsi
Górażdże i Kamionek.
Aktualnie eksploatowane jest złoże „Górażdże”. Wydobywany tu surowiec służy do
produkcji wapna w miejscowym zakładzie wapienniczym i cementu w cementowni w
Choruli. Podstawą wydobycia jest koncesja nr 1/2001 z dnia 30.11.2001 r. W koncesji
ustanowiony został dla złoża obszar górniczy „Górażdże III o powierzchni 4 918 918,3 m2
i teren górniczy o powierzchni 14 164 722,6 m2.
Zasoby bilansowe złoża „Górażdże” w kat. B wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły:
 dla przemysłu cementowego – 135 024 tys. ton,
 wapienie dla przemysłu wapienniczego – 162 697 tys. ton.
Zasoby bilansowe złoża „Górażdże II” w kat. D wg stanu na dzień 31.12.2004 r.4
wynosiły:
 dla przemysłu cementowego – 80 844 tys. ton,
 dla przemysłu wapienniczego – 74 709 tys. ton.
Wydobycie kopaliny prowadzone jest metodą odkrywkową, dwoma poziomami
wydobywczymi w kierunku północnym. W miarę postępu prac wydobywczych dno kopalni
będzie się obniżało do głębokości 50 m poniżej naturalnego poziomu terenu przy
północno-zachodniej granicy złoża a dolny poziom wydobywczy zejdzie poniżej lustra
wód podziemnych. Urabianie wapieni odbywa się technikami strzałowymi a transport
samochodami. Skład materiałów wybuchowych zlokalizowany jest na terenie górniczym,
w lesie otaczającym kopalnię. Odpady górnicze z nakładu złoża, zgodnie z planem
terenu górniczego, w całości wykorzystywane są do rekultywacji wyrobisk
poeksploatacyjnych (przy takim przeznaczeniu grunty nakładu nie podlegają przepisom
ustawy o odpadach). Wody opadowe z wyrobisk zrzucane są do Odry za pośrednictwem
kolektora i osadnika ścieków deszczowych.
Całe złoże położone jest na terenie leśnym, fragmentami cennym pod względem
przyrodniczym; znajduje się tu unikalny rezerwat brekinii, drzewa uznane za pomniki
przyrody oraz liczne stanowiska roślin chronionych. Dla rezerwatu utworzony jest filar
ochronny. Plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego przewiduje
rekultywację terenów kopalni przede wszystkim w kierunku leśnym (ok. 50 % powierzchni
poeksploatacyjnej) i wodnym (ok. 48 % powierzchni poeksploatacyjnej).
Złoże wapieni triasowych „Tarnów Opolski”, w skład którego wchodzą dwa pola –
wschodnie i zachodnie – położone jest w przeważającej części na gruntach wsi Kamień
Śląski. Fragment pola zachodniego złoża „Tarnów Opolski”, o pow. 3 ha należy do gminy
W opracowaniu „Bilans zasobów złóż kopalnych w Polsce wg stanu na dzień 31. XII. 2013 r. (wyd. Państwowy
Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2013 r.) złoże „Górażdże II nie jest ujęte.
4
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Tarnów Opolski. Obecnie eksploatowane jest tylko pole wschodnie złoża „Tarnów
Opolski”. Pole zachodnie zaliczono do zasobów nieprzemysłowych z powodu złej jakości
wapieni. Wydobywany z pola wschodniego surowiec służy do produkcji wapna w
Śląskich Zakładach Przemysłu Wapienniczego OPOLWAP w Tarnowie Opolskim.
Podstawą wydobycia jest koncesja z dnia 19.06.2002 r. W koncesji ustanowiony został
dla złoża obszar górniczy „Tarnów Opolski III” o pow. 2 271 278 m2 i teren górniczy
„Tarnów Opolski III” o pow. 8 370 568 m2. Zmienione w nowej koncesji granice terenu
górniczego obejmują jedynie pole wschodnie.
Zasoby bilansowe złoża „Tarnów Opolski” wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły:
 dla przemysłu cementowego – 0 tys. ton,
 wapienie dla przemysłu wapienniczego – 53 613 tys. ton, w tym przemysłowe
19 573 tys. ton.
Wydobycie kopaliny prowadzone jest, podobnie jak w kopalni „Górażdże” metodą
odkrywkową, dwoma poziomami wydobywczymi. Drugie piętro eksploatacyjne znajduje
się poniżej lustra wód podziemnych, dlatego kopalnia musi być odwadniana. Wody
kopalniane odprowadzane są za pośrednictwem kolektora i osadnika do rzeki Lutyni
(Strugi) i dalej do Odry. Technologia wydobywania jest tu taka sama jak w kopalni
„Górażdże” (strzelanie, transport samochodowy). Magazyn materiałów wybuchowych
zlokalizowany jest poza gminą Gogolin (na gruntach wsi Kosorowice), jednak trzecia
(1000 m) strefa zagrożenia wchodzi fragmentarycznie na teren wsi Kamień Śląski.
Nakład zdjęty ze złoża wykorzystywany jest do rekultywacji podstawowej wyrobisk na
terenie kopalni. Plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego przewiduje
rekultywację terenów kopalnianych głównie w kierunku leśnym, przy czym 32 %
powierzchni kopalni ma zostać wyrównana do poziomu pierwotnego. Na 10–30 %
powierzchni przewidziany jest wodny kierunek rekultywacji (śródleśne oczka wodne).
Zakład planuje kontynuację serii złożowej w kierunku wschodnim, gdzie w latach 2009 r.
udokumentowane zostało złoże wapieni „Tarnów Opolski – Wschód”.
Ilości zasobów geologicznych bilansowych w kat. C1 tego złoża na dzień 31.12.2008 r.
wynosiły:
 kopalina główna – surowiec dla przemysłu wapienniczego – 48 836 467,50 ton,
 kopalina towarzysząca – surowiec dla przemysłu cementowego – 23 606 952,50 ton.
W 2012 r. udokumentowana została dalsza część tego złoża. Obecnie złoże zajmuje
powierzchnię 562 ha, w tym 112 ha w granicach gminy Gogolin i 450 ha w granicach
gminy Izbicko. Zasoby złoża, udokumentowane w trzech polach (A, B, C) wynoszą wg
stanu na dzień 31.12.2012 r.:
 kopalina główna – surowiec dla przemysłu wapienniczego – 287 702 tys. ton,
 kopalina towarzysząca – surowiec dla przemysłu cementowego – 120 959 tys. ton.
Obszar złoża w 95 % pokryty jest lasami sosnowymi i świerkowymi, znajdują się tu liczne
stanowiska roślin naczyniowych chronionych i rzadkich.
Złoże „Tarnów Opolski – Wschód” jest częściowo zawodnione i będzie eksploatowane
odkrywkowo z obniżaniem lustra wód podziemnych od kilku do 20,0 m poniżej stanu
aktualnego [38].
W granicach gminy Gogolin znajduje się całe pole A złoża oraz zachodni fragment pola
B. Rozpoczęcie eksploatacji zaprojektowano w południowo-wschodniej części pola B, tj.
poza granicami gminy Gogolin. Kierunek eksploatacji będzie postępował od południowowschodniej części złoża w stronę północno-zachodnią pola B, następnie w części
południowo-zachodniej pola C w stronę północno-wschodnią, na końcu w części
północno-zachodniej pola A w stronę południową oraz południowo-zachodnią. Planowany
kierunek rekultywacji wyrobisk: leśny, wodno-leśny i przyrodniczy. [46]
W centralnej bazie MIDAS Ministerstwa Środowiska występuje złoże wapieni „Chorula”.
Złoże nie ma znaczenia przemysłowego i jest w znacznym stopniu wyeksploatowane.
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Właściciel gruntu, jakim jest gmina może, ale nie musi, zrobić dokumentację
rozliczeniową złoża i wystąpić o zdjęcie go z bilansu zasobów krajowych, tj. o likwidację
złoża (z nieznanym efektem).
Na obszarze gminy zlokalizowano obszary perspektywiczne w obrębie triasu ilastego
i triasu węglanowego.
Obszarem perspektywicznym w obrębie triasu ilastego jest rejon Zakrzowa. Jest to
surowiec nierozpoznany pod względem parametrów technicznych.
W obrębie triasu węglanowego można wydzielić obszary perspektywiczne dla
udokumentowania złóż:
 obszar Malnia o zasobach 244 mln ton, Gogolin 282 mln ton – surowiec dla
cementowni,
 obszar Kamionek o zasobach 55 mln ton dla przemysłu wapienniczego.
Poza surowcami węglanowymi na terenie gminy Gogolin występują w dużych ilościach
kruszywa naturalne. Najbardziej wartościowe zalegają w dolinie Odry. Kruszywa
piaszczyste przydatne dla celów budowlanych występują w zespołach wydmowych w
rejonie Górażdży i Zakrzowa. Złoża tych surowców nie są udokumentowane i
eksploatowane.
d) Wody powierzchniowe5
Gminę Gogolin cechuje rzadko spotykana nierównomierność rozwoju sieci
hydrograficznej. Istniejące cieki związane są prawie wyłącznie z doliną Odry i
południowo-zachodnim fragmentem zboczy Garbu Chełmu. Pozostała część gminy –
północna i wschodnia (około 3/4 powierzchni) prawie zupełnie pozbawiona jest cieków i
innych wód powierzchniowych. Zjawisko to jest związane z występowaniem na terenach
bezwodnych przepuszczalnych, spękanych wapieni triasowych z cienką, głównie
piaszczystą pokrywą czwartorzędową.
Jedynym ciekiem w tych okolicach jest okresowo płynący bezimienny strumień biorący
początek na łąkach lotniska w Kamieniu Śląskim, ginący w ponorach krasowych kilkaset
metrów na zachód od wsi. Przez większą część roku koryto jest suche, po wzmożonych
opadach wypełnia się wodą, niekiedy bardzo obficie i gwałtownie. Podobny charakter lokalnych wywierzysk i źródeł krasowych mają niewielkie stawy w centrach wsi Kamień
Śląski, Kamionek, Górażdże.
Głównym ciekiem w gminie jest Odra, stanowiąca jej zachodnią granicę. Odra jest na tym
odcinku żeglowna i skanalizowana. Odznacza się zmiennym przepływem. Częste są
zalewy powodziowe, przeważnie w sierpniu i wczesną wiosną.
W XX wieku odnotowano (do 1986 r.) ogółem 70 wezbrań powodziowych, a największe
powodzie miały miejsce w latach: 1903, 1939, 1977, 1985 oraz w 1997 r. Ostatni
poważny zalew powodziowy miał miejsce w 2010 r.
Odra ma system ochrony przeciwpowodziowej w postaci wałów, długości około 11,5 km
oraz polderu Obrowiec o powierzchni 277 ha i pojemności awaryjnej 36 mln m3. Podczas
powodzi w lipcu 1997 r. wał przeciwpowodziowy w rejonie Choruli został przerwany,
natomiast zasięg wody powodziowej w rejonie Obrowca objął tereny poza polderem.
Wg roboczych map zagrożenia powodziowego6, na obszarze gminy Gogolin występują
obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w miejscowościach Chorula, Malnia
5
6

Jak w przypisie 3
Mapy zagrożenia powodziowego sporządza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie
przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) i przekazuje
dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a ci właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom
miast). Do chwili obecnej gmina nie otrzymała takiej mapy; przy aktualizacji studium wykorzystano informacyjnie
mapy udostępnione na stronie internetowej http://mapy.isok.gov.pl/imap/, które wg ustnych wyjaśnień RZGW
we Wrocławiu są mapami roboczymi udostępnionymi w celach informacyjnych.
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i Obrowiec, w tym obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
niskie i wynosi raz na 500 lat oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią, tj.
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 oraz obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym.
Bezpośrednimi dopływami Odry na terenie gminy są dwa większe cieki – Kanał Abisynia
i Sonia. Kanał Abisynia płynie starą doliną Odry do torfowiska "Na Bagnie" przez
Odrowąż, Malnię do Choruli, gdzie uchodzi do Odry w rejonie portu.
Inny dopływ Odry – Sonia, odwadnia polder Obrowiec, a ujście znajduje się nieco
powyżej śluzy w Krapkowicach – Otmęcie. Sonia zbiera wody dwóch cieków – Wygody,
której źródła znajdują się w Zakrzowie i Obrowieckiego Potoku, odwadniającego rejon
Kolonii Zakrzów i Szczaklowni. Na Obrowieckim Potoku i jego bocznych odgałęzieniach
utworzono 3 kompleksy stawów hodowlanych.
Ocenę stanu wód przeprowadza się dla jednolitych części wód, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowisk z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.
U. Nr 81, poz. 685. Na terenie gminy Gogolin znajduje się jeden punkt pomiarowo –
kontrolny PMŚ w Obrowcu (Odra – Obrowiec). Na podstawie badań w tym punkcie
dokonuje się oceny jednolitych części wód (JCW) Odra od Kanału Gliwickiego do
Osobłogi (kod PLRW60001911759). W latach 2011–2014 stan badanych wód został
oceniony jako zły.
Źródłem zanieczyszczenia Odry są głównie zasolone wody kopalniane dopływające
z Górnego Śląska Kanałem Gliwickim i Kłodnicą oraz zanieczyszczenia z zagłębia
przemysłowego Ostrawy po czeskiej stronie granicy. Małe cieki zanieczyszczane są
ściekami bytowymi i rolniczymi (gnojowica) zrzucanymi do nich bezpośrednio lub za
pośrednictwem sieci rowów melioracyjnych.
e) Wody podziemne
Obszar opracowania znajduje się w południowej części GZWP triasu dolnego (pstry
piaskowiec) oraz dolnego i środkowego (ret i dolny wapień muszlowy).
GZWP obejmuje pstry piaskowiec, a ku północy także ret i dolny wapień muszlowy.
Głębokość występowania warstw wodonośnych wynosi dla obszaru opracowania od
20 m do 80 m. Skałami wodonośnymi są spękane wapienie i dolomity. Szczelinowość
tych skał jest bardzo duża.
Zbiorniki triasowe występujące w obszarze opracowania są zbiornikami wód
szczelinowo-krasowo-porowymi o bardzo dużej zasobności i małej mineralizacji.
Wyodrębnione tu zostały dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: GZWP nr 335
„Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie” obejmujący cały obszar gminy, oraz GZWP
333 „Zbiornik Opole – Zawadzkie” obejmujący północną część gminy (red. A. S.
Kleczkowski, 1990, AGH, Kraków). GZWP nr 335 gromadzi wodę w trasowych utworach
szczelinowo-porowych natomiast GZWP nr 333 gromadzi wodę w triasowych utworach
szczelinowo-krasowych. Zasilanie zbiorników następuje w strefach wychodni warstw w
obszarze opracowania. Wody podziemne odpływając zgodnie z nachyleniem warstw
wodonośnych zasilają poza zbiornikami triasowymi także cenoman oraz głębokie doliny
kopalne czwartorzędowe, a w kierunku południowym systemem obniżających się
schodowo uskoków spływają do niecki sarmackiej, niecki Górnej Odry.
Z poziomu wapienia muszlowego (warstwy gogolińskie) wypływa źródło typu dolinnotarasowego w Odrowążu przy moście na trasie autostrady A4. Jest to źródlisko
zatopione, w którym wybija kilka źródeł pulsujących. Woda z akwenu odpływa do odległej
o kilkadziesiąt metrów Odry.
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Karbońskie zbiorniki wodonośne.
W piętrze karbońskim brak jest zbiorników wodonośnych o charakterze użytkowym.
Występują tam słabo zbadane wody szczelinowe.
Ogólnie trzeba stwierdzić, że gmina ma korzystne warunki zaopatrzenia w wodę do picia
i celów przemysłowych a zakłady wydobywcze dysponują znacznymi i
niezagospodarowanymi nadwyżkami czystych wód z odwodnienia kopalń wapieni.
W 2006 r. wprowadzony został w Polsce program monitoringu jakości wód podziemnych
(dostosowany do wymogów stawianych przez Ramową Dyrektywę Wodną (RDW)
2000/60/WE), którego konsekwencją była reorganizacja dotychczasowej sieci
monitoringowej, polegająca przede wszystkim na zmianie przedmiotu monitoringu z
dotychczasowych różnych użytkowych poziomów wód podziemnych na wyznaczone tzw.
jednolite części wód podziemnych (JCWP). Gmina Gogolin znajduje się w granicach
JCWP oznaczonego kodem UE JCWPd PLGW6220116. Na obszarze gminy znajduje się
jeden punkt monitoringu operacyjnego położony w Gogolinie (nr 2656). Według oceny
jakości wód podziemnych za rok 2014 wody w tym punkcie miały II klasę jakości (wody
dobrej jakości).
Wody podziemne ujmowane są na potrzeby wodociągów komunalnych w kilku
miejscach.
Wykaz czynnych ujęć wód podziemnych na potrzeby wodociągów komunalnych
Strefa ochronna
L.
p.

Numer
ujęcia

1. st. 3

Lokalizacja
i użytkownik
Kamień Śląski –
gmina Gogolin

4. st. 2
5. st. 1
6. st. 3

2140 m2
630 m2

2. st. 4
3. st. 1

Teren ochrony
bezpośredniej

Gogolin
(Wygoda) –
gmina Gogolin
Gogolin gmina Gogolin

nie wyznaczono

nie wyznacza się

ROŚ.622312/06
27.12.2006 r.

31.12.2026 r.

nie wyznaczono

ROŚ.62234/06
11.12.2006 r.
ROŚ.62231/07
08.02.2007 r.

28.02.2027 r.

30 × 44

nie wyznaczono

ROŚ.622317/07
28.09.2007 r.

30.06.2027 r.

100m2

w granicach
istniejącego
ogrodzenia

nie wyznacza się

RŚ.6341.60/2
011
10.02.2012

09.02.2032 r.

22,75 m2

Górażdże –
gmina Gogolin

Data
ważności

1320 m2

8. st. 4

10. 1P

Numer, data
wydania

nie wyznacza się

58,22 m2
Dalnia (teren gminy Zdzieszowice)
– gmina Gogolin

Decyzja

w granicach
istniejącego
ogrodzenia

2356 m2

7. st. 5
9. jedna
studnia
st. 4

w granicach
istniejącego
ogrodzenia

Teren ochrony
pośredniej
wewnętrzny zewnętrzny

31.12.2026 r.

f) Gleby
Użytki rolne zajmują zaledwie 48,1 % powierzchni gminy, w tym 41 % stanowią grunty
orne a 7,1 % użytki zielone. W gminie Gogolin przeważają gleby brunatne i brunatno
wyługowane wytworzone z piasków słabogliniastych i gliniastych.
Na podłożu wapieni triasowych wykształciły się rędziny węglanowe brunatne. W dolinie
Odry dominują mady gliniaste i pylaste, a w dolinach mniejszych cieków i ich obszarach
źródłowych – gleby organiczne: mułowo-torfowe i czarne ziemie zdegradowane.
Gleby brunatne i rędziny na wysoczyźnie przydolinnej cechuje okresowy lub stały
niedobór wilgoci. W dolinach występuje odwrotne zjawisko – nadmiar stały lub okresowy
wilgoci. Gleb o właściwych stosunkach powietrzno-wodnych jest niewiele.
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Pod względem rolniczej przydatności największy areał zajmują gleby kompleksów żytnich
– 40,3 % (6 – żytni: 23,8 %, 7 – żytni bardzo słaby: 16,5 %). Kompleksy pszenne zajmują
28,1 % powierzchni gleb i występują głównie w Kamionku, Malni, Obrowcu, Zakrzowie.
Wśród użytków zielonych przeważają użytki średnie (ponad 80 %), występujące głównie
we wsiach Obrowiec i Zakrzów. Udział procentowy poszczególnych klas bonitacyjnych w
ogólnej powierzchni użytków rolnych w gminie jest następujący:
 klasa I
- 0 %,
 klasa II
- 0,5 %
 klasa III
- 11,6 %
 klasa IV
- 26,9 %
 klasa V
- 31,8 %,
 klasa VI
- 29,2 %.
Około 1 % powierzchni gminy zajmują nieużytki, w większości wyrobiska poeksploatacyjne.
Problem erozji gleb występuje w strefach krawędziowych wysoczyzny i doliny Odry, gdzie
spadki terenu przekraczają 10 %. W mniejszym stopniu dotyczy on gleb stale za suchych
(erozja wietrzna).
Szczegółowa charakterystyka gleb w aspekcie przydatności dla produkcji rolnej
umieszczona została w części dotyczącej gospodarki rolnej – pkt 2.3.4.
g) Warunki klimatyczne
Termika
Według podziału E. Romera gmina leży w regionie klimatów podgórskich nizin i kotlin
(region pluwiotermiczny odrzański – A. Schmuck 1961) i należy do najcieplejszych
w Polsce. Zima ma tu łagodny przebieg i średnie temperatury tej pory roku nie
przekraczającymi – 2,0 C. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń – 1,8 C. Również
lato jest ciepłe, najcieplejszym miesiącem jest lipiec – średnia temperatura 18,3 C.
Średnia roczna temperatura wynosi 8,5 C. Dni przymrozkowych notuje się tutaj 98, dni
mroźnych – 34 i bardzo mroźnych – 24 (–10 C). W okresie wegetacyjnym notuje się 36
dni gorących (temperatury powyżej 25 C). Układ warunków termicznych jest bardzo
korzystny dla wegetacji roślin.
Wilgotność
Amplitudy wilgotności w ciągu roku dochodzą do 15 %, maksima notuje się w miesiącach
późnojesiennych (listopad i grudzień – 88 %), minima zaś w miesiącach wiosenno-letnich
(maj – 75 % oraz czerwiec – 73 %).
Stosunki anemometryczne (wiatry)
Element ten w znacznym stopniu steruje rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń
atmosferycznych i decyduje o wielkości stężeń. Na omawianym terenie gminy najczęściej
notowane są wiatry z zachodniego sektora horyzontu przy dominancie kierunku
zachodniego – 21 %, południowego – 19 % i północno-zachodniego – 13,5 %. Wiatry z
wyżej wymienionych kierunków stanowią 55 % sumy rocznej. Najrzadsze są wiatry z
kierunku wschodniego, północno-wschodniego i północnego, stanowiące zaledwie 12 %
notowań.
W poszczególnych porach roku układ ten nieco odbiega od rocznego przebiegu. Zimą
i jesienią zaznacza się przewaga wiatrów południowych, zaś w okresie wiosny i lata
przeważa cyrkulacja zachodnia.
Niewielkie wartości cisz (7,7 %) świadczą o dużym stopniu nawietrzenia, co jest
korzystne z punktu widzenia higieny atmosfery. Wiatry o największych prędkościach
notowane są z kierunków: zachodniego, północno-zachodniego i południowozachodniego. Liczba dni z wiatrem silnym (powyżej 10 m/s) notowana jest 35 razy w
roku.
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Opady atmosferyczne
Średnia suma opadów osiąga wartość 650–700 mm. W przebiegu rocznym większość
opadów przypada na miesiące letnie – około 250 mm z maksimum w lipcu – około
100 mm. Minimum opadowe zaznacza się w okresie zimowo-wiosennym (luty – kwiecień:
121 mm).
Klimat lokalny
Lokalne warunki klimatyczne uzależnione są od całokształtu warunków fizjograficznych,
głównie od urzeźbienia i szaty roślinnej. Na terenie gminy można wyróżnić dwa typy
klimatu lokalnego, związane z terenami:
a) wysoczyzny plejstoceńskiej,
b) dna dolin.
Strefa wysoczyzny plejstoceńskiej jest najkorzystniejsza z punktu widzenia
bioklimatycznego. Jest to teren położony poza strefą inwersji termiczno-wilgotnościowej.
Lokalne zróżnicowanie stosunków termiczno-wilgotnościowych między wysoczyzną a
dolinami zaznacza się na ogół w godzinach nocnych i wczesnorannych przy bezchmurnej
i bezwietrznej pogodzie. Różnica wilgotności może wówczas osiągnąć wartość 5–8 %,
a temperatury 0,5–1,0 C.
Strefa dna dolin odznacza się podwyższoną wilgotnością powietrza i jego okresową
stagnacją, co odbija się na panującym układzie temperatur. W stosunku do wysoczyzny
przedłużony jest okres zalegania mgieł i przymrozków przygruntowych wiosną i jesienią.
Nasilenie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ma miejsce szczególnie w
przyziemnej warstwie powietrza.
Higiena atmosfery
Gmina Gogolin z powodu istniejących warunków nawietrzenia znajduje się w zasięgu
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego przez zakłady i miasta
mające największy udział ilościowy w zanieczyszczeniu powietrza w województwie
opolskim:
1. Elektrownia "Blachownia" (pyłowe i gazowe),
2. Zakłady Koksownicze Zdzieszowice (pyłowe i gazowe),
3. Zakłady Azotowe Kędzierzyn (pyłowe i gazowe),
4. Zakłady Papiernicze Krapkowice (pyłowe i gazowe),
5. Elektrownia Opole (gazowe i pyłowe),
6. Cementownia Górażdże (pyłowe i gazowe),
7. Miasto Opole (gazowe),
8. Zakłady Chemiczne Blachownia (gazowe).
Ocenę poziomu zanieczyszczeń powietrza na Opolszczyźnie prowadzi się w oparciu
o wyniki pomiarów ze stacji uwzględnionych w programie monitoringu jakości powietrza,
z których jedna znajduje się w Gogolinie (przy ul. Szkolnej). Wyniki pomiarów stężeń
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w tym punkcie w 2014 r. nie wykazały przekroczeń
wartości dopuszczalnych.
Ocena jakości powietrza w ramach monitoringu państwowego dokonywana jest w
województwie opolskim dla dwóch stref: miasta Opola (kod strefy PL1601) oraz strefy
opolskiej obejmującej pozostałą część województwa (kod strefy PL1602). Wg wyników
oceny jakości powietrza za rok 2014 w strefie opolskiej, przy uwzględnieniu kryteriów
ustanowionych w celu ochrony zdrowia, poziomy stężeń pyłów (PM10, P2,5), benzenu
(C6H6), benzo(a)pirenu (B(a)P), oraz ozonu (O3) zostały zakwalifikowane do klasy C
(poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji).
Poziomy stężeń pozostałych badanych zanieczyszczeń zostały zakwalifikowane do klasy
A (poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej, nie jest wymagane
prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza). Ze względu na przekroczenia
wartości dopuszczalnych ww. zanieczyszczeń w powietrzu Sejmik Województwa
Opolskiego, realizując wymagania wynikające z przepisów z zakresu ochrony
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środowiska, przyjął uchwałą Nr XXXIV/417/2013 z dnia 25 października 2013 r. „Program
ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenia poziomów
dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz
z planem działań krótkoterminowych” [50] oraz „Program ochrony powietrza dla strefy
opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic – w
zakresie benzenu” [51]. W programach pokazane są rozkłady stężeń zanieczyszczeń, z
których wynika, że gmina Gogolin należy do grupy gmin strefy opolskiej o największych
obszarach przekroczeń stężeń pyłów PM10 i PM2,5, przy czym najwyższe stężenia tych
pyłów występują w rejonie kopalni „Górażdże”, w drugiej kolejności – w pasie pomiędzy
kopalnią „Góraźdże i kopalnią „Tarnów Opolski” (rejon wsi Kamień Śląski). Przekroczenia
stężeń pyłów nie występują jedynie w południowym fragmencie obszaru gminy.
Na całym obszarze gminy przekroczony jest poziom stężeń średniorocznych
benzo(a)pirenu7, a najwyższe stężenia występują w rejonie miasta Gogolina.
Hałas
Klimat akustyczny na terenie miasta i gminy Gogolin kształtuje w znacznej mierze ruch
komunikacyjny. Źródłami tego hałasu są przede wszystkim:
 autostrada A4,
 drogi wojewódzkie nr 409 i nr 423,
 linia kolejowa znaczenia krajowego nr 136 relacji Kędzierzyn-Koźle – Opole,
Autostrada A4 oraz linia kolejowa nr 136 objęte są „Programem ochrony środowiska
przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu
powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000
przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014 – 2019” [52].
Z programu wynika, że na obszarze gminy Gogolin, zarówno w rejonie autostrady jaki i
linii kolejowej, występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu
komunikacyjnego.
W przypadku autostrady na hałas najbardziej narażeni są mieszkańcy wsi Odrowąż i
miasta Gogolina. Przekroczenia hałasu występują również w porze dnia we wsi
Zakrzów.
,

Poglądowa lokalizacja ponadnormatywnego hałasu analizowanego odcinka autostrady A4 na tle
województwa opolskiego (kolor czerwony – przekroczenia) [52]

Dla poprawy klimatu akustycznego w tych miejscowościach planowana jest: w rejonie
Odrowąża - przebudowa istniejących ekranów akustycznych (2016 r.), w rejonie miasta
Gogolina - przegląd ekologiczny wraz z oceną skuteczności istniejących ekranów
akustycznych ( 2016 r.) i podjęcie działań inwestycyjnych i organizacyjnych wynikających
z przeglądu ekologicznego (2019 r.). W rejonie Zakrzowa planowany jest tylko przegląd
ekologiczny wraz z oceną skuteczności istniejących ekranów akustycznych (2016 r.).
Ruch na linii kolejowej nr 136 powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu
w Górażdżach i Gogolinie.

7

Przekroczenia te obejmują całą strefę opolską
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Poglądowa lokalizacja odcinków linii kolejowej 136 na tle województwa opolskiego (kolor czerwony –
przekroczenia) [52]

Jako zadanie naprawcze w programie przyjęto rewitalizację linii kolejowej na odcinkach
obejmujących między innymi strefy występowania przekroczeń dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku zgodnie z planami PKP-PLK S.A. (2019 r.).
W przypadku dróg wojewódzkich na obszarze gminy Gogolin badania hałasu
prowadzone są w jednym punkcie pomiarowym na drodze wojewódzkiej nr 409. Punkt
zlokalizowany jest w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej na terenie o zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. Pomiary hałasu w tym punkcie w 2013 r.
nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych w dzień, natomiast w nocy poziom
dopuszczalny został przekroczony o 0,4 dB [53].
Dla drogi wojewódzkiej nr 423 brak jest danych na temat poziomu hałasu
komunikacyjnego, ale, ze względu na przebieg tej drogi przez tereny zabudowane wsi
Chorula, Malnia, Obrowiec i miasta Gogolina, hałas ten jest z pewnością uciążliwy dla
mieszkańców wymienionych miejscowości.
Na obszarze gminy Gogolin badania poziomu hałasu prowadzone są lokalnie na
terenach i w sąsiedztwie największych zakładów, tj. cementowni w Choruli, zakładów
wapienniczych w Górażdżach i kopalni w Górażdżach i Kamieniu Śląskim. Z wyników
badań wynika, że wymienione zakłady nie powodują przekroczeń norm dopuszczalnego
poziomu hałasu.
Promieniowanie elektromagnetyczne
Z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego na obszarze gminy związane jest
promieniowanie niejonizujące (wysokiej częstotliwości), mające znaczny wpływ na
środowisko. Najbardziej szkodliwe źródła pól elektromagnetycznych to stacje
elektroenergetyczne wysokich napięć (GPZ) w Choruli i Górażdżach oraz linie
elektroenergetyczne 110 kV i 220 kV. Brak jest danych na temat zasięgu oddziaływania
ww. stacji i linii, nie utworzono też dla nich obszarów ograniczonego użytkowania. Na
podstawie badań empirycznych prowadzonych na innych liniach przyjmuje się, że
potencjalna strefa zasięgu oddziaływania dla linii 110 kV, wynosi 14,5 m, a dla linii
220 kV 26 m, mierząc od skrajnie położonych przewodów. W chwili obecnej na terenie
gminy nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości natężenia pól
elektromagnetycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach
przeznaczonych na pobyt ludzi.
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h) Zieleń8
MIASTO GOGOLIN
Roślinność potencjalna
Obszar Gogolina, w zależności od warunków glebowych, powinny porastać różnego
rodzaju zbiorowiska leśne (Matuszkiewicz red. 1991). W dolinie Odry potencjalną
roślinność stanowią niżowe nadrzeczne łęgi jesionowo-wiązowe w strefie zalewów
epizodycznych Ficario-Ulmetum minoris. W dolinach niewielkich strumieni w południowej
części gminy roślinnością potencjalną są łęgi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum. Na
pozostałym obszarze powinny dominować żyzne buczyny niżowe Galio odorati-Fagetum.
Miejscami w zachodniej części miasta roślinność potencjalną stanowią grądy
subkontynentalne Tiliocordatae-Carpinetum betuli w odmianie małopolskiej, formie
wyżynnej, serii żyznej. We wschodniej części Gogolina, miejscami roślinność potencjalną
stanowią grądy subkontynentalne Tilio cordatae-Carpinetum betuli w odmianie
małopolskiej, formie wyżynnej, serii ubogiej.
Roślinność rzeczywista
Roślinność rzeczywista Gogolina oraz jej bogactwo jest odzwierciedleniem bardzo dużej
ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku różnej żyzności gleb, warunków wodnych
i mikroklimatycznych. Znaczące zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło rozwój
wielu zbiorowiskom roślinnym zarówno naturalnym (m.in. leśne, zaroślowe, wodne,
szuwarowe), jak i półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne, ruderalne).
Dominującymi zbiorowiskami na tym terenie są zbiorowiska segetalne i łąkowe. Wczesne
osiedlenie się człowieka na tym terenie zmniejszyło, bowiem znacznie areał
występowania lasów wskutek wyrębu drzew i wzięcia ziemi pod uprawę rolną.


zbiorowiska wodne
Nieliczne stawy hodowlane, oczka wodne oraz strumienie i rowy melioracyjne stanowią
dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych na omawianym
terenie przez fitocenozy z klas Lemnetea minoris i Potametea. Zbiorowiska wodne w
zależności od warunków siedliskowych przedstawiają różne postacie organizacji – od
dobrze
wykształconych
fitocenoz,
skupiających
większość
gatunków
charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji.
Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem wodnym na terenie Gogolina jest zespół rzęsy
trójrowkowej Lemnetum trisulcae, który występuje często w różnego rodzaju płytkich
zbiornikach wodnych. W zbiorowisku tym dominuje najczęściej rzęsa drobna Lemna
minor. Nie mniej pospolity jest zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis
spotykany na rozproszonych stanowiskach w różnego rodzaju ciekach i zbiornikach
wodnych na obszarze całego miasta, szczególnie w jego południowej części. Rzadziej
spotykane są: zespół rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi, zespół wywłócznika
kłosowego Myriophylletum spicati i zespół rdestnicy pływającej Potametum natantis.


zbiorowiska szuwarowe i namuliskowe
Otoczenie zbiorników wodnych stanowią najczęściej różnego typu zbiorowiska
szuwarowe. Wśród szuwarów właściwych do najczęściej występujących należy szuwar
trzciny pospolitej Phragmitetum australis oraz szuwar pałki szerokolistnej Typhetum
latifoliae. Rzadziej spotykane są: zespół z dominacją strzałki wodnej SagitarioSparganietum emersi, zespół jeżogłówki gałęzistej Sparganietum erecti, zespół tataraku
Acoretum calami oraz zespół manny mielec Glycerietum maximae stwierdzone m.in. w
stawie koło Wygody. Nieco wyższe położenia w stosunku do siedlisk szuwaru
właściwego, zajmują szuwary wielkoturzycowe. Są to naturalne lub antropogeniczne
zbiorowiska wysokich roślin bagiennych, często wytwarzających pokłady tzw. torfu
turzycowego. Do najpospolitszych zbiorowisk tego typu należy zespół kosaćca żółtego
Iridetum pseudacori zajmującego strefy przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i

8
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wilgotne obniżenia terenu, zespół turzycy błotnej Caricetum acutiformis występujący
pospolicie w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także zespół turzycy
dzióbkowatej Caricetum rostratae, zespół turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis i zespół
turzycy sztywnej Caricetumgracilis. Największe powierzchnie zbiorowiska te tworzą w
południowej części Gogolina (okolice Wygody). Bardzo pospolitym zbiorowiskiem i
zajmującym znaczne powierzchnie wilgotnych terenów przybrzeżnych jest szuwar
mozgowy Phalaridetum arundinaceae. Na wysychających stawów wykształcają się
późnym latem i jesienią zbiorowiska terofitów mulistych brzegów wód i okresowo
zalewanych zagłębień. Najczęściej są to fitocenozy należące do zespołu z dominacją
uczepów Polygono-Bidentetum.


zbiorowiska łąkowe
Istotnym uzupełnieniem szaty roślinnej Gogolina są łąki położone w dolinie Odry w
południowo zachodniej i południowej jego części. Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem
najszybciej znikającymi z krajobrazu regionu typami łąk są łąki wilgotne. Wyróżniamy tu
kilka typów zbiorowisk, wśród których na uwagę zasługuje występujące w okolicach
Wygody zbiorowiska ziołoroślowe z dominacją wiązówki błotnej Filipendulo-Geranietum i
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum oraz zbiorowisko łąkowe z dominacją ostrożenia
warzywnego i rdestu wężownika Angelico-Cirsietum oleracei. Dosyć rzadko spotykane
jest tu również zbiorowisko łąk wilgotnych należące do zespołu ostrożenia łąkowego
Cirsietum rivularis. Najczęściej tworzy ono małe powierzchniowo fitocenozy w miejscach
podmokłych. Gatunkiem dominującym w płatach jest ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare.
Charakterystyczna fizjonomia tego zbiorowiska, zwłaszcza podczas kwitnienia ostrożenia
łąkowego, dobrze wyodrębnia go spośród innych zbiorowisk łąkowych. W Polsce zespół
ostrożenia łąkowego ma cechy zbiorowiska o zasięgu borealno-górskim. Należy on do
typowych zbiorowisk antropogenicznych, zajmując siedliska łęgowe lub olsowe. Jego
występowanie wymaga stałej ingerencji człowieka. Zaprzestanie wykaszania jego płatów
powoduje najczęściej znaczne zubożenie składu florystycznego. Nienawożone fragmenty
trzęślicowych łąk zmiennowilgotnych koszone jeden raz w roku, najczęściej pod koniec
lata lub w jesieni, na ściółkę dla bydła, w ostatnich latach w związku ze zmieniającym się
sposobem zagospodarowania w szybkim tempie na terenie Gogolina ograniczają swą
powierzchnię do niewielkich, często zubożonych i kadłubowych płatów, do których należy
ubogi pod względem florystycznym zespół z dominacją sitów Junco-Molinietum.
W lokalnych zagłębieniach kompleksów łąkowych, na zabagnionych glebach glejowych
występuje dosyć pospolicie zespół sitowia leśnego Scirpetum silvatici. Na wyższych
terasach zanotowano także płaty łąk wyczyńcowych Alopecuretumpratensis i łąk
owsicowych Lolio-Cynosuretum służących najczęściej jako pastwiska. Pospolite na
terenie Gogolina są natomiast tzw. zespoły dywanowe porastające miejsca intensywnie
wydeptywane, w tym nawet szczeliny chodników. Budują je pospolite rośliny odporne na
uszkodzenia mechaniczne, takie jak babka zwyczajna Plantago major, wiechlina roczna
Poa annua czy rdest ptasi Polygonum aviculare. Na zasobnych w azot wilgotnych
glebach w nieckach zbiorników wodnych, w miejscach okresowo zalewanych rozwijają
się murawy zalewowe z charakterystycznym pięciornikiem gęsim Potentilla anserina i
rozłogowym Potentilla repens, sitem ścieśnionym Juncus compressus i tojeścią
rozesłaną Lysimachia nummularia.


zbiorowiska segetalne i synantropijne
Dosyć pospolite w Gogolinie są zespoły roślinne użytków rolnych, zarówno upraw
zbożowych jak i okopowych. Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin
zbożowych (rząd Centauretalia cyani) oraz okopowych (rząd Polygono-Chenopodietalia)
zajmują miejscami duże powierzchnie i stanowią bardzo ważny element krajobrazu. Na
obszarze Gogolina do acidofilnego związku Aperion spicae-venti należy wykształcony na
ubogich glebach piaszczystych zespół chłodka drobnego Arnoserido-Scleranthetum oraz
rozwinięte na żyźniejszych glebach gliniasto-piaszczystych zespoły: zespół maka
piaskowego Papaveretum argemones oraz zespół wyki czteronasiennej Vicietum
tetraspermae. Najczęściej spotykanym zespołem upraw zbożowych jest zespół maka
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piaskowego Papaveretum argemones, który wykształca się w postaci typowej na
powierzchniach gruntów ornych gminy. Natomiast zespoły wyki czteronasiennej i chłodka
drobnego są rzadko występującymi asocjacjami na obszarze gminy, a ich
fragmentarycznie wykształcone fitocenozy przedstawiają zubożałe postaci. Zbiorowiska
upraw okopowych reprezentujące acidofilny związek Panico-Setarion wykształcają się na
uboższych i średnio żyznych piaskach gliniastych, a ich znamienną cechą jest stały
udział grupy acidofilnych gatunków piaszczystych siedlisk. Na terenie miasta odnotowano
należący do omawianego związku zespół chwastnicy jednostronnej i włośnicy sinej
Echinochloo-Setarietum, wykształcany stosunkowo często na mniej kwaśnych,
piaszczystych i gliniasto-piaszczystych glebach oraz rzadziej zespół palusznika
nitkowatego Digitarietumischaemi – na najuboższych, piaszczystych, kwaśnych i suchych
glebach. Natomiast zespół z dominacją żółtlicy drobnokwiatowej Galinsogo-Setarietum
należący do neutrofilnego związku Polygono-Chenopodion przywiązany do bogatych w
azot, żyznych i optymalnie wilgotnych gleb próchnicznych, na terenie Gogolina rozwija
się stosunkowo często w uprawach okopowych sąsiadujących z ogrodami
przydomowymi. Oprócz fitocenoz polnych wykazujących wyraźną odrębność florystyczną
i ekologiczną odnotowano na badanym obszarze interesujące ugrupowanie roślinne
charakterystyczne dla związku Caucalidion lappulae z zestawem ciepłolubnych i
kalcyfilnych gatunków.
Pozostałe zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym z klas Stellarietea
mediae, Artemisietea vulgaris i Epilobietea angustifolii są na tym terenie bogato
reprezentowane. Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez człowieka, tj.
terenami zabudowanymi, zrębami leśnymi, okrajkami i miejscami wydeptywanymi.
Najczęściej w zbiorowiskach tych brak jest gatunków rzadkich i chronionych.


zbiorowiska muraw i okrajków
Grupa zbiorowisk muraw napiaskowych reprezentowana jest na obszarze Gogolina przez
zespoły z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis. Należy do nich
subatlantycki zespół szczotlichy siwej Spergulo vernalis-Corynephoretum, zespół
goździka kropkowanego Diantho-Armerietum elongatae oraz zespół z dominacją
połonicznika nagiego Sclerantho-Herniaretum glabrae. Płaty tych zespołów występują
bardzo rzadko w miejscach piaszczystych, pastwiskach i nieużytkach.
Na terenie nieczynnych kamieniołomów oraz na sąsiadujących z nimi nieużytkach o
południowej wystawie w północno-wschodniej części Gogolina występują zbiorowiska
ciepłolubnych muraw o charakterze stepowym z klasy Fesuco-Brometea. Występują tu
dwa zespoły murawowe: zbiorowisko z dominacją kostrzewy bruzdkowanej i strzęplicy
nadobnej Koelerio-Fesucetum rupicolae, w którym dominuje kostrzewa bruzdkowana
Festuc arupicola oraz fragmentarycznie wykształcony zespół miłka i kłosownicy
pierzastej Adonido-Brachypodietum pinnati. Dominuje w nich najczęściej rajgras
zwyczajny Arrhenatherum elatius, kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum,
trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, z mniejszym udziałem cieciorki pstrej
Coronilla varia, dziewięćsiła pospolitego Carlina vulgaris, rozchodnika ostrego Sedum
acre, rozchodnika wielkiego Sedum maximum i in.
W strefie kontaktowej różnych typów biocenoz leśnych i zadrzewieniowych wykształcają
się zbiorowiska okrajkowe. W ich skład wchodzą światłolubne gatunki, takie jak rzepik
pospolity Agrimonia eupatoria, gorysz siny Peucedanum cervariaczy bodziszek krwisty
Geranium sanguineum. Zbiorowiska te występują dosyć rzadko na rozpatrywanym
obszarze.


zbiorowiska zaroślowe i leśne
Do zbiorowisk zaroślowych na omawianym terenie należą zarośla tarniny RhamnoCornetum sanguinei występujące dosyć często na skrajach zadrzewień, miedzach
i obrzeżach dróg polnych. Dosyć często na tym terenie spotykany jest zespół zarośli
ligustru i tarniny Pruno-Ligustretum, występujący na obrzeżach kamieniołomów, skrajach
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lasów i na miedzach. W południowej części Gogolina, na podmokłych łąkach i
nieużytkach, na niewielkich powierzchniach, wykształciły się łozowiska z przewagą
wierzby szarej Salix cinerea i wierzby pięciopręcikowej Salix pentandra – Salicetum
pentadro-cinereae.
Na obszarze Gogolina, cechującego się stosunkowo małą lesistością, występuje niewiele
zbiorowisk leśnych. W dolinach strumieni i nad brzegami zbiorników wodnych w
południowej części Gogolina niewielkie płaty tworzy łęg jesionowo-olszowy FraxinoAlnetum, w którego drzewostanie dominuje olsza czarna Alnus glutinosa. Lasy o
charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmują na omawianym terenie
większe powierzchnie. Występują m.in. w okolicach Karłubca i Wygody. Są to jednak
zazwyczaj zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądów lub
buczyn, które mają niewielką wartość przyrodniczą. W bardzo ubogim pod względem
florystycznym runie tych lasów dominują różne gatunki jeżyn Rubus sp. oraz trzcinnik
piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się w partiach
nadmiernie prześwietlonych.
Lasy zajmują powierzchnię ok. 3,5 tys. ha, co stanowi 35 % powierzchni gminy. Tworzą
jeden zwarty kompleks (około 2000 ha) w północnej części gminy (Chorula – Górażdże)
oraz dwa mniejsze kompleksy: na wschód od Kamienia Śląskiego i na zboczach Góry
Szpica.
Struktura własnościowa lasów przedstawia się następująco:
 prywatne (osoby fizyczne)
 RSP
 były PFZ
 PGL - Lasy Państwowe
w tym
● lasy ochronne
● rezerwat
 inne (spółki, stowarzyszenia, w tym gminne)
-

132 ha,
5 ha,
51 ha,
3170 ha,
296 ha,
14 ha,
143 ha.

Administracyjnie lasy PGL – Lasy Państwowe należą do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie,
obręb Kamień Śląski.
Z wyłączeniem lasów ochronnych, które stanowią około 8 % powierzchni leśnej, lasy
w gminie należą do grupy lasów produkcyjnych. W gospodarce leśnej stosuje się rębnię
zupełną o szerokości do 80 m z 3–5 letnim nawrotem cięć. Powierzchnie zrębowe
odnawiane są głównie sosną z sadzenia.
Stan sanitarny lasów nie budzi specjalnych zastrzeżeń – drzewostan zaliczany jest
przeważnie do I strefy uszkodzeń. Usuwanie posuszu i wywóz prowadzone są na
bieżąco (informacja z Nadleśnictwa Strzelce Opolskie). Ze względu na duże
zanieczyszczenie powietrza i gleb wprowadza się gatunki odporne, tj. sosna czarna,
gatunki liściaste: dąb, buk, olsza, jesion.
GMINA GOGOLIN
Roślinność potencjalna
Obszar gminy Gogolin, w zależności od warunków glebowych, powinny porastać różnego
rodzaju zbiorowiska leśne (Matuszkiewicz red. 1991). W dolinie Odry potencjalną
roślinność stanowią niżowe nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe w strefie zalewów
periodycznych (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Salicetum triandro-viminalis)
oraz niżowe nadrzeczne łęgi jesionowo-wiązowe w strefie zalewów epizodycznych
Ficario-Ulmetum minoris. W dolinach niewielkich strumieni w południowej części gminy
roślinnością potencjalną są łęgi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum. Na pozostałym
obszarze powinny dominować żyzne buczyny niżowe Galio odorati-Fagetum. Miejscami
w zachodniej części gminy roślinność potencjalną stanowią grądy subkontynentalne Tilio
cordatae-Carpinetum betuli w odmianie małopolskiej, formie wyżynnej, serii żyznej oraz
kontynentalne bory mieszane Querco roboris-Pinetum i suboceaniczne bory świeże
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Leucobryo-Pinetum. We wschodniej jej części miejscami roślinność potencjalną stanowią
grądy subkontynentalneTilio cordatae-Carpinetum betuli w odmianie małopolskiej, formie
wyżynnej, serii ubogiej.
Roślinność rzeczywista
Roślinność rzeczywista gminy Gogolin oraz jej bogactwo jest odzwierciedleniem bardzo
dużej ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku różnej żyzności gleb, warunków
wodnych i mikroklimatycznych. Znaczące zróżnicowanie warunków edaficznych
umożliwiło rozwój wielu zbiorowiskom roślinnym zarówno naturalnym (m.in. leśne,
zaroślowe, wodne, szuwarowe), jak i półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe,
polne, ruderalne). Dominującymi zbiorowiskami na tym terenie są zbiorowiska leśne oraz
segetalne i łąkowe. Wczesne osiedlenie się człowieka na tym terenie zmniejszyło,
bowiem znacznie areał występowania lasów wskutek wyrębu drzew i wzięcia ziemi pod
uprawę rolną.


zbiorowiska wodne
Odra ze starorzeczami, żwirownie, nieliczne stawy hodowlane oraz strumienie i rowy
melioracyjne stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych,
reprezentowanych na omawianym terenie przez fitocenozy z klas Lemnetea minoris i
Potametea. Zbiorowiska wodne w zależności od warunków siedliskowych przedstawiają
różne postacie organizacji – od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających
większość gatunków charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do
identyfikacji.
Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem wodnym na terenie gminy Gogolin jest zespół
rzęsy trójrowkowej Lemnetum trisulcae, który występuje często w różnego rodzaju
płytkich zbiornikach wodnych. W zbiorowisku tym dominuje najczęściej rzęsa drobna
Lemna minor. Niemniej pospolity jest zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum
canadensis spotykany na rozproszonych stanowiskach w różnego rodzaju ciekach i
zbiornikach wodnych na obszarze całej gminy, szczególnie w jej południowej części.
Rzadziej spotykane są: zespół rdestnicy grzebieniastej Potamogetonetum pectinati,
zespół rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi, zespół wywłócznika kłosowego
Myriophylletum spicati, zespół rdestnicy pływającej Potametum natantis oraz jeden z
najpiękniejszych zespołów roślin pływających, czyli zespół „lilii wodnych” NupharoNympheetum albae budowany na tym terenie najczęściej przez pospolitszego grążela
żółtego Nuphar lutea.


zbiorowiska szuwarowe i namuliskowe
Otoczenie zbiorników wodnych stanowią najczęściej różnego typu zbiorowiska
szuwarowe. Wśród szuwarów właściwych do najczęściej występujących należy szuwar
trzciny pospolitej Phragmitetum australis, szuwar pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae
oraz szuwar ponikła błotngo Eleocharitetum palustris. Rzadziej spotykane są: zespół z
dominacją strzałki wodnej Sagitario-Sparganietum emersi, zespół jeżogłówki gałęzistej
Sparganietum erecti, zespół tataraku Acoretum calami, zespół rzepichy ziemnowodnej i
kropidła wodnego Oenantho-Roripetum oraz zespół manny mielec Glycerietum maximae
stwierdzone m.in. w stawach, żwirowniach i starorzeczach Odry koło Obrowca i Choruli.
Nieco wyższe położenia w stosunku do siedlisk szuwaru właściwego, zajmują szuwary
wielkoturzycowe. Są to naturalne lub antropogeniczne zbiorowiska wysokich roślin
bagiennych, często wytwarzających pokłady tzw. torfu turzycowego. Do najpospolitszych
zbiorowisk tego typu należy zespół kosaćca żółtego Iridetum pseudacori zajmującego
strefy przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i wilgotne obniżenia terenu na całym
terenie gminy, zespół turzycy błotnej Caricetum acutiformis występujący pospolicie
w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także zespół turzycy dzióbkowatej
Caricetum rostratae, zespół turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis i zespół turzycy
sztywnej Caricetum gracilis. Bardzo pospolitym zbiorowiskiem i zajmującym znaczne
powierzchnie wilgotnych terenów przybrzeżnych jest szuwar mozgowy Phalaridetum
arundinaceae. Na wysychających brzegach Odry i jej starorzeczy oraz stawów
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wykształcają się późnym latem i jesienią zbiorowiska terofitów mulistych brzegów wód i
okresowo zalewanych zagłębień. Najczęściej są to fitocenozy należące do zespołu z
dominacją uczepów Polygono-Bidentetum.


zbiorowiska łąkowe
Istotnym uzupełnieniem szaty roślinnej gminy Gogolin są łąki położone w dolinie Odry
w zachodniej i południowej jej części. Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem najszybciej
znikającymi z krajobrazu regionu typami łąk są łąki wilgotne. Wyróżniamy tu kilka typów
zbiorowisk, wśród których na uwagę zasługuje występujące w okolicach Obrowca
zbiorowiska ziołoroślowe z dominacją wiązówki błotnej Filipendulo-Geranietum i
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum oraz zbiorowisko łąkowe z dominacją ostrożenia
warzywnego i rdestu wężownika Angelico-Cirsietum oleracei. Dosyć rzadko spotykane
jest tu również zbiorowisko łąk wilgotnych należące do zespołu ostrożenia łąkowego
Cirsietum rivularis. Najczęściej tworzy ono małe powierzchniowo fitocenozy w miejscach
podmokłych. Gatunkiem dominującym w płatach jest ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare.
Charakterystyczna fizjonomia tego zbiorowiska, zwłaszcza podczas kwitnienia ostrożenia
łąkowego, dobrze wyodrębnia go spośród innych zbiorowisk łąkowych. W Polsce zespół
ostrożenia łąkowego ma cechy zbiorowiska o zasięgu borealno-górskim. Należy on do
typowych zbiorowisk antropogenicznych, zajmując siedliska łęgowe lub olsowe. Jego
występowanie wymaga stałej ingerencji człowieka. Zaprzestanie wykaszania jego płatów
powoduje najczęściej znaczne zubożenie składu florystycznego. Nienawożone fragmenty
trzęślicowych łąk zmiennowilgotnych koszone raz w roku, najczęściej pod koniec lata lub
w jesieni, na ściółkę dla bydła, w ostatnich latach w związku ze zmieniającym się
sposobem zagospodarowania w szybkim tempie na terenie gminy Gogolin ograniczają
swą powierzchnię do niewielkich, często zubożonych i kadłubowych płatów, do których
należy ubogi pod względem florystycznym zespół z dominacją sitów Junco-Molinietum.
W lokalnych zagłębieniach kompleksów łąkowych, na zabagnionych glebach glejowych
występuje dosyć pospolicie zespół sitowia leśnego Scirpetum silvatici. Na wyższych
terasach zanotowano także płaty łąk wyczyńcowych Alopecuretum pratensis i łąk
owsicowych Lolio-Cynosuretum służących najczęściej jako pastwiska. Pospolite w gminie
są natomiast tzw. zespoły dywanowe porastające miejsca intensywnie wydeptywane, w
tym nawet szczeliny chodników. Budują je pospolite rośliny odporne na uszkodzenia
mechaniczne, takie jak babka zwyczajna Plantago major, wiechlina roczna Poa annua
czy rdest ptasi Polygonum aviculare. Na zasobnych w azot wilgotnych glebach w dolinie
Odry i nieckach zbiorników wodnych, w miejscach okresowo zalewanych rozwijają się
murawy zalewowe z charakterystycznym pięciornikiem gęsim Potentilla anserina i
rozłogowym Potentilla repens, sitem ścieśnionym Juncus compressus i tojeścią rozesłaną
Lysimachia nummularia.


zbiorowiska segetalne i synantropijne
Dosyć pospolite w gminie Gogolin są zespoły roślinne użytków rolnych, zarówno upraw
zbożowych jak i okopowych. Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin
zbożowych (rząd Centauretaliacyani) oraz okopowych (rząd Polygono-Chenopodietalia)
zajmują miejscami duże powierzchnie i stanowią bardzo ważny element krajobrazu,
szczególnie w centralnej i południowej części gminy. Na obszarze gminy do acidofilnego
związku Aperionspicae-venti należy wykształcony na ubogich glebach piaszczystych
zespół chłodka drobnego Arnoserido-Scleranthetum oraz rozwinięte na żyźniejszych
glebach gliniasto-piaszczystych zespoły: zespół maka piaskowego Papaveretum
argemones oraz zespół wyki czteronasiennej Vicietum tetraspermae. Najczęściej
spotykanym zespołem upraw zbożowych jest zespół maka piaskowego Papaveretum
argemones, który wykształca się w postaci typowej na powierzchniach gruntów ornych
gminy. Natomiast zespoły wyki czteronasiennej i chłodka drobnego są rzadko
występującymi asocjacjami na tym obszarze, a ich fragmentarycznie wykształcone
fitocenozy przedstawiają zubożałe postaci. Zbiorowiska upraw okopowych
reprezentujące acidofilny związek Panico-Setarion wykształcają się na uboższych i
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średnio żyznych piaskach gliniastych, a ich znamienną cechą jest stały udział grupy
acidofilnych gatunków piaszczystych siedlisk. Na terenie gminy odnotowano należący do
omawianego związku zespół chwastnicy jednostronnej i włośnicy sinej EchinochlooSetarietum, wykształcany stosunkowo często na mniej kwaśnych, piaszczystych i
gliniasto-piaszczystych glebach oraz rzadziej zespół palusznika nitkowatego Digitarietum
ischaem, i na najuboższych, piaszczystych, kwaśnych i suchych glebach. Natomiast
zespół z dominacją żółtlicy drobnokwiatowej Galinsogo-Setarietum należący do
neutrofilnego związku Polygono-Chenopodion przywiązany do bogatych w azot, żyznych
i optymalnie wilgotnych gleb próchnicznych, na terenie gminy rozwija się stosunkowo
często w uprawach okopowych sąsiadujących z ogrodami przydomowymi. Oprócz
fitocenoz polnych wykazujących wyraźną odrębność florystyczną i ekologiczną
odnotowano na badanym obszarze interesujące ugrupowanie roślinne charakterystyczne
dla związku Caucalidion lappulae z zestawem ciepłolubnych i kalcyfilnych gatunków.
Zbiorowisko to zarejestrowano w uprawach zbożowych znajdujących się w okolicach
Malni.
Pozostałe zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym z klas Stellarietea
mediae, Artemisietea vulgaris i Epilobietea angustifolii są na tym terenie bogato
reprezentowane. Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez człowieka, tj.
terenami zabudowanymi, zrębami leśnymi, okrajkami i miejscami wydeptywanymi.
Najczęściej w zbiorowiskach tych brak jest gatunków rzadkich i chronionych.


zbiorowiska muraw i okrajków
Grupa zbiorowisk muraw napiaskowych reprezentowana jest na obszarze gminy Gogolin
przez zespoły z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis. Należy do nich
subatlantycki zespół szczotlichy siwej Spergulo vernalis-Corynephoretum, zespół
goździka kropkowanego Diantho-Armerietum elongatae oraz zespół z dominacją
połonicznika nagiego Sclerantho-Herniaretum glabrae. Płaty tych zespołów występują
bardzo rzadko w miejscach piaszczystych, pastwiskach i nieużytkach na terenie całej
gminy, głównie jednak w północnej jej części.
Na południowym zboczu nieczynnego kamieniołomu koło Kamienia Śląskiego
stwierdzono występowanie bardzo rzadkiego na Śląsku Opolskim zbiorowiska
naskalnego należącego do zespołu zachyłki Roberta Gymnocarpietum robertiani. Zespół
ten wykształca się na nieco wilgotnych i zacienionych piargach i rumowiskach
wapiennych.
Na terenie nieczynnych kamieniołomów oraz na nieużytkach o południowej wystawie
w okolicach Kamienia Śląskiego, Malni, Choruli, Górażdży i Kamionka występują
zbiorowiska ciepłolubnych muraw o charakterze stepowym z klasy Fesuco-Brometea.
Występują tu dwa zespoły murawowe: zbiorowisko z dominacją kostrzewy bruzdkowanej
i strzęplicy nadobnej Koelerio-Fesucetum rupicolae, w którym dominuje kostrzewa
bruzdkowana Festuca rupicola oraz fragmentarycznie wykształcony zespół miłka i
kłosownicy pierzastej Adonido-Brachypodietum pinnati. Dominuje w nich najczęściej
rajgras zwyczajny Arrhenatherum elatius, kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum,
trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, z mniejszym udziałem cieciorki pstrej
Coronilla varia, dziewięćsiła bezłodygowego Carlina acaulis, dziewięćsiła pospolitego
Carlina vulgaris, rozchodnika ostrego Sedum acre, rozchodnika wielkiego Sedum
maximum i in.
W strefie kontaktowej różnych typów biocenoz leśnych i zadrzewieniowych wykształcają
się zbiorowiska okrajkowe. W ich skład wchodzą światłolubne gatunki, takie jak rzepik
pospolity Agrimoniaeupatoria, gorysz siny Peucedanumcervaria, wyka leśna
Viciasylvatica czy bodziszek krwisty Geranium sanguineum. Zbiorowiska te występują
dosyć rzadko na całym rozpatrywanym obszarze, przy czym dobrze rozwinięte
stwierdzono w okolicach Kamienia Śląskiego.
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zbiorowiska zaroślowe i leśne
Do zbiorowisk zaroślowych na omawianym terenie należą zarośla tarniny RhamnoCornetum sanguinei występujące dosyć często na skrajach zadrzewień, miedzach
i obrzeżach dróg polnych. Dosyć często na tym terenie spotykany jest zespół zarośli
ligustru i tarniny Pruno-Ligustretum, występujący na obrzeżach kamieniołomów, skrajach
lasów i na miedzach. W południowej części gminy, na podmokłych nieużytkach, na
niewielkich powierzchniach, wykształciły się łozowiska z przewagą wierzby szarej Salix
cinerea i wierzby pięciopręcikowej Salix pentandra – Salicetum pentadro-cinereae.
Na obszarze gminy Gogolin, cechującej się dosyć dużą lesistością, występuje większość
zbiorowisk leśnych, charakterystycznych dla terenów wyżynnych i nizinnych. Wśród
lasów liściastych wiodącą rolę odgrywają żyzne buczyny niżowe Galio odorati-Fagetum
spotykane w okolicach Kamienia Śląskiego i Górażdży. Najlepiej wykształcone płaty tego
zespołu znajdują się na terenie rezerwatu „Kamień Śląski”. Pozostałe fitocenozy są
najczęściej zbiorowiskami zubożałymi pod względem florystycznym i fragmentarycznie
wykształcone. Miedzy Kamieniem Śląskim i Górażdżami stwierdzono niewielki
powierzchniowo płat bardzo rzadkiej na Śląsku Opolskim ciepłolubnej buczyny
storczykowej ze związku Cephalanthero-Fagion. W okolicach Obrowca i Górażdży
występują miejscami na niewielkich powierzchniach grądy subkontynentalne Tilio
cordatae-Carpinetum betuli. W większości przypadków są to również zbiorowiska
zubożałe pod względem florystycznym, fragmentarycznie wykształcone i pozbawione
gatunków charakterystycznych. Miejscami spotykane są płaty zbiorowisk przejściowych
miedzy buczynami i grądami, w których prócz buka dominuje dąb szypułkowy Quercus
robur i grab zwyczajny Carpinus betulus. Bardzo często, szczególnie w dolinie Odry, ich
pochodzenie związane jest z sukcesją łęgów wywołaną zmianami stosunków wodnych.
Spotkać w nich można pomnikowe okazałe drzewa dębów szypułkowych Quercus robur.
Są to pozostałości po występujących tu dawniej pierwotnych lasach łęgowych.
W dolinach strumieni i nad brzegami zbiorników wodnych w południowej części gminy
występuje łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum, w którego drzewostanie dominuje
olsza czarna Alnus glutinosa.
Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmują na omawianym
terenie również znaczne powierzchnie. W wielu miejscach, zwłaszcza w oddziałach
leśnych ze starszym drzewostanem położonym na wydmach w północno zachodniej
części gminy, występują dobrze wykształcone suboceaniczne bory świeże LeucobryoPinetum z licznymi gatunkami borowymi w runie oraz już na znacznie mniejszych
powierzchniach kontynentalne bory mieszane Querco roboris-Pinetum. Często jednak
spotykane są tu zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach
grądów lub buczyn, które mają niewielką wartość przyrodniczą. W bardzo ubogim pod
względem florystycznym runie tych lasów dominują różne gatunki jeżyn Rubus sp. oraz
trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się w partiach
nadmiernie prześwietlonych. Spotykane są na całym obszarze gminy.
OBSZARY CENNE POD WZGLĘDEM FLORYSTYCZNYM
Do najcenniejszych obszarów występowanie flory należą:
na terenie miasta Gogolina:
podmokłe łąki na południe od Gogolina (tzw. Bagno),



na pozostałym terenie gminy:
buczyny, w tym buczyna storczykowa, między Kamieniem Śląskim
Górażdżami,
 murawy kserotermiczne na południowy wschód od Malni,
 murawy kserotermiczne na zachód od lotniska w Kamieniu Śląskim.


i
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Świat zwierząt
Świat zwierząt w na obszarze miasta i gminy Gogolin jest równie bogaty jak szata
roślinna. Obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele gatunków chronionych oraz
rzadkich skali kraju. Część z nich znalazła się na światowej liście zagrożonych gatunków
(skrót Ś) (IUCN 2002), „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”
(Głowaciński red. 2002) – (skrót PL) i czerwonej liście kręgowców województwa
opolskiego (Hebda i in. 2004). W czerwonej księdze i na listach zwierzęta podzielono w
zależności od stopnia zagrożenia, na 5 kategorii: Ex – wymarłe, E – ginące, V –
narażone na wymarcie, R – rzadkie oraz I – o nieznanym zagrożeniu. Na liście wojewódzkiej natomiast stopnie zagrożenia gatunków podano w postaci nowych symboli literowych, wyróżniając w ten sposób 7 kategorii zagrożenia (Głowaciński 1997). Są to: RE
– wymarłe w regionie, CR – krytycznie zagrożone, EN – zagrożone, VU – narażone, LC –
niższego ryzyka, NT – bliski zagrożeniu. Po opisie zagrożenia, podano w nawiasie charakter występowania danego gatunku w 2 i 3 załączniku Konwencji Berneńskiej (KB), w 1
załączniku Dyrektywy Ptasiej (DP) i 2 oraz 4 załączniku Dyrektywy Siedliskowej (DS).
MIASTO GOGOLIN
Bezkręgowce
Występują tu rzadkie i chronione gatunki owadów. Do objętych ochroną a stosunkowo
często spotykanych na tym terenie należą biegacze: ogrodowy Carabus arvensis,
wręgaty Carabus cancellatus, złocisty Carabus nitensi granulowaty Carabus granulatus.
Na ciepłolubnych murawach i w nieczynnych kamieniołomach występują licznie rzadkie i
interesujące, mniej znane, gatunki motyli, m.in. modraszek malczyk Cupido minimus,
modraszek argus Plebejus argus, modarszek korydon P. coridon, dostojka dia Boloriadia,
powszelatek brunatek Erynnis tages.
Z gromady mięczaków na tym obszarze występuje tylko jeden gatunek chroniony –
ślimak winniczek Helix pomatia. Na terenie Gogolina spotykany jest dosyć rzadko w
miejscach cienistych. W oczkach wodnych, a nawet płytkich, okresowo wysychających
zbiornikach wodnych znaleziono ślimaki żyworódki Viviparus sp., o spiralnie
wyciągniętych wierzchołkach muszli. Bardzo licznie na terenie kamieniołomów występuje
inny gatunek mięczaka – ciepłolubny ślimak przydrożny Helicella obvia.
Kręgowce
Płazy Amphibia
W Polsce wszystkie gatunki płazów podlegają ochronie. Na terenie Gogolina stwierdzono
występowanie 7 gatunków:
 traszka zwyczajna Triturus vulgaris
 żaba wodna Rana esculenta
 żaba jeziorkowa Rana lessonae
 żaba trawna Rana temporaria
 ropucha szara Bufo bufo
 ropucha zielona Bufo viridis
 rzekotka drzewna Hyla arborea (KB-2, DS-4)
Wszystkie te gatunki płazów spotyka się w zbiornikach wodnych oraz większych rowach
melioracyjnych, gdzie przystępują one do rozrodu.
Gady Reptilia
W Polsce wszystkie gatunki gadów podlegają ochronie. Na terenie Gogolina stwierdzono
występowanie 6 gatunków:
 jaszczurka zwinka Lacertaagilis
 jaszczurka żyworodna Lacertavivipara
 padalec Anguis fragilis
 gniewosz plamisty Coronella austriaca
 żmija zygzakowata Vipera berus
 zaskroniec Natrix natrix
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Na szczególną uwagę zasługuje gniewosz plamisty Coronella austriaca (PL-VU, O-CR,
KB-2), który został stwierdzony w kamieniołomie na północny wschód od Gogolina.
Ptaki Aves
Z wielu gatunków ptaków lęgowych, spotykanych na tym terenie, do najbardziej
interesujących zaliczyć derkacza Crex crex (Ś-VU, PL-DD, O-LC, KB-2, DP-1), który jest
zagrożony w skali światowej. Występuje on na podmokłych łąkach na południe od
Gogolina. Na suchych murawach, nieużytkach oraz w kamieniołomach występuje lerka
Lullula arborea (KB-3, DP-1), świergotek polny Anthus campestris (O-LC, KB-2, DP-1),
jarzębatka Sylvia nisoria (KB-2, DP-1), gąsiorek Lanius collurio (KB-2, DP-1), ortolan
Emberiza hortulana (KB-3, DP-1), kląskawka Saxicola torquata, pokląskwa Saxicola
ruberta i białożytka Oenanthe oenathe. Nad brzegami zbiorników wodnych i w większych
kompleksach trzcinowisk lęgnie się rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus oraz
świerszczak Locustella naevia.
Ssaki Mammalia
Na terenie Gogolina stwierdzono występowanie przedstawicieli 6 rzędów ssaków. Rząd
owadożernych reprezentuje chroniony kret Talpa europaea i jeż zachodni Erinaceus
europaeus, występujące na całym obszarze miasta oraz ryjówka aksamitna Sorex
araneus, zamieszkująca wilgotne środowiska leśne i zaroślowe. Do rzędu drapieżnych
zaliczają się takie gatunki jak: lis Vulpes vulpes oraz kuna leśna Martes martes.
Wszystkie te gatunki są drapieżnikami i wywierają znaczący wpływ na populacje innych
grup zwierząt: ptaków i drobnych ssaków. Rząd zającokształtnych reprezentuje tylko
jeden gatunek – zając szarak Lepus capensis, którego coraz rzadziej spotyka się w
krajobrazie otwartym. Najliczniejszym w gatunki rzędem są gryzonie. W lasach spotyka
się takie gatunki jak nornica ruda Clethrionomys glareolus, czy mysz leśna Apodemus
flavicollis. W suchych środowiskach spotkać można mysz polną Apodemus agrarius. Dzik
Sus scrofa, jeleń Cervus elaphus i sarna Capreolus capreolus należą do
parzystokopytnych. Gatunki te spotyka się na obszarach leśnych, na ogół nielicznie.
Występują tu również gatunki nietoperzy, z których najczęściej spotykanymi są: gacek
brunatny Plecotus auritus i mopek Barbastella barbastellus (PL-DD, Ś-VU, O-VU, KB-2,
DS-2,4), który ma najciemniejsze ubarwienie ze wszystkich naszych nietoperzy.
GMINA GOGOLIN
Bezkręgowce
Występują tu rzadkie i chronione gatunki owadów. Do objętych ochroną a stosunkowo
często spotykanych na tym terenie należą biegacze: ogrodowy Carabus arvensis,
wręgaty Carabus cancellatus, złocisty Carabus nitens i granulowaty Carabus granulatus.
Na ciepłolubnych murawach i w nieczynnych kamieniołomach występują licznie rzadkie
i interesujące, mniej znane, gatunki motyli, m.in. czerwończyk nieparek Lycaena dispar
(Ś-NT, PL-LC, KB-2, DS-2,4), modraszek malczyk Cupido minimus, modraszek argus
Plebejus argus, modarszek korydon P. coridon, dostojka dia Boloria dia, powszelatek
brunatek Erynnist ages.
Z gromady mięczaków na tym obszarze występuje tylko jeden gatunek chroniony –
ślimak winniczek Helixpomatia. Na badanym terenie spotykany jest dosyć rzadko w
miejscach cienistych. W oczkach wodnych, a nawet płytkich, okresowo wysychających
zbiornikach wodnych znaleziono ślimaki żyworódki Viviparus sp., o spiralnie
wyciągniętych wierzchołkach muszli. Bardzo licznie na terenie kamieniołomów występuje
inny gatunek mięczaka – ciepłolubny ślimak przydrożny Helicella obvia. W okresie lata,
łatwo zauważalnym rzędem owadów są ważki Odonata. Nad licznymi zbiornikami i
oczkami wodnymi unoszą się stada tych owadów, reprezentowane m.in. przez
świtezianki, pałątki i żagnice, w tym chronioną żagnicę zieloną Aeschna viridis.
Kręgowce
Ryby Pisces
W Odrze w rozproszeniu spotykany jest chroniony śliz Barbatula barbatula.
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Płazy Amphibia
W Polsce wszystkie gatunki płazów podlegają ochronie. Na terenie gminy Gogolin
stwierdzono występowanie 7 gatunków:
 traszka zwyczajna Triturus vulgaris
 żaba wodna Rana esculenta
 żaba jeziorkowa Rana lessonae
 żaba trawna Rana temporaria
 ropucha szara Bufo bufo
 ropucha zielona Bufo viridis
 rzekotka drzewna Hyla arborea(KB-2, DS-4)
Wszystkie te gatunki płazów spotyka się w zbiornikach wodnych oraz większych rowach
melioracyjnych, gdzie przystępują one do rozrodu.
Gady Reptilia
W Polsce wszystkie gatunki gadów podlegają ochronie. Na terenie gminy Gogolin
stwierdzono występowanie 6 gatunków:
 jaszczurka zwinka Lacerta agilis
 jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara
 padalec Anguis fragilis
 gniewosz plamisty Coronella austriaca
 żmija zygzakowata Vipera berus
 zaskroniec Natrix natrix
Na szczególną uwagę zasługuje gniewosz plamisty Coronella austriaca (PL-VU, O-CR,
KB-2), który został stwierdzony w okolicach Kamienia Śląskiego.
Ptaki Aves
Z wielu gatunków ptaków lęgowych, spotykanych na tym terenie, do najbardziej
interesujących zaliczyć derkacza Crex crex (Ś-VU, PL-DD, O-LC, KB-2, DP-1), który jest
zagrożony w skali światowej. Występuje on na podmokłych łąkach koło Obrowca. Na
suchych murawach, nieużytkach oraz w kamieniołomach występuje lerka Lullula arborea
(GŚl-R, KB-3, DP-1), świergotek polny Anthus campestris (O-LC, KB-2, DP-1),
jarzębatka Sylvia nisoria (KB-2, DP-1), gąsiorek Lanius collurio (KB-2, DP-1), ortolan
Emberiza hortulana (KB-3, DP-1), kląskawka Saxicola torquata, pokląskwa Saxicola
ruberta i białożytka Oenanthe oenathe. Nad brzegami zbiorników wodnych i w większych
kompleksach trzcinowisk lęgnie się rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus oraz
świerszczak Locustella naevia. W kompleksie leśnym w północnej części gminy znajdują
sie stanowiska lęgowe, m.in.: myszołowa Buteo buteo, dzięcioła czarnego Dryocopus
martius (KB-2, DP-1), muchołówki żałobnej Ficedula hypoleuca, grubodzioba
Coccothraustes coccothraustes. Nad brzegami starorzeczy i piaskowni lęgnie się
sieweczka rzeczna Charadrius dubius, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus oraz
świerszczak Locustella naevia.
Ssaki Mammalia
Na terenie gminy Gogolin stwierdzono występowanie przedstawicieli 6 rzędów ssaków.
Rząd owadożernych reprezentuje chroniony kret Talpa europaea i jeż zachodni
Erinaceus europaeus, występujące na terenie całej gminy, ryjówka aksamitna Sorex
araneus, zamieszkująca wilgotne środowiska leśne i zaroślowe oraz rzęsorek rzeczek
Neomysfodiens, żyjący nad brzegami Odry. Do rzędu drapieżnych zaliczają się takie
gatunki jak: lis Vulpes vulpes oraz kuna leśna Martes martes. Wszystkie te gatunki są
drapieżnikami i wywierają znaczący wpływ na populacje innych grup zwierząt: ptaków
i drobnych ssaków. Rząd zającokształtnych reprezentuje tylko jeden gatunek – zając
szarak Lepus capensis, którego coraz rzadziej spotyka się w krajobrazie otwartym.
Najliczniejszym w gatunki rzędem są gryzonie. W lasach spotyka się takie gatunki, jak
nornica ruda Clethrionomys glareolus, czy mysz leśna Apodemus flavicollis. W suchych
środowiskach spotkać można mysz polną Apodemus agrarius. W starorzeczach
stwierdzono występowanie karczownika Arvicola terrestris. Dzik Sus scrofa, jeleń Cervus
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elaphus i sarna Capreolus capreolus należą do parzystokopytnych. Gatunki te spotyka
się na obszarach leśnych, na ogół nielicznie. Występują tu również gatunki nietoperzy,
z których najczęściej spotykanymi są: gacek brunatny Plecotus auritus i mopek
Barbastella barbastellus (PL-DD, Ś-VU, O-VU, KB-2, DS-2, 4), który ma najciemniejsze
ubarwienie ze wszystkich naszych nietoperzy.
Murawy i zarośla w okolicach lotniska w Kamieniu Śląskim są siedliskiem występowania
reintrodukowanego susła moręgowanego Spermophilus citelatus. Gatunek ten jest objęty
w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. W najnowszej edycji Polskiej czerwonej listy
zwierząt zagrożonych i ginących posiada już kategorię „EX” – gatunek wymarły w Polsce.
Narażony jest na wyginięcie w skali światowej (kategoria VU). Chroniony także 2.
załącznikiem Konwencji Berneńskiej oraz 2. i 4. załącznikiem Dyrektywy Siedliskowej.
Suseł moręgowany zasiedlał nieużytki, pola uprawne, ugory, suche pastwiska,
kamieniste łąki i miedze. Ostatnie refugium susła w Polsce znajdowało się na
Opolszczyźnie, w trójkącie między Opolem, Zdzieszowicami a Strzelcami Opolskimi.
Ostatnie kolonie susła zinwentaryzowano tam na początku lat 70. XX w. 10 lat później
badania terenowe nie wykazały już istnienia susła w Polsce. Główną przyczyną
wymierania susła moręgowanego była strata siedlisk, spowodowana intensyfikacją
rolnictwa. Regres populacji potęgowały ulewne deszcze, długie okresy chłodów, tępienie
przez drapieżniki.
Obecnie realizowany jest projekt reintrodukcji susła moręgowanego w Polsce, gdzie
pierwsze jego osobniki zostały wprowadzone w okolice lotniska w Kamieniu Śląskim.
Prace koordynuje Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” z Poznania,
a partnerami są Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego „BIOS” z Opola oraz Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Projektowi
patronuje Ministerstwo Środowiska.
OSTOJE FAUNY
Za ostoje fauny należy uznać:
na terenie miasta Gogolina:
 nieczynne kamieniołomy na północny wschód od Gogolina
 kompleks podmokłych łąk i turzycowisk na południe od Gogolina
na pozostałym terenie gminy:
 kompleks leśny (lasy bukowe) między Górażdżami i Kamieniem Śląskim
 murawy i zarośla w okolicach lotniska w Kamieniu Śląskim

2.1.2. Obszary i elementy prawnie chronione i wymagające ochrony
a) Obszary i elementy środowiska przyrodniczego objęte ochrona prawną
Na terenie gminy prawną ochroną objęte są następujące obszary i elementy środowiska
przyrodniczego:
 Obszar Natura 2000 „Kamień Śląski”
Powierzchnia: 832,4 ha
Kod obszaru : PLH160003
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk
(Dyrektywa Siedliskowa)
Status: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW)
Opis:
Większość obszaru jest zajęta przez lotnisko, a część stanowi teren Sanktuarium
Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. Dominują różnego rodzaju murawy – na części
terenu zarastające w wyniku spontanicznej sukcesji (zakrzewienia). W latach 70. XX
wieku była tu zlokalizowana ostatnia duża (kilka tysięcy osobników) kolonia susła
moręgowatego w Polsce. Jeszcze w latach 60. liczyła prawdopodobnie kilkadziesiąt
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tysięcy osobników. Obecnie teren ten jest jednym z pierwszych miejsc wsiedleń tego
gatunku w ramach programu reintrodukcji susła moręgowanego w Polsce. Na obszarze
tym występuje też kilka gatunków roślin chronionych o znaczeniu regionalnym.
Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru:
6210 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)
6510 niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum).
Gatunki zwierząt objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku
II do dyrektywy 92I43IEWG:
A255 świergotek polny (Anthus Campestris)
A031 bocian biały (Ciconia ciconia)
A122 derkacz (Crex crex)
A379 ortolan (Emberiza hortulana)
A338 gąsiorek (Lanius collurio)
A246 lerka (Lullula arborea)
1060 czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)
1335 suseł moręgowany (Spermophilus citellus)
Za najważniejsze oddziaływania negatywne i działalność mające duży wpływ na obszar
uznaje się: ewolucję biocenotyczną, sukcesję (poziom oddziaływania wysoki) oraz
pojazdy zmotoryzowane, zmianę sposobu uprawy, pozyskiwanie/usuwanie roślin i
drapieżnictwo (poziom oddziaływania niski)9.
Dla obszaru ustanowiony jest plan zadań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003 (Dz. Urz.
Woj. Op. z dnia 31 marca 2014 r. poz. 895).
W ww. planie przyjęto dwa gatunki zwierząt spełniające kryteria przedmiotu ochrony w
obszarze, a zatem stanowiące przedmiot zainteresowania planu zadań ochronnych:
• 1335 suseł moręgowany Spermophilus citellus,
• 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar
oraz dwa siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony:
• 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
• 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-carpinetum, Tiliocarpinetum).
Obszar nie ma istotnego znaczenia dla ochrony siedliska 6210 murawy kserotermiczne
(Festuco-Brometea), dla którego w SDF przyjęto stopień reprezentatywności D.
 Obszar Natura 2000 „Żywocickie Łęgi”
Powierzchnia: 101,72 ha
Kod obszaru : PLH160019
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk
(Dyrektywa Siedliskowa)
Status: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW)
Opis:
Niewielki teren położony w międzywalu Odry na lewym i prawym brzegu w odległości ok.
3 km na SE od Krapkowic. Jest to jedno z 2–3 miejsc w województwie opolskim z dobrze
zachowanymi płatami łęgu topolowego Salicetum albae oraz łęgu wierzbowego
Salicetum albae. Zarówno struktura warstwy drzew jak i szuwarowego runa jest tu dobrze
wykształcona z charakterystycznymi gatunkami. Obszar położony jest na płaskich
holoceńskich terasach rzecznych z ciężkimi madami. Znajduje się w strefie corocznych
zalewów powodziowych. W obniżeniach terenu stanowiących dawne starorzecza
występują namuły. Na terenie ostoi występuje kilka starorzeczy. Oprócz łęgu
zlokalizowanego po zachodniej stronie koryta Odry w skład ostoi zaproponowano
włączenie dwu dużych starorzeczy zlokalizowanych na wschód od koryta,
9

Wg Standardowego Formularza Danych
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zlokalizowanych w międzywalu. Obszar między korytem a tymi starorzeczami
użytkowany jest rolniczo. Występuje tu kilka zadrzewień. Tereny te zostały włączone
celem zachowania łączności funkcjonalnej i strukturalnej ostoi. Jest to jeden z
najcenniejszych obszarów w regionie pod względem fitosocjologicznymi i z punktu
widzenia zachowania zróżnicowania siedliskowego roślinności śląska Opolskiego.
Głównym walorem są łęgi nad Odrą, walorem dodatkowym są duże starorzecza
zlokalizowane głównie na wschód od koryta.
Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru:
6510 niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe).
Za najważniejsze oddziaływania negatywne i działalność mające duży wpływ na obszar
uznaje się: obce gatunki inwazyjne, tamy i wały oraz łowienie ryb (poziom oddziaływania
średni).
Dla obszaru ustanowiony jest plan zadań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 października 2015 r. w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi
PLH160019 (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 19 października 2015 r. poz. 2226).
W granicach gminy Gogolin obszar obejmuje jedynie koryto rzeki Odry.
 Rezerwat przyrody Kamień Śląski
ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa Przemysłu Drzewnego z dnia 11 lutego
1958 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP z dnia 27 marca 1958 r. Nr 20,
poz.127, z 1961 r. Nr 36, poz. 169, Dz. Urz. Woj. Op. Nr 65, poz. 499 z 2001 r. oraz
z 2008 r. Nr 23, poz. 728).
Jest to rezerwat leśny, częściowy o powierzchni 13,70 ha, utworzony w celu zachowania
ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego ze stanowiskiem jarzęba
brekinii Sorbus torminalis (L.) Crantz. Zgodnie z najnowszą klasyfikacją rezerwatów
przyrody, która została opracowana przez Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, rezerwat „Kamień Śląski”,
według głównego przedmiotu ochrony, zalicza się do rodzaju rezerwatów leśnych (L),
typu fitocenotycznego (PFi) i podtypu zbiorowisk leśnych (zl). Zgodnie z klasyfikacją
według głównego typu ekosystemu rezerwat ten należy zaliczyć do typu rezerwatów
lasów i borów (EL) i podtypu lasów nizinnych (lni). Obecnie w rezerwacie rośnie 9 drzew,
liczne krzewy oraz sadzonki jarzęba brekinii. Aktualnie na obszarze rezerwatu „Kamień
Śląski” występuje 130 gatunków roślin naczyniowych, reprezentujących 46 rodzin
(Spałek 2003).
W trakcie obecnych badań, część gatunków podanych przez wcześniejszych badaczy,
nie zostało powtórnie odnalezionych. Stwierdzono również występowanie nowych, nie
notowanych wcześniej gatunków, w tym chronionych i rzadkich. Większość jednak
nowych dla tego obiektów taksonów to antropofity i gatunki synantropijne. Spośród
gatunków chronionych nie potwierdzono występowania naparstnicy zwyczajnej Digitalis
grandiflora, podkolana białego Platanthera bifolia oraz najcenniejszego – żłobika
koralowego Corallorhiza trifida. Z występujących na obszarze rezerwatu roślin rzadkich
a nieobjętych ochroną, niestwierdzonych w trakcie obecnych badań, należy zaliczyć
jedynie dziurawca skąpolistnego Hypericum montanum. Do gatunków wcześniej nie
notowanych w rezerwacie „Kamień Śląski”, należą m.in. następujące gatunki chronione:
lilia złotogłów Lilium martagon i kalina koralowa Viburnum opulus. Spośród roślin
rzadkich stwierdzono występowanie czerńca gronkowego Actaea spicata oraz lepiężnika
białego Petasites albus. Niestety większość wcześniej nie notowanych gatunków to
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rośliny bardzo niepożądane – antropofity i gatunki związane ze zbiorowiskami
synantropijnymi. Należą do nich m.in.: aster nowobelgijski Aster novi-belgii, sit chudy
Juncus tenuis, bylica pospolita Artemisia vulgaris, sadziec konopiasty Eupatorium
cannabinum, rdest ostrogorzki Polygonum hydropiper oraz niecierpek drobnokwiatowy
Impatiens parviflora, którego występowanie świadczy o degradacji zbiorowisk leśnych.
Zmiany we florze rezerwatu są zapewne związane ze zmianami zachodzącymi w
zbiorowiskach leśnych tego obiektu oraz ich degeneracją. Wkraczanie na teren
rezerwatu gatunków obcych dla flory Polski i roślin synantropijnych jest związane
bezpośrednio z bliskością czynnego kamieniołomu należącego do Górażdże Cement
S.A. Duże znaczenie w tym procesie odgrywa także droga leśna dzieląca rezerwat na
dwie części. Należy również podkreślić, że większość z wymienionych antropofitów
wydaje się być zadomowiona na obszarze jak i obrzeżach rezerwatu „Kamień Śląski”.
 Fragment Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny i jego otuliny,
Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” powstał na podstawie uchwały nr XIV/193/88
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r., a obecnie funkcjonuje
w oparciu o rozporządzenie Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r.
w sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 maja
2006 r. Nr 33, poz. 1134). Dla Parku obowiązuje plan ochrony ustanowiony
rozporządzeniem Nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz.
Woj. Op. z dnia 9 kwietnia 2009 r. nr 25. poz. 412).
Park zajmuje obszar w granicach kilku gmin. W gminie Gogolin obejmuje on niewielkie
fragmenty sołectw Dąbrówka i Zakrzów, położonych w południowo-wschodniej części
gminy. W granicach Parku znajdują się fragmenty terenów zabudowanych obu wsi oraz
grunty rolne, głównie orne. Nie ma tu zbiorowisk cennych pod względem przyrodniczym
ani
form
ukształtowania
terenu
związanych
ze
zjawiskami
krasowymi
(charakterystycznych dla Parku).
 Lasy ochronne – obejmują obszar ogółem 296 ha w kilku kompleksach:
1. między wsią Odrowąż i m. Krapkowice,
2. na północ i północny wschód od terenów zabudowy m. Gogolin,
3. w rejonie Gogolina – Wygody,
4. we wschodnim rejonie terenów wsi Zakrzów,
5. rezerwat przyrody Kamień Śląski
ustanowione Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa Nr 68 z dnia 17 lipca 1993 r.
 Pomniki przyrody
Na obszarze gminy Gogolin występuje aktualnie pięć pomników przyrody ustanowionych
Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/38/05 z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody (D. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada
2005 r. Nr 72 poz. 2231)10.
Lp.
1
2
3
10

Obiekt objęty ochroną
pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia
Sorbus torminalis
pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia
Sorbus torminalis
pojedynczy głaz narzutowy

Lokalizacja
Kamień Śl.
oddz. 218a
Kamień Śl.
oddz. 235f
Kamień Śl.

Pozycja w załączniku
do rozporządzenia
36
37
38

W przytoczonym rozporządzeniu ustanowionych jest siedem pomników, ale dwóch z nich (w załączniku do
rozporządzenia poz. 103 i 104) już nie ma.
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4
5

jedno drzewo11 z gatunku jarząb brekinia
Sorbus torminalis
pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia
Sorbus torminalis

oddz. 79b
Górażdże
Kamień Śl. oddz. 203b
Górażdże
Kamień Śl. oddz. 220a

102
129

 Zabytkowe parki – w Obrowcu, Kamieniu Śląskim i Choruli objęte są ochroną
konserwatorską i ujęte zostały w wykazie elementów chronionych środowiska
kulturowego.
 Cenne siedliska przyrodnicze:
Na obszarze gminy Gogolin stwierdzono występowanie 7 typów siedlisk będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (tj. siedlisk wymagających ochrony w
obszarach Natura 2000). W nawiasach, obok nazwy zbiorowiska, podano kody Natura
2000 oznaczające oznaczenia kodowe w Interpretation Manual of Europaean Union
Habitats (2003). Siedliska priorytetowe oznaczono gwiazdką.
Zbiorowiska nieleśne
 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion (Kod Natura 2000: 6410 –
stwierdzone na niewielkich powierzchniach w okolicach Obrowca.
 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris
(Kod Natura 2000: 6510) – występują na terenie byłego lotniska w Kamieniu
Śląskim.
Zbiorowiska leśne
 Grąd subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli (Kod Natura 2000:
9170.2) – występuje na niewielkich powierzchniach w okolicach Obrowca,
Zakrzowa i Kamienia Śląskiego.
 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy Betulo-Quercetum (Kod Natura 2000:
9190) – występuje na niewielkich powierzchniach na południe od Górażdży i w
okolicach Choruli.
 Łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum (Kod Natura 2000: 91E0*) – występuje
na niewielkich powierzchniach w miejscach zabagnionych w południowej części
gminy.
 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum (Kod Natura 2000:
91F0) – występują na niewielkich powierzchniach w miejscach zabagnionych w
południowej części gminy.
 Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescenti-petraeae (Kod Natura 2000: 9110*)
– występują na niewielkich powierzchniach w okolicach Górażdży, góry Szpica i w
północno-wschodnim kompleksie leśnym.


Gatunki grzybów chronionych:

Na terenie miasta i gminy Gogolin stwierdzono występowanie następujących gatunków
grzybów objętych ścisłą ochroną.
MIASTO GOGOLIN
Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea
Gatunek stwierdzony w południowej części Gogolina.
GMINA GOGOLIN
Gwiazdosz frędzelkowany Geastrum fimbriatum
Gwiazdosz potrójny Geastrum triplex
Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa
11

W przytoczonym rozporządzeniu jest skupisko 2 drzew, ale jednego z nich już nie ma.
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Gatunki te zostały stwierdzono w kompleksie leśnym na północ od Górażdży.


Gatunki roślin chronionych:

Na terenie miasta i gminy Gogolin stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin
prawnie chronionych.
MIASTO GOGOLIN
Gatunki chronione
- chronione ściśle
Goździk pyszny Dianthus superbus
- chronione częściowo
Bobrek trójlistkowy, b. trójlistny Menyanthes trifoliata
Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis
Jaskier wielki Ranunculus lingua
Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis
GMINA GOGOLIN
Gatunki chronione
- chronione ściśle
Buławnik czerwony Cephalanthera rubra
Buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia
Buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium
Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata
Jarząb brekinia Sorbus torminalis
Kruszczyk błotny Epipactis palustris
Kruszczyk drobnolistny Epipactis microphylla
Lilia złotogłów Lilium martagon
Podejźrzon księżycowy Botrychium lunaria
Skrzyp pstry Equisetum variegatum
Szafirek miękkolistny Muscari comosum
Żłobik koralowy Corallorhiza trifida
- chronione częściowo
Centuria pospolita Centaurium erythraea
Ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum
Gnieźnik leśny Neottia nidus-avis
Grzybienie białe Nymphaea alba
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
Listera jajowata Listera ovata
Miodownik melisowaty Melittis melissophyllum
Orlik pospolity Aquilegia vulgaris
Pierwiosnek wyniosły Primula elatior
Podkolan biały Platanthera bifolia
Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis
Zaraza czerwonawa Orobanche lutea
Stanowiska chronionych gatunków roślin skupione są głównie w rejonach:
na terenie miasta:
kompleks podmokłych łąk na południe od Gogolina;
na terenie gminy:
w lasach i w kamieniołomach wokół Górażdży i Kamienia Śląskiego,
kompleksy podmokłych łąk na wschód od Obrowca.
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 Gatunki zwierząt chronionych
wg wykazu w pkt 2.1.1 i – Świat zwierząt
b) Obszary i obiekty środowiska przyrodniczego wymagające ochrony
Na ochronę prawną zasługują następujące obszary i obiekty środowiska przyrodniczego:
Elementy środowiska przyrodniczego zasługujące na ochronę

Zalecana forma ochrony

Teren góry Szpica położony na północ od Dąbrówki we wschodniej części gminy w Ustanowienie rezerwatu
otulinie Parku Krajobrazowego Góra św. Anny. Obejmuje on wzniesienie z licznymi, „Góra Szpica”12
naturalnymi wychodniami wapienia, na którego szczycie znajduje się kamienny obelisk w
kształcie szpicy o wysokości około 5 m. Obecnie Góra Szpica porośnięta jest lasem
mieszanym, w którym jeszcze w XIX wieku rosły okazałe brekinie, spotykane na Śląsku
Opolskim obecnie już tylko w okolicach Kamienia Śląskiego. Na stokach góry spotkać
można również interesujące gatunki roślin zielnych: omana szlachtawę oraz objętego
ochroną pierwiosnka lekarskiego. Niestety południowo-zachodni stok Góry Szpicy,
porośnięty ciepłolubnymi murawami i zaroślami, został zalesiony sosną, co spowoduje,
że już za parę lat nie można będzie podziwiać widoków z jej szczytu.
Obszar obejmujący południowo zachodni stok pradoliny Odry porośnięty murawami i Utworzenie użytku
zaroślami kserotermicznymi. Występuje tu bardzo dobrze wykształcone zbiorowisko ekologicznego „Malnia”
ciepłolubnych muraw – zespół z dominacją kostrzewy bruzdkowanej i strzęplicy
nadobnej Koelerio-Fesucetum rupicolae, a jego obrzeża porastają zbiorowiska
zaroślowe należące do zespołu zarośli ligustru i tarniny Ligustro-Prunetum. Na terenie
proponowanego użytku występują chronione i rzadkie gatunki roślin naczyniowych. Są
to: dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, zaraza czerwonawa Orobanche lutea oraz
marzanka pagórkowa Asperula cynanchica i szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus
ratisbonensis.
Teren obejmujący zachodni fragment byłego lotniska porośnięty murawami i zaroślami Utworzenie użytku
kserotermicznymi z bardzo dobrze wykształconym zbiorowiskiem ciepłolubnych muraw i ekologicznego „Kamień
stanowiskami roślin chronionych.
Śląski”13
Obszar obejmujący podmokłe łąki na południe od Gogolina (tzw. Bagno), zaliczony do
najcenniejszych na terenie miasta obszarów florystycznych i faunistycznych. Występują
tu m.in. łąki trześlicowe ze związku Molinion, a także łęg jesionowo-olszowy FraxinoAlnetum.

Ochrona przed zmianą
sposobu użytkowania,
w tym zakaz zabudowy,
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego14

Drzewa zabytkowe:
a) dąb szypułkowy w Gogolinie (koło biblioteki miejskiej),
b) dąb szypułkowy w Kamieniu Śląskim (przy drodze do Kamionka).

Nadanie statusu pomnika
przyrody

Inne elementy:
a) obszary dolinne rzek i potoków oraz starorzecza Odry z torfowiskami oraz
wysoką i niską zielenią łęgową nie objęte ochrona prawną,
b) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne,
c) wartościowe ciągi drzew przydrożnych,
d) nie objęte ochroną tereny zieleni parkowej – istniejącej i przewidzianej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zieleń cmentarna oraz
inne zadrzewienia w obszarach zurbanizowanych.

Ustalenie zasad ochrony w
miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego

Rezerwat „Góra Szpica” projektowany jest w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Opolskiego.
13 Zrezygnowano z projektowanej formy ochrony ze względu na położenie terenu w granicach Obszaru Natura
2000 „Kamień Śląski”, dla którego opracowany jest plan zadań ochronnych.
14 Zmiana zalecanej formy ochrony wynika z usunięcia w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Opolskiego projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Obrowiec”.
12
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2.1.3. Konflikty i zagrożenia ekologiczne
Na obszarze gminy najliczniej występują konflikty przestrzenne na styku ochrona
przyrody – działalność inwestycyjna i wydobywcza. Spowodowane to jest specyfiką
gminy, która z jednej strony posiada rozwinięty przemysł połączony z wydobywaniem
surowców mineralnych oraz rozbudowaną sieć infrastruktury drogowej (autostrada z
węzłem), z drugiej strony – środowisko przyrodnicze wyróżniające się wysokimi
walorami.
Najistotniejsze zagrożenia dla środowiska związane są z:
 rozległą degradacją powierzchni ziemi i lasów (z cennymi stanowiskami roślin
chronionych) oraz zagrożeniem rezerwatu leśnego Kamień Śląski przez
dotychczasową i planowaną eksploatacją złóż wapieni Górażdże i Tarnów Opolski,
 nieodpowiednim dla zachowania susła moręgowanego użytkowaniem terenu
lotniska (zaprzestano koszenia),
 kolizja projektowanego przebiegu autostrady A–4: z obszarami cennymi
przyrodniczo i krajobrazowo (Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, źródlisko w
Gogolinie) z obszarami zurbanizowanymi (Odrowąż, Gogolin), z wartościowymi
kompleksami użytków rolnych w rejonie Zakrzowa,
 istnieniem urządzeń zagrażających zanieczyszczeniem GZWP – 333 (m.in.
składowisko odpadów i wylewisko w Gogolinie, oczyszczalnia ścieków w Choruli,
stacje paliw w Gogolinie, Choruli i Górażdżach),
 zagrożeniem powodziowym terenów w dolinie Odry,
 istnieniem uciążliwych obiektów górniczych i produkcyjnych w pobliżu terenów
zwartej zabudowy mieszkaniowej (Zakłady Cementowo-Wapiennicze Górażdże
w Choruli, tereny górnicze w Górażdżach i Kamieniu Śląskim),
 przebiegiem uciążliwych dróg wojewódzkich 409 i 423, oraz linii kolejowej Opole –
Kędzierzyn Koźle przez tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej.
Poza wyżej wymienionymi najistotniejszymi zagrożeniami i konfliktami na terenie gminy
występuje wiele problemów ekologicznych, które wymagają uregulowania:
 kolizja istniejących na terenie m. Gogolin (w szczególności Gogolin – Wygoda) ujęć
wody dla potrzeb wodociągów komunalnych z istniejącym zainwestowaniem, co
uniemożliwia ich właściwą ochronę (brak możliwości wyznaczenia terenów ochrony
pośredniej),
 duża liczba niekontrolowanych wysypisk śmieci, głównie w nie zrekultywowanych
wyrobiskach poeksploatacyjnych,
 duża ilość gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
 uciążliwość inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i mogących
pogorszyć stan środowiska, dla których nie ma możliwości ograniczenia
uciążliwości do granic terenu inwestycji (są to, poza drogami wyszczególnionymi w
pierwszej grupie zagrożeń, linie elektroenergetyczne 110 kV i 220 kV, gminne
składowisko odpadów, oczyszczalnia ścieków),
 uciążliwość
obiektów
produkcyjnych
(rzemieślniczych
i
hodowlanych)
zlokalizowanych w granicach lub w pobliżu terenów intensywnej zabudowy
mieszkaniowej,
 lokalizacja zabudowy mieszkaniowej na terenach o niekorzystnych warunkach
fizjograficznych (w Zakrzowie i Obrowcu),
 lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w strefie ochrony sanitarnej cmentarza w
Kamieniu Śląskim.

Wnioski do polityki przestrzennej:


uwzględnić w strukturze przestrzennej gminy tereny o różnych
formach ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zasobów
(w tym tereny objęte ochroną prawną i wymagające ochrony),
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oraz tereny w zasięgu uciążliwego oddziaływania inwestycji i
określić ogólne zasady ich użytkowania i zagospodarowania,
 uwzględnić w polityce przestrzennej kierunki działań i
zadania
zmierzające
do
likwidacji
lub
łagodzenia
występujących konfliktów,
 wydzielić w strukturze jednostek osadniczych strefy o różnych
standardach jakości środowiska,
 uwzględnić w polityce przestrzennej działania zmierzające do
obniżenia poziomu stężeń pyłów, zgodnie z „Programem ochrony
powietrza dla strefy krapkowicko-strzeleckiej” przyjętym
przez Sejmik Województwa Opolskiego.

2.2. Stan i funkcjonowanie środowiska kulturowego
2.2.1. Procesy ewolucji struktur przestrzennych jednostek osadniczych
oraz kształtowanie form i typów zabudowy
Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy pochodzą z okresu neolitu (stanowiska
archeologiczne w Malni i Odrowążu). Występują też inne ślady osadnictwa z okresu
kultury, łużyckiej, przeworskiej i wpływów rzymskich.
Ślady osadnictwa z okresu średniowiecza występują najliczniej, a najcenniejszym
znaleziskiem z tego okresu jest grodzisko datowane na XIII–XV wiek, na terenie wsi
Obrowiec. Najstarsze zachowane układy zabudowy osadniczej pochodzą z końca
XIX wieku i początku XX wieku i występują, w różnym stopniu naruszone, we
wszystkich miejscowościach w gminie z wyjątkiem Górażdży. Przedstawienie etapów
rozwoju przestrzennego jednostek osadniczych jest trudne ze względu na brak
wiadomości pisanych i przekazów kartograficznych odnośnie stanu miejscowości
sprzed połowy XIX wieku. Jedyne plany, jakie udało się uzyskać pochodzą z drugiej
połowy XIX wieku.
a) Procesy ewolucji struktur przestrzennych
Kamień Śląski – po raz pierwszy wzmiankowany w Kronice Galla Anonima w 1104 r.
(w związku z pobytem Księcia Bolesława Krzywoustego). W średniowieczu siedziba
Odrowążów, w XVIII wieku własność rodzin v. Strachwitz i Larischów.
Wieś ma układ nieregularny z centralnym wydłużonym placem o charakterze rynku,
zamkniętym od północy kościołem parafialnym z 1632 r. na lekkim wzniesieniu, od
strony południowej XIX-wiecznym założeniem parkowo-pałacowym. Plac wywodzi się
prawdopodobnie z pierwotnego, placowego układu wsi. Teren wzdłuż dłuższych boków
placu podzielony jest na wąskie, długie parcele o kierunku prostopadłym do placu.
Zabudowa po wschodniej stronie placu została niemal całkowicie przekształcona
(przebudowana lub wymieniona) w okresie powojennym, natomiast po zachodniej
stronie zachowała się przedwojenna zabudowa zagrodowa wywodząca się z tradycji
budownictwa rolniczego. Budynki mieszkalne i gospodarcze – sytuowane są
przeważnie szczytem do placu. W XX wieku rozwój przestrzenny wsi odbywał się
wzdłuż istniejących w XIX wieku dróg we wszystkich kierunkach.
Kamionek – pierwsze, zachowane wzmianki pochodzą z 1531 r. W 1783 r. Kamionek
liczył 142 mieszkańców. Dobra dworskie (dwa folwarki) należały do rodu Larischów,
następnie do rodu Strachwitzów.
Układ przestrzenny wsi jest nieregularny, z placem kształtem zbliżonym do kwadratu,
który wywodzi się prawdopodobnie z pierwotnego układu. Teren wokół placu
podzielony jest na nieregularne parcele. Zabudowa działek to przeważnie
przedwojenne zagrody z budynkami sytuowanymi szczytowo do placu (jedynie na
zapleczu działek występują budynki gospodarcze sytuowane kalenicowo). Większość
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budynków wokół placu zachowała charakter wywodzący się z tradycji budownictwa
rolniczego. W XX wieku rozwój przestrzenny wsi odbywał się wzdłuż istniejących w XIX
wieku dróg we wszystkich kierunkach.
Górażdże – osiedle ze stacją przy linii kolejowej Opole – Kędzierzyn; swój rozwój
zawdzięcza złożom kamienia wapiennego (najstarszy, zachowany dotąd piec
wapienniczy zbudowano prawdopodobnie w 1823 r.). Pierwsze wzmianki pochodzą z
1297 r. Według statystyki w 1845 r. Górażdże liczyły 144 mieszkańców.
Z XIX-wiecznego układu urbanistycznego zachował się jedynie zasadniczy układ dróg.
Zabudowa została niemal całkowicie przekształcona (przebudowana lub wymieniona).
Pomiędzy terenem pierwotnego układu osadniczego a terenem zakładu wapienniczego
powstało w latach 60. osiedle domów wielorodzinnych. Obecnie rozwój zabudowy
odbywa się po drugiej stronie osiedla, gdzie wyznaczono nowe ulice i dokonano
parcelacji terenu na działki jednorodzinne.
Chorula – wzmiankowana po raz pierwszy w 1306 r. jako Chorula villa. W 1783 r.
liczyła 115 mieszkańców. W 1845 r. wieś zamieszkiwało już 258 osób, a zabudowę
stanowiło 28 domów, zamek, folwark, wiatrak i piec wapienniczy.
Wieś ma układ nieregularny, którego pierwotnym, zachowanym elementem jest
wydłużony w kierunku wschód – zachód, tj. prostopadle do drogi Opole – Krapkowice
plac, zamknięty po wschodniej stronie cmentarzem z kaplicą, z zachodniej strony
założeniem dworskim (obecnie tylko park).
Z okresu XIX wieku zachował się zasadniczy układ dróg, w tym plac, cmentarz (w
bardzo dobrym stanie), park dworski (w stanie zdegradowanym), folwark położony
obok parku (stan bardzo zły) oraz budynek byłej gorzelni (ruina). Część budynków w
ciągu zabudowy zamykającej plac od strony północnej oraz wzdłuż drogi Opole –
Krapkowice zachowała charakter wywodzący się z tradycji budownictwa rolniczego. W
XX wieku zabudowa rozwinęła się w kierunku południowym, wzdłuż istniejących w XIX
wieku dróg oraz po wschodniej stronie drogi Opole – Krapkowice, gdzie wyznaczono
nowe ulice i dokonano parcelacji na działki budowlane.
Malnia – po raz pierwszy wzmiankowana w 1302 r. jako Malne. W 1845 r. wioska
liczyła 175 mieszkańców i już wtedy w jej pobliżu wybierano kamień wapienny.
Wieś ma układ bardzo nieregularny; zasadniczym elementem układu są cztery drogi
tworzące czworobok o boku około 150 m (bok wschodni to droga Opole – Krapkowice).
Droga tworząca zachodni bok czworoboku jest rozgałęziona – ten fragment układu
wywodzi się prawdopodobnie z układu pierwotnego.
Obecny układ XIX-wiecznej części wsi niewiele odbiega od stanu z tamtego okresu;
zachował się z nieznaczną zmianą układ ulic, zasadniczy podział na parcele, a
zabudowa – w większości zmodernizowana – zachowała ogólnie formą wywodzącą się
z tradycji budownictwa rolniczego. Późniejsza zabudowa rozwinęła się wzdłuż
istniejących w XIX wieku dróg, głównie po wschodniej stronie drogi Opole –
Krapkowice i wzdłuż tej drogi.
Odrowąż – wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1292 r. jako Odrwesz
(prawdopodobnie najstarsza siedziba Odrowążów). W 1776 r. Karol Ludwik Larisch
założył w tym miejscu kolonię o nazwie Oderwanz czyli Odrowąż.
Układ przestrzenny wsi to "ulicówka" – zachowany w stopniu nieznacznie naruszonym
w stosunku do stanu z końca XIX wieku. Naruszenie układu dotyczy głównie zmiany
charakteru zabudowy w wyniku przebudowy istniejących budynków. Późniejsza
zabudowa, głównie powojenna, sytuowana jest po stronie południowej i południowo-
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wschodniej historycznego układu, (wyznaczono nowe ulice i dokonano parcelacji na
działki budowlane) i w niewielkim stopniu ingeruje w układ XIX-wieczny.
Zakrzów – po raz pierwszy wzmiankowany w 1398 r. jako Zackraw. Był siedzibą
rycerską. W 1783 r. liczył 201 mieszkańców. W 1845 r. wieś zamieszkiwało już 328
osób, a zabudowę stanowiło: 54 domy, dwa młyny wodne, gorzelnia, piec wapienniczy,
pałac oraz majątek rycerski. Do 1945 r. dobra dworskie wraz z piecami wapienniczymi
należały do rodziny Madelungów (grobowiec tej rodziny znajduje się w lesie za
wioską).
Układ przestrzenny wsi wywodzi się z "ulicówki" przekształconej w owalnicę przez
utworzenie wydłużonego placu zamkniętego założeniem dworskim. Teren wzdłuż drogi
i placu podzielony jest regularnie na długie, wąskie parcele o kierunku prostopadłym do
drogi i placu. Zabudowa działek to zagrody z budynkami sytuowanymi przeważnie
szczytowo do drogi i ogrodami na zapleczu – obecnie w znacznym stopniu
przekształcono obszar dworski został w znacznym stopniu naruszony. Lokalizacje w
jego obrębie nowych obiektów (głównie inwentarskich) przy jednoczesnym zupełnym
zaniedbaniu zabudowy i zieleni historycznej doprowadziło do degradacji obszaru.
Późniejsza zabudowa (głównie zabudowa powojenna – mieszkaniowa i produkcyjna
byłego PGR oraz szkoła) usytuowana jest poza historycznym układem, przy
istniejących drogach.
Dąbrówka – leży przy drodze z Gogolina do Strzelec Opolskich. Pierwszy raz
wzmiankowana w 1361 r. jako Dambrowcam. W 1783 r. wioska liczyła 55
mieszkańców, w 1845 r. – 115.
Układ przestrzenny wsi to "ulicówka" – zachowany w stopniu nieznacznie naruszonym
w stosunku do stanu z końca XIX wieku. Naruszenie układu dotyczy głównie zmiany
charakteru zabudowy w wyniku przebudowy istniejących budynków. W XX wieku
nieznaczny rozwój wsi nastąpił z południowej strony układu XIX-wiecznego, wzdłuż
drogi wyznaczonej prostopadle do układu oraz wzdłuż istniejących w XIX wieku dróg
do Zakrzowa i folwarku Dalnie.
Obrowiec – po raz pierwszy wzmiankowany w 1352 r. Nad Odrą znajduje się dziś
grodzisko z XIII–XV wieku, którym władali templariusze. W późniejszych wiekach
majątek rycerski w Obrowcu wielokrotnie zmieniał właścicieli, ostatnim – do 1945 r. był
Justin von Korn. Jego siedzibą był zamek, który spłonął w 1945 r.
Układ przestrzenny wsi jest nieregularny i trudno w nim doszukać się elementów
układu pierwotnego. W końcu XIX wieku oprócz obszaru dworskiego zabudowa istniała
wzdłuż drogi Krapkowice – Zdzieszowice (ul. Krapkowicka), gdzie zachował się kościół
parafialny budowany w latach 1869–1884, oraz wzdłuż drogi biegnącej prostopadle do
ul. Krapkowickiej w kierunku południowym (ul. Wiejska). Budynki wzdłuż ul.
Krapkowickiej sytuowane są przeważnie kalenicowo do drogi, a wzdłuż ul. Wiejskiej –
szczytowo. Większość z nich zachowało charakter wywodzący się z tradycji
budownictwa rolniczego. Późniejsza zabudowa naruszyła zasadniczo układ XIXwieczny; w obrębie obszaru dworskiego usytuowano zabudowę wielorodzinną, a na
zapleczu parceli wydzielonych wzdłuż ul. Wiejskiej powstała zabudowa jednorodzinna.
Gogolin – jako wieś wzmiankowany był w 1223 r. jako Gogolino. Rozwój ekonomiczny
wsi nastąpił w połowie XIX wieku, a wiązał się z odkryciem w okolicy bogatych złóż
wapienia i budowę w 1845 r. linii kolejowej Gliwice – Kędzierzyn-Koźle – Wrocław.
W 1845 r. pracowało w Gogolinie 46 pieców, w 1864 r. – 29. W drugiej połowie XIX
wieku powstały w Gogolinie duże zakłady wapiennicze. Z końcem XIX wieku Gogolin
liczył 2760 mieszkańców. Wieś otrzymała prawa osiedla w 1958 r.
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Układ przestrzenny Gogolina wywodzi się z najprostszego typu urbanistycznego, tj.
"ulicówki" i mimo znacznego rozszerzenia się obszaru miasta i zmiany funkcji z
rolniczej na przemysłową, nie wyszedł poza tę najprostszą formę. Nie wytworzyło się
w Gogolinie typowo miejskie centrum w postaci rynku. Osią układu, w oparciu o którą
rozwijała się osada, była droga Strzelce Opolskie – Krapkowice. W połowie XIX wieku
linia kolejowa przecięła drogę i osiedle w jego środkowej części. W miejscu przecięcia
się tras usytuowano dworzec, przed którym powstał plac stanowiący centralny ośrodek
osiedla. W pobliżu centrum, na południe od drogi powstały zakłady wapiennicze (na
terenie zakładu, po zakończeniu trwającej aktualnie rozbiórki istniejącej zabudowy,
powstanie możliwość uformowania nowego, miejskiego centrum). Z końcem XIX wieku,
oprócz zabudowy wzdłuż ulic Krapkowickiej i 15-go Grudnia istniała zabudowa przy
ulicy Powstańców i na przedłużeniu ulicy Kościelnej a na północy, po prawej stronie
ulicy Ligonia znajdował się, nieistniejący obecnie zakład przemysłowy, do którego
prowadziła obecna ulica Spokojna.
W XIX-wiecznej części Gogolina wyodrębniają się następujące tereny o odmiennym
charakterze występującej zabudowy i sposobie jej sytuowania:
 w środkowej części osady między ulicami Szkolną i Kościelną przeważają budynki
mieszkalne i mieszkalno-usługowe w typie kamienic miejskich 2–3 kondygnacyjne,
sytuowane kalenicowo, w linii ulicy;
 ulica 15-go Grudnia od ulicy Kościelnej w kierunku wschodnim zabudowana jest
domami wywodzącymi się ze starszej tradycji budownictwa rolniczego. Teren
wzdłuż ulicy podzielony jest na wąskie, długie parcele, o kierunku prostopadłym do
ulicy. Domy sytuowane są szczytowo do ulicy, wzdłuż jednej z granic działki,
z przejściem przy elewacji frontowej na zaplecze parceli, użytkowane najczęściej
jako ogród – sad, za którym występowało jeszcze pole uprawne;
 wzdłuż ulicy Krapkowickiej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Leśnej występują
parcele o szerokich frontach zabudowane domami w typie willi podmiejskich,
parterowymi i piętrowymi o urozmaiconych bryłach i wystroju elewacji. Domy
usytuowane są kalenicowo, odsunięte od ulicy, poprzedzone ogródkiem
kwiatowym.
W XX wieku zabudowa rozwinęła się niemal we wszystkich kierunkach wzdłuż
istniejących w XIX wieku dróg. Poza tym powstało duże osiedle na południe od miasta
w kierunku terenów leśnych i pojedyncza zabudowa na północ od ulicy Krapkowickiej,
gdzie wyznaczono szereg nowych ulic. W ostatnim okresie powstało ładnie
rozplanowane osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w południowowschodniej części miasta, między ulicą Krapkowicką i lasem oraz podzielony został na
działki budowlane jednorodzinne teren po północnej stronie ulicy Krapkowickiej, na
którym realizowana jest sukcesywnie nowa zabudowa. W północnej części miasta
zrealizowany został też kompleks sportowo-rekreacyjny z krytą pływalnią i zespołem
odkrytych basenów.
Ogólnie jednostki osadnicze w gminie Gogolin, poza założeniem parkowo-pałacowym
w Kamieniu Śląskim nie reprezentują wybitnych wartości historycznych,
urbanistycznych i krajobrazowych. Jednak zachowane w miarę dobrze układy XIXwieczne, ze względu na znaczenie dla zachowania tożsamości kulturowej gminy
powinny być chronione. Na szczególną ochronę zasługują układy, w których zachowały
się obiekty zabytkowe, tj. XIX-wieczna zabudowa w Gogolinie, wzdłuż ulicy
Krapkowickiej oraz 15-go Grudnia i fragment wsi Kamień Śląski obejmujący pierwotny
układ owalnicowy z zabytkowym kościołem i cmentarzem przykościelnym.
Analiza rozwoju struktur przestrzennych jednostek osadniczych wykazuje negatywne
zjawiska:
– naruszanie historycznych układów przestrzennych wsi, w szczególności przez
zmianę charakteru zabudowy w wyniku przebudowy, wymiany i uzupełnień
istniejącego zainwestowania z pominięciem cech tradycyjnych i regionalnych,

41
Id: E99E2312-DF29-44E8-B705-FE5156F10137. Podpisany

Strona 42

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
(zmiana 4/2016 r.)

–

rozpełzanie się zabudowy spowodowane rozbudową wzdłuż istniejących dróg,
w wyniku czego jednostki osadnicze nie mają czytelnej kompozycji przestrzennej
ani ciekawej sylwety krajobrazowej.

Powojenne układy urbanistyczne mają zróżnicowany poziom. Negatywnym przykładem
jest zespół zabudowy jednorodzinnej w Obrowcu w rejonie ul. Wiejskiej, który jest źle
wkomponowany w układ pierwotny i źle skomunikowany. Pozytywne przykłady
znajdujemy w Gogolinie (zespołu po stronie południowej i północnej ul. Krapkowickiej
realizowane w oparciu o plany szczegółowe).
b) Kształtowanie form i typów zabudowy
Na terenie gminy Gogolin tradycyjne budownictwo regionalne reprezentowane jest
przede wszystkim przez budownictwo rolnicze. Wynika to z faktu, że wszystkie wsie
oraz miasto Gogolin miały pierwotnie charakter rolniczy. Do dnia dzisiejszego ten typ
zabudowy dominuje we wszystkich wsiach z wyjątkiem Górażdży, oraz we wschodniej
części miasta Gogolin.
Zachowana na terenie gminy zabudowa rolnicza z końca XIX wieku i początku XX
wieku wywodzi się ze starszej tradycji budownictwa rolniczego (drewnianego). Budynki
z tego okresu są murowane, kryte dachówką, parterowe i znacznie rzadziej – piętrowe,
niepodpiwniczone lub częściowo podpiwniczone. Cechy charakterystyczne to:
 rzut prostokątny o proporcjach boków około 1:2,
 dach dwuspadowy, symetryczny, o nachyleniu połaci około 42°,
 okna prostokątne, pionowe o proporcjach 1:1,5–2,
 skromny wystrój elewacji (gzyms okapowy lub międzykondygnacyjny).
Drugi typ zabudowy, który można wyróżnić na terenie gminy to typ willi podmiejskich.
Występuje w Gogolinie przy ulicy Krapkowickiej i pojedynczo w innych
miejscowościach. Budynki tego typu pochodzą z początku XX wieku i okresu
międzywojennego. Są parterowe i piętrowe, o bardzo urozmaiconych bryłach, nakryte
dachami dwu- lub wielospadowymi. Z uwagi na różnorodność brył, kształtów dachu i
wystroju elewacji trudno wyróżnić cechy charakterystyczne (ciekawym elementem dość
często powtarzającym się jest dach mansardowy).
W centrum m. Gogolina występują budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe w typie
kamienic miejskich, 2- i 3-kondygnacyjne, które świadczą o dążności stworzenia w tym
miejscu centralnego ośrodka – osiedla o miejskim charakterze.
Wyżej wymienione typy zabudowy występując w zespołach kształtują wnętrza
urbanistyczne (ulice, place) i dzięki jednorodności nadają tym wnętrzom regionalny
charakter, który powinien zostać zachowany.
Powojenna zabudowa na terenie gminy, podobnie jak w całym kraju nie ma związków
z tradycją – do lat 90. budynki mieszkalne i usługowe realizowane były głównie według
projektów typowych obowiązujących w całej Polsce. Projekty typowe uwzględniały
formy zunifikowane, wywodzące się z modernizmu okresu międzywojennego, których
zasadnicza cechą były płaskie dachy i "miejski" charakter. Ten typ zabudowy
reprezentują bloki wielorodzinne w Gogolinie, Górażdżach, Zakrzowie i Obrowcu oraz
pawilony handlowe i liczne domy jednorodzinne na obszarze całej gminy.
Najnowsza architektura, reprezentowana głównie przez domy jednorodzinne jest
ciekawsza, urozmaicona (powróciły wysokie dachy), dalej jednak nie nawiązuje formą
i charakterem do budownictwa tradycyjnego, a często nawet do zabudowy sąsiadującej.

Wnioski do polityki przestrzennej:


wydzielić w strukturze przestrzennej jednostek osadniczych
fragmenty
najlepiej
zachowanych
historycznych
układów
urbanistycznych
i
objąć
je
ochroną
przepisami
prawa
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miejscowego w zakresie zasadniczych elementów rozplanowania
oraz charakteru i skali zabudowy,
 uczytelnić granice rozwoju jednostek osadniczych,
 opracować katalog form i detali regionalnych i wprowadzić
obowiązek stosowania na obszarach zachowanej zabudowy XIXwiecznej oraz proponować do stosowania na pozostałym.

2.2.2. Obszary i obiekty prawnie chronione i wymagające ochrony
a) Zabytki nieruchome
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. Ochrona zabytków i i opieka nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), formami ochrony zabytków są:
1) wpis do rejestru zabytków;
2) uznanie za pomnik historii;
3) utworzenie parku kulturowego;
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie gminy Gogolin występują dwie formy ochrony zabytków: wpis do rejestru
zabytków województwa opolskiego oraz ustalenia ochrony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Do rejestru zabytków wpisanych jest 21 obiektów:
Lp.

Lokalizacja

1

2

1.

Chorula

Obiekt

Nr
rejestru

3

4

- cmentarz parafialny,

1983/73
249/90
j.w.

Data

Opis

5

6

15.01.1973 r.
04.05.1990 r.
j.w.

Cmentarz z przełomu XVII/XIX,
(założony około 1750 r.) –
wszystkie obiekty utrzymane w
bardzo dobrym stanie.

2.

- ogrodzenie z bramką,

3.

- kapliczka – dzwonnica

4.

grób Konstantego Joska
powstańca śląskiego

167/88

25.02.1988 r. Grób z 1921r.

5.

park pałacowy

122/85

02.01.1985 r. Park z przełomu XIX i XX wieku,
nie pielęgnowany, obecnie w
bardzo
złym
stanie
spowodowanym przede wszystkim
niekontrolowanym
rozrostem
samosiewów,
zaśmieceniem
i
niedrożnością cieków. Stan drzew
zróżnicowany.

kościół parafialny pod
wezwaniem Św. Jacka

127/54

13.09.1954 r. Kościól z 1632 r. w stylu
barokowym, w dobrym stanie.

7.

Pałac

838/64

07.05 1964 r. Pałac z przełomu XVII i XVIII
wieku, przebudowywany w latach
1779, 1858 i 1891, po wojnie
popadł w ruinę, przejęty przez
Kurię Diecezjalną w Opolu w 1990
r.
i
bardzo
starannie
odrestaurowany.

8.

Park

j.w. oraz
135/86

9.

dom
w
pałacowym

zespole

2236

10.07.1990 r. Budynek przebudowany.

10.

wozownia
przypałacowym
folwarcznym

w
zespole

2233

08.08.1990 r. Budynek przebudowany

6.

Kamień
Śląski

j.w.

j.w.

j.w. oraz
Park krajobrazowy
XIX
03.04.1986 r. połowy
zrewaloryzowany.

z

drugiej
wieku,
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1

2

3

4

5

11.

stajnia w przypałacowym
zespole folwarcznym

2234

Budynek przebudowany

12.

stodoła w przypałacowym
zespole folwarcznym

2235

10.08.1990 r. Budynek przebudowany

13.

zbiorowa
mogiła
powstańców śląskich

159/87

10.09.1987 r. Mogiła znajduje się na cmentarzu
katolickim i jest w dobrym stanie.

14. Malnia

kościół ewangelicki pod
wezwaniem
Św.
Augustyna

62/54

11.03.1954 r. Kościól drewniany z początku XIX
wieku, przeniesiony do Malnii z
Kostowa w 1977 r. – stan bardzo
dobry.

15. Zakrzów

ruina zamku

730/64

16. DąbrówkaZakrzów

Mogiła
zbiorowa
mieszkańców
Gogolina
(zamordowanych w 1921)

197/88

10.10.1988 r. Mogiła znajduje się w lesie i jest
bardzo dobrze utrzymana.

17. Gogolin

cmentarz żydowski przy
ul. Wyzwolenia

229/89

04.12.1989 r. Cmentarz z ok. XIX wieku,
otoczony murem kamiennym –
zaniedbany.

18.

zbiorowa
mogiła
powstańców śląskich

160/87

14.09.1987 r. Mogiła znajduje się na cmentarzu
katolickim i jest w dobrym stanie.

19. Górażdże

dwa piece szybowe do A-2149/87
wypału wapna

09.02.1987 r. Piece z 1823 r., w złym stanie
technicznym

20. Obrowiec

zbiorowa
mogiła
powstańców śląskich

161/87

16.09.1987 r. Mogiła znajduje się na cmentarzu
katolickim i jest w dobrym stanie.

21

Park

120/84

21.12.1984 r. Park z przełomu XIX i XX wieku,
nie pielęgnowany, obecnie w
bardzo
złym
stanie
spowodowanym przede wszystkim
niekontrolowanym
rozrostem
samosiewów,
zaśmieceniem
i
niedrożnością cieków. Stan drzew
zróżnicowany.

14.03.64 r.

6

Pałac wzniesiony około XVIII
wieku,
późnobarokowy,
zrujnowany prawdopodobnie na
początku XX wieku, zachowany po
koronę murów – stan bardzo zły.

Gmina ma sporządzoną ewidencję zabytków z 2003 r., która w 2008 r. została
zaktualizowana i dostosowana do wymogów rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 14 maja
2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę
niezgodnie z prawem (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2004 r.)
Wykaz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków
Chorula







Gorzelnia na terenie zespołu folwarcznego***,
Zespół folwarczny,
Dawna szkoła (obecnie przedszkole), ul. Opolska 66,
Dom, Plac Wiejski 1****,
Dom, ul. Wiejska 5****, 6****,
Dom, ul. Opolska 19**, 27****, 29, 48.

Dąbrówka





Kaplica – dzwonnica, ul. Szkolna,
Kapliczka, przy drodze do Strzelec Opolskich,
Zagroda (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze), ul. Szkolna 23,
Dom, ul. Szkolna 4**, 6**, 25.

Gogolin


Kościół parafialny pod wezwaniem Serca Jezusowego, ul. Strzelecka,
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Plebania, ul. Strzelecka 30,
Kościół ewangelicki, ul. Strzelecka 34,
Kaplica – dzwonnica, ul. Kamienna przy nr 26,
Kapliczka murowana przy wylocie ul. Strzeleckiej**,
Kaplica cmentarna***,
Cmentarz rzymsko – katolicki ul. Szpitalna,
Dawne przedszkole (obecnie dom ze sklepem na parterze), ul. Spacerowa 18 ob. 2,
Budynek gospodarczy, ul. Spacerowa 18,
Dawna parowozownia (obecnie hala targowa), ul. Strzelecka 15,
Budynek bramy dawnej parowozowni***,
Dom ul. Strzelecka 6, 22, 24, 39, 41, 44****, 50****, 57, 59**, 60****, 65**, 75**, 80****, 89**,
93**, 95, 97**, 104, 107****, 112, 133**,
Magazyn ul. Strzelecka 39,
Dawny sklep, ul. Strzelecka 74,
Spichlerz*, ul. Strzelecka 74,
Zagroda, ul. Strzelecka 115,
Dawny browar*, ul. Konopnickiej 3-5 (częściowo wyburzony),
Magazyn*, ul. Konopnickiej przy dawnym browarze***,
Dom ul. Konopnickiej 1****, 6*****, 7,
Budynek wodociągów, ul Konopnickiej 4,
Dom, ul. Krapkowicka 2 (obecnie biblioteka), 7, 8, 9, 13, 15 (obecnie przychodnia zdrowia),
17, 21, 22, 24-26, 30, 32, 34, 37, 39, 45**, 46, 49****, 140, 146*, 148-150***,
Dom, ul. Powstańców Śląskich 18-20, 22-24, 26-28,
Dom i budynek gospodarczy, ul. Wyzwolenia 29,
Dom, ul. Szpitalna 19****,
Przedszkole ul. Szpitalna,
Dom, ul. Szkolna 22,
Budynek dworca kolejowego*****, Plac Dworcowy,
Dom, Plac Dworcowy 3*****,
Budynek poczty, ul. Strzelecka,
Dom, ul. Plebiscytowa 30-32,
Zespół budynków gospodarczych, ul. Plebiscytowa 30*,
Stacja trafo, ul. Wojska Polskiego obok nr 47,
Dom, ul. Wojska Polskiego 3*, 5,
Kapliczka ul. Strzebniów przy domu 21,
Wiatrak holenderski (ruina), ul. Ligonia, przy domu 53,
Bateria 4 pieców wapienniczych szybowych „Bunke pacht”***, ul. Strzelecka (za nr 24),
Bateria 3 pieców wapienniczych II-typ dąbrowski*, ul. Strzelecka (za nr 24),
Bateria 2 pieców wap. szyb. d. "Hiser"*, ul. Krótka (za nr 5),
Bateria 3 pieców wap. d. "Findlennder" – późn. "Promat"*, ul. Podleśna (za nr 2),
Bateria 2 pieców wapienniczych szybowych*, rejon ul. Powstańców Śl., na terenie byłego
wyrobiska*,
Piec wapienniczy - typ Dąbrowski, szyb nr 1, ul. Krótka (za nr 3),
Układ urbanistyczny obejmujący ul. Strzelecką w całości i ulicę Krapkowicką od ul
Strzeleckiej do skrzyżowania z ul. Wierzbową z przyległymi posesjami.

Górażdże











Kaplica – dzwonnica, ul. Wiejska,
Dom (dawny sklep), ul. Główna 23,
Dom, ul. Główna 11,
Dom i budynek gospodarczy, ul. Dworcowa 4,
Dom, ul. Dworcowa 7, 9,
Dom, ul. Główna 13****, 15,
Dom, ul. Kamienna 1****,
Dom, ul. Wiejska 8, 10****,
Budynek poczty, ul Dworcowa 10,
Bateria 2 pieców wapienniczych*, ul. Dworcowa.
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Kamień Śląski
















Budynek gospodarczy w zespole pałacowym,
Ogrodzenie kościoła parafialnego**,
Dom (biblioteka), ul. Myśliwska 5,
Dom, pl. Myśliwca 27, 28, 29,
Dom*, budynek gospodarczy* i ogrodzenie*, ul. Powstańców Śląskich 42,
Dom, ul. Leśna 1, 2, 3,
Plebania, plac Myśliwca 30,
Budynek gospodarczy, pl. Myśliwca 30,
Stodoła, pl. Myśliwca 30,
Altana ogrodowa, pl. Myśliwca 30,
Dom, ul. Powstańców Śl. 22****, 24, 36*,
Dom, ul. Gogolińska 3,
Dom, ul. Ligonia 15,
Cmentarz, na terenie górniczym „Tarnów Opolski”,
Układ ruralistyczny obejmujący plac Myśliwca z przyległymi posesjami, zespół pałacowoparkowy i zespół folwarczny.

Kamionek











Kaplica** – dzwonnica nad stawem, pl. Stawowy,
Zagroda (dom i zabudowa gospodarcza)***, pl. Stawowy,
Budynek gospodarczy****, pl. Stawowy,
Dom**** i budynek gospodarczy****, pl. Stawowy 2,
Dom, pl. Stawowy 10,
Dom (była szkoła)**, ul. Szkolna,
Dom, ul. Ogrodowa 1****,
Dom, ul. Ogrodowa (ruina),
Dom, ul. Ogrodowa (ruina),
Dawne piece wapiennicze.

Malnia









Kapliczka – dzwonnica, ul. Opolska 29,
Dom, ul. Opolska 34*, 42****, 52,
Dom, ul. Leśna 5,
Dom, ul. Wiejska 8,
Dom ze stodołą (ruina), ul. Wiejska 5,
Dom z cz. gospodarczą (ruina), ul. Polna 17,
Dom z cz. gospodarczą, ul. Wodna 1*,
Dom, ul. Polna 21.

Obrowiec




Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela,
Dom, ul. Wiejska 4,
Dom, ul. Krapkowicka 26**, 30**.

Odrowąż



Kaplica – dzwonnica, ul. Wiejska,
Dom, ul. Wiejska 6**, 10, 18, 25****(częściowo wyburzony), 31***, 33**, 41(ruina),

Zakrzów
 Kapliczka – dzwonnica, ul. Stawowa (za nr 3),
 Dom i budynek gospodarczy, ul. Stawowa 3,
 Dom dawnego właściciela fabryki, ul. Stawowa 9,
 Zagroda, ul. Stawowa 10,
 Dom, ul. Stawowa 18.
____________________________________________________________________________
* obiekty w bardzo złym stanie technicznym
** obiekty istotnie przebudowane
*** obiekty wyburzone (nieistniejące)
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**** obiekty o niskich walorach historycznych i/lub estetycznych (ze względu na dewastację, częściową
przebudowę lub niskie walory architektoniczne)
*****budynki kolejowe na terenach zamkniętych

Ewidencja obejmuje wszystkie zewidencjonowane do tej pory na terenie gminy zabytki
architektury i budownictwa bez weryfikacji ich stanu faktycznego pod kątem walorów
historycznych, estetycznych i naukowych, w tym zabytki już nieistniejące (wyburzone),
przebudowane oraz w bardzo złym stanie technicznym (zrujnowane). Z tego względu nie
wszystkie obiekty ujęte w ewidencji odpowiadają obecnie prawnej definicji zabytku15,
dlatego na etapie sporządzania miejscowych planów konieczna jest ich weryfikacja przed
ustaleniem ochrony w planie (podane pod wykazem informacje dot. obiektów należy
traktować pomocniczo).
Problematyczna jest ochrona zabytków położonych na terenach zamkniętych, ponieważ
dla terenów zamkniętych nie sporządza się planów zagospodarowania przestrzennego,
w związku z czym nie ma możliwości objęcia tych zabytków formą ochrony jaką jest
ustalenie ochrony w planie i – w konsekwencji – pozostają bez ochrony prawnej.
b) Zasoby archeologiczne
Na terenie gminy zlokalizowanych zostało 55 stanowisk archeologicznych. 16 z nich
wpisanych jest do rejestru zabytków województwa opolskiego i podlega ochronie
prawnej, pozostałe powinny zostać objęte ochroną przepisami prawa miejscowego.
Wykaz stanowisk archeologicznych

15

1. Chorula, st. 4

 położone na działkach Nr 60, 61, 62, 63, 264, 265, 266/2;
stanowisko wielokulturowe; wpisane do rejestru zabytków
województwa opolskiego pod Nr A – 710/86;

2. Chorula, st. 6

 położone na działkach Nr 249/3, 249/4; stanowisko wielokulturowe;

3. Chorula, st. 9

 położone na działkach Nr 302, 303; stanowisko z okresu późnego
średniowiecza;

4. Chorula, st. 11

 położone na działkach Nr 196, 197, 200. Osada z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza; stanowisko wpisane
do rejestru zabytków województwa opolskiego pod Nr A – 708/86;

5. Chorula, st. 13

 położone na działkach Nr 271/4, 270/2, 269/2, 268/2; stanowisko
wielokulturowe;

6. Chorula, st. 14

 położone na działkach Nr 274, 270/2, 269/2, 271/4; stanowisko
wielokulturowe;

7. Chorula, st. 17

 położone na działkach Nr 177, 178, 179, 180; stanowisko z okresu
wczesnego i późnego średniowiecza;

8. Chorula, st. 24

 położone na działkach
wielokulturowe;

9. Gogolin, st. 1

 położone na południe i północ od toru kolejowego, na małym
wyniesieniu, około 500 m na południowy wschód od dawnego
folwarku Strzebniów; cmentarzysko kultury przeworskiej;

10. Gogolin, st. 11

 położone około 150 m na południe od trasy autostrady, na północ
od Strzebniowa; punkt osadniczy kultury przeworskiej;

11. Gogolin, st. 12

 położone około 100 m na południowy zachód od przejazdu
kolejowego, na zboczu wzniesienia; cmentarzysko kultury
łużyckiej; stanowisko wpisane do rejestru zabytków województwa
opolskiego pod Nr A – 351/72;

12. Gogolin, st. 13

 położone na trasie autostrady, około 20 m na zachód od wiaduktu

Nr

190,

225,

224;

stanowisko

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest
„nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i
stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”.
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przy ulicy Wojska Polskiego; średniowieczny punkt osadniczy;
13. Gogolin, st. 14

 położone na działkach Nr 183, 184; stanowisko wielokulturowe;
wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego pod Nr A
– 515/79;

14. Gogolin, st. 15

 położone na działkach Nr 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1845;
stanowisko wielokulturowe;

15. Gogolin, st. 16

 położone na działkach Nr 643, 383, 384; średniowieczny punkt
osadniczy;

16. Kamień Śląski, st. 4  położone na działce Nr 179; średniowieczny punkt osadniczy;
17. Malnie, st. 1
 położone na działkach Nr 178, 183–186, 188; stanowisko
wielokulturowe;
18. Malnie, st. 2
 położone na działkach Nr 101–103; stanowisko kultury łużyckiej;
19. Malnie, st. 3

 położone na działce Nr 339/2; stanowisko wielokulturowe;

20. Malnie, st. 4

 położone na działkach Nr 67 i 169; stanowisko wielokulturowe;

21. Malnie, st. 6

 położone na działkach Nr 67 i 169; osada kultury łużyckiej;

22. Malnie, st. 7

 położone na działkach Nr 67, 169–171, 174, 175, 647; stanowisko
wielokulturowe;

23. Malnie, st. 14

 położone na działkach Nr 208/2 oraz 209/2; stanowisko
wielokulturowe;

24. Malnie, st. 15

 położone na działkach Nr 412, 413/2, 414, 415, 416, 417; punkt
osadniczy z okresu neolitu oraz późnego okresu rzymskiego;

25. Obrowiec, st. 1

 położone na działce Nr 56; grodzisko średniowieczne; stanowisko
wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego pod Nr A
– 355/72;

26. Obrowiec, st. 5

 położone na działkach Nr 485/7 oraz 485/8; stanowisko
średniowieczne;

27. Obrowiec, st. 8

 położone na działce Nr 63/3; stanowisko wielokulturowe; wpisane
do rejestru zabytków województwa opolskiego pod Nr A – 512/79;

28. Obrowiec, st. 9

 położone na działce Nr 470/3; stanowisko wielokulturowe;

29. Obrowiec, st. 10

 położone na działce Nr 470/3; stanowisko wielokulturowe;

30. Obrowiec, st. 11

 położone na działkach Nr 422/3 oraz 422/2; punkt osadniczy
z okresu wpływów rzymskich oraz średniowiecza;

31. Obrowiec, st. 13

 położone na działce Nr 339/2; średniowieczny punkt osadniczy;

32. Obrowiec, st. 16

 położone na działkach Nr 70, 71 oraz 72; osada z okresu
wpływów rzymskich;

33. Obrowiec, st. 21

 położone na działce Nr 538; stanowisko pradziejowe;

34. Obrowiec, st. 23

 położone na działkach Nr 196 oraz 198; średniowieczny punkt
osadniczy;

35. Obrowiec, st. 24

 położone na działce Nr 252; osada średniowieczna;

36. Obrowiec, st. 28

 położone na działce Nr 470/3; osada kultury przeworskiej;

37. Obrowiec, st. 36

 położone
na
działkach
Nr
264
oraz
547;
osada
wczesnośredniowieczna; stanowisko wpisane do rejestru
zabytków województwa opolskiego pod Nr A – 534/80;

38. Obrowiec, st. 37

 położone na działkach Nr 538, 537 oraz 533; średniowieczny
punkt osadniczy;

39. Obrowiec, st. 38

 położone na działce Nr 772; stanowisko wielokulturowe; wpisane
do rejestru zabytków województwa opolskiego pod Nr A – 571/80;

40. Obrowiec, st. 39

 położone na działkach Nr 734 oraz 735; stanowisko
wielokulturowe; wpisane do rejestru zabytków województwa
opolskiego pod Nr A – 750/87;
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41. Obrowiec, st. 40

 położone na działce Nr 764; stanowisko wielokulturowe;

42. Obrowiec, st. 41

 położone na działce Nr 780; stanowisko pradziejowe;

43. Odrowąż, st. 1

 położone na działkach Nr 119 oraz 120; stanowisko neolityczne;

44. Odrowąż, st. 2

 położone na działkach Nr 135, 136, 137 oraz 139; osada kultury
przeworskiej; stanowisko wpisane do rejestru zabytków
województwa opolskiego pod Nr A – 508/79;

45. Odrowąż, st. 5

 położone na działce Nr 142/2; pradziejowy punkt osadniczy;

46. Zakrzów, st. 8

 położone bezpośrednio na północny – zachód od majątku Nowy
Dwór, na obniżeniu Czerwone Wzgórza, w dolinie strumienia
Zakrzowskiego; grodzisko wczesnośredniowieczne; wpisane do
rejestru zabytków województwa opolskiego pod Nr A – 144/68;

47. Zakrzów, st. 28

 położone około 200 m na wschód od kapliczki i około 150 m od
autostrady, przy drodze polnej; stanowisko wielokulturowe;

48. Zakrzów, st. 29

 położone około 100 m na wschód od szkoły podstawowej, na
prawo od drogi polnej, na piaszczystym polu; średniowieczny
punkt osadniczy;

49. Zakrzów, st. 30

 położone po wschodniej stronie drogi Zakrzów – Dąbrówka, na
południe od szkoły; średniowieczny punkt osadniczy;

50. Zakrzów, st. 31

 położone na działce Nr 421; stanowisko wielokulturowe; wpisane
do rejestru zabytków województwa opolskiego pod Nr A – 535/80;

51. Zakrzów, st. 35

 położone na działkach Nr 186, 187, 188 i 189; osada
średniowieczna; stanowisko wpisane do rejestru zabytków
województwa opolskiego pod Nr A – 517/79;

52. Zakrzów, st. 36

 położone na działce Nr 428; osada kultury przeworskiej;
stanowisko wpisane do rejestru zabytków województwa
opolskiego pod Nr A – 530/80;

53. Zakrzów, st. 37

 położone około 2000 m na południowy zachód od wsi Zakrzów,
między południowo-wschodnim skrajem doliny cieku wodnego
a torem kolejowym, około 250 m na północny wschód od toru
kolejowego; częściowo na działkach Nr 379 oraz 380; osada
wielokulturowa; stanowisko wpisane do rejestru zabytków
województwa opolskiego pod Nr A – 529/80;

54. Zakrzów, st. 38

 położone na działkach Nr 58, 59, 60, 61 oraz 62; osada
wielokulturowa; stanowisko wpisane do rejestru zabytków
województwa opolskiego pod Nr A – 516/79;

55. Zakrzów, st. 39

 położone na działkach Nr 78, 73 i 71; stanowisko pradziejowe.

Cały obszar gminy objęty jest strefą ochrony archeologicznej. Za wyjątkiem grodziska
w Obrowcu, wszystkie stanowiska mogą zostać zabudowane, pod warunkiem
uprzedniego przeprowadzenia badań ratowniczych.
c) Pozostałe zabytki
Oprócz ujętych w rejestrze i ewidencji zabytków cmentarzy w Choruli i Gogolinie,
wartości historyczne przedstawiają trzy istniejące na terenie gminy cmentarze, które
powinny zostać objęte ochrona przepisami prawa miejscowego w całości lub w zakresie
wybranych elementów.
Lokalizacja
Kamień Śląski

Data założenia
1910–1913 r.

Elementy wymagające ochrony
wybrane nagrobki, kaplica,

Kamień Śląski, przy kościele
– katolicki

ok. 1895 r.

całość z ogrodzeniem (ogrodzenie zostało
przebudowane i straciło charakter zabytkowy)

Obrowiec, ul. Cmentarna

ok. 1910 r.

wybrane nagrobki

Według ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
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d) Dobra kultury współczesnej
Na obszarze gminy Gogolin, do momentu podjęcia drugiej zmiany studium, żaden obiekt
ani obszar nie był zaliczony do dóbr kultury współczesnej. W ramach drugiej zmiany
studium, na wniosek Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, podjęto decyzję
o zaliczeniu do dóbr kultury współczesnej pomnika Karolinki w Gogolinie, jako
powszechnie rozpoznawalnego symbolu miasta.

Wnioski do polityki przestrzennej:


uwzględniać ochronę zabytków, zasobów archeologicznych oraz
dóbr kultury współczesnej na wszystkich etapach realizacji
polityki
przestrzennej
zgodnie
z
wyżej
zapisanymi
zaleceniami.

2.2.3. Krajobraz
Krajobraz kształtują – rzeźba terenu, pokrycie terenu (szata roślinna) oraz zabudowa.
Poszczególne elementy krajobrazu gminy scharakteryzowane zostały w poprzednich
punktach (rzeźba terenu – pkt 2.1.1a, roślinność – pkt 2.1.1g, zabudowa – pkt 2.2.1).
W sumie krajobraz gminy jest umiarkowanie atrakcyjny. W Studium Ochrony
Zabytkowego Krajobrazu – Województwo Opolskie obszar gminy znalazł się w zasięgu
17 jednostek architektoniczno-krajobrazowych.
Nr
Jednostki

Nazwa jednostki

–

rozłogi

Strefy (rodzaj ochrony)

E ekspozycji ochrony
elementów

297

Miedziana
pól

298

Kamień śląski

B ochrony częściowej

307

Górażdże

B ochrony częściowej

308

Górażdże Wap.

B ochrony częściowej

309

Kamionek

B ochrony częściowej

310

Lasy Gogolińskie

E ekspozycji ochrony
elementów

359

Chorula

364

Odrowąż

K ochrona krajobrazzowej otuliny
B ochrony częściowej

365

Gogolin

B ochrony częściowej

366

Krapkowice – osiedle

E ekspozycji ochrony
elementów

367

Gogolin – osiedle

E ekspozycji ochrony
elementów

Wytyczne
(zakres ochrony)

RKOM rekompozycja,
stworzenie
właściwego sąsiedztwa o dużych walorach
INTE integracja dużych obszarów
naruszonych w pewnych
zakresach
INTE integracja dużych obszarów
naruszonych w pewnych
zakresach
INTE integracja dużych obszarów
naruszonych w pewnych
zakresach
INTE integracja dużych obszarów
naruszonych w pewnych
zakresach
RKOM rekompozycja,
stworzenie
właściwego sąsiedztwa o dużych walorach
KONT stworzenie
harmonijnego
otoczenia lub sąsiedztwa
INTE integracja dużych obszarów
naruszonych w pewnych
zakresach
INTE integracja dużych obszarów
naruszonych w pewnych
zakresach
RKOM rekompozycja,
stworzenie
właściwego sąsiedztwa o dużych walorach
RKOM rekompozycja,
stworzenie
właściwego sąsiedztwa o dużych walorach
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368

Dąbrówka Dolna

B ochrony częściowej

432

Żywocice – rozłogi pól

E ekspozycji ochrony
elementów

433

Obrowiec

B ochrony częściowej

435

Zakrzów

B ochrony częściowej

449

Krępna – rozłogi pól

B ochrony częściowej

467

Piętnia – rozłogi pól

B ochrony częściowej

integracja dużych obszarów
naruszonych w pewnych
zakresach
RKOM rekompozycja,
stworzenie
właściwego sąsiedztwa o dużych walorach
INTE integracja dużych obszarów
naruszonych w pewnych
zakresach
INTE integracja dużych obszarów
naruszonych w pewnych
zakresach
INTE integracja dużych obszarów
naruszonych w pewnych
zakresach
INTE integracja dużych obszarów
naruszonych w pewnych
zakresach
INTE

Wg wytycznych ze Studium Ochrony Zabytkowego Krajobrazu – Województwo Opolskie

Analiza krajobrazu w skali gminy wykazuje, że poza elementami o wysokich walorach
krajobrazowych, które zostały uwzględnione w ochronie zasobów środowiska
przyrodniczego (lasy, zieleń łęgowa w dolinach potoków i starorzeczu Odry,
zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, ciągi drzew przydrożnych, drzewa pomnikowe,
otwarte zbiorniki wodne z zielenią przybrzeżną) wyodrębnić można trzy elementy
krajobrazowe, które ze względu na walory krajobrazowe zasługują na wyróżnienie i
ochronę:
 widok na masyw Chełmu z górą Św. Anny z najazdu autostrady w rejonie wsi
Zakrzów do granicy gminy,
 widok na miasto Gogolin od strony wschodniej, z najwyższego punktu drogi 409,
 ekspozycja kościółka drewnianego w Malni.

Wnioski do polityki przestrzennej:


uwzględnić przy formułowaniu zasad zagospodarowania terenów
otwartych wytyczne dotyczące zakresu ochrony krajobrazu
określone
w
Studium
Ochrony
Zabytkowego
Krajobrazu
–
Województwo Opolskie,
 zapewnić ochronę wyróżnionych elementów krajobrazowych.
(Wnioski
dotyczące
zabudowy
w
kontekście
krajobrazowym
sformułowane zostały w pkt. 2.2.1)

2.3. Sytuacja gospodarcza gminy
2.3.1. Zasoby surowcowe
Na terenie gminy Gogolin udokumentowane są duże złoża surowców węglanowych –
Górażdże i Tarnów Opolski, na bazie których rozwinął się przemysł cementowo
wapienniczy. W 1995 r. przyjęta została dokumentacja złoża wapieni triasowych
„Górażdże II”, a w 2009 r. i 2012 r. złoże „Tarnów Opolski – Wschód”. Spółka
eksploatująca to złoże planuje kontynuację serii złożowej w kierunku wschodnim. Złoża
zostały scharakteryzowane w pkt. 2.1.1.c.
Innym surowcem występującym na terenie gminy, formalnie nieudokumentowanym są
kruszywa naturalne.
Ze względu na bardzo duże powierzchnie terenów zdegradowanych należy
ograniczyć rozwój eksploatacji surowców mineralnych na obszarze gminy do
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terenów złóż surowców węglanowych, których dokumentacje geologiczne zostały
przyjęte bez zastrzeżeń przez odpowiednie organy nadzoru górniczego.

2.3.2. Przemysł
O przemysłowej funkcji gminy i jej wysokiej pozycji pod względem dochodów budżetu
przesądzają zakłady Górażdże Cement S.A.:
 Cementownia Górażdże w Choruli,
 Zakłady Wapiennicze Górażdże w Górażdżach i w Gogolinie.
Cementownia wybudowana została w końcu lat 70. Zakłady wapiennicze we wsi
Górażdże i w Gogolinie to zakłady przedwojenne. W zakładzie w Górażdżach działa
obecnie tylko dział hydratu i pakownie; trzy piece są zlikwidowane a dwa pozostają
w zimnej rezerwie. Drugi zakład wapienniczy w Górażdżach (zlokalizowany poza
terenem zabudowy wsi, w rejonie terenów eksploatacji) powstał w ostatnich latach w
miejscu likwidowanego starego zakładu. Planowana jest dalsza jego rozbudowa.
Podstawowe wytwarzane produkty to: cement różnych klas, wapno hydratyzowane dla
budownictwa, nawozy tlenkowe dla rolnictwa, maczki bitumiczne, kamień średni dla
cukrownictwa. Surowcem dla produkcji cementu jest złoże wapieni Górażdże
znajdujące się w Górażdżach na terenie gminy Gogolin oraz margle ze złoża Folwark
w gminie Prószków.
Zakłady stanowią spółkę akcyjną, część akcji posiada kapitał zagraniczny. Zakłady
zatrudniają aktualnie (po zwolnieniach dokonanych w 1998 r. w ramach reorganizacji
zakładów) – 1,1 tys. osób. Pracownicy rekrutują się z terenu gminy oraz spoza gminy,
głównie z Krapkowic.
Drugim dużym zakładem działającym na terenie gminy są Zakłady Wapiennicze Lhoist
Opolwap S.A. w Tarnowie Opolskim. Zakład na terenie wsi Kamień Śląski prowadzi
eksploatację złoża wapieni Tarnów Opolski dla produkcji wyrobów wapienniczych
prowadzonej w Tarnowie Opolskim. Na terenie gminy Gogolin zakład nie posiada
majątku produkcyjnego.
Poza wyżej wymienionymi zakładami na terenie gminy funkcjonuje niewielka liczba
drobnych zakładów produkcyjnych, których liczba powoli, ale sukcesywnie rośnie.
Poza wyżej wymienionymi zakładami na terenie gminy funkcjonują liczne drobne zakłady
produkcyjne, których liczba sukcesywnie rośnie.
Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną
zarejestrowanych w rejestrze REGON
rok
1995
1996
1997
2007
2008

gmina ogółem
38
40
44
76
83

miasto
20
21
23
40
46

Wg danych statystycznych WUS w Opolu z lat 1997/2009

Podmioty gospodarcze wg liczby pracujących – stan na dzień 31.12.2008 r.
liczba
pracujących
do 9
10–49
50 i więcej

gmina ogółem

miasto

70
8
5

41
5
–

Wg danych statystycznych US w Opolu z roku 2009
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e) Warunki dla rozwoju przemysłu
Analiza czynników mających wpływ na rozwój przemysłu wykazuje, że gmina posiada
w tym względzie stosunkowo korzystne warunki.
Atuty (potencjały rozwojowe) to:
 potencjał produkcyjny Zakładów Cementowo-Wapienniczych Górażdże,
 zasoby złóż wapieni,
 potencjał ludzki, który stanowią głównie nadwyżki zatrudnionych w rolnictwie,
 położenie gminy w zasięgu autostrady A4 i dróg wojewódzkich, drogi wodnej Odra
z portem w Choruli oraz linii kolejowej Opole – Kędzierzyn-Koźle ze stacjami
osobowo-towarowymi w Górażdżach i Gogolinie,
 duża ilość gruntów niskich klas bonitacyjnych, które powinny być wyłączone z
użytkowania rolniczego.
Czynniki ograniczające rozwój przemysłu wiążą się z ochroną środowiska i są to przede
wszystkim:
 liczne tereny i elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie prawnej,
 już istniejące znaczące przekształcenia antropogeniczne środowiska i
oddziaływania, w szczególności degradacja powierzchni ziemi spowodowana
eksploatacją złóż, hałas komunikacyjny oraz wysoki poziom stężeń pyłu w
powietrzu,
 położenie całej gminy na bardzo słabo izolowanym zbiorniku użytkowych wód
podziemnych.
Ze względu wymagania ochrony środowiska zalecane jest ograniczenie rozwoju
przemysłu znacząco oddziaływującego na środowisko, ze szczególnym
uwzględnieniem oddziaływania na ww. elementy środowiska.

Wnioski do polityki przestrzennej


Wydzielić w strukturze przestrzennej gminy tereny rozwoju
działalności produkcyjnej oraz ustalić dla nich zasady
zabudowy zagospodarowania z uwzględnieniem wymogów ochrony
środowiska odpowiednio do istniejących uwarunkowań.

2.3.3. Rynek usług
a) Stan i tempo rozwoju
Gmina Gogolin – liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność usługową
zarejestrowanych w rejestrze REGON
1997
rodzaj działalności
usługowej wg sekcji
EKD
Budownictwo
handel, naprawy
transport,
składowanie
łączność
obsługa
nieruchomości i firm
pozostała
działalność
usługowa

2007

2008

Gmina
ogółem

Miasto

Gmina
ogółem

Miasto

Gmina
ogółem

Miasto

49
117

29
73

101
179

62
113

119
177

70
109

23

16

48

25

51

26

43

33

94

55

102

61

28

16

195

121

198

126

Opracowanie własne na podstawie materiałów WUS w Opolu
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Jak pokazuje powyższe zestawienie, rynek usług na terenie gminy wykazuje tempo
wzrostu nieco niższe od średniego w województwie.
Nasycenie rynku usług obrazuje stosunek liczby podmiotów usługowych do liczby ludności.
Gmina Gogolin – liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność usługową
na 1000 osób na tle województwa
rodzaj działalności
usługowej wg sekcji
EKD
budownictwo
handel, naprawy
transport, składowanie
łączność
obsługa nieruchomości
i firm
pozostała działalność
usługowa

gmina ogółem

gmina ogółem

Województwo

1997

2008

1997

2008

1997

2008

3,6
8,7

8,5
15,0

4,3
11,0

10,2
18,5

5,8
18,9

11,7
26,4

1,7

4,0

2,4

4,1

3,5

5,2

3,2

7,9

5,0

9,0

7,3

17,5

2,1

16,3

2,4

19,8

3,0

22,8

Jak widać z zestawienia, sytuacja gminy w zakresie usług na tle województwa nie
przedstawia się korzystnie. Stan ten utrzymuje się i dotyczy wszystkich rodzajów
działalności usługowej.
b) Uwarunkowania rozwoju
Gmina posiada wyjątkowo korzystne warunki rozwoju rynku usług, w tym usług
ponadlokalnych. Podstawowym atutem jest: położenie gminy w zasięgu ważnych
szlaków komunikacyjnych: linii kolejowej Opole – Kędzierzyn-Koźle ze stacjami osobowotowarowymi w Górażdżach i Gogolinie, autostrady A4 z węzłem w Gogolinie oraz drogi
wodnej Odra z portem rzecznym w Choruli oraz lotniska.
Dodatkowe atuty to: położenie w pobliżu dwóch większych ośrodków miejskich –
Krapkowic i Opola, dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych, niska jakość gruntów rolnych,
które można przeznaczać na cele nierolnicze i zasoby pracy.
Barierą rozwoju rynku usług są braki w infrastrukturze technicznej, w tym przede
wszystkim brak kanalizacji sanitarnej i słaby poziom telefonizacji.
W sytuacji gminy najkorzystniejsze warunki rozwoju mają usługi związane
z transportem, a wiec handel hurtowy oraz obsługa podróżnych. Z uwagi na
zalecane ograniczenia rozwoju przemysłu ze względów ochrony środowiska oraz
małokorzystne warunki rozwoju rolnictwa, rozwój rynku usług powinien
decydować o rozwoju gospodarczym gminy.

Wnioski do polityki przestrzennej


Wydzielić w strukturze przestrzennej gminy tereny rozwoju
usług, w szczególności tereny usług logistycznych oraz
związanych z obsługą podróżnych, przede wszystkim w rejonie
autostrady.

2.3.4. Gospodarka rolna
b) Warunki naturalne
Obszar gminy charakteryzuje się małokorzystnymi warunkami naturalnymi do produkcji
rolnej. Użytki rolne (grunty orne, sady, łąki i pastwiska) zajmują powierzchnię 4608,5 ha,
co stanowi 46 % powierzchni ogólnej gminy. Ogólny wskaźnik oceny gleb dla gminy
Gogolin (w skali 100-punktowej) wynosi 41,2 pkt. (wskaźnik bonitacji – 35,5 pkt.,
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przydatność rolnicza gleb – 46,9 pkt.). Syntetyczny wskaźnik oceny rzeźby terenu dla
gminy wynosi 4,1 pkt. w skali 5-punktowej, a wskaźnik agroklimatu 13,8 pkt. (skala 15punktowa) – oba wskaźniki wykazują warunki korzystne. Niekorzystne są warunki wodne,
wskaźnik oceny tych warunków dla gminy wynosi 2,2 pkt. w skali 10-punktowej.
Syntetyczny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy Gogolin
wynosi 61,3, co daje gminie dalekie, bo 61. miejsce (na 64 gminy). Na stopniowe
obniżanie jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wpływają prowadzone eksploatacje
surowców węglanowych oraz emisja zanieczyszczeń powietrza. Przejawia się to m.in. w
zakłóceniu stosunków wodnych oraz zmian siedliskowych.
Struktura użytkowania gruntów rolnych przedstawia się następująco:

ogółem

ha
%

4713,5
100

Użytkowanie gruntów rolnych gminy Gogolin – stan 31.XII.2013 r.
powierzchnia użytków rolnych
grunty
sady
łąki
pastwisgrunty
grunty
grunty
orne
ka
rolne
rolne
rolne
zadrzepod
zabudowione
wodami
wane
3783,4
40,8
743,1
41,2
19,1
0,7
85,2
80,27
0,87
15,77
0,87
0,01
0,40
1,81
Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji gruntów

Jakość gleb jest mało korzystna. Dominują gleby brunatne, rędziny, mady i płowe
Wśród ogółu użytków rolnych, gleby poszczególnych klas bonitacyjnych mają
następujący udział procentowy:

%

I–II
0,5

Klasy bonitacyjne użytków rolnych gminy Gogolin
III
IV
V
VI
11,6
26,9
31,8
29,2

Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy podzielony został (według oceny
przydatności rolniczej gleb wykonanej przez JUNG w Puławach) na 9 kompleksów:
1. pszenny bardzo dobry
- 0,1 %,
2. pszenny dobry
- 15,3 %,
3. pszenny wadliwy
- 11,9 %,
4. żytni bardzo dobry
- 5,3 %,
5. żytni dobry
- 20,0 %,
6. żytni słaby
- 23,2 %,
7. żytni bardzo słaby
- 17,9 %,
8. zbożowo-pastewny mocny - 3,0 %,
9. zbożowo-pastewny słaby
- 3,5 %.
Wśród kompleksów przydatności rolniczej gleb użytków zielonych (łąki, pastwiska)
wyodrębnia się 3 zasadnicze:
 użytki zielone dobre i bardzo dobre,
 użytki zielone średnie (84,9 % ogólnej powierzchni użytków zielonych),
 użytki zielone słabe i bardzo słabe.
Potwierdzeniem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest występująca struktura
zasiewów (przewaga żyta, owsa, jęczmienia i ziemniaków) oraz uzyskiwane plony
(ogółem - poniżej średniej w województwie), co ilustrują poniższe tabele.
Struktura zasiewów zbóż w indywidualnych gospodarstwach rolnych gminy Gogolin – stan 1997r.
Pszenica
Pszenżyto
Żyto
Jęczmień
Owies
Owies z jęczmieniem i inne mieszanki

% powierzchni zasiewów zbóż
25,6
38,1
12,5
21,9
23,8
61,9
1,6
14,6
Wg powszechnego spisu rolnego 1996
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Plony w indywidualnych gospodarstwach rolnych gminy Gogolin – stan 1997 r.
zboża podstawowe z mieszankami
ogółem pszenica
Żyto
jęczmień
owies
pszen-żyto
ziemniaki
z 1 ha w dt
gmina
Gogolin
średnie
w województwie

25,0

33,9

28,0

21,0

26,0

23,4

140

32,0

24,1

26,0

32,8

29,1

29,6

165

Wg wyników produkcji rolnej w 1997 – US w Opolu

Warunki agroklimatyczne są bardzo korzystne – gmina leży w najcieplejszym w Polsce
regionie pluwiotermicznym odrzańskim, charakteryzującym się łagodnymi zimami i
długim okresem wegetacyjnym.
c) Stan gospodarki rolnej
łącznie ponad 80 % ogółu gruntów.
Największe gospodarstwa rolne w gminie to:
 Przedsiębiorstwo Rolne AGRARiA CLAUDII, Sp. z o.o. w Zakrzowie
 gospodarstwo rodzinne w Obrowicu
 gospodarstwo rodzinne w Choruli
 gospodarstwo rodzinne w Dąbrówce
Gospodarstwa te powstały w drodze sprywatyzowania gospodarstw
i spółdzielczych.

- 543,5 ha,
- 307,6 ha,
- 291,2 ha,
- 211,8 ha,
państwowych

Pomijając gospodarstwa wyżej wymienione, struktura obszarowa indywidualnych
gospodarstw rolnych jest niekorzystna. Niemal połowa – 42,6 %, to gospodarstwa o
powierzchni 1–2 ha. W grupie obszarowej do 5 ha jest łącznie 68,8 % gospodarstw,
a gospodarstw powyżej 15 ha jest zaledwie 6,6 %.
Gmina Gogolin – systematyka indywidualnych gospodarstw rolnych
wg grup obszarowych i powierzchni użytków rolnych – stan 1996 r.

Gospodarst
wa rolne
ogółem

gospodarstw

885

349

137

43

31

22

23

28

36

14

14

1

-

%

-

100

39,3

12,3

8,9

6,3

6,6

8,0

10,3

4,0

4,0

0,3

-

307

1 987

185

101

108

98

135

234

445

244

377

59

-

-

100

9,3

5,1

5,4

4,9

6,8

11,8

22,4

12,3

19,0

3,0

-

liczba

liczba
gospodarstw
%



1–2

2–3

3–4

4–5

5–7

7–10

10–15

15–20

20–50

50–0

100 i więcej

Działki rolne

Grupy obszarowe [ha]

bez działek rolnych

Dominującym kierunkiem produkcji gospodarstw rolnych jest produkcja mieszana
(roślinno-zwierzęca). Poziom produkcji podstawowych zwierząt gospodarskich w
odniesieniu do powierzchni użytków rolnych jest zbliżony do średniego w
województwie.
gmina

województwo

liczba sztuk na 1 ha użytków rolnych

Bydło
Trzoda chlewna

0,27
1,28

0,36
1,23
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Produkcję drobiu na skalę przemysłową prowadzi RSP Obrowiec w Gogolinie –
Wygodzie.
Sytuacja ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych jest zróżnicowana.
Wartość towarowej produkcji wynosi w mieście 872 zł, a na terenach wiejskich
1671 zł/ha (według powszechnego spisu rolnego 1996 r.). Wydatki ponoszone przez
indywidualne gospodarstwa rolne są nieznacznie wyższe od średnich wartości w
województwie.
Gmina Gogolin – wydatki ponoszone
przez indywidualne gospodarstwa rolne na tle województwa

w % towarowej produkcji rolnej

na 1 ha użytków rolnych [zł]

Gmina

województwo

gmina

Województwo

81,5

77,3

1 329

1 163

W gminie przeważają gospodarstwa dwuzawodowe; zaledwie 26,3 % stanowią
gospodarstwa rolne, w których udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach
ogółem gospodarstwa domowego wynosi co najmniej 50 %.
d) Synteza uwarunkowań i perspektywy rozwoju gospodarki rolnej
Niżej przedstawione uwarunkowania wskazują, że gmina posiada mało korzystne
warunki dla rozwoju gospodarki rolnej.
Niekorzystne czynniki – bariery rozwoju to:
 niekorzystne warunki naturalne,
 niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw rolnych.
Istotnym czynnikiem niekorzystnym dla rozwoju gospodarki rolnej jest również brak
określonej polityki rolnej państwa.
Atuty (potencjały rozwojowe) to:
 korzystny agroklimat,
 korzystna rzeźba terenu,
 rynki zbytu produktów pochodzenia rolniczego (którymi są niedaleko położone duże
ośrodki miejskie: Krapkowice, Opole, Kędzierzyn-Koźle).
Uwzględniając istniejące uwarunkowania (bariery i atuty) – przemiany w
rolnictwie powinny obejmować przede wszystkim przekształcenia struktury
obszarowej gospodarstw (preferowane gospodarstwa duże, silne ekonomicznie
i bardzo drobne łączące pracę w rolnictwie z innymi źródłami zarobkowania).
W aspekcie przestrzennym – należy intensyfikować produkcję roślinną na
gruntach o wysokim potencjale produkcyjnym i zmniejszać produkcję na
gruntach o niskiej wartości produkcyjnej poprzez ekstensyfikację (uprawy
ekologiczne) lub zaprzestanie rolniczego użytkowania i w zależności od
warunków, zalesienie (poprzez nasadzenia lub renaturalizację) lub zabudowę.

Wnioski do polityki przestrzennej
W strukturze przestrzennej gminy należy wydzielić obszary:
 intensyfikacji
produkcji
rolnej
wyłączone
z
zabudowy,
obejmujące kompleksy gleb o wysokiej jakości produkcyjnej,
 ekstensyfikacji produkcji,
 możliwego zaprzestania użytkowania rolniczego,
 korzystne dla lokalizacji obiektów produkcji rolnej i obsługi
rolnictwa.
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2.4. Uwarunkowania demograficzne i społeczne
2.4.1.Potencjał demograficzny
a) Sytuacja demograficzna gminy
Gminę Gogolin zamieszkuje 12 416 osób (stan – 31.12.2008 r.).
Gęstość zaludnienia wynosi 124 osoby na km2, jest wyższa aniżeli średnia wartość dla
województwa (120 osób na km2). W mieście Gogolinie – ośrodku gminnym,
zamieszkuje 6443 osób, co stanowi ok. 52,0 % ogółu mieszkańców gminy.
Ludność gminy Gogolin – grudzień 2008 r.

Ogółem

mężczyźni

Kobiety

w liczbach bezwzględnych

na 100 mężczyzn

Miasto Gogolin

6443

-

-

-

Wsie

5973

-

-

-

12 416

6018

6447

107

Razem gmina

Ludność
1988

1998

2003

2008

zmiany w okresie
1988–2008

w osobach

w%

miasto Gogolin
wsie:
Chorula
Dąbrówka
Górażdże
Kamień Śląski
Kamionek
Malnia
Obrowiec
Odrowąż
Zakrzów

6350

6845

6519

6443

93

+1,44

662
181
1070
1503
701
663
617
617
561

661
203
1168
1504
714
748
597
597
506

626
197
998
1424
664
708
571
571
486

618
190
927
1374
622
708
520
527
487

-44
+9
-143
-129
-79
+45
-97
-90
-74

-7,12
+4,74
-15,43
-9,39
-12,70
+6,36
-18,65
-17,08
-15,20

wsie razem

6555

6681

6224

5973

-582

-8,88

12 905

13 526

12 743

12 416

-489

-3,94

gmina ogółem

Analiza okresu ostatniego dwudziestolecia wykazuje znaczne zróżnicowanie dynamiki
zmian ludnościowych. Dziesięciolecie 1988–1998 to okres wzrostu ludnościowego,
następnie następuje systematyczny spadek liczby ludności. W 2008 r. liczba ludności
w stosunku do 1998 r. zmniejszyła się o 1100 osób (czyli o 8,94 %). Średnioroczne
tempo ubytku ludności w latach 1998–2008 wynosiło przeszło 0,89 % (średnioroczne
tempo ubytku ludności na obszarze województwa opolskiego w latach 1996–2008
wynosiło 0,5 %). Zjawisko ujemnego salda ludnościowego jest odzwierciedleniem
zmian demograficznych jakie mają miejsce na terenie całego kraju.
W całym analizowanym dwudziestoleciu liczba mieszkańców w gminie zmniejszyła się
o 3,94 %, ale w poszczególnych jednostkach osadniczych zmiany ludnościowe są
bardzo zróżnicowane. Ludność miasta w okresie 1988–2008 zwiększyła się o 93
osoby, tj. o 1,44 %. Wzrost ludności zanotowano jeszcze we wsiach Malnia i
Dąbrówka. W pozostałych miejscowościach nastąpił spadek ludności, od ok. 9 % w
Kamieniu Śląskim do ponad 18 % w Obrowcu. Odnotować należy również powolny
proces zmian proporcji między rozmieszczeniem ludności w mieście i wiejskich
jednostkach osadniczych. Zmiany w okresie 20 lat ilustruje kolejne zestawienie.
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Ludność miejska w gminie Gogolin:
rok 1988
- 49,2 % ogółu ludności w gminie
rok 1998
- 50,6 % ogółu ludności w gminie
rok 2008
- 51,9 % ogółu ludności w gminie

Ruch naturalny ludności
Ruch naturalny ludności – cechują niskie wskaźniki przyrostu, co istotniejsze – sytuacja
ta wykazuje trwałe tendencje. W okresie 1988–97 przyrost naturalny na 1000 ludności
ilustrują następujące wartości:
1988
1990
1995
1996
2006

Miasto
Wieś
Miasto
Wieś
Miasto
Wieś
Miasto
Wieś
Miasto
Wieś

3,0
8,0
1,5
0,3
-0,6
-0,3
-1,5
-2,1
1,4
2,4

Ruch wędrówkowy
Ruch wędrówkowy – niską prężność ludności w gminie, wyrażającą się niskimi
wskaźnikami przyrostu naturalnego pogłębiają występujące procesy migracyjne.
Natężenie odpływu ludności z gminy kształtuje się znacznie powyżej średnich wartości
w województwie. Znaczące w ogólnym rozrachunku są migracje zagraniczne, które
powodują niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej, m.in. ubytek w grupie
stanowiącej podstawę reprodukcji ludności i zasobów pracy. Proces ten nasilił się po
2005 r., tj. po wstąpieniu Polski do U.E., ale obecnie sytuacja jest ustabilizowana,
o czym świadczy dodatnie saldo migracji stałej (wewnętrznej i zagranicznej) w 2006 r.
1988
1990
1993
1995
1996
2006

Saldo migracji stałej na 1000 ludności w okresie 1988–2006
Miasto
+ 5,0
Wieś
- 8,2
Miasto
- 4,7
Wieś
- 0,9
Miasto
- 2,2
Wieś
- 0,5
Miasto
- 2,7
Wieś
- 3,5
Miasto
+ 5,13
Wieś
- 0,6
Gmina
+ 0,1
w tym miasto
+ 4,8

Liczba ludności wg stałego zameldowania nie oddaje jednak stanu faktycznego liczby
ludności, bowiem duży odsetek osób zameldowanych w gminie pracuje poza granicami
kraju (tzw. migracja zarobkowa). Według danych szacunkowych (wydział meldunkowy
gminy) ok. ¼ mieszkańców ma swoje czasowe zameldowanie poza grami kraju
(głównie Niemcy i Holandia).

Struktura wieku ludności
Struktura wieku ludności – nie jest korzystna w kontekście przewidywanego potencjału
ludnościowego gminy. Strukturę cechuje stosunkowo zaawansowany i postępujący
proces starzenia się ludności. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w latach 1996
i 2006 wynosił:
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ogółem gmina

12,14 % (1996)
17,50 % (2006)

w tym:




miasto Gogolin

11,34 % (1996)
16,01 % (2006)

Strukturę wieku ludności i występujące zmiany ilustruje poniższe zestawienie:
ludność ogółem, w tym w wieku
0–17 lat
(przedprodukcyjnym)
18–59 lat (kobiety)
18–64 lat (mężczyźni
(produkcyjnym)
60 i więcej (kobiety)
65 i więcej (mężczyźni)
(poprodukcyjnym)

1996
100,0 %

2006
100,0 %

Miasto
Wieś

25,9
25,5

miasto
wieś

20,5
18,8

Miasto

62,8

miasto

63,5

Wieś

61,6

wieś

62,1

Miasto

11,3

miasto

16,0

Wieś

12,9

wieś

19,0

Wskaźnik ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wynosił w 2006 r. w gminie 59,2
(w mieście 57,5).
b) Przewidywane procesy demograficzne i ich wpływ na perspektywiczny rozwój
gminy

Prognozowane zaludnienie gminy
Prognozowana liczba ludności gminy w perspektywie po uwzględnieniu migracji –
wyraża się wielkościami:
Gmina / miasto
lata

Prognozy zmian demograficznych
Gminy Gogolin w latach 2010–2016
2010

2014

Gogolin miasto

6389

6282

6228

5923

5824

5774

12313

12106

12002

Sołectwa gminy
Ludność gminy razem

2016

Wg danych uzyskanych z gminy

Uwarunkowania demograficzne wskazują na niewielki, ale sukcesywny spadek
ludności zarówno w mieście Gogolinie jak i w obszarze wiejskim gminy.
Ważną rolę z punktu widzenia rozwoju ludnościowego pełnić będą istniejące
wykształcone funkcje miasta i poszczególnych wsi. Można zaryzykować tezę, że w
warunkach gminy Gogolin wzrost zaludnienia (przy ogólnym bilansie ujemnym) może
wystąpić we wsiach w Gogolinie a także w Odrowążu i Malni, w związku z istniejącą
funkcją przemysłową w sąsiednich wsiach (Chorula, Górażdże) i dogodnym
położeniem tych miejscowości w stosunku do miejskich ośrodków wielofunkcyjnych
(Krapkowice, Gogolin). Z procesami depopulacyjnymi należy się liczyć we wsiach o
funkcjach wyłącznie rolniczych przynajmniej do czasu ich przekształcenia w
wielofunkcyjne ośrodki obsługi rolnictwa.

Wnioski do polityki przestrzennej


Z uwagi na przewidywany bardzo niewielki spadek ludności w
gminie rozwój jednostek osadniczych powinien uwzględniać
przede wszystkim poprawę jakości życia (rozwój usług i
poprawę warunków zamieszkiwania).
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2.4.2. Rynek pracy
c) Sytuacja na rynku pracy

Zatrudnienie
Ogółem liczba pracujących w gminie, jak wykazują dane statystyczne, wynosi, wg
stanu na dzień 31.12.2006 r., 2179 osób (w 1997 r. liczba ta wynosiła 3044).
Rynek pracy reprezentowany jest głównie przez podmioty prowadzące działalność
gospodarczą (sektor prywatny).
Pracujący w 2006 r.,

Miasto
liczba
729

1. Pracujący ogółem
w tym:
- Sektor publiczny
- Sektor prywatny
- Przemysł i budownictwo
- Usługi rynkowe
- Usługi nierynkowe

%

369
360
251
209
267

Gmina ogółem
Liczba
%
2 179
100
545
1634
1203
517
441

Bezrobocie
Ogółem w gminie w 2008 r. zarejestrowanych było 406 osób pozostających bez pracy
(w 1999 r. liczba ta wynosiła 409).
Gmina Gogolin pod względem wielkości stopy bezrobocia lokuje się w grupie 23 gmin
w województwie o najniższej stopie bezrobocia. Rzeczywisty obraz bezrobocia w
gminie Gogolin nie jest jednak tak optymistyczny, jak sugerują dane statystyczne – ¼
liczby potencjalnie bezrobotnych pracuje za granicą.

Wnioski do polityki przestrzennej
W celu poprawy sytuacji na rynku pracy należy umożliwić
inwestowanie na obszarze gminy przez przygotowanie gruntów pod
nowe inwestycje, głównie usługowe.

2.4.3. Sytuacja mieszkaniowa
a) Ocena stanu istniejącego
Stan zasobów mieszkaniowych w gminie przedstawia się następująco:
Stan zasobów mieszkaniowych w gminie Gogolin – stan XII 1997/2006
liczba mieszkań
liczba izb
powierzchnia użytkowa

gmina ogółem
3435/3582
14 973/16 531
286,1/317,2 tys. m2

miasto Gogolin
1779/1927
7572/8689
145,0/168,7 tys. m2
Wg materiałów WUS w Opolu

Warunki mieszkaniowe w ujęciu statystycznym ilustruje poniższe zestawienie:
Warunki mieszkaniowe w gminie Gogolin
na tle województwa opolskiego – stan XII 1997/2006
Wskaźnik
liczba izb w mieszkaniu
liczba osób na mieszkanie
liczba osób na izbę
powierzchnia użytkowa
- mieszkanie
- na 1 osobę

gmina ogółem
4,36/4,64
3,89/3,34
0,89/0,72
83,3/89,1
21,4/26,6

miasto Gogolin
4,26/4,51
3,77/3,16
0,88/0,70
81,5/87,5
21,6/27,7

Województwo
3,87/4,05
3,34/3,11
0,88/0,77
70,90/76,8
21,20/24,7
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Jak wynika z zestawienia, sytuacja w zakresie warunków mieszkaniowych w gminie
przedstawia się średnio korzystnie. Mieszkania w gminie są większe niż średnio w
województwie, ale i więcej w nich zamieszkuje osób.
W ocenie warunków mieszkaniowych istotne znaczenie ma stan techniczny zabudowy
mieszkaniowej oraz standard wyposażenia w instalacje. Tu sytuacja jest zróżnicowana.
Stan techniczny zabudowy jest dobry, pomimo że udział zasobów "starych", tj.
wybudowanych przed 1944 r. w ogólnej liczbie mieszkań stanowi około 47 %, w tym
około 24 % to mieszkania sprzed 1918 r. Standard wyposażenia w instalacje jest
średni, powszechne jest wyposażenie w instalacje wodociągową i elektryczną.
W kanalizację sanitarną wyposażona jest część Gogolina, Zakrzowa i Choruli oraz w
całości Górażdże, Kamień Śl. i Kamionek.
Wyposażenie w instalację gazową mają mieszkania w Gogolinie. Mieszkania, w
zdecydowanej większości, są własnością prywatną.
b) Ocena potrzeb mieszkaniowych
Potrzeby mieszkaniowe są mierzalne, uzależnione przede wszystkim od trzech
czynników:
 przyrostu ludności spowodowanego napływem z zewnątrz,
 przyrostu ludności w wieku tworzenia gospodarstw domowych,
 jakości zasobów mieszkaniowych (potrzeby restytucyjne).
Z uwagi na ogólnie dobry stan zasobów mieszkaniowych, potrzeby mieszkaniowe
w gminie Gogolin w latach 2008–2020 będą wynikały głównie z poprawy wskaźnika
zagęszczenia mieszkań. Do wyszacowania pożądanego wzrostu liczby mieszkań do
2020 r. przyjęto wskaźnik 3,0 osoby na 1 mieszkanie (aktualnie 3,34).
Potrzeby mieszkaniowe społeczności lokalnej do roku 2020 według miejscowości – prognoza
Miejscowość

Gogolin
Chorula
Dąbrówka
Górażdże
Kamień Śląski
Kamionek
Malnia
Obrowiec
Odrowąż
Zakrzów

Pożądany wzrost
liczby mieszkań

Zapotrzebowanie na nowe
tereny budowlane* [ha]

300
0
10
20
50
20
40
0
30
20

30,0
0
1,0
2,0
5,0
2,0
4,0
0
3,0
2,0

* Przyjęto zabudowę ekstensywną o wskaźniku intensywności zabudowy około 250–300 m2 terenów
zainwestowanych / mieszkańca.

W celu poprawy sytuacji ludnościowej w gminie, można podjąć działania w kierunku
przyciągnięcia na teren gminy ludności z zewnątrz (głównie z Krapkowic) przez
atrakcyjną ofertę terenów budowlanych.
Miejscowościami predysponowanymi do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, ze
względu na położenie i warunki lokalne są: Gogolin, Odrowąż, Malnia i Kamień Śląski.

Wnioski do polityki przestrzennej


Należy przygotować we wszystkich miejscowościach tereny pod
rozwój
budownictwa
mieszkaniowego
zgodnie
z
potrzebami
mieszkaniowymi społeczności lokalnej.
 Wskazane przygotowanie terenów budowlanych, jako oferty dla
ludności z zewnątrz w miejscowościach: Gogolin, Odrowąż, Malnia
i Kamień Śląski.
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2.4.4. Infrastruktura społeczna
Na infrastrukturę społeczną składają się obiekty i urządzenia służące obsłudze
ludności. Ich ilość, jakość i rozmieszczenie decydują w zasadniczym stopniu o jakości
życia mieszkańców. Usługi publiczne dzielą się na usługi pozostające w sferze
kompetencji władz rządowych (finansowane z budżetu państwa) i samorządów
(finansowane z budżetów samorządów) oraz usługi publiczne komercyjne świadczone
przez inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne.
Kierunki rozwoju usług wyznaczają: aktualny stan usług (baza wyjściowa) oraz przyjęte
wskaźniki odpowiadające pożądanym standardom obsługi ludności, do których należy
dążyć poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki.
a) Stan i kierunki rozwoju usług pozostających w sferze kompetencji władz
rządowych i samorządowych

Przedszkola
Na terenie gminy działają następujące placówki przedszkolne:
Miejscowość
Gogolin
Górażdże
Malnia
Zakrzów
Kamień Śląski
Kamionek

Przedszkola
Nazwa
Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1, ul. Szpitalna
4
Przedszkole Nr 3, ul. Strzelecka
2
Oddział zamiejscowy przedszkola
1
Nr 1 w Gogolinie
Oddział przedszkolny przy szkole
2
podstawowej
Oddział przedszkolny przy szkole
1
podstawowej
Oddział przedszkolny przy szkole
2
podstawowej
Przedszkole stowarzyszeniowe
1

Liczba dzieci
98
50
20
32
18
32
14

Średnio w ostatnich dwóch latach do przedszkoli uczęszcza około 50 % dzieci w wieku
3–6 lat.
Dla prognozowanej liczby dzieci, przy utrzymaniu wskaźnika uczestnictwa na
poziomie zbliżonym do aktualnego oraz wskaźnika średnio 20 dzieci/oddział,
istniejące obiekty przedszkolne są wystarczające.

Szkoły
Na terenie gminy działają następujące placówki szkolne:
Miejscowość
Gogolin

Górażdże
Malnia
Zakrzów
Kamień
Śląski
Kamionek

Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Strzelecka
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Krapkowicka
Gimnazjum Nr 1
ul. Szkolna
Filia zamiejscowa szkoły
Nr 2 w Gogolinie, kl. 1-3
Szkoła Podstawowa
Filia zamiejscowa szkoły
Nr 3 w Gogolinie, kl. 1-3
Szkoła Podstawowa,
ul. Klasztorna
--------------------------------

Szkoły
Liczba
Liczba
uczniów
klas

Liczba sal
lekcyjnych

Sala
gimnastyczna

13

X

10

X

20

19

X

26

3

7

X

76

6

7

X

4

X

229

11

195
413

16
77

6

11

X

-----------

---------

----------

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

Wg danych Urzędu Gminy
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Wszystkie placówki szkolne wyposażone są w pracownie komputerowe. Dzieci
korzystają w ramach zajęć szkolnych z krytej pływalni w Gogolinie.
Szkoły są ogólnie w dobrym stanie technicznym. Wszystkie wyposażone są w boiska
przyszkolne, oraz w sale gimnastyczne.
Zgodnie z prognozą demograficzną można przyjąć, że liczba dzieci w wieku
nauczania podstawowego do 2020 r. utrzyma się na poziomie zbliżonym do
obecnego. W tej sytuacji, istniejące obiekty szkolne pod względem ilości miejsc
do nauki są wystarczające.
W Gogolinie funkcjonuje liceum ogólnokształcące. Jest to jedyna szkoła stopnia
ponadpodstawowego na terenie gminy.
Nie planuje się nowych obiektów szkolnictwa ponadpodstawowego.

Pozostałe obiekty oświatowe
Na terenie gminy działa jedna biblioteka publiczna z oddziałami zamiejscowymi w
Malni, Kamieniu Śląskim, Choruli, Górażdżach i Kamionku.
Pod względem liczby punktów bibliotecznych w stosunku
mieszkańców sytuacja w gminie na tle województwa jest korzystna.

do

liczby

Ochrona zdrowia
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie – opieka podstawowa i poradnie
specjalistyczne: okulistyczna, ginekologiczna, stomatologiczna, ortopedyczna,
chirurgiczna.
W obiekcie znajduje się również poradnia medycyny pracy, poradnia zdrowia
psychicznego, poradnia uzależnień Gabinet USG i gabinet fizjoterapii. W obiekcie
znajduje się także punkt poboru laboratoryjnego.
Wyposażenie gabinetu rehabilitacji, poradni okulistycznej i ginekologicznej –
ponadstandardowe.
W GOZ znajduje się 10 gabinetów lekarskich. Na pełnym etacie zatrudnionych jest
2 lekarzy podstawowej opieki medycznej. Specjaliści na umowę zlecenie przyjmują
raz, dwa razy w tygodniu.
- Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej znajdują się w Malni Górażdżu i Kamieniu
Śląskim – opieka podstawowa – 3 gabinety 3 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Szpitali nie ma
W gminie działają 2 apteki (Gogolin) i jeden punkt apteczny (Kamień Śląski).
Z analizy stanu istniejących placówek ochrony zdrowia wynika, że stan
podstawowej opieki zdrowotnej jest w gminie zadowalający.

Bezpieczeństwo obywateli i mienia
W Gogolinie działa Rewir Dzielnicowy podległy Komendzie Powiatowej w
Krapkowicach. Jednostka ta funkcjonuje w budynku byłego komisariatu, nie przewiduje
się nowych obiektów.
Dla poprawy warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie powołana została Straż
Miejska. Straż funkcjonuje w budynku Urzędu Gminy i nie przewiduje się zmiany w tym
zakresie.
Obsługę terenu gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnia zawodowa
straż pożarna w Krapkowicach oraz 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
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dysponujących strażnicami typu S2 w Obrowcu i S1 – w Gogolinie, Zakrzowie,
Kamieniu Śląskim i Odrowążu. Wszystkie strażnice OSP są w dobrym stanie
technicznym. Dodatkowo na terenie ZCW Górażdże w Choruli i w Górażdżach
funkcjonuje zakładowa straż pożarna.
Istniejąca sieć strażnic jest zarówno pod względem wielkości obszarów obsługi,
jak i czasu dojazdu wystarczająca. Zastrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego budzi sposób zabudowy terenów mieszkaniowych – nie
wszystkie drogi obsługujące te tereny spełniają warunki wymagane dla dróg
pożarowych gwarantujące możliwość dojazdu pojazdem gaśniczym.

Kultura
Na terenie gminy nie ma komunalnych obiektów kultury. Funkcjonuje jedynie
Zakładowy Dom Kultury w Górażdżach oraz 6 świetlic młodzieżowych: Gogolin
(dzielnica Strzebniów) Odrowąż (przy remizie), Malnia (przy szkole) Chorula (przy
parafii), Zakrzów (przy szkole) oraz 4 świetlice środowiskowe Gogolin (przy urzędzie),
Górażdże (przy parafii), Kamień Śląski (przy parafii), Obrowiec (przy remizie).
Pożądana realizacja wielofunkcyjnego obiektu – gminnego ośrodka kultury z salą
widowiskową i pomieszczeniami klubowymi.

Obiekty kultu religijnego
Na terenie gminy znajduje się 9 kościołów, w tym 5 kościołów zabytkowych – w
Gogolinie dwa, Obrowcu, Kamieniu Śląskim i Malni (drewniany) oraz 4 nowe
(powojenne) w Choruli, Górażdżach, Gogolinie i Malni.
Nie ma wniosków o tereny pod nowe obiekty sakralne.

Sport, rekreacja, wypoczynek
W gminie działa zespół rekreacyjno-sportowy, który administruje następującymi
gminnymi obiektami sportowymi:
 kryta pływalnia w Gogolinie,
 pływalnia odkryta w Gogolinie,
 pływalnia odkryta w Kamieniu Śląskim,
 hala sportowa w Gogolinie,(boiska siłownia gabinet odnowy biologicznej, ścianka
wspinaczkowa),
 boiska sportowe w Gogolinie, (2 boiska do piłki nożnej na stadionie, boisko do
siatkówki – park przy ul. Ligonia),
 obiekt rekreacyjno-sportowy w Kamieniu Śląskim (kort tenisowy boisko do
siatkówki).
Wyposażenie w lokalne urządzenia sportowe, pod względem liczby, jakości i
powierzchni terenów jest ogólnie bardzo dobre i nie ma potrzeby wyznaczania
nowych terenów na ten cel, ponad wyznaczone w obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
Na terenie gminy istnieją warunki do rozwoju sportów motorowych, wykorzystywane do
organizacji imprez ogólnopolskich – wyścigi samochodowe na lotnisku w Kamieniu
Śląskim oraz zawody motocrossowe na wyrobisku poeksploatacyjnym w Choruli.
Wskazane jest utrzymanie funkcji sportowych dla wyżej wymienionych terenów
(jako funkcji głównych lub uzupełniających).
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Funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne w gminie pełnią następujące tereny zielone:
Miejscowość
Gogolin
Kamień Śląski
Górażdże
Chorula
Odrowąż
Zakrzów
Obrowiec

Rodzaj terenu
Parki – 2
Tereny leśne w granicach miasta
Park pałacowy (zabytkowy)
Park
Ogrody działkowe
Park dworski (zabytkowy)
Teren leśny
Park dworski
Park dworski (zabytkowy)

Uwagi
Stan bardzo dobry
Stan bardzo dobry
Na terenie zakładowym
Zaniedbany
Zaniedbany
Zaniedbany

Parki w Choruli, Zakrzowie i Obrowcu, ze względu na wysoki stopień degradacji
faktycznie nie pełnią swojej funkcji.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
przewidziany jest nowy park w dolinie cieku Gogolinka.

miasta

Gogolina

Funkcję wypoczynkową w gminie uzupełniają placyki zabaw dla dzieci urządzone
w osiedlach wielorodzinnych oraz we wsiach: Kamień Śląski, Chorula i Zakrzów.
Dla poprawy warunków wypoczynku należy:
 przeprowadzić prace rewaloryzacyjne parków w Choruli, Obrowcu i
Zakrzowie,
 urządzić placyki zabaw dla dzieci we wszystkich wsiach,
 urządzać sukcesywnie zieleń na terenie planowanego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina parku (z uwagi na
uwarunkowania powinien to być park łęgowy z przewagą terenów
trawiastych).

Cmentarze
Na terenie gminy czynne cmentarze znajdują się w miejscowościach: Gogolin,
Górażdże, Obrowiec, Malnia i Kamień Śląski. Wsie Odrowąż i Chorula obsługiwane są
przez cmentarz w Malni, wieś Kamionek – przez cmentarz w Kamieniu Śląskim, a
Zakrzów i Dąbrówka korzystają z cmentarza we wsi Jasiona (gmina Zdzieszowice).
Stopień wykorzystania poszczególnych cmentarzy jest różny. Prawie w całości zajęty
jest cmentarz w Kamieniu Śląskim.
Dla zaspokojenia potrzeb do roku 2020 istnieje możliwość powiększenia
wszystkich cmentarzy na terenie gminy. Dla obsługi wsi Zakrzów i Dąbrówka
wskazane jest urządzenie cmentarza w granicach gminy.

Wnioski do polityki przestrzennej


W strukturach przestrzennych jednostek osadniczych należy:
 utrzymać istniejące i przewidziane w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego tereny publiczne,
 wydzielić
tereny
koncentracji
usług
publicznych
z
uwzględnieniem możliwości rozwoju funkcji usługowej,
 W strukturze przestrzennej gminy wydzielić rejon lokalizacji
cmentarza dla wsi Zakrzów i Dąbrówka.
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2.5. Infrastruktura techniczna
2.5.1. System zaopatrzenia w wodę
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej16 Komunalne Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Sp. z o.o. w Gogolinie eksploatuje stacje wodociągowe:

Gogolin z dodatkowymi ujęciami głębinowymi przy ul. Powstańców Śląskich i przy
ul. Strzeleckiej oraz ujęciem Wygoda-Obrowiec,

Kamień Śląski,

Dalnia,

Górażdże

Wygoda-Obrowiec.
Miasto Gogolin, Malnia, Obrowiec i Chorula są zaopatrywane w wodę ze Stacji
Uzdatniania Wody i ujęć zlokalizowanych w Gogolinie. W skład ujęcia wchodzą studnia
Nr 1 i 3, z których woda jest uzdatniana na SUW-ie przy ul. Krapkowickiej. Stacja ta
jest w pełni zautomatyzowana. Urządzenia stacji wodociągowej zapewniają produkcję
wody o dobrej jakości.
Ujęcie to uzupełniane jest w okresach zwiększonego poboru wody przez Studnie Nr 4
i 5, które są podłączone bezpośrednio do sieci miejskiej (oddalone w znacznej
odległości od stacji wodociągowej). Wody z tych ujęć mają nieznaczne przekroczenia
normy zawartości związków żelaza i manganu, ale po zmieszaniu z wodą utlenioną w
sieci wodociągowej odpowiada wymogom wody pitnej. Dla wyrównania
nierównomierności poboru wody ujęcie jest wyposażone w zbiornik wyrównawczy o
pojemności 650 m3. Dodatkowo sieć wodociągowa jest wyposażona w zbiornik
wieżowy.
Aby stworzyć warunki techniczne do pełnego zaopatrzenia miasta jak również
miejscowości Choruli, Malni i Odrowążu w wodę należałoby w pierwszej kolejności
wybudować nowy odcinek sieci Ø 160 mm w ulicy Malińskiej i ul. Gogolińskiej w Malni.
Ujęcie Wygoda-Obrowiec: ze względu na przekroczenia dopuszczalnych
zanieczyszczeń związkami azotu (azotanów) od 2002 r. jest ujęciem awaryjnym,
uruchamianym jedynie w przypadku wystąpienia awarii podstawowej stacji
wodociągowej przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie lub tranzytowej sieci wodociągowej
Gogolin – Strzebniów – Obrowiec. W przypadku takim dla zachowania dopuszczalnych
norm związków azotu, woda z tego ujęcia mieszana jest z wodą ze stacji podstawowej.
W praktyce ujęcie to jest bardzo rzadko uruchamiane.
W miejscowości Gogolin układ opiera się na podstawowych sieciach przesyłowych
Ø 200 mm w ul. Krapkowickiej oraz Strzeleckiej wykonanych z rur
azbestocementowych, które wymagają wymiany. Modernizacji wymagają także sieci
dosyłowe do miejscowości Obrowiec, Malnia i Chorula, głównie ze względu na
konieczność zabezpieczenia zapotrzebowania na potrzeby przeciwpożarowe.
Układ ten, poza rurociągiem w ul. Krapkowickiej i Strzeleckiej, ma ponadto ok. 20 %
sieci azbestocementowych z lat 1960–1970, dawno zamortyzowanych, które ze
względu na słaby stan techniczny i dużą awaryjność muszą być systematycznie
wymieniane. Dla Wododziału Gogolin sieci azbestowo-cementowe stanowią ok. 20 km
sieci wodociągowej o średnicach od 100 mm do 200 mm.
Kamień Śl. oraz Kamionek są zaopatrywane z ujęcia zlokalizowanego w Kamieniu Śl.
(studnie nr 3 i 4). Ujęcie to jest również wyposażone w automatyczną Stację
Uzdatniania Wody i posiada zbiornik wyrównawczy o pojemności 190 m3.
Aby utrzymać dobrą jakość wody dostarczaną mieszkańcom Kamienia Śląskiego i
Kamionka należałoby wymienić stare i niespełniające warunków technicznych niektóre
16

Nieaktualne
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odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Przyłącza są skorodowane i przez
punktowe nieszczelności woda ucieka do gruntu, co powoduje wzrost kosztów
produkcji i utrzymania wodociągu.
Dodatkowo należy wymienić sieć wodociągową przy ul. 1-go Maja oraz ul. Św. Jacka
w Kamieniu Śląskim, placu Myśliwca, ul. Mickiewicza/Klasztorna – skrzyżowanie z
placem Myśliwca.
Prace modernizacyjne na tych terenach związane są z koniecznością ograniczenia
strat wody w sieci zewnętrznej oraz zwiększonym zapotrzebowaniem w wodę wskutek
nowopowstałych ośrodków (zespół rekreacyjno-sanatoryjny, lotnisko).
Wododział Zakrzów-Dąbrówka zasilany jest przez Stację Wodociągową w Dalni,
wybudowany w latach 1995–96 jest sprawny technicznie.
Wododział Górażdże obejmuje układ zasilany ze Stacji Wodociągowej w Górażdżach.
Przyjęty od Spółki Górażdże „Wapno” nie ma ukształtowanego układu sieci
zewnętrznej, która rozprowadzałaby wodę do poszczególnych odbiorców oraz
zabezpieczała miejscowość pod względem ppoż. Trwa przebudowa sieci
wodociągowej, która zostanie zakończona w 2010.
Aby ulepszyć system i jakość dostarczanej wody należy w pierwszej kolejności
opracować
ogólny
plan
rozwojowy
uwzględniający
przeprowadzenie
kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie całej gminy z
uwzględnieniem kierunków przyszłej rozbudowy urbanistycznej Gminy Gogolin.
Dodatkowo należy rozważyć wymianę sieci azbestowo-cementowych, które występują
jeszcze w dużej ilości na terenie miasta Gogolin.
W Programie Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin, który jest załącznikiem do
niniejszej dokumentacji, przedstawiono, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji,
ilość materiałów zawierających azbest z podziałem na poszczególne miejscowości.
Od momentu pożaru w zakładzie Chespa Sp. z o.o. w Choruli, który miał miejsce
w 2008 r., gmina w celu umożliwienia poboru większej ilości wody rozszerzyła
dostawców wody na ujęcie w Tarnowie Opolskim.

Wnioski do polityki przestrzennej




17

W celu zapewnienia jakości wody w wodociągach należy:
 zrezygnować z ujęć, dla których nie ma możliwości
ustanowienia stref ochronnych, tj. w pierwszej kolejności –
z ujęć w Gogolinie – Wygodzie, w drugiej – z pozostałych
ujęć w Gogolinie i zapewnić zaopatrzenie wodociągów w wodę
alternatywnie:
z
nowych
ujęć
lub
z
wodociągu
krapkowickiego,
 zmodernizować sieć wodociągową w Kamieniu Śląskim.
W celu właściwej organizacji zarządzania siecią wodociągową w
gminie należy:
 skomunalizować wodociągi należące do ZCW – Górażdże (sieć
wodociągowa wsi Górażdże i osiedli Otmęt i Zakrzów,
długości około 11,5 km)17.
W miarę możliwości przeprowadzać łączenie sieci wodociągów
ze sobą (bądź z wodociągami gmin ościennych) w celu
tworzenia alternatywnych (awaryjnych)źródeł zaopatrzenia w
wodę pitną.

Nieaktualne
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2.5.2. Gospodarka ściekami i kanalizacja sanitarna
Gospodarka ściekami
Na terenie Gminy Gogolin znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków.
 Oczyszczalnia ścieków w Choruli – oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna
o przepustowości Q = 1250 m3/d, w której oczyszczane są ścieki bytowogospodarcze z północnej części Gogolina, Kamienia Śl., Kamionka, Górażdży
oraz Choruli, a w przyszłości z Malni.
 Oczyszczalnia ścieków w Zakrzowie – mechaniczno-biologiczna o
przepustowości 60 m3/d. Praca oczyszczalni oparta na osadzie czynnym
wytwarzanym w rowie biologicznym, przez napowietrzanie ścieków szczotkami
Kasnera. Obecne obciążenie tej oczyszczalni wynosi około 15 m3/dobę. Na tę
oczyszczalnię kierowane są ścieki z budynków mieszkalnych po byłym
państwowym gospodarstwie rolnym.
Po wykonaniu kanalizacji w pozostałych częściach Zakrzowa i w Dąbrówce, ścieki
w całości zostaną skierowane na oczyszczalnię w Choruli, a oczyszczalnia w
Zakrzowie będzie zlikwidowana. Ścieki sanitarne z południowej części Gogolina w tym
dzielnicy Karłubiec oraz z miejscowości Odrowąż kierowane są na oczyszczalnię
ścieków „Biokrap” Sp. z o.o. w Krapkowicach. Z terenu gminy około 80 % budynków
jest podłączonych do zbiorowego systemu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków.
Kanalizacja sanitarna
Począwszy od 1995 r. w gminie jest budowana kanalizacja sanitarna. W kanalizację
sanitarną wyposażony jest Gogolin, Chorula, Górażdże, Kamień Śl. i Kamionek oraz
część Zakrzowa. Planowane jest objęcie systemem kanalizacji sanitarnej w całości wsi
Zakrzów oraz wsi Dąbrówka i Obrowiec. Zakończenie budowy kanalizacji w Gogolinie
planowane jest do 2018 r. W kanalizację wyposażone są też zakłady przemysłu
cementowo-wapienniczego zlokalizowane na terenie gminy.

Miejscowość

Gogolin
Kamień Śląski
Kamionek
Obrowiec
Odrowąż
Chorula
Malnia
Zakrzów
Dąbrówka
Górażdże
Dalnia

RAZEM

Informacje dotyczące sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy – stan na 2008 r.
Przyłącza do sieci
Długość sieci
kanalizacyjnej budynków
Ilość ścieków
kanalizacyjnej
mieszkalnych i zbiorowego odprowadzanych
(bez przykanalików)
zamieszkania
[m]
[m]
[szt.]
[m3]
2800
8200
936
143800
10500
6700
290
28700
9900
3100
134
98
5300
800
113
9100
300
100
7
1700
800
100
25
6200
2700
1700
82
9100
9500*
-

57500

20700

1587

208500

* - odbiorca zewnętrzny
Źródło: Urząd miejski w Gogolinie, 2009 r.

W 2008 r. odprowadzano do oczyszczalni w Choruli 104 484 m3 ścieków, natomiast na
oczyszczalnię w Krapkowicach – 92 481 m3.

Wnioski do polityki przestrzennej:
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Należy kontynuować budową sieci kanalizacji sanitarnej do
objęcia wszystkich terenów istniejącej i planowanej zabudowy
w obszarach zurbanizowanych.

2.5.3. Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa na terenie Gminy Gogolin wymaga rozwijania. Odcinki
kanalizacji występują głównie w Gogolinie, ale również w Zakrzowie, Malni,
Górażdżach oraz w Kamieniu Śląskim i Choruli.
Podstawowym zadaniem gminy w zakresie kanalizacji deszczowej jest
uporządkowanie spraw formalno-prawnych rowu A-3, opracowania koncepcji
odprowadzania wód opadowych w Gogolinie i Kamieniu Śl. i ścisła realizacja wszelkich
działań w tym zakresie, według określonych rozwiązań technicznych ujętych w
koncepcji.
Odbiornikiem ścieków deszczowych w Zakrzowie jest ciek Wygoda, z Malni ciek
Abisynia, w Kamieniu rów melioracyjny, który na skraju miejscowości zanika, ponieważ
wody opadowe wnikają do wychodzących na powierzchnie terenu podkładów wapienia
muszlowego. Wody deszczowe z Górażdży są odprowadzone do kanalizacji
deszczowej odwadniającej kamieniołom Spółki Górażdże Cement S.A. Ścieki
deszczowe z terenu miasta Gogolina odprowadzone są za pomocą rowu A-3 do cieku
Abisynia. W sieć kanalizacji opadowej, głównie w zakresie odwodnienia dróg, została w
latach 2000–2003 wyposażona miejscowość Górażdże.

Wnioski do polityki przestrzennej:


Należy wyposażyć w systemy kanalizacji deszczowej zabudowane
tereny w obszarach zurbanizowanych.

2.5.4. Gazownictwo
a) Gazowe sieci tranzytowe
Przez teren gminy przebiegają następujące gazociągi:
 relacji Zdzieszowice – Opole – Wrocław Ołtaszyn – Pu = 40 atm, Du = 400 cm,
planowany do modernizacji na parametry DN 500 PN 8,4 MPa, z odgałęzieniem do
SRP Gogolin wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi 1°;
 relacji Obrowiec – Racibórz DN 300 PN 4,0 MPa planowany do modernizacji na
odcinku Obrowiec – rz. Odra na parametry DN 300 PN 6,3 MPa;
 doprowadzający gaz koksowniczy na cele produkcyjne Zakładu Wapienniczego
w Górażdżach ze stacją redukcyjną zlokalizowaną w pobliżu przecięcia się
gazociągu z drogą relacji Kamionek – Gogolin (na północ od Gogolina trasę
gazociągu poprowadzono wykorzystując nieeksploatowaną trasę kolejki).
b) Sieci gazowe dla celów bytowych
W sieć gazową dla celów bytowych wyposażone jest tylko miasto Gogolin (sieć
rozdzielcza gazu ziemnego o średnicach od 400 mm do 800 mm). W rejonie
zachodnim miasta, w pobliżu drogi z Krapkowic zlokalizowana jest stacja redukcyjna
gazu o przepustowości 1500 nm3/h gazu. Również miasto korzysta ze stacji przy ul.
Kościelnej o przepustowości 1500 nm3/h.

Wnioski do polityki przestrzennej:


Przy
planowaniu
nowych
inwestycji
uwzględniać
wymagane
odległości od linii gazociągów wysokoprężnych.
 Kierując się względami ekologicznymi należy podjąć działania
zmierzające
do
gazyfikacji
wszystkich
obszarach
zurbanizowanych.
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2.5.5. Elektroenergetyka
a) Stan istniejący

Układ sieci najwyższych napięć
Na terenie gminy Gogolin pracują dwa Główne Punkty Zasilające 110/6 kV:
 GPZ Chorula
- wyposażony w dwa transformatory 110/6 kV o mocy 40 MVA
każdy,
 GPZ Górażdże - wyposażony w dwa transformatory 110/6 kV o mocy 40 MVA
każdy,
Stacje te zasilają wyłącznie odbiorców przemysłowych. Nie pracują one w systemie
średnich napięć, który zasila pozostałych odbiorców energii elektrycznej na terenie
miasta i gminy Gogolin.
Przez rozpatrywany teren przebiegają następujące linie najwyższych napięć:
 linia jednotorowa 220 kV relacji Groszowice – Wielopole. Linia ta o przekroju
przewodów roboczych 525 mm2 AFL ma długość w granicach gminy około 10 km
i przewidziana jest do przebudowy na 400kV,
 linia dwutorowa 110 kV relacji: Groszowice – Krapkowice (tor 1),
Groszowice Blachownia (tor 2).
Przekrój przewodów roboczych tej linii o długości w granicach gminy około 15 km
wynosi 240 mm2 AFL.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obszar oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokich napięć określa się na podstawie oceny oddziaływania na
środowisko.

Sieci średniego napięcia
Zapotrzebowanie mocy szczytowej istniejących odbiorców z terenu gminy szacuje się
na około 3,6 MW, zaś zużycie energii elektrycznej w 1997 roku przez miasto Gogolin
według materiałów Zakładów Energetycznych wynosiło 22 tys. MWh, w tym trakcja
PKP 15 tys. MWh. Pokrycie tego zapotrzebowania odbywa się poprzez:
 podstację trakcyjną PKP – potrzeby trakcji,
 69 stacji transformatorowych 15/0,4 kV – pozostałe potrzeby energetyczne.
Stacje te włączone są przelotowo lub na odczepie w ciągi liniowe 15 kV zasilane
z GPZ-tów: Tarnów Opolski, Strzelce Opolskie oraz Krapkowice. Wykaz stacji
transformatorowych 15/0,4 kV wraz z ich ogólną charakterystyką podano w tabeli 1.
Łączna moc transformatorów zainstalowanych w tych stacjach wynosi około 13 MVA.
Na terenie gminy występują stacje transformatorowe typu kablowego, wieżowego oraz
słupowe. Sieć rozdzielcza 15 kV głównie napowietrzna (niewielkie odcinki linii
kablowych występują w mieście Gogolin oraz wsiach Kamień Śląski, Kamionek,
Dąbrówka, Górażdże i Zakrzów) pracuje w układzie promieniowym – otwartym. Linie
napowietrzne wykonane są przewodami AFL o przekrojach 25, 35, 50, 70 mm2 AL.
Długość tych linii w granicach opracowania wynosi 56 km (w tym linie kablowe około
15 km).
Tabela 1. Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4 kV pracujących na terenie miasta i gminy Gogolin
L.p. Nazwa stacji
1

1.
2.
3.
4.
5.

2

Chorula, Cementownia 1
Chorula, Cementownia 2
Chorula, wieś
Chorula, PGR
Chorula, Kamieniołom

Moc transf. Maks. moc
Rok
istn. [kVA] transf. [kVA] budowy

Typ stacji
3

Przewoźna
Przewoźna
Wieżowa
Słupowa
Słupowa

4

5

6

250
400
160
125
100

400
400
250
160
160

1923
-
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1

2

3

4

5

6

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Górażdże 1
Górażdże, Osiedle 2
Kamień Śląski 1
Kamień Śląski, Koksiki
Górażdże, Z-dy Wapiennicze
Kamień Śląski IV
Kamień Śląski III
Kamień Śląski, Pałac
Kamień Śląski, Lotnisko
Kamień Śląski, ST-1
Tarnów Opolski, Ogórek
Kamionek, wieś
Kamionek, szkoła
Górażdże, PKP
Malnia, wieś
Rogów, śluza
Odrowąż, stocznia
Odrowąż II
Odrowąż, Wieś
Odrowąż III
Dąbrówka Mała Wieś
Dąbrówka Mała 2
Zakrzów, Wieś
Zakrzów, Osiedle
Zakrzów, Suszarnia
Zakrzów, Obory
Nowy Dwór, PGR
Zakrzów, Gorzelnik
Zakrzów, Wapienniki
Podbórz
Gogolin, Powstańców
Gogolin, Młyn
Gogolin, Z-dy Wapiennicze
Gogolin, Rozdzielnia (10 pol.)
Gogolin, Kozielska
Gogolin, Wieś
Gogolin, Wyzwolenia
Gogolin, Piekarnia
Gogolin, Basen
Gogolin, ZPW Osada
Gogolin, RDR
Karłubiec 2
Karłubiec, osiedle Sosnowa
Karłubiec 1
Emilówka
Oczyszczalnia
Karłubiec, Nowa 1
Karłubiec, Nowa 2
Strzebniów, Wieś
Strzebniów 2
Obrowiec, Rybacka
Obrowiec, Żwirownia
Obrowiec, Stawy
Obrowiec, Wieś
Obrowiec, PGR
Obrowiec, Cmentarz
Wygoda, Bagno

murowana (wkomponowana)
STLmb 24/630 (kontener)
Wieżowa
słupowa STSa
kablowa (przelot ZE)
słupowa STSa
słupowa STSa
kablowa MSTŁ 20/630
kablowa MSTŁ 20/630
kablowa MSTŁ 20/630
słupowa STSa 20/250
Wieżowa
słupowa 2 ALA
Słupowa
Wieżowa
Słupowa
Wieżowa
słupowa STSa 20/250
Wieżowa
słupowa STSa 20/250
Wieżowa
STSpw 20/250
Wieżowa
Wieżowa
Wieżowa
Słupowa
Słupowa
słupowa STSpw 20/250
Wieżowa
Wieżowa
wieżowa WSPłp 20/400
murowana kioskowa
wbudowana (przelot ZE)
Murowana
Kioskowa
Wieżowa
Kioskowa
słupowa STSpw 20/250
słupowa STSpw 20/250
kablowa (przelot ZE)
Wieżowa
Kioskowa
kablowa MSTŁ 20/630
Kioskowa
murowana wieżowa
MSTŁ 20/2630
MSTŁ 20/630
MSTŁ 20/630
murowana kioskowa
STSpbw 20/250
STSpw 20/250
STSpw 20/250
STSpw 20/250
Wieżowa
Słupowa
Słupowa
słupowa B21

250
250
250
100
400
100
100
400
400
250
100
100
100
20
160
250
160
160
160
160
100
100
100
250
400
160
100
75
250
100
315
250
250
250
75
400
250
160
160
250
250
250
400
160
25/50
2400
160
160
125
100
63
100
100
250
100
100
100

400
630
250
250
400
250
250
630
630
630
250
250
100
125
250
250
250
250
250
250
250
250
250
400
400
160
160
250
400
250
400
250
400
400
250
400
250
250
250
630
400
400
630
250
250
2630
630
630
250
250
250
250
250
250
160
250
160

1930
1998
1928
1980
1994
1931
1975
1926
1933
1986
1933
1997
1930
1995
1971
1965
1972
1972
1963
1930
1963
1994
1995
1961
1972
1963
1997
1929
1936
1990
1984
1984
1926
1993
1997
1995
1996
1928
1965
1965
1952
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1

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

2

Wygoda, Wodociągi
Obrowiec, RSP
Stertowisko
Podolszynie
Jasiona II
Zakrzów, PGR
Gogolin, ZPR

3

STSa 20/250
wieżowa (przelot ZE)
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
słupowa STS 20/250

RAZEM

4

5

6

63
250
100
100
125
125
125

250
400
160
160
160
160
250

1983
1971

13 031

Sieć niskiego napięcia
Sieć niskiego napięcia wykonana jest głównie jako napowietrzna na słupach
drewnianych i strunobetonowych. Odcinki sieci kablowej występują głównie w mieście
Gogolin oraz niektórych wsiach w rejonach gęstej zabudowy lub usług. Oświetlenie
dróg we wsiach i ulic w mieście wykonane jest jako mieszane (żarowe, rtęciowe)
instalowane w przeważającej części na słupach wspólnie z siecią niskiego napięcia.
b) Stan planowany
Najpoważniejszą inwestycją elektroenergetyczną planowaną na terenie gminy jest
Główny Punkt Zasilający 110/15 kV, pod który należy przewidzieć teren w północnej
części miasta Gogolina (w rejonie podstacji trakcyjnej PKP).
Realizacja stacji zmieni całkowicie układ sieci 15 kV w rejonie, który zostanie zasilany
z tej stacji. Spowoduje to likwidację istniejących linii 30 kV zasilających podstację
trakcyjną PKP. Zapotrzebowanie na nowe stacje transformatorowe określone zostało
w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania miasta i gminy i wynosi:
Miejscowość
Górażdże
Obrowiec
Zakrzów
Odrowąż
Malnia
Kamionek
Kamień Śl.
Chorula
Dąbrówka
Gogolin

stacje planowane
w m.p.z.p.
1
2
1
1
3
1
2
2
-

stacje zrealizowane
w latach 1994–1997
1
1
1
1
1
5

razem

stacje do realizacji
1
3
1
1
2
-

10

Ponieważ w Studium utrzymuje się rozwój zabudowy zbliżony do rozwoju
przewidzianego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można
przyjąć, że zapotrzebowanie na stacje transformatorowe jest również zbliżone. Zwrócić
należy uwagę, że w okresie ostatnich trzech lat zużycie energii elektrycznej w
rozpatrywanym rejonie pozostało na tym samym poziomie (nieznaczny wzrost w
gminie i spadek w mieście). Wpłynęło na to niewątpliwie korzystnie przez odbiorców z
mniej energochłonnych urządzeń energetycznych. Szczegółowy program inwestycji
elektroenergetycznych, powinien wyniknąć z projektu założeń do planu zaopatrzenia w
energię elektryczną.

Wnioski do polityki przestrzennej:


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Gogolin wydzielić teren pod lokalizację Głównego
Zasilającego 110/15 kV.

miasta
Punktu
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2.5.6. Telekomunikacja
Poziom telefonizacji gminy jest niski. Na koniec 1997 r. liczba abonentów telefonii
przewodowej wynosiła 1687, tj. 126,3 abonentów na 1000 mieszkańców, przy
wskaźniku w województwie 183,2 abonentów na 1000 mieszkańców (22 miejsce w
grupie 27 gmin miejsko-wiejskich województwa opolskiego).
Nie obserwuje się zdecydowanych zmian tego stanu (w 1996 r. liczba abonentów
wynosiła 1645). Pożądana jest poprawa stanu telefonizacji i osiągnięcie wskaźnika
gęstości telefonów w roku 2010 – min. 200 abonentów na 1000 mieszkańców.

Wnioski do polityki przestrzennej:


Inwestycje telekomunikacyjne nie rzutują bezpośrednio na
kierunki
rozwoju
przestrzennego.
Rozwój
telekomunikacji
powinien być podporządkowany tym kierunkom. Z uwagi na fakt,
że
poziom
telekomunikacji
decyduje
o
jakości
życia
mieszkańców i atrakcyjności inwestycyjnej gminy, rozwój
telekomunikacji powinien być przedmiotem zainteresowania i
aktywnych działań gminy.

2.5.7. Gospodarka odpadami

Odpady komunalne
Na odpady komunalne składają się odpady stałe:
 z gospodarstw domowych i rolniczych,
 z obiektów infrastruktury,
 odpady wielkogabarytowe,
 zmiotki i odpady uliczne.
Gmina jest właścicielem Składowiska Odpadów Komunalnych w Gogolinie
usytuowanego przy ul. Ligonia, którego administratorem jest Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie (lokalizacja – rys. 3).
Wszystkie zebrane na obszarze miasta Gogolina i Gminy odpady stałe segregowane
i niesegregowane trafiają na wyżej wspomniane składowisko. Jest ono wspólne dla
Gmin Gogolin, Krapkowice, Walce i Strzeleczki.
Składowisko to w Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Opolskiego zaliczane jest do grupy składowisk tworzących sieć
podstawową składowisk kluczowych dla tego regionu po 2010 r. (z pojemnością
dyspozycyjną 55 716 Mg przewidzianą do zapełnienia – wg stanu na koniec 2007 r.).
Składowisko to posiada decyzję Wojewody Opolskiego ŚR.7649-35/2002 z dnia
23.10.2003 r. zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska oraz pozwolenie
zintegrowane nr SR.III.HS_6610-1-10/07 wydane przez Wojewodę Opolskiego dla
instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności
przyjmowania do 37,0 Mg/dobę i pojemności 210 000 Mg oraz pozostałych instalacji,
nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego zlokalizowanych pod
tym samym adresem, na warunkach określonych w tej decyzji. Termin obowiązywania
decyzji ustalono do dnia 15 października 2017 r.
Na obszarze gminy istnieje około 16 nieformalnych wysypisk śmieci, które stanowią
poważne zagrożenie dla środowiska, w tym dla czystości wód podziemnych.

Odpady przemysłowe
Odpady przemysłowe nagromadzone i wytworzone oraz tereny ich składowania na
terenie gminy nie występują (według materiałów WUS 1998 r.).
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Wnioski do polityki przestrzennej:
Należy
uwzględnić
w
polityce
przestrzennej
zasady
zagospodarowania nieużytków poeksploatacyjnych wykorzystywanych
do nielegalnego wysypywania odpadów. Określić kierunki

2.6. Infrastruktura komunikacyjna
2.6.1. Komunikacja samochodowa
Występujące w gminie drogi zaliczone są do dróg krajowych (autostrada), dróg
wojewódzkich, powiatowych i gminnych:
a) Autostrada
Przez teren gminy przebiega odcinek autostrady A4 Zgorzelec – Medyka. Autostrada
zlokalizowana jest w południowym rejonie gminy w obrębie miejscowości Odrowąż,
Gogolin i Zakrzów.
Na terenie miasta Gogolina znajduje się węzeł ze zjazdem na drogę 423 na terenie
Krapkowic. W ciągu autostrady, na terenie gminy zrealizowane zostały następujące
budowle inżynierskie:
1. wiadukt nad autostradą w ciągu drogi gminnej Maszyny – Strzebniów, w
miejscowości Strzebniów,
2. wiadukt nad drogą powiatową Gogolin – Obrowiec w Gogolinie (wyremontowany
stary obiekt),
3. wiadukt nad autostradą w ciągu drogi powiatowej Dąbrówka – Borek w
miejscowości Zakrzów,
4. wiadukt nad linią kolejową PKP Kędzierzyn-Koźle – Opole w Gogolinie
(wyremontowany stary obiekt),
5. wiadukt nad ulicą Lompy w Gogolinie (wyremontowany stary obiekt).
Przebieg
autostrady
koliduje
z
następującymi
elementami
istniejącego
zagospodarowania terenów:
 zabudową mieszkaniową w rejonie miejscowości Odrowąż i Gogolin,
 parkiem krajobrazowym Góra Św. Anny i jego otuliną,
 cennymi zbiorowiskami roślinnymi w rejonie źródliska Na bagnie w Gogolinie,
 rolniczą przestrzenią produkcyjną na terenie wsi Zakrzów.
b) Drogi wojewódzkie
Droga Nr 423 – Opole – Kędzierzyn-Koźle klasy głównej (G), nawierzchnia bitumiczna,
typ śred. – ciężki. Przebiega przez miejscowości: Chorula, Malnia, Odrowąż, (Otmęt –
Krapkowice), Obrowiec. W związku z powiązaniem drogi z autostradą węzłem Gogolin
zmieniony został przebieg drogi na odcinku Odrowąż – Otmęt. Nowy odcinek
zrealizowany jest na terenie Gogolina. Dodatkowo w ciągu drogi planowane są
następujące inwestycje:
 obwodnica miejscowości Chorula, Malnia,
 obwodnica miejscowości Obrowiec,
 MOP-y w rejonie węzła Gogolin.
Planowane obwodnice, z punktu widzenia jakości życia mieszkańców są bardzo pilne;
obecne uciążliwości drogi 423 w rejonach zwartej zabudowy wsi Chorula, Malnia i
Obrowiec znacznie przekraczają normy obowiązujące dla terenów mieszkaniowych.
Droga Nr 409 – Dębina – Strzelce Opolskie klasy głównej (G), nawierzchnia
bitumiczna, typ ciężki. Przebiega przez miejscowości: Gogolin, Dąbrówka Dolna.
Dla poprawy warunków komunikacyjnych oraz wyeliminowania uciążliwości drogi dla
terenów mieszkaniowych, pożądana jest realizacja obwodnicy północnej miasta
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Gogolina z wiaduktem nad linią kolejową Opole – Kędzierzyn-Koźle. W przyszłości
planowane jest przez zarządcę drogi powiązanie drogi 409 z drogą krajową 49.
Droga Nr 424 – Gogolin – Rogów Odrowąż (śluza na Odrze) klasy lokalnej (L),
nawierzchnia bitumiczna.
c) Drogi powiatowe
Przez teren gminy przebiegają następujące drogi powiatowe:
Nazwa drogi

Długość
drogi [km]

DW 409 – Zdzieszowice
Otmice – Kamień Śląski
Gogolin – Obrowiec
droga przez wieś Kamionek
Kamień Śląski – Kosorowice
Gogolin – Kamień Śląski
Gogolin – Chorula
dług. dróg powiatowych miejskich

1,65
2,65
0,75
2,25
1,52
6,38
5,92
8,00

Nr drogi

1 808
1 817
1 826
1 828
1 829
1 831
1 832

W tym
nawierzchni
twardej [km]
1,65
2,65
0,75
2,25
1,52
6,38
5,92

Średnia
szerokość
jezdni [m]
5
5
5
5
5
5
5

Wg wykazu – stan na 31.12.2004 r.

Zarówno sieć dróg powiatowych, jak ich jakość techniczna są ogólnie zadowalające.
Pożądana jest jedynie niewielka korekta przebiegu drogi Gogolin – Kamień Śląski
w celu poprawy warunków komunikacyjnych.
d) Drogi gminne
Sieć dróg powiatowych uzupełniają gminne drogi publiczne (wg uchwały Nr 330/2003
Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28.04.2003 r.):
Liczba gminnych dróg publicznych
Ogółem
w tym w całości o nawierzchni twardej
w tym z nawierzchnią gruntową

41
27
9

Najistotniejszą rolę w ruchu lokalnym pełnią następujące drogi gminne:
Nazwa drogi

Uwagi

Odrowąż – Malnia

droga nie zaliczona do dróg publicznych

Malnia – Górażdże

pożądane wykonanie trwałej nawierzchni,

Dąbrówka Dolna –
Kamionek

jw. z wyznaczeniem nowego odcinka długości około 200 m na
terenie wsi Kamionek w celu usprawnienia połączenia z drogą
Gogolin – Kamień Śląski,

Kamień Śląski – Miedziana pożądane wykonanie trwałej nawierzchni,
(gm. Tarnów Opolski)
Kamień Śląski – Siedlce
(gm. Izbicko)

droga na terenie byłego lotniska jest własnością prywatną, co
uniemożliwia jej publiczne korzystanie

droga wojewódzka 409 –
Strzebniów – droga
powiatowa nr 1926

droga nie zaliczona do dróg publicznych – pożądana budowa drogi
od Strzebniowa do drogi powiatowej nr 1926 w rejonie Obrowca,
jako kontynuacja wybudowanego odcinka tej drogi od drogi
wojewódzkiej nr 409 do Strzebniowa (z przejazdem pod autostradą).

Duże znaczenie dla jakości życia mają drogi gminne pełniące funkcję ulic w terenach
zabudowanych. Ogólnie stan ulic w gminie jest bardzo dobry.
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e) Ścieżki rowerowe
Na terenie gminy zrealizowany jest odcinek ścieżki rowerowej w Gogolinie, w ciągu
drogi 409. Z uwagi na duży ruch rowerowy pomiędzy miejscowościami gminy
(komunikacja rowerowa leży w tradycji śląskiej) pożądana jest realizacja dróg
rowerowych w ciągu dróg podstawowego układu komunikacyjnego gminy łączących
poszczególne miejscowości, w tym przede wszystkim:
 w ciągu obecnej trasy drogi Nr 423 od miejscowości Chorula do włączenia drogi
Nr 424,
 w ciągu drogi Nr 424 od wsi Odrowąż do miasta Gogolina,
 w ciągu drogi Nr 409 od miejscowości Krapkowice do wsi Dąbrówka,
 w ciągu drogi Nr 423, w granicach terenów zabudowanych wsi Obrowiec,
 w ciągu drogi powiatowej Nr 1 826 Obrowiec – Gogolin,
 pomiędzy Kamionkiem i Kamieniem Śląskim .
Na pozostałych drogach łączących miejscowości gminy ruch jest mniejszy i rowerzyści,
w miarę bezpiecznie mogą korzystać z jezdni.
f) Zaplecze motoryzacji
Na obszarze gminy znajdują się trzy stacje paliw:
 we wsi Górażdże, na terenie Zakładu Transportu Samochodowego,
 we wsi Chorula, na terenie ZCW Górażdże (tylko olej),
 w Gogolinie.
Wszystkie stacje położone są poza drogami podstawowego układu komunikacyjnego.
Pożądana jest realizacja MOP-ów ze stacjami paliw przy wjeździe na autostradę oraz
przy drodze 409 przed terenem zwartej zabudowy miasta Gogolina od strony Strzelec
Opolskich. Nowe stacje powinny być zaprojektowane z zastosowaniem zabezpieczeń
przed zanieczyszczeniem wód podziemnych, a istniejące stacje, ze względu na
zagrożenie dla GZWP – 333 powinny być zlikwidowane.

Wnioski do polityki przestrzennej




W strukturze przestrzennej gminy uwzględnić trasy:
 obwodnic miejscowości w ciągu drogi Nr 423 (Choruli, Malni,
Obrowca),
 obwodnicy północnej miasta Gogolina z wiaduktem nad linią
kolejową Opole – Kędzierzyn-Koźle, wykorzystując częściowo
trasę zlikwidowanej linii kolejowej Gogolin – Prudnik,
 drogi łączącej drogę Nr 409 z drogą krajową Nr 49,
uwzględniając
wybudowany
w
tym
celu
przejazd
pod
autostradą,
 drogi kontynuującej połączenie drogi Nr 409 z drogą
powiatową nr 1926,
 lokalizację MOP-ów w rejonie węzła Gogolin i przy drodze
409,
 ścieżki rowerowe wyszczególnione w pkt. e.
Z uwagi na właściwą sieć powiązań lokalnych nie wyznacza się
nowych tras dla dróg powiatowych i gminnych z wyjątkiem dwóch
niewielkich korekt istniejących przebiegów drogi Dąbrówka –
Kamionek w Kamionku, i drogi Gogolin – Kamień Śląski,
pożądanych dla poprawy warunków komunikacyjnych. Działania
inwestycyjne
powinny
koncentrować
się
na
modernizacji
uszkodzonych
nawierzchni
dróg
powiatowych
i
budowie
utwardzonych nawierzchni na drogach gminnych.
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W
celu
formalnego
uregulowania
problemu
uciążliwego
oddziaływania dróg wojewódzkich i autostrady na tereny
przylegające należy podjąć działania w kierunku ustanowienia
obszarów ograniczonego użytkowania.

2.6.2. Komunikacja kolejowa
Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe:
 zelektryfikowana linia nr 136 relacji Opole – Kędzierzyn-Koźle,
 linia Gogolin – Prudnik.
Linia kolejowa Opole – Kędzierzyn-Koźle ma duże znaczenie w systemie powiązań
międzyregionalnych. Prędkość pociągów – 70 km/h (w świetle obowiązujących
przepisów linia nie jest inwestycją mogącą pogorszyć stan środowiska). W obrębie wsi
Górażdże i miasta Gogolin linia przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej
zabudowy mieszkaniowej. Na obszarze gminy znajdują się dwie stacje kolejowe we wsi
Górażdże i w Gogolinie. Planowana jest przebudowa linii przystosowująca ją do
prędkości pociągów 200 km/h, co wiąże się z koniecznością przebudowy wszystkich
skrzyżowań z linii z drogami na bezkolizyjne (wiadukty).
Linia kolejowa Gogolin – Prudnik na odcinku Gogolin – Krapkowice została
zlikwidowana (grunty pod linią przejęła gmina).

Wnioski do polityki przestrzennej:



W strukturze przestrzennej gminy uwzględnić przebieg linii
kolejowej Opole – Kędzierzyn-Koźle i orientacyjny zasięg jej
uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej.
Wykorzystać trasę zlikwidowanej linii kolejowej Gogolin –
Prudnik na potrzeby komunikacji drogowej (patrz - wnioski pkt
2.6.1).

2.6.3. Komunikacja wodna
Przez teren gminy przepływa rzeka Odra – najważniejsza droga wodna w kraju. W
rejonie wsi Chorula istnieje port rzeczny wybudowany przez Cementownię w Choruli
dla transportu cementu. Port obecnie nie jest użytkowany.

Wnioski do polityki przestrzennej:


Pożądane podjęcie działań w kierunku uruchomienia portu
(pozyskania użytkownika), co może przyczynić się do rozwoju
gospodarczego gminy.

2.6.4. Komunikacja lotnicza
Na obszarze gminy, w rejonie wsi Kamień Śląski znajduje się lotnisko. Jest to były
teren wojskowy, sporadycznie wykorzystywany dla celów lotnictwa cywilnego (w
przypadku podróży osób rządowych). Z terenu lotniska korzysta Automobilklub
Opolski, do organizacji wyścigów samochodowych. Obecnie teren jest własnością
prywatną, nowi właściciele planują na tym terenie różnorodną działalność
gospodarczą, głównie lotniczą i rekreacyjną.

Wnioski do polityki przestrzennej
Teren należy wykorzystać jako teren aktywizacji gospodarczej
gminy z zachowaniem, w miarę możliwości, funkcji lotniczej
ograniczonej wymogami ochrony środowiska (zwłaszcza wymogami
dotyczącymi obowiązujących standardów akustycznych).
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3. Struktura własnościowa gruntów
Dominującą formą własności gruntów na terenie gminy jest własność prywatna.
Drugim pod względem powierzchni terenów właścicielem gruntów jest Skarb Państwa,
do którego należą głównie tereny leśne będące w Zarządzie Lasów Państwowych.
Gmina nie posiada znaczących powierzchni gruntów w zasobach komunalnych. Do
gminy należą tereny, na których zlokalizowane są komunalne obiekty i urządzenia
usługowe (szkoły, przedszkola, OSP, obiekty cmentarne, i inne), urządzenia
infrastruktury technicznej (gminne wysypisko śmieci), tereny dróg gminnych, rowów
szczegółowych i melioracyjnych oraz niewielkie tereny niezainwestowane, głównie w
Gogolinie.
Istotną zmianą własnościową – z punktu widzenia rozwoju przestrzennego gminy – jest
przejęcie terenu byłego lotniska wojskowego w Kamieniu Śląskim przez podmioty
prywatne. Zmiana ta powinna wpłynąć na aktywizację gospodarczą na tym terenie
(patrz pkt 2.6.4), co wiąże się z koniecznością poprawy powiązań komunikacyjnych
tego terenu z autostradą i rozwojem komunikacji obsługującej tereny inwestycyjne
(należy uwzględnić we wnioskach do polityki przestrzennej w punkcie dot. komunikacji)

Wnioski do polityki przestrzennej
W celu stworzenia warunków rozwoju gminy poprzez wykorzystanie
instrumentów gospodarki przestrzennej należy tworzyć zasoby
gruntów komunalnych.

4. Struktura przestrzenna gminy
4.1. Związki przestrzenne i funkcjonalne
Gmina Gogolin położona jest w obszarze centralnym województwa, w bezpośrednim
sąsiedztwie ośrodka powiatowego – Krapkowice. Poza Krapkowicami sąsiaduje z
gminami: Tarnów Opolski, Izbicko, Strzelce Opolskie i Zdzieszowice.
Powiązania zewnętrzne wyznaczają:
 autostrada A – 4,
 drogi wojewódzkie nr 423 Opole – Kędzierzyn-Koźle,
nr 409 Dębina - Strzelce Opolskie,
 drogi powiatowe: Rozwadza - Dąbrówka (nr 1-454),
Otmice - Kamień Śląski (nr 1-817),
Kamień Śląski - Falmirowice (nr 1-827),
 drogi gminne:
Kamień Śląski - Miedziana,
Kamień Śląski - Siedlce,
Zakrzów – Jasiona
Chorula - Kąty Opolskie,
 linia kolejowa:
Opole – Kędzierzyn-Koźle
 droga wodna
rzeka Odra
 linie wysokich napięć:
jednotorowa 220 kV relacji Groszowice – Wielopole,
dwutorowa 110 kV relacji Groszowice – Krapkowice (tor 1),
Groszowice – Zdzieszowice (tor 2),
 linia średnich napięć 30 kV,
 gazociągi: wysokoprężny, przesyłowy– relacji Zdzieszowice – Opole – Wrocław,
 gazociąg średniego ciśnienia (0,4 MPa) – Zdzieszowice – ZCW Górażdże Zakład
w Górażdżach,
 gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia (DN 200 CN 1,2 Mpa) – Kamionek –
OPOLWAP Tarnów Opolski,
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park krajobrazowy Góra Św. Anny, w zasięgu którego znajduje się południowowschodni obszar gminy.

Z miastem Krapkowice gmina Gogolin użytkuje wspólnie urządzenia infrastrukturalne:
wysypisko śmieci w Gogolinie i wodociąg krapkowicki z siecią wodociągową Krapkowic
– połączone jest miasto Gogolin oraz wieś Odrowąż (obsługiwana w całości). Wieś
Zakrzów i Dąbrówka obsługiwane są przez cmentarz we wsi Jasiona (gmina
Zdzieszowice).
Z gminą Tarnów Opolski gminę Gogolin wiążą tereny górnicze złóż surowców
węglanowych Górażdże i Tarnów Opolski, dla których wymagane jest opracowanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wspólnie z gminą Tarnów
Opolski).
Powiązania planowane:
 powiązanie systemu kanalizacji sanitarnej gminy z systemem miasta Krapkowice
(rozwiązanie alternatywne),
 przystosowanie lotniska jako portu lotniczego cywilno-komunikacyjnego dla miasta
Opola,
 zagospodarowanie dla celów turystycznych Góry Szpica – wspólnie z gminą
Izbicko.
Planowane zmiany
 urządzenie cmentarza dla wsi Zakrzów i Dąbrówka na terenie gminy,
 likwidacja linii elektroenergetycznej średniego napięcia 30 kV.

4.2. Stan zagospodarowania obszaru gminy (związki przestrzenne
i funkcjonalne wewnętrzne)
a) Struktura przestrzenna
Strukturę przestrzenną gminy kształtują: tereny zabudowane, tereny rolne i tereny
leśne w następujących proporcjach:
Gmina Gogolin – użytkowanie terenów 2013 r.

ha
%

10 051
100%

razem

grunty orne

4608
45,8

3783
37,6

sady

41
0,4
45,8

łąki

pastwiska

743
7,4

41
0,4

3541
35,2

Tereny
zabudowane

Inne

Użytki rolne

lasy, zadrzewienia

Powierzchnia ogólna

w tym

infrastruk
tura

pozostałe

419
4,2

602
6,0

881
8,8

10,2
Opracowanie własne na podstawie danych ewidencyjnych

Tereny leśne stanowią zwarte kompleksy w północnej i wschodniej części gminy oraz
mniejsze skupiska na terenie całej gminy.
Tereny zabudowane tworzy 10 jednostek osadniczych, w tym 9 wsi i 1 miasto.
Jednostki nie tworzą zwartych i czytelnych struktur przestrzennych. Negatywne
zjawisko, rozpełzanie zabudowy, wzdłuż linii dróg o charakterze tranzytowym
występuje głównie między Chorulą i Malnią oraz wzdłuż drogi z Malni do Gogolina.
b) Struktura funkcjonalna
Strukturę funkcjonalną gminy tworzą:
 gminny ośrodek obsługi (stopnia ponadpodstawowego) w Gogolinie,
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 ośrodki stopnia podstawowego w Kamieniu Śląskim, Zakrzowie, Malni i
Górażdżach.
Ośrodek gminny jest położony skrajnie w stosunku do obszaru obsługi, jednak, po
wybudowaniu drogi do węzła autostrady Gogolin, wszystkie miejscowości są z nim
dobrze powiązane siecią drogową. Sieć ośrodków obsługi stopnia podstawowego jest
prawidłowa (równomierna).
Zastrzeżenia budzi wewnętrzna struktura funkcjonalna jednostek osadniczych.
Najistotniejsze wady tych struktur to: mieszanie kolidujących ze sobą funkcji, (co
wywołuje konflikty między użytkownikami przestrzeni i dysonanse w sposobach i
formach zagospodarowania) oraz niedogodne powiązania z usługami podstawowymi.

Wnioski do polityki przestrzennej
 uczytelnić granice terenów zabudowy i terenów o dominacji
krajobrazu naturalnego (tj. z przewagą naturalnych elementów
ukształtowania i pokrycia).
 Uczytelnić granice stref zabudowy o różnej funkcji i różnych
zasadach
zagospodarowania
w
obszarach
osadniczych
oraz
przekształcić istniejące struktury w kierunku właściwego
rozmieszczenia
(koncentrowania,
przemieszczania
bądź
izolowania) zabudowy o różnej funkcji, ze szczególnym
uwzględnieniem przestrzeni publicznych.

5. Zadania wynikające ze strategii rozwoju województwa
Do zmiany Studium Zarząd Województwa Opolskiego zgłosił wnioski wynikające z
planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. Treść wniosków
oraz sposób ich uwzględnienia w zmianie Studium przedstawia poniższe zestawienie.
Uwarunkowania przestrzenne i kierunki
zagospodarowania w wymiarze ponadlokalnym
zgłoszone do uwzględnienia w zmianie Studium
Przebieg autostrady A-4 z węzłem Gogolin

Sposób rozpatrzenia
Uwzględniony

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 409 do parametrów Uwzględniony
klasy G, wraz z budową obwodnicy miasta Gogolina
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 423 do parametrów
klasy G wraz z budową obejść Choruli, Malni i Obrowca
Przebieg drogi wojewódzkiej nr 424
Modernizacja magistralnej
Kędzierzyn-Koźle – Opole

linii

Uwzględniony
kolejowej

nr

136 Uwzględniona

Modernizacja magistralnej linii kolejowej nr 132 Wrocław – Uwzględniona
Bytom
Uruchomienie planowanego lotniska regionalnego „Kamień Uwzględniona – jako jeden z możliwych
Śląski”
wariantów użytkowania terenu byłego lotniska
Przystosowanie do III klasy Odrzańskiej drogi wodnej – Uwzględniony
etap II (modernizacja istniejącej śluzy w Rogowie
Opolskim, oraz przekształcenie przeładowni przemysłowej
w Choruli na port gminny ze składowiskami i magazynami).
Adaptacja linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia Uwzględnione
220 kV Groszowice-Kędzierzyn i modernizacja linii 110 kV
Groszowice-Zdzieszowice.
Adaptacja istniejących stacji GPZ Chorula i Górażdże, oraz Uwzględniona
budowa stacji GPZ Gogolin
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Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Uwzględniona
Zdzieszowice - Wrocław Ołtaszyn na parametry DN 500
PN 8,4 MPa z odgałęzieniem do SRP Gogolin wraz ze
stacjami redukcyjno-pomiarowymi 1o
Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji
Obrowiec – Racibórz na odcinku Obrowiec – rz. Odra na Uwzględniona
parametry DN 300 PN 6,3 MPa
Położenie części obszaru gminy w granicach ostoi Natura Uwzględnione
2000 PLH 16003 „Kamień Śląski”
Lokalizacja rezerwatu przyrody „Kamień Śląski”

Uwzględniona

Lokalizacja projektowanego rezerwatu ”Góra Szpica”

Uwzględniona

Położenie południowej części gminy w obszarze Parku Uwzględnione
Krajobrazowego Góra Św. Anny wraz z jego otuliną,
planowanego dom powiększenia w kierunku północnozachodnim.
Przebieg międzynarodowego
rzeki Odry

korytarza

ekologicznego Uwzględniony

Występowanie złóż wapieni i margli (Górażdże, Tarnów Uwzględnione wszystkie udokumentowane na
Opolski, Tarnów Opolski - Wschód, Chorula) oraz złóż terenie gminy złoża margli i wapieni.
piasków ze żwirem (Krępna)
Nieuwzględnione złoże piasków ze żwirem
(Krępna) ponieważ znajduje się ono poza
granicami gminy Gogolin.
Objęcie ochroną historycznego układu ruralistycznego Uwzględnione
miejscowości Kamień Śląski,
Proponowany pomnik historii Kamień Śląski.
Występowanie terenów zagrożenia powodzią.

Uwzględnione

Realizacja przedsięwzięć poprawiających bezpieczeństwo Uwzględnione
powodziowe (istniejący polder Obrowiec, istniejące i
projektowane wały przeciwpowodziowe)
Położenie terenu w obszarze zbiorników wód podziemnych Uwzględnione informacyjnie – zbiorniki nie
wymagających ochrony GZWP 332, 333 i 335
mają ustanowionych obszarów ochronnych, co
dawałoby podstawę prawną do ograniczeń w
użytkowaniu i zagospodarowywaniu terenów.

Wnioski do polityki przestrzennej:


Zgłoszone uwarunkowania przestrzenne i kierunki rozwoju w
wymiarze
ponadlokalnym
należy
uwzględnić
w
planowaniu
przestrzennym
na
szczeblu
lokalnym,
z
uwzględnieniem
przedstawionego wyżej sposobu ich rozpatrzenia.

6. Predyspozycje rozwoju (szanse, bariery, zagrożenia)
Gmina Gogolin ma bardzo korzystne warunki rozwoju:
Najpoważniejsze atuty gminy stwarzające szansę rozwoju to:
 bogate złoża surowców węglanowych,
 przemysł cementowo-wapienniczy i jego potencjał produkcyjny,
 położenie przy ważnych trasach komunikacyjnych (autostrada A4, dwie drogi
wojewódzkie, linia kolejowa Opole – Kędzierzyn-Koźle, droga wodna Odra),
 wysokie dochody budżetu gminy.
Dodatkowe atuty to:
 położenie w pobliżu dużych ośrodków miejskich: Krapkowic, Opola, KędzierzynaKoźla,
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duże kompleksy leśne,
dobre gleby w dolinie Odry,
możliwości wynikające z zagospodarowania lotniska w Kamieniu Śląskim i portu
rzecznego w Choruli,
 walory przyrodnicze i kulturowe,
 wartość potencjału społecznego,
 wolne zasoby pracy, szczególnie w rolnictwie.
Bariery ograniczające rozwój gminy to:
główne:
 położenie całej gminy w projektowanej strefie ochronnej GZWP - 333,
 wysoki stopień degradacji środowiska (powierzchnia ziemi, powietrze i hałas),
oraz
 zagrożenie powodziowe w dolinie Odry.
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Rozdział II

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY

84
Id: E99E2312-DF29-44E8-B705-FE5156F10137. Podpisany

Strona 85

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
(zmiana 4/2016 r.)

1. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy
Cele rozwoju społeczno-gospodarczego gminy
Uwzględniając wnioski wynikające z analizy uwarunkowań rozwoju ustala się
następujące cele rozwoju gminy:

MISJA

(główny cel rozwoju)

Ukształtowanie gminy Gogolin
zamieszkania, pracy i wypoczynku.

jako

atrakcyjnego

miejsca

Cel nadrzędny strategii:
Harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy gminy wykorzystujący miejscowe zasoby
i walory oraz położenie w pobliżu większych ośrodków miejskich – Krapkowic i Opola,
ważnych tras i urządzeń komunikacyjnych – autostrada A4 z węzłem Gogolin, Odra
z portem rzecznym, linia kolejowa Opole – Kędzierzyn-Koźle, lotnisko, dla zapewnienia
optymalnych warunków życia mieszkańców.
Cele strategiczne:
I.
Poprawa jakości życia mieszkańców
II.
Zapewnienie wysokich walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego
III.
Aktywizacja gospodarcza gminy
IV.
Rozwój funkcji ponadlokalnych
Cele szczegółowe (według poszczególnych grup zagadnień):
Środowisko i zasoby naturalne

- poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz
stanu sanitarnego środowiska,
- ochrona wartości przyrodniczych i zasobów
naturalnych,
- poprawa stanu środowiska kulturowego oraz
ochrona wartości kulturowych i krajobrazowych,
- poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,

Gospodarka, rynek pracy

- tworzenie warunków dla rozwoju działalności
gospodarczej oraz turystyki,
- stymulowanie rozwoju produkcji rolniczej,

Ludność i osadnictwo

- harmonijny i racjonalny rozwój budownictwa
mieszkaniowego,
- zapewnienie ładu przestrzennego jednostek
osadniczych,

Infrastruktura społeczna

- rozwój usług komunalnych,
- integracja społeczności lokalnej,
- otwarcie gminy dla osób niepełnosprawnych,
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Infrastruktura komunikacyjna
i techniczna

- rozbudowa sieci dróg wojewódzkich,
- usprawnienie:
 sieci dróg powiatowych i gminnych,
 systemu wodociągowego,
 systemu elektroenergetycznego n/n,
 istniejących
odcinków
sieci
kanalizacji
sanitarnej,
- realizacja:
 sieci kanalizacji sanitarnej (kontynuacja),
 programu gazyfikacji gminy,
- pełne wyposażenie terenów istniejącej i
projektowanej
zabudowy
w
urządzenia
infrastruktury komunikacyjnej i technicznej,
- wykorzystanie
istniejących
obiektów
infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu
ponadlokalnym – autostrady, lotniska i portu
rzecznego dla celów rozwoju gminy.

2. Polityka przestrzenna gminy
2.1. Cele, kierunki działań i zadania
Celami polityki przestrzennej są cele rozwoju społeczno-gospodarczego gminy ustalone w
rozdziale 1, które związane są z zagospodarowaniem przestrzennym. Dla realizacji tych
celów ustala się następujące kierunki działań i zadania, z uwzględnieniem inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, według poszczególnych grup
zagadnień, które należy traktować jako wytyczne do ustaleń dotyczących kierunków zmian w
strukturze przestrzennej gminy, zasad zagospodarowania oraz użytkowania terenów, zasad
ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, kierunków rozwoju systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej oraz kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej w dalszej treści Studium i w planach miejscowych.
Cele pośrednie, kierunki działań i zadania

Cele

ŚRODOWISKO I ZASOBY NATURALNE
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego,
stanu sanitarnego środowiska oraz bezpieczeństwa
powodziowego

Poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu
powierzchni ziemi i powietrza atmosferycznego oraz warunków
sanitarnych środowiska:
-

Kontynuowanie realizacji kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej,
uwzględniającego objęcie grupowym systemem oczyszczania ścieków
wszystkich jednostek osadniczych w granicach planowanych obszarów
zabudowanych.

-

Dla terenów nie objętych grupowym systemem oczyszczania ścieków –
wprowadzenie gminnego systemu odbioru ścieków i dowozu ich
bezpośrednio do punktu zlewnego w Gogolinie.

-

Wprowadzenie gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych,
uwzględniającego segregację i zagospodarowanie odpadów wtórnych.

-

Modernizacja i rozbudowa komunalnego wysypiska śmieci ze
szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem
wód podziemnych (zrealizowane).
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-

Opracowanie i wdrożenie programu rekultywacji nieczynnych wyrobisk
poeksploatacyjnych uwzględniający w pierwszej kolejności rekultywację
miejsc niekontrolowanego składowania odpadów przyjmując:
 dla wyrobiska w Choruli – zagospodarowanie dla celów użytkowych:
rekreacyjnych
lub
usługowo-składowo-produkcyjnych,
z
uwzględnieniem ochrony stanowisk roślin naczyniowych poprzez ich
zabezpieczenie lub przeniesienie w inne miejsce (pożądana formalna
likwidacja złoża „Chorula”);
 dla wyrobisk w północnym rejonie m. Gogolin – kierunek leśny
rekultywacji lub zagospodarowanie na cele
wypoczynkoworekreacyjne, z uwzględnieniem walorów przyrodnich i krajobrazowych,
w tym ochrony stanowisk roślin chronionych poprzez ich zachowanie i
zapewnienie warunków rozwoju;
 dla pozostałych wyrobisk, w miarę możliwości, kierunek rekultywacji
zgodny z pierwotnym użytkowaniem terenu, a w dalszej kolejności –
rozwój systemu zieleni śródpolnej i zbiorników wodnych z hodowlą ryb
lub z wykorzystaniem na cele rekreacji.

-

W przypadku rozwoju dotychczasowej działalności gospodarczej i usług –
przestrzeganie obowiązku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego, tj. takiego, które zapewni odpowiednią redukcję ilości pyłów
wprowadzanych do powietrza z istniejących na obszarze zakładu
instalacji, jako warunku uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i
pyłów do powietrza dla nowych instalacji a także dla instalacji istniejących
zmienianych w istotny sposób.

-

Propagowanie, a dla nowych obiektów budowlanych wprowadzenie
obowiązku poprzez ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, stosowania niskoemisyjnych urządzeń grzewczych.

-

Gazyfikacja obszarów zabudowanych.

-

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w szczególności w
zakresie posiadania wymaganych decyzji określających warunki
korzystania ze środowiska i przestrzegania tych warunków (dot. między
innymi pozwoleń wodnoprawnych oraz decyzji o dopuszczalnych do
wprowadzenia
do
powietrza
rodzajów
i
ilości
substancji
zanieczyszczających) oraz w zakresie przestrzegania norm dotyczących
em isj i hałas u i r ealizacj i przepis ów regulując yc h gos podark ę
odpadami.

-

Działania na rzecz ustanowienia wymaganych obszarów ograniczonego
użytkowania, przede wszystkim dla autostrady oraz dla dróg
wojewódzkich i linii elektroenergetycznych wysokich napięć 110 kV i
220 kV, lub wprowadzenia przez właściwych zarządców rozwiązań
zapewniających dotrzymanie standardów jakości środowiska, a do czasu
zrealizowania tych działań, ograniczenie zabudowy w potencjalnych
strefach oddziaływania tych obiektów w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona
wartości
przyrodniczych
oraz Ochrona terenów i obiektów cennych przyrodniczo:
zasobów naturalnych
- Ochrona elementów i struktur o zwiększonym potencjale biologicznym o
znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym:
 Obszar Natura 2000 „Kamień Śląski” obejmujący zespoły różnego
rodzaju muraw na terenie byłego lotniska – miejsce wsiedleń susła
moręgowanego w ramach programu reintrodukcji tego gatunku;
 Obszar Natura 2000 „Żywocickie Łęgi” obejmujący teren położony
w międzywalu Odry w rejonie Obrowca. Jedno z 2–3 miejsc w
województwie opolskim z dobrze zachowanymi płatami łęgu
topolowego Salicetum albae oraz łęgu wierzbowego Salicetum albae;

87
Id: E99E2312-DF29-44E8-B705-FE5156F10137. Podpisany

Strona 88

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
(zmiana 4/2016 r.)
 rezerwat przyrody „Kamień Śl.”, utworzony w celu zachowania ze
względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego ze
stanowiskiem jarzęba brekinii Sorbus torminalis;
 fragment Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny”, obejmującego na
terenie gminy Gogolin przedpole Masywu Chełmu, którego
kulminacyjną częścią jest wulkaniczne wyniesienie Góry św. Anny,
liczące 400 m n.p.m., położone w odległości ok. 4 km od granicy
gminy Gogolin, wraz z obszarem wyznaczonym na jego planowane
powiększenie18;
 dolina Odry – stanowi międzynarodowy korytarz ekologiczny19, który
pomimo znaczących przekształceń (uregulowanie rzeki, melioracje)
stanowi ostoję dla rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
w jej obrębie znajdują się struktury drobnopowierzchniowe
(starorzecza, zadrzewienia i zakrzaczenia łęgowe, podmokłe i
wilgotne łąki, o dużym potencjale przyrodniczym);
 duże kompleksy leśne między Kamieniem Śl. i Górażdżami oraz na
południe od Kamionka, które pomimo częściowo zaburzonej struktury
gatunkowo-wiekowej pełnią rolę ostoi dla wielu gatunków roślin i
zwierząt oraz zasilają tereny sąsiednie;
 góra „Szpica” – projektowany rezerwat „Góra Szpica”16 obejmujący
wzniesienie z licznymi, naturalnymi wychodniami wapienia, porośnięte
lasem mieszanym; na stokach góry spotkać można interesujące
gatunki roślin zielnych;
 tereny wilgotnych i podmokłych łąk ekstensywnie użytkowanych w
okolicach Obrowca i na południe od Gogolina;
 zbiorowiska ciepłolubnej roślinności murawowej i zaroślowej w
nieczynnych kamieniołomach w Gogolinie i okolicach Kamienia
Śląskiego i Choruli oraz na stoku pradoliny Odry w Malni.
- Ochrona
obszarów
predysponowanych
do
pełnienia
funkcji
przyrodniczych w lokalnym systemie przyrodniczym:
 lasy i zadrzewienia oraz zbiorniki wodne (obszary węzłowe);
 dna dolin podstawowych cieków wodnych (korytarze ekologiczne).
- Ochrona zieleni o walorach wypoczynkowych i krajobrazowych:
 parków podworskich w Kamieniu Śląskim, Choruli i Obrowcu;
 pozostałych parków oraz zadrzewień w granicach obszarów
zurbanizowanych;
 zieleni cmentarnej, w szczególności starodrzewów w Gogolinie,
ul. Szpitalna i Wyzwolenia oraz w Choruli;
 drzew – pomników przyrody i pozostałych wartościowych drzew, w
tym wartościowych ciągów drzew przydrożnych;
poprzez objęcie odpowiednimi formami ochrony na podstawie przepisów
ustawy o ochronie przyrody lub ustalenie ochrony w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
-

18
19

Ochrona struktur przyrodniczych przed negatywnym wpływem
planowanego rozwoju układu dróg wojewódzkich:
 zaplanować obwodnice terenów zwartej zabudowy w ciągach dróg
wojewódzkich nr 409 i 423 w sposób możliwie najmniej ingerujący w
istniejące struktury przyrodnicze;
 w przypadku konieczności przejścia przez te struktury – zastosować
środki ograniczające zagrożenia wynikające z negatywnego wpływu
drogi na przyrodę, w szczególności – odpowiednio do faktycznych
warunków – wykonać przepusty dla zwierząt dziko żyjących,
ogrodzenia chroniące zwierzynę leśną przed wtargnięciem na drogę,
pasy zieleni izolacyjnej i rekonstrukcje terenów leśnych naruszonych
budową drogi.

Zgodnie z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego
Jak w przypisie 2
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-

Minimalizowanie negatywnego wpływu eksploatacji udokumentowanych
złóż surowców węglanowych na środowisko przyrodnicze, m.in. przez
szczegółowe
rozpoznanie
przyrodnicze
terenów
planowanych
eksploatacji,
zabezpieczanie
najcenniejszych
stanowisk
roślin,
dostosowanie wycinki lasów do sezonów rozrodczych występujących na
tych terenach zwierząt, sukcesywną rekultywację wyrobisk zapewniającą
wysokie walory przyrodnicze i bioróżnorodność.

Ochrona zasobów naturalnych:
- Ochrona udokumentowanych złóż surowców węglanowych Górażdże,
Górażdże II, Tarnów Opolski i Tarnów Opolski – Wschód, przez zakaz
zmian sposobu użytkowania terenów w granicach tych złóż, mogących
uniemożliwić lub utrudnić eksploatację20.

- Ochrona wartościowych kompleksów glebowych w dolinie Odry oraz
kompleksu Gogolin – Zakrzów i Gogolin – Obrowiec poprzez odpowiedni
sposób użytkowania i zagospodarowania, w tym zakaz zabudowy.
-

Ochrona istniejących ujęć wód podziemnych poprzez uwzględnianie przy
zmianach zagospodarowania terenów nakazów, zakazów i ograniczeń
obowiązujących w ustanowionych strefach ochronnych.

-

Ochrona wód podziemnych poprzez uzależnienie realizacji nowych
przedsięwzięć i inwestycji od oceny ich wpływu na wody podziemne (do
czasu ustanowienia przez właściwy organ obszarów ochronnych).

Poprawa stanu środowiska
kulturowego, Ochrona wartości krajobrazowych:
ochrona wartości kultuOchrona widoków panoramicznych:
rowych i krajobrazo-  na masyw Chełmu z autostrady na odcinku od Zakrzowa do granic
wych
gminy;
 miasta Gogolina od strony zachodniej, z drogi 409;
 ekspozycji kościoła w Malni z drogi 409.
-

Kształtowanie zabudowy zlokalizowanej w krajobrazie otwartym z
uwzględnieniem kontekstu krajobrazowego

Ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej:
- Ochrona:
 zabytków nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w tym
budynków i budowli,
 historycznych układów zabudowy w Gogolinie i Kamieniu Śląskim,
zachowanych w stopniu uzasadniającym ustanowienie stref ochrony
konserwatorskiej (ochrona w zakresie zasadniczych elementów
rozplanowania oraz charakteru i skali zabudowy),
 zabytków archeologicznych,
poprzez ustalenia ochrony prawnej w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego a w przypadku historycznego
układu zabudowy w Kamieniu Śląskim – utworzenie pomnika historii
„Kamień Śląski” (propozycja);
 historycznie ukształtowanych zespołów ruralistycznych z przełomu
XIX i XX w pozostałych wsiach, naruszonych w stopniu
uzasadniającym ich ochronę w zakresie zasadniczych elementów
rozplanowania oraz formy i skali zabudowy, poprzez odpowiednie
ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

20

Złoże „Chorula” jest wyeksploatowane i wymaga formalnej likwidacji (anulowania).
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-

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

 zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego
poprzez uwzględnienie ich prawnej ochrony w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Uznanie za dobro kultury współczesnej pomnika Karolinki w Gogolinie i
zapewnienie jego ochrony w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego

Działania prewencyjne:


Rrespektowanie ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenów
określonych w przepisach Prawo wodne na potencjalnych obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią, wydzielonych na rysunku studium
jako „obszary stale zagrożone powodzią”.



Ograniczanie lokalizacji nowej zabudowy na pozostałych potencjalnych
obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wydzielonych na
rysunku studium jako „obszary zwiększonego ryzyka powodziowego”.



Tworzenie warunków poprzez rezerwę terenów dla planowanej
przebudowy i budowy nowych wałów przeciwpowodziowych na terenach
wsi Chorula i Obrowiec.



Zachowanie polderu „Obrowiec” na rzece Odrze z zakazem zabudowy.

GOSPODARKA, RYNEK PRACY
Tworzenie warunków
dla rozwoju działalnoś- Działania na rzecz rozwoju produkcji i usług:
ci gospodarczej oraz
- Wydzielenie w strukturze przestrzennej gminy terenów rozwoju funkcji
turystyki i rekreacji
usługowej, składowej i produkcyjnej.
-

Sukcesywne przygotowywanie gruntów pod rozwój inwestycji poprzez
tworzenie zasobów gruntów komunalnych obejmujących wydzielone w
strukturze przestrzennej gminy tereny aktywizacji gospodarczej gminy,
sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
zbrojenie tych terenów i ich promocję.

-

Wydzielenie w granicach obszarów osadniczych terenów rozwoju drobnej
przedsiębiorczości.

Działania na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji:
-

Wydzielenie w strukturze przestrzennej gminy terenów pod rozwój usług
turystycznych (miejsca noclegowe, obiekty gastronomiczne, MOP-y itp.).

-

Sukcesywne przygotowywanie gruntów pod rozwój inwestycji związanych
z turystyką (w sposób jw.).

-

Wydzielenie w strukturze przestrzennej gminy terenów predysponowanych do celów rekreacyjnych i sukcesywne ich zagospodarowywanie
oraz tworzenie warunków ich zagospodarowywania.

-

Wytyczenie na obszarze gminy tras turystycznych
rowerowych, ścieżek dydaktycznych itp.) i ich promocja.

-

Eksponowanie walorów gminy, m.in. przez oznakowanie i opisanie
obiektów zabytkowych, rezerwatu leśnego Kamień Śląski, pomników
przyrody, uporządkowanie terenu pod kątem ekspozycji ruin zamku
w Zakrzowie i ich zabezpieczenie, zagospodarowanie góry Szpica dla
celów turystycznych, (np. wytyczenie i oznakowanie ścieżki na szczyt,
postawienie wieży widokowej, rekonstrukcja fragmentów ruin itp.).

(pieszych,
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Stymulowanie rozwoju
Poprawa stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej:
rolnictwa
- Sukcesywne prowadzenie prac urządzeniowo-rolnych:
 komasacje – wymiany gruntów,
 utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urządzeń melioracyjnych
i dróg rolniczych.

Działania w sferze organizacyjnej:
- Przekształcenie struktury obszarowej gospodarstw, tj. rozwoju dużych
gospodarstw rolnych, silnych ekonomicznie i małych, łączących
prowadzenie gospodarstwa rolnego z innymi formami zarobkowania.
- Tworzenie warunków do rozwoju specjalistycznej produkcji na bazie
małych gospodarstw, dostosowanej do zmieniającego się rynku zbytu
(np. produkcja zdrowej żywności, produkcja warzyw i owoców) oraz do
rozwoju usług okołorolniczych.
- Tworzenie warunków do zagospodarowania istniejących obiektów
produkcyjnych po PGR w Obrowcu i Zakrzowie i RSP Obrowiec.

Działania w sferze gospodarki przestrzennej:
- Wydzielenie w strukturze przestrzennej gminy terenów:
 intensywnej produkcji rolnej, obejmującej tereny o najkorzystniejszych
warunkach glebowych w celu ich ochrony;
 ekstensywnej produkcji rolnej i z preferencją przekształcania gruntów
ornych w użytki zielone – odpowiednio do warunków ekofizjograficznych, przede wszystkim w dolinach cieków wodnych;
 możliwego zaprzestania użytkowania rolniczego gruntów o
najniższych klasach bonitacyjnych i ich zalesienia, zadrzewiania i
zakrzewiania poprzez nasadzania lub, w przypadkach uzasadnionych
warunkami przyrodniczymi, poprzez renaturalizację.

LUDNOŚĆ I OSADNICTWO
Harmonijny
i
racjonalny
rozwój
budownictwa
mieszkaniowego

- Wydzielenie w strukturze przestrzennej gminy terenów rozwoju
zabudowy mieszkaniowej, kierując się:
 racjonalizacją wykorzystania terenów zabudowanych oraz istniejących
sieci drogowych i infrastruktury technicznej;
 uwarunkowaniami przestrzennymi, funkcjonalnymi i krajobrazowymi.
- Sukcesywne przygotowywanie gruntów pod zabudowę mieszkaniową na
wydzielonych terenach rozwoju zabudowy mieszkaniowej przez:
 sporządzanie
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego;
 uzbrajanie terenów;
z uwzględnieniem:


potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej do 2020 r. przy
utrzymaniu wskaźnika zagęszczenia mieszkań max. 3,5 osoby na
mieszkanie i założeniu wskaźnika intensywności zabudowy 250 –
350 m2 terenów powierzchni zainwestowanej na mieszkańca
(zabudowa ekstensywna):
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Miejscowość
Gogolin
Chorula
Dąbrówka, Zakrzów
Górażdże
Kamień Śląski
Kamionek
Malnia
Obrowiec
Odrowąż


Liczba mieszkań
300
10
3
20
50
20
40
10
30

rozwoju komercyjnego budownictwa mieszkaniowego –
oferty dla ludności z zewnątrz:
Miejscowość

Gogolin
Odrowąż
Malnia
Kamień Śląski
Zapewnienie ładu
przestrzennego

Powierzchnia terenu (ha)
30,0
1,0
3,0
2,0
5,0
2,0
4,0
1,0
3,0

Powierzchnia terenu (ha)
40,0 (około 400 działek budowlanych)
9,0 (około 90 działek budowlanych)
9,0 (około 90 działek budowlanych)
7,0 (około 70 działek budowlanych

-

Poprawa jakości przestrzeni zurbanizowanej przez rozmieszczenie
zabudowy o różnej funkcji w sposób czytelny i wygodny, eliminujący
konflikty między użytkownikami przestrzeni o różnym stopniu sąsiedztwa i
dysonanse w sposobach i formach zagospodarowania terenów.

-

Czytelne rozgraniczenie obszarów zurbanizowanych (zabudowanych,
urządzonych i uzbrojonych) oraz obszarów otwartych (rolno-leśnych).

-

Ograniczanie rozwoju zakładów uciążliwych mogących pogorszyć stan
środowiska w gminie.

-

Poprawa dostępności komunikacyjnej.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Rozwój usług
komunalnych

Usługi zdrowia:
-

Rozbudowa istniejących przychodni zdrowia do pożądanego wskaźnika
0,8 gabinetów/1000 mieszkańców, tj. łącznie 10 gabinetów we wszystkich
placówkach ambulatoryjnych na terenie gminy.

Sport, rekreacja i wypoczynek:
-

Tworzenie warunków dla rozwoju gminnego centrum sportu i rekreacji na
terenie przylegającym do istniejącej pływalni i kąpieliska w Gogolinie
z uwzględnieniem terenowych urządzeń sportowych, rekreacyjnych,
wypoczynkowych i zieleni.

-

Zagospodarowanie dla celów wypoczynkowych parków dworskich w
Choruli, Obrowcu i Zakrzowie.

-

Sukcesywne przejmowanie nieużytkowanych rolniczo gruntów w dolinie
cieku Gogolinka w Gogolinie, pomiędzy ulicami Szkolną i Kościelną,
i urządzanie parku typu łęgowego (z przewagą terenów trawiastych)

-

Zagospodarowanie dla celów wypoczynkowych parków dworskich w
Choruli i Obrowcu.

-

Realizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2 w Gogolinie
(zrealizowane).
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Inne
-

Urządzenie cmentarza dla wsi Zakrzów i Dąbrówka.

Integracja społecznoś- ci lokalnej

Urządzenie w centrach jednostek osadniczych atrakcyjnych przestrzeni
publicznych, w tym:
 w Gogolinie – centralnego placu miejskiego, na terenie
zlikwidowanego zakładu wapienniczego (zrealizowane);
 na terenach wsi – placów z zielenią ozdobną, urządzeniami
wypoczynkowo-rekreacyjnymi i placykami zabaw dla dzieci.

Otwarcie gminy dla 
osób
niepełnosprawnych

Opracowanie i sukcesywne wdrażanie programu przystosowania
przestrzeni osadniczej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w
szczególności w zakresie komunikacji i dostępności obiektów
użyteczności publicznej.

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TECHNICZNA
Rozbudowa sieci dróg ponadlokalnych
-

Budowa odcinka autostrady A-4 z węzłem Gogolin (zrealizowane).
Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 423 wraz z etapową budową
obwodnic m. Chorula, Malnia i Obrowiec (klasa G).

-

Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 424 na odcinku Gogolin - Malnia
(zrealizowane).

-

Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 409 wraz z etapową budową
obwodnicy północnej m. Gogolina i wiaduktu nad linią kolejową Opole –
Kędzierzyn-Koźle, częściowo po trasie zlikwidowanej linii kolejowej
Gogolin – Prudnik oraz etapową budową obwodnicy południowej m.
Gogolina (klasa G), z wykorzystaniem wybudowanego tym celu
przejazdu pod autostradą.

-

Rezerwa terenu pod budowę nowej drogi łączącej drogę Nr 409 z drogą
krajową Nr 45 (klasa G).

-

Budowa miejsc obsługi podróżnych (MOP-ów) przy wjeździe na
autostradę i przy wjeździe do miasta Gogolina od strony Strzelec
Opolskich, dla zlokalizowania parkingów, stacji paliw, baru, motelu i
innych obiektów służących obsłudze podróżnych.

-

Realizacja ścieżek rowerowych:
 w ciągu obecnej trasy drogi Nr 423 od miejscowości Chorula do
włączenia drogi Nr 424,
 w ciągu drogi Nr 424,
 w ciągu drogi Nr 409 od m. Krapkowice do m. Dąbrówka,
 w ciągu drogi Nr 423, w granicach terenów zabudowanych wsi
Obrowiec,
 w ciągu istniejącej drogi na terenie byłego lotniska pomiędzy
Kamionkiem i Kamieniem Śląskim.

Rozwój
komunikacji wodnej i lotniczej

Modernizacja istniejącej śluzy na Odrze między Odrowążem i Rogowem
Opolskim.

-

Przekształcenie przeładowni przemysłowej w Choruli na port rzeczny.

-

Uruchomienie planowanego lotniska regionalnego „Kamień Śląski”.

93
Id: E99E2312-DF29-44E8-B705-FE5156F10137. Podpisany

Strona 94

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
(zmiana 4/2016 r.)
Usprawnienie
istniejących systemów infra- Komunikacja kolejowa:
struktury
kolejowej,
Modernizacja linii kolejowych nr 132 i 136.
drogowej i technicznej -

Sieć dróg powiatowych:
-

Modernizacja istniejących dróg (klasa Z) z uwzględnieniem potrzeb
komunikacji zbiorowej (zatoki dla autobusów).

-

Korekta przebiegu drogi z Kamionka do Kamienia Śląskiego (budowa
nowego odcinka długości 400 m).

-

Realizacja ścieżki rowerowej w ciągu drogi Nr 1826 Gogolin – Obrowiec.

Sieć dróg gminnych i wewnętrznych:
-

Modernizacja istniejących dróg (klasa L).

-

Budowa nowych dróg w ciągach dróg gruntowych:
 Malnia – Górażdże,
 Dąbrówka – Kamionek – z nowym odcinkiem w rejonie Kamionka
długości 900 m,
 etapowa budowa drogi od Strzebniowa do drogi powiatowej Nr 1926
w rejonie Obrowca, jako kontynuacja wybudowanego odcinka tej drogi
od drogi wojewódzkiej nr 409 do Strzebniowa (z przejazdem pod
autostradą).
 budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne na byłym lotnisku w
Kamieniu Śląskim,
 budowa drogi dojazdowej do terenów zabudowanych w rejonie stacji
kolejowej Kamień Śląski z drogi powiatowej Nr 1817,
 budowa drogi wewnętrznej na teren lotniska w Kamionku – w miarę
potrzeb,
 budowa drogi wewnętrznej dojazdowej na teren kopalni Tarnów
Opolski z drogi powiatowej Nr 1817,
 budowa drogi publicznej w miejscowości Górażdże jako drogi gminnej
lub jako alternatywnego przebiegu drogi powiatowej.

System wodociągowy:
-

Przebudowa wodociągów Wygoda – Obrowiec i wodociągu
zaopatrującego w wodę m. Gogolin z uwzględnieniem zmiany źródeł
zasilających wodociągi, w tym w pierwszej kolejności likwidacja ujęć
zlokalizowanych w rejonie fermy drobiu RSP Obrowiec.

-

Modernizacja sieci wodociągowej w Kamieniu Śląskim.

-

W miarę możliwości łączenie sieci wodociągów ze sobą (bądź z
wodociągami gmin ościennych) w celu tworzenia alternatywnych
(awaryjnych) źródeł zaopatrzenia w wodę pitną.

Sieć kanalizacji deszczowej:
-

Uregulowanie formalno-prawne odprowadzania ścieków deszczowych
z terenu m. Gogolina do Kanału Abisynia.

-

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Górażdże.



Realizacja kanalizacji deszczowej w obszarach zabudowanych.
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Gospodarka odpadami:
-

Objęcie systemem odbioru odpadów komunalnych wszystkich wytwórców
tych odpadów i:

składowanie
odpadów
pochodzących
z
systemu
zbiórki
nieselektywnej na Składowisku Odpadów Komunalnych w Gogolinie,

podczyszczanie odpadów zebranych selektywnie na linii odzysku
surowców wtórnych zlokalizowanej na składowisku (Stacja Odzysku
Surowców Wtórnych),

docelowo – uruchomienie systemu gospodarki odpadami w ramach
Południowo-Zachodniego
Regionu
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi.

Sieć elektroenergetyczna:
-

Adaptacja linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 KV i
modernizacja linii 110 kV.

-

Adaptacja stacji GPZ w Choruli i Górażdżach.

-

Modernizacja i rozbudowa istniejących sieci elektroenergetycznych
średnich i niskich napięć z uwzględnieniem terenów rozwoju zabudowy,
zgodnie z założeniami do planu zaopatrzenia w energię elektryczną,
w tym budowa planowanego Głównego Punktu Zasilającego 110/15 kV
i około 8 nowych stacji transformatorowych w Gogolinie oraz około 8
nowych stacji transformatorowych (słupowych) na terenach wiejskich.

Rozbudowa
istniejąSieć kanalizacji sanitarnej:
cych i realizacja nowych systemów infra- Kontynuacja budowy systemu kanalizacji sanitarnej; docelowo systemem
struktury technicznej
zorganizowanego oczyszczania ścieków należy objąć wszystkie jednostki
osadnicze w granicach planowanych obszarów zabudowanych.

Sieć gazowa:
-

Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice –
Wrocław na parametry DN 500 PN 8,4 MPa, z odgałęzieniem do SRP
Gogolin wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi 10.

-

Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Obrowiec – Racibórz
na odcinku Obrowiec – rz. Odra na parametry DN 300 PN 6,3 MPa

-

Realizacja programu gazyfikacji gminy.

Pełne uzbrojenie ob- szarów
zurbanizowanych

Wyposażenie ulic w granicach planowanych obszarów zabudowy w:
sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej z możliwością przyłączy;
kablową sieć elektroenergetyczną n/n oraz sieć telekomunikacyjną
z możliwością przyłączy;

kanalizację deszczową;

oświetlenie;

utwardzone nawierzchnie, w tym:

jezdnie i chodniki obustronne – przy szerokości ciągów
komunikacyjnych 8 m i więcej,

jezdnie i jednostronne chodniki – przy szerokości ciągów
komunikacyjnych 7–8 m,

ciągi pieszojezdne – przy szerokości ciągów komunikacyjnych
5–7 m.
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-

Poszerzenie do szerokości min. 5 m węższych ciągów komunikacyjnych
obsługujących tereny zabudowy, w przypadku ciągów nieprzejezdnych,
zakończenie miejscem do zawracania zgodnym z przepisami odrębnymi.

Wykorzystanie istnieją- cych urządzeń komunikacyjnych o znaczeniu
ponadlokalnym dla celów rozwoju gminy

Tworzenie warunków dla rozwoju terenów inwestycyjnych w rejonie
autostrady.
Tworzenie warunków dla przekształcenia byłego lotniska wojskowego w
Kamieniu Śląskim na lotnisko cywilne.

UWAGI:
1. Przyjęte kierunki polityki przestrzennej należy uwzględniać na wszystkich etapach
realizacji polityki przestrzennej, w szczególności w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
2. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy przeznaczać tereny
pod odcinki dróg przewidziane do przebudowy i budowy w pierwszym etapie oraz
rezerwować tereny pod pozostałe odcinki dróg przewidziane do budowy i przebudowy
w dalszych etapach.

2.2. Kierunki rozwoju przestrzennego gminy
Kierunki zagospodarowania przestrzennego to określenie długofalowego procesu
zmian struktury przestrzennej (wizja ewolucji struktur przestrzennych). Kierunki
zagospodarowania przestrzennego gminy wyznaczają:
bezpośrednio - uwarunkowania i cele rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
- uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego przestrzeni,
pośrednio
- kierunki polityki przestrzennej państwa,
- przepisy prawne regulujące sferę gospodarki przestrzennej.

2.2.1. Funkcje gminy
Na okres perspektywy ustala się utrzymanie funkcji już wykształconych w gminie, tj.:
- funkcja podstawowa - przemysł cementowo-wapienniczy i związana z nim
eksploatacja surowców mineralnych;
- funkcje uzupełniające - mieszkalnictwo,
usługi,
produkcja rolnicza.
Miasto Gogolin – ośrodek gminny i siedziba władz samorządowych – pełnić będzie
głównie funkcje usługową i mieszkaniową.
Jako podstawę rozwoju poszczególnych funkcji przyjmuje się następujące zasady:
Rozwój funkcji przemysłowej – musi bezwzględnie respektować wymogi ochrony
środowiska naturalnego. W celu ochrony stanu środowiska naturalnego na
obszarze gminy wyklucza się lokalizację nowych zakładów stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, a możliwość lokalizacji zakładów z
przedsięwzięciami zakwalifikowanymi w przepisach o ochronie środowiska do
mogących zawsze znacząco działać na środowisko, uzależnia od stopnia
oddziaływania na środowisko, w szczególności wyklucza zakłady stanowiące
potencjalne zagrożenie dla:


Obszarów Natura 2000 i pozostałych obszarów objętych ochroną na podstawie
przepisów o ochronie przyrody,



wód podziemnych,



jakości powietrza.
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Rozwój mieszkalnictwa – powinien wpłynąć na poprawę warunków
zamieszkiwania i rozwój ludnościowy gminy. Uwzględniając powyższe, wyznacza
się nowe tereny budowlane dla rozwoju budownictwa komunalnego w Gogolinie,
oraz komercyjnego (oferty dla ludności z zewnątrz) – w miejscowościach Gogolin,
Odrowąż, Malnia i Kamień Śląski. Jak wynika z prognozy demograficznej i
osiągniętych wskaźników liczby osób na jedno mieszkanie – wg stanu na 2008 r. –
wyznaczone tereny zabezpieczają potrzeby mieszkaniowe gminy do 2020 r.
Rozwój rolnictwa – musi, podobnie jak rozwój przemysłu, bezwzględnie
respektować wymogi ochrony środowiska naturalnego. Z uwagi na uwarunkowania
przyrodnicze, w tym konieczność ochrony wód podziemnych, preferowany jest na
obszarze gminy rozwój gospodarstw o zrównoważonym profilu roślinnozwierzęcym, w celu ograniczenia nawożenia mineralnego. Rolnicze wykorzystanie
ścieków możliwe na ograniczonym obszarze, i wyłącznie w zakresie określonym w
pozwoleniach wodno-prawnych. Wyklucza się lokalizację przemysłowych ferm
hodowli zwierząt o obsadzie powyżej 210 DJP.

2.2.2. Struktura przestrzenna gminy
Uwzględniając elementy wyznaczające kierunki zagospodarowania przestrzennego
wydziela się na obszarze gminy:
- obszary o odmiennym użytkowaniu – tworzące strukturę funkcjonalnoprzestrzenną gminy,
- obszary objęte różnymi formami ochrony i ograniczeń użytkowania oraz
wymagające ochrony i ograniczeń użytkowania – tworzące system obszarów
szczególnej ochrony środowiska.
Wyznaczone obszary nakładają się na siebie tworząc dwuwarstwową strukturę
przestrzenną. Przy formułowaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, ustalenia dotyczące struktury przestrzennej należy stosować
następująco:
- sposób użytkowania i zagospodarowanie terenu powinny być zgodne z
przeznaczeniem i kierunkami dotyczącymi zagospodarowania oraz użytkowania
terenów, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska,
- przebieg linii rozgraniczających jednostki strukturalne może być korygowany w
dostosowaniu do stanu własności (władania) lub istniejącego zagospodarowania
w stopniu nie sprzecznym z przyjętymi celami polityki przestrzennej.
Dopuszcza się odstępstwa od wyżej ustalonych zasad dla usankcjonowaniu stanu
istniejącego niezgodnego z ustaleniami studium, jeśli jest ono zgodne z przepisami
odrębnymi, lub w przypadkach, o których mowa w Ustaleniach uzupełniających.

Struktura przestrzenno-funkcjonalna gminy
Kierując się w szczególności uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, dotychczasowym
sposobem i stanem zagospodarowania terenów, zapotrzebowaniem na nowe tereny
budowlane i rekreacyjne wynikającym z przyjętych celów rozwoju społecznogospodarczego gminy oraz względami ładu przestrzennego w aspekcie estetycznym,
funkcjonalnym i ekonomicznym, wyznacza się na obszarze gminy strefy funkcjonalne
z uwzględnieniem
podobieństwa
w
sposobie
użytkowania,
zabudowy
i
zagospodarowania terenu. Strefy obejmują tereny istniejącego zainwestowania
(zagospodarowania) i rozwoju funkcji zgodnie z przyjętą polityką przestrzenną.
Dodatkowo w strefach wydziela się tereny wymagające bardziej szczegółowych
ustaleń.
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Model struktury przestrzenno-funkcjonalnej
Obszar I.
gminy Obszary
otwarte

1.
Strefy chronione

2.
Strefy gospodarcze

II.
Obszary
osadnicze

1.
Strefy mieszkaniowe

2.
Strefy koncentracji usług publicznych

3.
Strefy zielone otwarte

4.
Strefy gospodarcze

A.
rolnicze
B.
leśne
C.
rozwojowe
A.
rolnicze
B.
leśne
C.
rozwojowe
D.
przemysłowe
A.
osiedlowe
B.
mieszane
C.
rozwojowe
A.
usługowomieszkaniowe
B.
sportowo-rekreacyjne
A.
wypoczynkowe
B.
izolacyjne
C.
rolniczo-leśne
A.
przemysłowe
B.
aktywizacji
gospodarczej

Dla poszczególnych stref i wydzielonych terenów ustala się następujące przeznaczenie
podstawowe oraz kierunki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów.
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I. OBSZARY OTWARTE
I. 1. STREFY CHRONIONE, A – ROLNICZE, B – LEŚNE, C, C1 – ROZWOJOWE
Podstawowe
przeznaczenie terenu

Lasy głównie ochronne, łąki i pastwiska, ekstensywne uprawy polowe

Strategiczny kierunek
rozwoju

Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez kształtowanie
równowagi między procesami naturalnymi a działalnością
gospodarczą

Kierunki dotyczące zagospodarowania oraz
użytkowania terenów

- Gospodarkę leśną prowadzić zgodnie z ustaleniami planów urządzenia
lasów z uwzględnieniem ogólnych zasad ochrony, w tym m.in.:

kształtowanie drzewostanów powinno być zgodne z siedliskiem,

należy podnosić wiek rębności oraz stosować udoskonalone rębnie
zmierzające do ukształtowania lasów o zróżnicowanej strukturze
gatunkowej i wiekowej,

drzewostany zniekształcone powinny być przebudowywane
z uwzględnieniem zróżnicowania mikrosiedlisk oraz ochrony polan
śródleśnych,

w miarę możliwości należy stosować odnawianie naturalne oraz
biologiczne metody ochrony lasu;
- Prowadzić ekstensywną gospodarkę rolną z uwzględnieniem ochrony
środowiska naturalnego poprzez m. in.:

dostosowanie struktur zasiewów do warunków glebowych oraz
rzeźby terenu,

przestrzeganie
właściwych
zabiegów
agrotechnicznych,
uwzględniających odpowiednie następstwa roślin,

ograniczania w stosowaniu środków chemicznych, a na to miejsce
wprowadzanie biologicznych metod ochrony roślin,

dostosowanie nawożenia organicznego i mineralnego do potrzeb
wynikających z lokalnych warunków,

uzależnienie decyzji o melioracjach od wyników ochrony
oddziaływania melioracji na środowisko przyrodnicze,

dostosowanie produkcji zwierzęcej – pod względem ilości i
koncentracji inwentarza – do możliwości zagospodarowania
obornika bez zagrożenia dla środowiska,
 nie lokalizowanie dużych obiektów budowlanych (ferm, obiektów
szklarniowych, magazynowych itp.), które stanowią dysonans w
krajobrazie,

ochronę istniejących zadrzewień, zakrzewień i zadarnień
śródpolnych oraz ich sukcesywne wprowadzanie na obszary
pozbawione tych użytków,

zachowanie zbiorników wodnych i podmokłości oraz sukcesywne
obudowywanie biologiczne cieków,
 zaprzestanie rolniczego wykorzystania gruntów niskich klas
bonitacyjnych z możliwością ich zalesienia, zadrzewienia poprzez
nasadzanie lub pozostawianie do renaturalizacji poprzez sukcesję
(odpowiednio do warunków przyrodniczych),

zachowanie wskaźnika intensywności zabudowy siedliskowej – max.
1 siedlisko/15 ha użytków rolnych;
- Gospodarkę wodną prowadzić z uwzględnieniem:

ochrony przed zaburzeniami stosunków wodnych, zmianami jakości
wód podziemnych i powierzchniowych,

utrzymania naturalnej zdolności retencyjnej obszaru;
 Możliwe:
 lokalizacja nowej zabudowy związanej z produkcją rolniczą i leśną,
zgodnie z wyżej podanymi zasadami;
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adaptacja i uzupełnianie istniejącej zabudowy na terenach zabudowy
mieszkaniowej oraz terenach obiektów i urządzeń sportoworekreacyjnych;
 adaptacja i uzupełnianie istniejącej zabudowy oraz lokalizacja nowej
zabudowy związanej z działalnością gospodarczą na terenach
działalności gospodarczej;
 w strefach rozwojowych C:
 rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej polegający na
zagospodarowaniu terenów na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
z dopuszczeniem obiektów towarzyszących,
 rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z energii
słonecznej o mocy powyżej 100 kW,
zgodnie z rysunkiem studium;
 w strefie rozwojowej C1 (teren byłego lotniska wojskowego):
 rozwój komunikacji lotniczej,
 rozwój usług: sportu, rekreacji i wypoczynku,
 rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej polegający na
zagospodarowaniu terenów na cele rekreacyjno-wypoczynkowosportowe z dopuszczeniem obiektów towarzyszących,
 rozwój działalności gospodarczej: usługowej, składowej,
produkcyjnej i obsługi technicznej,
zgodnie z rysunkiem studium, przy czym dopuszczone różne funkcje
na jednym terenie można realizować łącznie, jeśli się nie wykluczają,
lub alternatywnie;
 lokalizacja nowych wałów przeciwpowodziowych na terenach
zwiększonego ryzyka powodziowego w Choruli i Obrowcu;
 zagospodarowanie turystyczne w postaci:
 oznaczonych szlaków i ścieżek,
 urządzonych polan widokowych i wypoczynkowych,
 obiektów o funkcji wypoczynkowej na wyznaczonych terenach
rozwoju funkcji wypoczynkowo - rekreacyjnej (C) a także na
pozostałych terenach – w tym wypadku bez budynków i do 2 %
powierzchni tych terenów;
pod warunkiem podporządkowania zagospodarowania wymogom ochrony
walorów środowiska przyrodniczego i krajobrazu, w tym – w strefie C1 –
zasadom ochrony obszaru Natura 2000 „Kamień Śląski” i wymogom w
zakresie obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu.




I. 2. STREFY GOSPODARCZE, A - ROLNICZE, B - LEŚNE, C, C1 – ROZWOJOWE
Podstawowe
przeznaczenie terenu

Uprawy polowe oraz produkcja zwierzęca, roślinna, lasy głównie
produkcyjne oraz zabudowa produkcyjna, składowa i usługowa

Strategiczny kierunek
rozwoju

Rozwijanie produkcji rolniczej, leśnej oraz działalności gospodarczej
pozarolniczej (aktywizacja gospodarcza gminy) zgodnie z
wymogami ochrony środowiska i krajobrazu

Kierunki dotyczące zagospodarowania oraz
użytkowania terenów

- Gospodarkę leśną w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony prowadzić
zgodnie z ustaleniami planów urządzenia lasów.
- Zalesiać grunty o niskiej przydatności dla produkcji rolnej, w pierwszej
kolejności według granicy polno – leśnej, tj. w strefach leśnych B.
- Prowadzić produkcję zbożowo – hodowlaną z dostosowaniem struktury
zasiewów zbóż do warunków glebowych.
- Rozwijać rolniczą produkcję specjalistyczną.
- Chronić i uzupełniać lub odbudowywać zadrzewienia śródpolne i
przydrożne oraz nasadzać zadrzewienia śródpolne zapobiegające erozji
gleb zwłaszcza na terenach o dużych spadkach.
- Obsadzać zabudowę rozproszoną zielenią wysoką z preferencją
gatunków rodzimych, a w przypadku siedlisk – drzew owocowych.
- Rekultywować wyrobiska poeksploatacyjne i dzikie wysypiska śmieci.
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 Podnosić jakość istniejącej zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej na
terenie śródleśnym w Kamieniu Śląskim, w zakresie technicznym,
użytkowym i komunikacyjnym; możliwe zmiany użytkowania nie
kolidujące z podstawowym przeznaczeniem terenu, z preferencją w
strefach leśnych funkcji usługowej o charakterze rekreacyjno –
wypoczynkowym
 Możliwe:
 w strefach rolniczych i leśnych
zabudowa zagrodowa związana z prowadzeniem gospodarstw –
odpowiednio-rolnych lub leśnych,
 lokalizacja innych obiektów i urządzeń związanych z
produkcją rolną i leśną lub z obsługą rolnictwa i leśnictwa,
 adaptacja i uzupełnianie istniejącej zabudowy oraz lokalizacja
nowej zabudowy na terenach działalności gospodarczej oraz
terenach zabudowy mieszkaniowej, spójnej (niekolizyjnej) z
funkcją terenów,
 lokalizacja zabudowy nierolniczej i nieleśnej nie wymagającej
uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele
nierolnicze, przy istniejących drogach publicznych – w miarę
potrzeb i zasadności gospodarczej, z wykluczeniem
zabudowy mieszkaniowej,
z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i krajobrazu;


w strefach rozwojowych C
- wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej odpowiednio do
potrzeb i przeznaczanie ich na:
o rozwój działalności gospodarczej (usługowej, składowej,
produkcyjnej),
o rozwój działalności usługowej, w tym sportowej, której
lokalizacja poza obszarami osadniczymi uzasadniona jest
funkcją (np. obiekty obsługi podróżnych przy drodze
wojewódzkiej), znacznymi potrzebami terenowymi lub
uciążliwością,
o rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej,
o rozwój produkcji leśnej (zalesianie),
o rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z
energii słonecznej o mocy powyżej 100 kW,
zgodnie z rysunkiem studium,
 zagospodarowanie terenu wyrobiska poeksploatacyjnego w
Choruli jak wyżej lub: dla celów sportu (np. motorowego lub
rowerowego) lub rekreacji (park czynnego wypoczynku), z
uwzględnieniem ochrony roślin chronionych zgodnie z
przepisami odrębnymi;
 w strefie rozwojowej C1 – rozwój przetwórstwa rolnospożywczego związanego z własną produkcją rolniczą,
z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i analizy wpływu na
krajobraz, przy czym dopuszczone różne funkcje na jednym terenie
można realizować łącznie, jeśli się nie wykluczają, lub alternatywnie.

0

I. 2. D STREFY GOSPODARCZE-PRZEMYSŁOWE
Podstawowe
przeznaczenie terenu

Przemysł cementowo-wapienniczy i związana z nim eksploatacja
surowców mineralnych

Strategiczny kierunek
rozwoju

Rozwijanie produkcji cementowo-wapienniczej przy zastosowaniu
środków ograniczających szkody w środowisku

Kierunki dotyczące zagospodarowania oraz
użytkowania terenów



Wydobywanie kopalin prowadzić w sposób racjonalny w oparciu o
dokumentację geologiczną oraz projekt zagospodarowania złoża z
uwzględnieniem zasad ochrony środowiska określonych w ustawie z
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dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r.
Nr 1232, ze zm.).
Zachować w złożu „Górażdże” filar ochronny dla rezerwatu Kamień
Śląski.
Sukcesywne rekultywować tereny poeksploatacyjne, w miarę
możliwości, w kierunku zgodnym z pierwotnym użytkowaniem terenu, tj.
w kierunku leśnym, lub – odpowiednio do warunków – w kierunku
wodno-leśnym i przyrodniczym.
W miarę możliwości, przed rozszerzeniem terenu eksploatacji
zabezpieczyć najcenniejsze egzemplarze roślin objętych ścisłą ochroną
prawną przez przeniesienie na stanowiska zastępcze.
Eksploatację złoża „Tarnów Opolski Wschód” można rozpocząć po
zakończeniu eksploatacji złoża „Tarnów Opolski”
Zachować drogę powiatową nr DP-1817 wyznaczając w złożu „Tarnów
Opolski – Wschód” filar ochronny zapewniający jej trwałość i
bezpieczeństwo użytkowania.
Modernizację i rozbudowę istniejących zakładów podporządkować
wymogom ochrony środowiska.
Możliwy rozwój działalności usługowej, składowej i wytwórczej nie
związanej z przemysłem cementowo-wapienniczym na terenach
zakładów przemysłowych, jeśli nie koliduje z podstawowym
przeznaczeniem terenu.
Możliwe uzasadnione zmiany granic obszarów górniczych i terenów
eksploatacji złóż kopalin.
Wyklucza się funkcję mieszkaniową.

II. OBSZARY OSADNICZE
II. 1. STREFY MIESZKANIOWE A – OSIEDLOWE, C – ROZWOJOWE
Podstawowe
przeznaczenie terenu

Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna (250–500 m2 terenów
zainwestowanych/mieszkańca) – głównie jednorodzinna, z usługami
podstawowymi

Strategiczny kierunek
rozwoju
Kierunki dotyczące zagospodarowania oraz
użytkowania terenów

Kształtowanie atrakcyjnego pod względem
estetycznym środowiska mieszkaniowego

użytkowym

i

Tereny istniejącej zabudowy








Zachować funkcję terenu przez utrzymanie istniejącej zabudowy
(modernizację, przebudowę, wymianę) oraz uzupełnianie z
uwzględnieniem zasad kompozycji przestrzennej ustalonych przez
zabudowę istniejącą, w tym zasad lokalizacji, linii zabudowy, wysokości
i dominującej formy budynków.
Uzupełniać o usługi podstawowe oraz zieleń o charakterze ozdobnym i
wypoczynkowym.
Neutralizować formy dysharmonijne poprzez przebudowę lub
maskowanie zielenią (ciągi drzew, żywopłoty, pnącza).
Zachować funkcję terenów publicznych wyróżnionych na rysunku.
Ograniczać działalność uciążliwą dla funkcji mieszkaniowej.
Realizować uzbrojenie obszarów zurbanizowanych, wg pkt 2.1.

Tereny planowanej zabudowy





Nową zabudowę kształtować zgodnie z podstawowym przeznaczeniem
terenu z uwzględnieniem relacji przestrzennych z zabudową
sąsiadującą, kontekstu krajobrazowego oraz wysokich walorów
użytkowych i estetycznych wnętrz urbanistycznych (ulic, placów).
Realizować zabudowę po uprzednim wykonaniu ulic i uzbrojenia (co
najmniej w wodę i energię elektryczną.
Uwzględnić lokalizację usług podstawowych oraz zieleni o charakterze
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ozdobnym i wypoczynkowym (zieleń przyuliczna, skwery, placyki
zabaw).
Wykluczyć działalność potencjalnie uciążliwą dla funkcji mieszkaniowej.
W strefach rozwojowych C – nową zabudowę można realizować w
miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy wyposażenia tych
terenów w infrastrukturę komunikacyjną i techniczną, co oznacza, że
tereny te uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego jeśli są spełnione ww. warunki.

II. 1. B STREFY MIESZKANIOWE – MIESZANE
Podstawowe
przeznaczenie terenu

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zabudową produkcyjną,
usługową (warsztaty rzemieślnicze, małe zakłady produkcyjne
i usługowe, zabudowa zagrodowa)

Strategiczny kierunek
rozwoju

Rozwijanie funkcji mieszkaniowych, gospodarczych i obsługi
ludności zgodnie z wymogami ochrony środowiska i wartości
kulturowych

Kierunki dotyczące zagospodarowania oraz
użytkowania terenów













Zachować funkcję terenu poprzez utrzymanie istniejącej zabudowy
(modernizację, przebudowę, wymianę) oraz uzupełnianie ciągów
istniejącej zabudowy, zgodnie z podstawowym przeznaczeniem terenu,
z uwzględnieniem zasad kompozycji przestrzennej ustalonych przez
zabudowę istniejącą, w tym zasad lokalizacji, linii zabudowy, gabarytów i
dominującej formy budynków.
Uzupełnić o usługi podstawowe oraz zieleń o charakterze ozdobnym i
wypoczynkowym (skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw).
Neutralizować formy dysharmonijne poprzez przebudowę lub
maskowanie zielenią (ciągi drzew, żywopłoty, pnącza).
Ograniczać działalność, której uciążliwość wykracza poza granice terenu,
do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.
Zachować funkcję terenów publicznych wyróżnionych na rysunku (tereny
szkół, urządzeń sportowych, zieleńców, cmentarzy).
Realizować uzbrojenie obszarów zurbanizowanych, wg pkt 2.1.
Nową
zabudowę
na
terenach
rozwojowych
kształtować
z
uwzględnieniem relacji przestrzennych z zabudową sąsiadującą oraz
kontekstu krajobrazowego, podporządkowując gabaryty i formę
zabudowy usługowej i produkcyjnej zabudowie mieszkaniowej.
Ww. zabudowę realizować po uprzednim wykonaniu ulic i uzbrojenia (co
najmniej w wodę i energię elektryczną).
Możliwa:
 hodowla zwierząt gospodarskich o obsadzie do 10 DJP, w
zespołach istniejącej zabudowy zagrodowej,
 działalność produkcyjna i usługowa, której uciążliwość nie
wykracza poza granice terenu, do którego prowadzący
działalność posiada tytuł prawny, z wyłączeniem inwestycji
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 działalność związaną z obsługą transportową wielokrotną
pojazdami ciężkimi – wyłącznie przy drogach podstawowego
układu komunikacyjnego (drogi uwzględnione na rysunku).

II. 2. A STREFY KONCENTRACJI USŁUG PUBLICZNYCH
- USŁUGOWO-MIESZKANIOWE
Podstawowe
przeznaczenie terenu

Zabudowa mieszkaniowa z udziałem usług publicznych o
charakterze
finansowym,
administracyjnym,
kulturowym,
handlowym, gastronomicznym, reprezentacyjnym
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Strategiczny kierunek
rozwoju

Kształtowanie reprezentacyjnej przestrzeni usługowej o wysokich
walorach kulturowych, estetycznych i użytkowych

Kierunki dotyczące zagospodarowania oraz
użytkowania terenów

Zachować funkcję terenu przez utrzymanie istniejącej zabudowy
(modernizację, przebudowę, wymianę) oraz uzupełnianie zgodnie z
podstawowym przeznaczeniem terenu, z uwzględnieniem zasad
kompozycji przestrzennej ustalonych przez zabudowę istniejącą, w tym
zasad lokalizacji
 Wymieniać zabudowę substandardową i dysharmonijną.
 Lokalizować obiekty użyteczności publicznej.
 Podnosić atrakcyjność terenu poprzez wydzielanie przestrzeni
publicznej (placów, ciągów pieszych) oraz wysoki poziom tej przestrzeni
– nawierzchni, małej architektury, znaków i reklam, zieleni (warunki
dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej powinny być
określone szczegółowo w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego).
 Zachować funkcję terenów publicznych wyróżnionych na rysunku.
 Ograniczyć funkcję produkcyjną do zakładów nieuciążliwych dla
środowiska i funkcji mieszkaniowej.
 Realizować uzbrojenie obszarów zurbanizowanych, wg pkt 2.1.

II. 2. B STREFY KONCENTRACJI USŁUG PUBLICZNYCH - SPORTOWO-REKREACYJNYCH
Podstawowe
przeznaczenie terenu

Obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne z zielenią urządzoną

Strategiczny kierunek
rozwoju
Kierunki dotyczące zagospodarowania oraz
użytkowania terenów

Tworzenie atrakcyjnych warunków do wypoczynku czynnego









Zachować funkcję terenu poprzez utrzymanie istniejących obiektów i
urządzeń (modernizację, rozbudowę).
Podnosić walory użytkowe i estetyczne terenu poprzez atrakcyjne
zagospodarowanie (mała architektura, zieleń) i uzupełnianie o obiekty i
urządzenia wzbogacające funkcję terenu.
Lokalizować ogólnodostępne obiekty i urządzenia zgodnie z
podstawowym przeznaczeniem terenu, z uwzględnieniem powiązań
funkcjonalno - przestrzennych z istniejącą zabudową oraz wymogów
ochrony środowiska i krajobrazu.
Zapewnić atrakcyjność terenu poprzez wysoki poziom użytkowy i
estetyczny obiektów architektonicznych, urządzeń sportowo rekreacyjnych oraz elementów zagospodarowania terenu (małej
architektury, kompozycji zieleni).
Urządzić zieleń izolacyjną na granicy z zabudową mieszkaniową.

II. 3. STREFY ZIELONE OTWARTE, A – WYPOCZYNKOWE, B – IZOLACYJNE,
C – ROLNICZO-LEŚNE
Podstawowe
przeznaczenie terenu

Zieleń o funkcji wypoczynkowej lub ochronnej

Strategiczny kierunek
rozwoju

Ukształtowanie przestrzeni zielonych pod
ekologicznych, wypoczynkowych i estetycznych

Kierunki dotyczące zagospodarowania oraz
użytkowania terenów





kątem

funkcji

Zagospodarowanie terenu, zwłaszcza wyposażenie terenów parkowych
i leśnych w urządzenia o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowe (alejki,
mała architektura) podporządkować względom przyrodniczym, a w
parkach zabytkowych, również względom kulturowym.
Kształtować kompozycje roślinności odpowiednio do warunków
siedliskowych, w powiązaniu z istniejącą zielenią.
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Zieleń ochronną planować w sposób zapewniający maksymalną
ochronę terenów mieszkaniowych przed uciążliwością autostrady.
Na terenach parków zabytkowych zachować (odtwarzać) historyczną
zabudowę; preferowana funkcja wypoczynkowa lub kulturowa.
Wyklucza się lokalizację nowych obiektów kubaturowych z wyjątkiem
obiektów nie będących budynkami, związanych z produkcją rolniczą i
leśną w strefach rolniczo-leśnych, pod warunkiem podporządkowania
wymogom ochrony środowiska i krajobrazu.

II. 4. STREFY GOSPODARCZE, A - PRZEMYSŁOWE,
B - AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ
Podstawowe
przeznaczenie terenu

Zabudowa produkcyjna, składowa, wielkoprzestrzenne obiekty
usługowe, urządzenia obsługi technicznej i transportowej

Strategiczny kierunek
rozwoju
Kierunki dotyczące zagospodarowania oraz
użytkowania terenów

Rozwijanie działalności gospodarczej (aktywizacja gospodarcza
gminy) zgodnie z wymogami ochrony środowiska i krajobrazu




Zachować funkcję terenu poprzez utrzymanie istniejącej zabudowy
(modernizację, przebudowę) oraz wymianę i uzupełnianie zgodnie z
podstawowym przeznaczeniem terenu, z uwzględnieniem wymogów
ochrony środowiska i krajobrazu.
Możliwe:
 łączenie funkcji produkcyjnej i usługowej oraz zmiana funkcji na
usługową,
 funkcja mieszkaniowa – wyłącznie jako funkcja towarzysząca,
pod
warunkiem
zastosowania
środków
technicznych,
gwarantujących zmniejszenie uciążliwości – w przypadku ich
występowania – poniżej poziomu ustalonego w przepisach
odrębnych dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na
stały pobyt ludzi.
 Nową zabudowę kształtować z uwzględnieniem:
 relacji
przestrzennych
z
otaczającym
krajobrazem
i
sąsiadującymi terenami zabudowanymi,
 w przypadku objęcia zabudową części wyznaczonego terenu –
możliwości kontynuacji zabudowy.
 Rozbudowę istniejącej oraz lokalizację nowej zabudowy warunkuje
się stopniem oddziaływania inwestycji na środowisko, ze
szczególnym
uwzględnieniem
sąsiadujących
terenów
mieszkaniowych, lasów, form prawnej ochrony przyrody oraz wód
podziemnych; w szczególności wyklucza się działalność, która,
mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych, nie gwarantuje:
 dotrzymania standardów jakości środowiska oraz wartości
odniesienia, o których mowa w przepisach o ochronie
środowiska, poza obszarem strefy,
 ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych,
 zachowania warunków dla istnienia i rozwoju siedlisk
przyrodniczych prawnie chronionych oraz lasów, jeśli znajdują się
w sąsiedztwie.

III. USTALENIA UZUPEŁNIJĄCE
1. W miarę potrzeb i zasadności społeczno-gospodarczej możliwe jest inne
zagospodarowanie terenów niż określone w kierunkach dotyczących zagospodarowania
oraz użytkowania terenów, jeśli nie koliduje z podstawowym przeznaczeniem i
strategicznym kierunkiem rozwoju strefy oraz nie jest sprzeczne z przyjętymi celami
polityki przestrzennej.
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2. We wszystkich strefach możliwa jest lokalizacja infrastruktury drogowej i technicznej,
ujętej w zadaniach polityki przestrzennej (pkt 2.1) oraz innej, zgodnej z celami
strategicznymi rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. z zastrzeżeniem, że stacje
telefonii komórkowej dopuszcza się wyłącznie w strefach: I.2.A, I.2.C, I.2.D oraz II.4.A i
II.4.B.21
3. Obszary parków i placów publicznych, pokazane na rysunku zmiany studium należy w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego traktować jako obszary
przestrzeni publicznej.
4. Na terenie gminy nie przewiduje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000m2.
5. Dla terenów zabudowy ustala się następujące
działek/terenów inwestycji, z zastrzeżeniem pkt. 6:
Rodzaj zabudowy
Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowo-usługowa
i rzemieślnicza
Zabudowa usługowa2
Zabudowa rekreacyjna
Zabudowa przemysłowo-składowa
Zabudowa zagrodowa3

wskaźniki1

zagospodarowania

Max. % powierzchni
zabudowy
40

Min. % powierzchni
biologicznie czynnej
40

35

50

50

35

70
15
80
50

20
75
10
35

Podane wskaźniki należy traktować jako nieprzekraczalne i stosować dla zabudowy nowej i przekształcanej.
Oznacza to, że w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można:

ustalać dla nowej i przekształcanej zabudowy mniejsze powierzchnie zabudowy i większe powierzchnie
biologicznie czynne, odpowiednio do miejscowych warunków i typu zabudowy,

dla zabudowy istniejącej stosować inne wskaźniki, dostosowane do stanu faktycznego.
1)

Nie dotyczy budynków opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania, dla których
minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego określają przepisy odrębne.
2)

W przypadku zabudowy zagrodowej wskaźniki dotyczą części działek wchodzących w skład gospodarstw rolnych,
położonych w granicach obszarów osadniczych.
3)

6. Na terenie parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” należy stosować wskaźniki
zagospodarowania działek ustalone w Rozporządzeniu Nr 0151/P/1/09 Wojewody
Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku
Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.
7. Terenami zamkniętymi na terenie gminy są tereny kolejowe obejmujące działki:
M. Gogolin, obręb Gogolin 1 – dz. nr: 3, 716, 875, 918,
M. Gogolin, obręb Karłubiec – dz. nr: 246,
M. Gogolin, obręb Strzebinów – dz. nr 1, 212,
Górażdże, dz. nr 165, 185, 186, 188, 189, 190, 192/1, 192/2, 197, 9,
Kamień Śląski, dz. nr 87,
Zakrzów, dz. nr 381.

System obszarów szczególnej ochrony środowiska
Na obszarze gminy wydziela się obszary szczególnej ochrony środowiska, dla których
ze względu na walory lub zagrożenie dla środowiska obowiązują lub powinny
obowiązywać specjalne warunki użytkowania i zagospodarowania.

Usunięte ze względu na przepis art. 46, ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.)
21
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System obszarów szczególnej ochrony środowiska uzupełniają obiekty cenne
przyrodniczo i kulturowo, które wymagają ochrony.
A. Ochrona przyrody
Wydziela się następujące elementy środowiska przyrodniczego (obszary i obiekty),
które, ze względu na walory, objęte są ochroną lub wymagają ochrony:
A 1. Obszary tworzące Ekologiczny System Obszarów Chronionych – ESOCh
nawiązujący do miejscowych uwarunkowań przyrodniczych, krajobrazowych i
fizjograficznych, przede wszystkim geomorfologicznych:
Obszar Natura 2000 „Kamień Śląski”
Cel ochrony – zachowanie siedlisk właściwych dla miejsca wsiedleń susła
moręgowanego oraz ochrona gatunków roślin chronionych i rzadkich.
Zasady ochrony
Wszelkie działania związane z dopuszczonym użytkowaniem terenów powinny być
podporządkowana ochronie siedlisk i zwierząt będących przedmiotem ochrony
obszaru, w szczególności przeciwdziałać należy największym zagrożeniom, tj.:

naturalnej sukcesji na murawach, na których zaprzestano koszenia,

znaczącym zmianom formy użytkowania gruntów,

intensywnej penetracji ludzi i pojazdów zmotoryzowanych,
oraz stosować się do ustaleń planu zadań ochronnych ustanowionego Zarządzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 marca 2014 r. w
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamień Śląski
PLH160003 (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 31 marca 2014 r. poz. 895).
Obszar Natura 2000 „Żywocickie Łęgi”
Cel ochrony – zachowanie siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych.
Zasady ochrony
Na obszarze nie powinny być dopuszczone zmiany formy użytkowania i gruntów ani
inne działania mogące spowodować zmiany warunków siedliskowych.
W przypadku podjęcia budowy drogi łączącej drogę wojewódzką Nr 409 z drogą
krajową Nr 45, trasą wskazaną na rysunku studium, należy w trakcie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji
lokalizacyjnej:
 określić przewidywane oddziaływania związane z budowa drogi (bezpośrednie,
pośrednie, stałe, chwilowe, pozytywne i negatywne) na cele i przedmiot ochrony
obszaru,
 przedstawić, w przypadku stwierdzenia wystąpienia oddziaływań negatywnych,
rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie i kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru oraz
na integralność obszaru,
 wskazać lokalizacyjne warianty alternatywne budowy przedmiotowego odcinka
drogi, oraz porównać je do rozwiązania zawartego w studium, wraz z
uzasadnieniem jego wyboru oraz opisem metod dokonania oceny prowadzącej do
tego wyboru, albo wyjaśnić brak rozwiązań alternatywnych.
Rezerwat przyrody Kamień Śląski z otuliną (filarem ochronnym)
Cel ochrony - zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego
ze stanowiskiem brekini (Sorbus torminalis).
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Zasady ochrony
Obowiązują zasady ochrony określone w Zarządzeniu Ministra Leśnictwa Przemysłu
Drzewnego z dnia 11 lutego 1958 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP z
dnia 27 marca 1958 r. Nr 20, poz.127, z 1961 r. Nr 36, poz. 169, Dz. Urz. Woj. Op. Nr
65, poz. 499 z 2001 r. oraz z 2008 r. Nr 23, poz. 728).
Zgodnie z Zarządzeniem na obszarze rezerwatu zabronione jest:
a) wycinanie brekini i innych drzew oraz pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem
wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego (...),
b) zbiór owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion niezbędnych do
zaspokojenia potrzeb odnowienia lasu w rezerwacie,
c) pozyskiwania żywicy, zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d) zbiór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f) niszczenie gleby,
g) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic, napisów i
znaków związanych z ochrona terenu,
j) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacji i innych
urządzeń technicznych,
k) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu
wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny z otuliną
Cel ochrony – zachowanie najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, walorów
krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego zachodniego krańca Wyżyny Śląskiej,
zwanego Garbem Chełmu.
Zasady ochrony:
Obowiązują zasady ochrony określone w rozporządzeniu Nr 0151/P/17/06 Wojewody
Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny"
(Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 maja 2006 r. nr 33, poz. 1134).
W § 5 rozporządzenia określone są następujące zasady ochrony Parku:
1. Dla ochrony walorów Parku, na jego terenie określa się następujące zakazy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska;
2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeśli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego, lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
3) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynów;
4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z
wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową,
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli zmiany te nie są służą ochronie
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
7) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
8) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych.
2. Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt 1 nie dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27
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kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),
chyba że plan ochrony wyklucza ich realizacjê w wybranych obszarach parku.
Dodatkowo na obszarze Parku obowiązują ustalenia planu ochrony, ustanowionego
rozporządzeniem Nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz.
Urz. Woj. Op. z dnia 9 kwietnia 2009 r. nr 25. poz. 412), w szczególności w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać
wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenów i zabudowy określone w § 16 ust. 1
tego rozporządzenia.
Na terenach położonych w projektowanej granicy Parku wyklucza się lokalizację
obiektów istotnie ingerujących w krajobraz, w szczególności obiektów wysokich
przysłaniających dalekie widoki.
Ciągi dolinne cieków wodnych w dolinie Odry, w starorzeczach Odry (polder Obrowiec,
Buchtów, podmokłe łąki na południe od Gogolina, tzw. Bagno), w dolinach Kanału
Abisynia, Potoków – Obrowieckiego, Wygoda i Sonia oraz cieku Gogolinka – poza
terenami zwartej zabudowy.
Cel ochrony:
 powiązanie głównych elementów systemu obszarów ochrony ekologicznej dla
zapewnienia wymiany genów i rekolonizacji pomiędzy obszarami najbogatszymi
w gatunki roślin i zwierząt dziko żyjących,
 ochrona wód powierzchniowych i ich źródeł oraz głównych obszarów zasilania wód
podziemnych,
 ochrona terenów o wyróżniających się walorach krajobrazowych.
Zasady ochrony
1. Wprowadza się zakaz:
a) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu,
b) rolniczego wykorzystania ścieków hodowlanych,
c) likwidacji istniejących zadrzewień i zakrzewień z wyłączeniem związanych z
pracami pielęgnacyjnymi,
d) lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących obiektów nie wyposażonych
w urządzenia do oczyszczania ścieków,
e) lokalizacji składowisk odpadów i wylewisk,
f) niszczenia gleby i przekształcania rzeźby terenu,
g) kształtowania nowej zabudowy w formie ciągów prostopadłych do kierunku
ciągów dolinnych,
h) zabudowy polderu Obrowiec, Buchtów oraz podmokłych łąki na południe od
Gogolina (tzw. Bagno).
2. Wprowadza się ograniczenia poprzez uzależnienie od oceny wpływu na środowisko
przyrodnicze:
a) chemicznego nawożenia upraw,
b) zmiany stosunków wodnych i regulacji cieków wodnych,
c) działalności produkcyjnej i hodowlanej.
3. Zaleca się:
a) ograniczenie nowej zabudowy do istniejących działek budowlanych i siedlisk,
z wyjątkiem stref rozwojowych,
b) zaprzestanie rolniczego użytkowania części gruntów najniższych klas
bonitacyjnych i, w zależności od istniejących warunków naturalnych uzupełnianie
i tworzenie nowych zalesień, zadrzewień i zakrzewień poprzez nasadzenia lub
pozostawienie do renaturalizacji poprzez sukcesję,
c) zamianę użytków rolnych na trwałe użytki zielone,
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d) wprowadzenie dodatkowych form ochrony – najcenniejszych naturalnych
zbiorowisk roślinnych poprzez ustanawianie użytków ekologicznych lub ochronę
gatunkową,
4. Dopuszcza się – lokalizowanie urządzeń turystycznych poza siedliskami prawnie
chronionymi i miejscami występowania roślin chronionych.
Lasy i grunty leśne
Cel ochrony:



zachowanie lasów ze względu na korzystny wpływ na klimat, powietrze, wodę,
glebę, warunki życia i zdrowia człowieka, równowagę przyrodniczą,
ochrona lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej
przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na zachowanie różnorodności
przyrodniczej, walory krajobrazowe, potrzeby nauki.

Zasady ochrony
Obowiązują zasady ochrony określone w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.); przede wszystkim w lasach należy
prowadzić trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według planu urządzenia lasu lub
uproszczonego planu urządzenia lasu.
Lasy ochronne22
Cel ochrony
- poprawa stanu drzewostanów,
- ochrona zasobów wód (lasy wodochronne).
Zasady ochrony
Obowiązują zasady ochrony określone w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) oraz w rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia
1992 r. Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie
szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad
prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 67, poz. 337).
W ww. rozporządzeniu określone są następujące zasady ochrony:
W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną w sposób zapewniający ciągłe
spełnianie przez nie celów, dla których zostały wydzielone, w szczególności przez:
1) zachowanie trwałości lasów w drodze:
a) dbałość o stan zdrowotny i sanitarny lasów,
b) preferowanie naturalnego odnowienia lasu,
c) ograniczanie regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami
odnowienia lasu oraz użytkowania sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów
nieleśnych,
d) ograniczanie trwałego odwadniania bagien śródleśnych do przypadków, w
których wyniki przeprowadzonych badań i ekspertyz wykluczają niekorzystny
wpływ tego zabiegu na stosunki wodne w lasach ochronnych;
2) zagospodarowanie i ochronę lasów w drodze:
a) kształtowania struktury gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z warunkami
siedliskowymi, w kierunku powiększania różnorodności biologicznej i zwiększania
odporności lasu na czynności destrukcyjne,
b) stosowania
indywidualnych
sposobów
zagospodarowania
i
ochrony
poszczególnych drzewostanów,
ustanowione Rozporządzeniem Nr 68 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
17 lipca 1993 r;
22
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c) ustalania etatu cięć według potrzeb hodowlanych lasu,
d) ograniczania stosowania zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk leśnych,
prowadzenie ścinki drzew, zrywki i wywozu drewna w sposób zapewniający
w maksymalnym stopniu ochronę gleby i roślinności leśnej.
A 2. Tereny zielone uzupełniające Ekologiczny System Obszarów Chronionych – ESOCh:


parki w Gogolinie (istniejące i planowane) oraz parki wiejskie w Kamieniu Śląskim,
Choruli, Obrowcu,
cmentarze – wszystkie,
pozostałe tereny zielone w obszarach zurbanizowanych (skwery, zadrzewienia,
zieleń przydrożna i ochronna),
wartościowe ciągi drzew przydrożnych,
zadrzewienia śródpolne.






Cel ochrony:
- zapewnienie
właściwych
warunków
zdrowotnych,
klimatycznych
i
wypoczynkowych,
- ochrona walorów estetycznych obszarów zurbanizowanych i walorów
krajobrazowych.
Zasady ochrony
1. Wprowadza się zakaz:
a) usuwania drzew i krzewów ozdobnych w celach nie związanych z pracami
pielęgnacyjnymi, z wyłączeniem drzew owocowych i drzew przydrożnych, których
usunięcie jest konieczne dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze.
b) użytkowania i zagospodarowania terenów zadrzewionych i terenów
sąsiadujących w sposób niekorzystnie wpływający na istniejący drzewostan.
2. Zaleca się – konserwację istniejącego drzewostanu oraz jego uzupełnianie z
zachowaniem układu i tożsamości.
Uwaga: Dla projektowanych terenów zielonych wyżej wymienione zasady będą
obowiązywać po ich zagospodarowaniu. Do tego czasu nie należy zmieniać
dotychczasowego sposobu użytkowania w sposób uniemożliwiający
projektowane zagospodarowanie.
A 3. Pozostałe cenne elementy środowiska przyrodniczego:




Zbiorowiska roślin naczyniowych
Stanowiska roślin naczyniowych
Siedliska minogów i ryb

Cel ochrony – zachowanie cennych przyrodniczo gatunków roślin oraz pozostałości
ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności
biologicznej.
Zasady ochrony
1. Wprowadza się zakaz wszelkich działań mogących ujemnie wpłynąć na ww.
elementy środowiska przyrodniczego, a w szczególności zmian sposobu
użytkowania oraz wszelkich działań, w tym prac ziemnych i budowlanych,
mogących szkodliwie wpłynąć na ich warunki siedliskowe.
2. Dopuszcza się – w przypadkach szczególnie uzasadnionych – ochronę stanowisk
roślin naczyniowych poprzez ich przeniesienie na stanowiska zastępcze
(warunkiem jest spełnienie przesłanek określonych w przepisach odrębnych i
uzyskanie stosownego zezwolenia).
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3. Zaleca się:
a) nadanie najbardziej wartościowemu siedlisku przyrodniczemu w Malni statusu
użytku ekologicznego,
b) wprowadzanie podstawowego zabezpieczenia w postaci tabliczki informacyjnej.
Pomniki przyrody istniejące i projektowane 23:
 drzewa pomnikowe i drzewa zabytkowe
 głaz narzutowy
Cel ochrony - zachowanie obiektów w stanie najmniej zmienionym ze względu na
wyróżniające je indywidualne cechy co do wieku i rozmiarów.
Zasady ochrony:
W stosunku do istniejących pomników przyrody obowiązują zasady ochrony określone
w Rozporządzeniu Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/38/05 z dnia 26 października
2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (D. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7
listopada 2005 r. Nr 72 poz. 2231).
W ww. rozporządzeniu w stosunku do pomników przyrody wprowadzone są
następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów objętych ochroną;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) umieszczania tablic reklamowych.
W stosunku do projektowanych pomników przyrody – do czasu objęcia ich ochroną
prawną - ustala się nakaz ich ochrony w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
B. Ochrona zasobów naturalnych
Wydziela się następujące elementy środowiska naturalnego, które ze względu na
walory lub zagrożenia objęte są ochroną lub wymagają ochrony:
Wartościowe kompleksy gleb w rejonie m. Gogolin – Zakrzów, Gogolin – Obrowiec
i w dolinie Odry.
Cel ochrony - zachowanie gruntów dla celów produkcji rolniczej.
Zasady ochrony

Wprowadza się zakaz zabudowy oraz przeznaczania gruntów na cele nierolnicze z
możliwością odstąpienia od zakazu dla zabudowy związanej z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego, innej zabudowy na terenach nie wymagających uzyskania
zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, położonych przy
istniejących drogach publicznych, lub w przypadkach uzasadnionych względami
społeczno - gospodarczymi.
Udokumentowane złoża surowców węglanowych Górażdże, Górażdże II, Tarnów
Opolski, Tarnów Opolski – Wschód, Chorula
Tereny eksploatacji złóż surowców węglanowych w Górażdżach, Kamionku i Kamieniu
Śląskim
Cel ochrony Zapewnienie racjonalnego gospodarowania złożem, ograniczanie negatywnych
skutków eksploatacji, w szczególności degradacji środowiska przyrodniczego,
zapobieganie konfliktom związanym z istniejącym i potencjalnym wydobywaniem
surowców.

23

Pomniki wymienione są w części uwarunkowań w pkt. 2.1.2a.
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Zasady ochrony
1. Obowiązują zasady ochrony określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232, ze zm.), tj.:
 Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu
ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin
towarzyszących.
 Eksploatację złoża kopaliny prowadzi się w sposób gospodarczo uzasadniony,
przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy
zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny.
 Podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę eksploatację jest
obowiązany przedsiębrać środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak
również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i
podziemnych,
sukcesywnie
prowadzić
rekultywację
terenów
poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy
przyrodnicze.
2. Obowiązuje nakaz zachowania w złożu filara ochronnego dla rezerwatu Kamień
Śląski w granicach otuliny.
3. Zaleca się kierunek rekultywacji leśny, wodno-leśny i przyrodniczy.
4. Dla terenów w granicach udokumentowanych złóż i w ich bezpośrednim
sąsiedztwie ustala się zakaz zmian istniejącego sposobu użytkowania terenów,
które mogą uniemożliwić lub istotnie utrudnić ich eksploatację, do czasu
wyeksploatowania lub anulowania złoża.
Tereny nieużytków poeksploatacyjnych (zdegradowane) na obszarze całej gminy
Cel ochrony poprawa stanu powierzchni ziemi i przywrócenia jej funkcji użytkowych.
Zasady ochrony

Wprowadza się nakaz – rekultywacji w kierunku ustalonym w zadaniach polityki
przestrzennej i strukturze przestrzenno-funkcjonalnej.
Użytkowe zasoby triasowych wód podziemnych na obszarze całej gminy
Cel ochrony zachowanie stanu czystości wód podziemnych dla obecnych i przyszłych potrzeb
ludności i gospodarki narodowej.
Zasady ochrony
Do czasu ustanowienia obszaru ochronnego wód podziemnych wprowadza się na
całym obszarze gminy ograniczenie, poprzez uzależnienie od oceny wpływu na wody
podziemne:
a) lokalizowania zakładów przemysłowych i obiektów hodowlanych uciążliwych dla
środowiska,
b) lokalizowania punktów przeładunkowych i dystrybucyjnych produktów
ropopochodnych,
c) gromadzenia ścieków i składowania odpadów, które mogą zanieczyszczać wody
podziemne.
Cieki wodne
Zbiorniki wód powierzchniowych
Cel ochrony - utrzymywanie lub poprawa jakości wód oraz biologicznych stosunków w
środowisku wodnym i na terenach podmokłych.
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Zasady ochrony
Obowiązują zasady ochrony określone w ustawie z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.),
zgodnie z którymi (m. in.) zakazane jest:
1. wznoszenie urządzeń i wykonywanie robót lub czynności, które mogą pogorszyć
stan jakości wód,
2. szczególne korzystanie z wód bez pozwolenia wodno-prawnego lub niezgodnie z
warunkami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym. W szczególności
pozwolenia wodno-prawnego wymaga:
a) pobór wód,
b) wprowadzanie ścieków do wód,
c) gromadzenia ścieków i odpadów na gruntach przybrzeżnych,
d) wydobywanie lodu, a także wycinanie roślin, w zakresie przekraczającym
powszechne i zwykłe korzystanie z wód,
e) korzystanie z wód do celów rybackich.
C. Ochrona przed powodzią
Wskazuje się obszary, które ze względu na zagrożenie powodziowe wymagają
ustanowienia ograniczeń w użytkowaniu.
Potencjalne Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, wydzielone na rysunku
studium jako „obszary stale zagrożone powodzią” i polder.
Cel ochrony – ochrona ludzi i mienia przed powodzią
Zasady ochrony
Dla potencjalnych obszarów szczególnego zagrożenia powodzią ustala się nakaz
uwzględniania ograniczeń określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) tj. zakazu wykonywania robót oraz czynności
utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w
tym:
1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych z
wyjątkiem dróg rowerowych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby
regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin
rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;
3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych
robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz
brzegu morskiego, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub
przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi
funkcjonalnie, oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego
pieszego lub rowerowego.
Pozostałe potencjalne obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, wydzielone
na rysunku studium jako „obszary zwiększonego ryzyka powodziowego”.
Cel ochrony - ograniczenie skutków powodzi (strat i zagrożeń).
Zasady ochrony:
Ustala się ograniczenia w zakresie:
a) lokalizacji obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: usług oświaty, usług
zdrowia i opieki społecznej,
b) lokalizacji nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej,
c) lokalizacji ferm hodowlanych o znaczącej obsadzie,
d) magazynowania i składowania substancji niebezpiecznych (materiały i surowce
toksyczne, gazy, substancje ropopochodne itp.),
e) wydobywania żwiru, piasku i innych materiałów.
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D. Higiena środowiska
Wskazuje się następujące obszary, na których występują uciążliwości lub szkodliwe
uciążliwości dla środowiska, które ze względu na zagrożenia mają ustanowione
ograniczenia lub wymagają ograniczeń w użytkowaniu.
Potencjalne obszary ograniczonego użytkowania w zasięgu oddziaływania:
 linii elektroenergetycznych wysokich napięć 110 kV i 220 kV
 autostrady
 dróg wojewódzkich
Cel ochrony:
Wyeliminowanie lub ograniczenie skutków uciążliwości i szkodliwych uciążliwości dla
środowiska.
Zasady ochrony
1. Ustala się nakazy:
a) monitowania do właściwych organów o ustanowienie obszarów ograniczonego
użytkowania,
b) uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenów, wymagań technicznych
dotyczących budynków oraz sposobu korzystania z terenów ustalonych w
przepisach o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania,
c) do czasu ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania – nie
przeznaczania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową i inną
zabudowę chronioną akustycznie.
Strefy sanitarne cmentarzy
Cel ochrony:
Ochrona przed zagrożeniami sanitarnymi.
Zasady ochrony
Obowiązują ograniczenia określone w rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia 1959 r.
Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie określenia, jakie tereny pod względem
sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315), tj.:
Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących
artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących
artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do
picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może
być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m
odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z
wody są do tej sieci podłączone.
E. Ochrona dóbr kultury i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Wydziela się następujące elementy środowiska kulturowego (obszary i obiekty), które
ze względu na walory objęte są ochroną lub wymagają ochrony:
Układy ruralistyczne ukształtowane na przełomie XIX i XX wieku, nieujęte w ewidencji
zabytków (we wszystkich wsiach poza Kamieniem Śląskim)
Cel ochrony:
Zachowanie lokalnych wartości kulturowych,
decydujących o tożsamości kulturowej gminy.
Zasady ochrony

Wprowadza
się
obowiązek
zachowania
zagospodarowania przestrzennego :

historycznych

w

i

estetycznych

miejscowych

planach
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układu przestrzennego zespołów, w tym układu dróg, zabudowy oraz zieleni
(ozdobnej i ogrodów),
zasad podziału na działki budowlane i zasad lokalizacji zabudowy, w tym linii
zabudowy i orientacji budynków do ulicy (ustawienie kalenicowe lub
szczytowe),
tradycyjnej skali, formy i charakteru zabudowy.

Zabytki nieruchome, w tym zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa
opolskiego, zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków i zabytki archeologiczne (wg
wykazu w rozdziale 1)
Cel ochrony:
Zachowanie i należyte utrzymanie elementów środowiska kulturowego mających
znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturowego ze względu na ich wartość
historyczną, naukową lub artystyczną.
Zasady ochrony24
Obowiązuje ochrona zabytków polegająca w szczególności na:
uwzględnieniu prawnej ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków
województwa opolskiego, w tym obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego
organu do spraw ochrony zabytków na wszelkie roboty budowlane przy zabytku,
ustaleniu ochrony zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, odpowiednio do ich faktycznych
walorów historycznych, estetycznych i naukowych, w tym objęciu strefą ochrony
konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego w Gogolinie i historycznego
układu ruralistycznego w Kamieniu Śląskim;
objęciu ochroną zewidencjonowanych zabytków archeologicznych, polegającą na
ustaleniu zasad ich ochrony w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności ustaleniu nakazu
wyprzedzającego zgłoszenia i uzgodnienia z organem właściwym do spraw ochrony
zabytków wszelkich prac ziemnych podejmowanych w rejonach stanowisk
archeologicznych.
Dobro kultury współczesnej – pomnik Karolinki w Gogolinie
Cel ochrony:
Zachowanie i należyte utrzymanie pomnika ze względu na znaczenie dla tożsamości
kulturowej Gogolina.
Zasady ochrony
Ustalenie obowiązku zachowania pomnika w obecnym miejscu i stanie oraz
odpowiedniego zagospodarowania jego otoczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Panoramy widokowe
 na masyw Chełmu i Górę Św. Anny z najazdu autostradą na odcinku od Zakazowa
do granic gminy
 na sylwetę m. Gogolina, z drogi 409, od strony Zakrzowa
 na kościół w Malni z drogi 409
Cel ochrony:
Zachowanie walorów krajobrazowych.
24

Ustalone na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
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Zasady ochrony25
Wprowadza się zakaz – przysłaniania widoków panoramicznych, w szczególności
zadrzewiania i zakrzewiania oraz lokalizacji obiektów i urządzeń przysłaniających
lub zakłócających panoramę widokową wyróżnionych form krajobrazowych.
Tereny kulturowe wymagające rehabilitacji i przekształceń
Cel ochrony:
Przywrócenie wartości
zdegradowanych.

użytkowych,

kulturowych

i

estetycznych

terenów

Zasady ochrony
Wprowadza się obowiązek – zagospodarowania terenów, zgodnie z funkcją
określoną w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej, w tym – w zależności od
wartości kulturowych i stanu technicznego – rewaloryzację lub wymianę istniejącej
zabudowy.

2.3. Zasady realizacji polityki przestrzennej
Instrumentem realizacji polityki przestrzennej są miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Na terenie gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
objęte są: obszar miasta Gogolina, obszary osadnicze wszystkich pozostałych miejscowości,
tereny górnicze, teren byłego lotniska wojskowego w Kamieniu Śląskim oraz teren trasy
projektowanego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia Kamionek – OPOLWAP, tj.
wszystkie obszary, dla których sporządzenie planu jest obowiązkowe oraz wszystkie
obszary, dla których gmina zamierzała plany sporządzić.
Sporządzenia nowych planów mogą wymagać:
- tereny górnicze – w związku z nowymi koncesjami,
- tereny przeznaczone i wskazane do zalesienia – w przypadku dużego
zainteresowania właścicieli zalesianiem tych terenów; (istnieje możliwość
zalesiania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu);
- teren byłego lotniska – w przypadku planów inwestycyjnych nowych właścicieli
niezgodnych z obowiązującym planem.
Zgodnie z zapisami planu ochrony Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach Parku należy
opracowywać dla całych sołectw. Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
opracowanie planów dla fragmentów sołectw.

3. Synteza ustaleń studium z uzasadnieniem przyjętych
rozwiązań26
Generalnie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Gogolin przyjęto zasadę utrwalenia istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej, tj.:


ochronę funkcji ekologicznej obszarów, które, z uwagi na funkcję środowiskotwórczą
i wartość biocenotyczną, zaliczone zostały w opracowaniu ekofizjograficznym do
obszarów o najwyższej i dużej wartości przyrodniczej, tj.: ochronę doliny Odry, dużych
kompleksów leśnych (między Kamieniem Śl. i Górażdżami oraz na południe od
Kamionka) terenów wilgotnych i podmokłych łąk ekstensywnie użytkowanych w okolicach
Obrowca i na południe od Gogolina oraz terenu nieczynnych kamieniołomów w
Gogolinie;
na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska.
Rozdział uzupełniony w ramach zmiany nr 3, zgodnie wymogami ustawy opizp.

25 Ustalone
26
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-

koncentrację i rozwój mieszkalnictwa w Gogolinie oraz pozostałych miejscowościach,
z wyjątkiem Zakrzowa i Dąbrówki, gdzie pozostawia się jako podstawową funkcję
rolniczą i nie planuje nowych terenów mieszkaniowych,

-

koncentrację rolniczej produkcji roślinnej w południowo-wschodniej części gminy, tj.
w rejonie Zakrzowa i Gogolina – Strzebniowa, gdzie występują najbardziej wartościowe
kompleksy glebowe,

-

koncentrację i rozwój funkcji produkcyjnych i komercyjnych głównie w północnej części
miasta Gogolina, na gruntach o bardzo niskiej przydatności rolniczej, dobrze
skomunikowanych z dostępem do infrastruktury,

-

rozwój eksploatacji złóż surowców węglanowych.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego określone zostały poprzez wyznaczenie celów,
kierunków działań i zadań polityki przestrzennej oraz wydzielenie na obszarze gminy:
-

obszarów o odmiennym użytkowaniu – tworzące strukturę funkcjonalno-przestrzenną
gminy,

-

obszarów objętych różnymi formami ochrony i ograniczeń użytkowania oraz
wymagających ochrony i ograniczeń użytkowania – tworzące system obszarów
szczególnej ochrony środowiska

zgodnie z wnioskami sformułowanymi w części uwarunkowań.
Na strukturę funkcjonalno-przestrzenną składają się strefy funkcjonalne wydzielone z
uwzględnieniem podobieństwa w sposobie użytkowania, zabudowy i zagospodarowania
terenu, które obejmują tereny istniejącego zainwestowania (zagospodarowania) i rozwoju
funkcji zgodnie z przyjętą polityką przestrzenną.
Przyjęty w studium model struktury funkcjonalno-przestrzenną przedstawia się następująco:
Obszar
gminy

Obszary
otwarte

Strefy chronione

Strefy gospodarcze

Obszary
osadnicze

Strefy mieszkaniowe

Strefy koncentracji usług publicznych
Strefy zielone otwarte

Strefy gospodarcze

rolnicze
leśne
rozwojowe
rolnicze
leśne
rozwojowe
przemysłowe
osiedlowe
mieszane
rozwojowe
usługowo-mieszkaniowe
sportowo-rekreacyjne
wypoczynkowe
izolacyjne
rolniczo-leśne
przemysłowe
aktywizacji gospodarczej

Do obszarów otwartych zaliczono tereny poza obszarami osadniczymi.
Strefy chronione na tych obszarach obejmują tereny o podwyższonym potencjale
przyrodniczym lub krajobrazowym, tj. lasy z przewagą lasów ochronnych, większe
kompleksy użytków zielonych, w tym teren byłego lotniska wojskowego w Kamieniu Śląskim,
oraz grunty rolne w granicach Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny i części jego otuliny.
Podstawowe przeznaczenie terenów w tej strefie to: lasy głównie ochronne, łąki i pastwiska
oraz ekstensywne uprawy polowe. Strategicznym kierunkiem rozwoju strefy jest ochrona
środowiska przyrodniczego poprzez kształtowanie równowagi między procesami naturalnymi
a działalnością gospodarczą, w konsekwencji czego wszystkie dopuszczone działania

118
Id: E99E2312-DF29-44E8-B705-FE5156F10137. Podpisany

Strona 119

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
(zmiana 4/2016 r.)

związane z zagospodarowaniem i zabudową terenów w tych strefach
podporządkowane wymogom ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

zostały

Strefy gospodarcze na obszarach otwartych obejmują tereny rolne, głównie grunty orne, lasy
produkcyjne oraz tereny górnicze i tereny zakładów związanych z wydobyciem surowców na
tych terenach, a także – położoną poza obszarami osadniczymi – Cementownię „Górażdże”.
Podstawowe przeznaczenie terenów w podstrefach rolniczych, leśnych i rozwojowych to
uprawy polowe oraz produkcja zwierzęca i roślinna, lasy głównie produkcyjne, oraz
zabudowa produkcyjna, składowa i usługowa. Strategiczny kierunek rozwoju na tych
terenach to rozwijanie produkcji rolniczej, leśnej oraz działalności gospodarczej pozarolniczej
(aktywizacja gospodarcza gminy) zgodnie z wymogami ochrony środowiska i krajobrazu. Na
rysunku studium wskazano tereny rozwoju poszczególnych funkcji, z podziałem na tereny
planowanego rozwoju i tereny dopuszczonego rozwoju, tj. możliwego w przypadku
zainteresowania właścicieli terenów lub inwestorów. Podstawowe przeznaczenie terenów w
podstrefie przemysłowej to przemysł cementowo-wapienniczy i związana z nim eksploatacja
surowców mineralnych a kierunkiem strategicznym tej podstrefy jest rozwijanie produkcji
cementowo-wapienniczej przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku.
Generalnie w studium ustalono, że rozwój funkcji przemysłowej musi bezwzględnie
respektować wymogi ochrony środowiska naturalnego i – z tego względu – należy
ograniczać lokalizację nowych zakładów z przedsięwzięciami zakwalifikowanymi w
przepisach o ochronie środowiska do mogących zawsze oddziałać na środowisko, w
szczególności stanowiących potencjalne zagrożenie dla Obszarów Natura 2000 i
pozostałych obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, a
także dla wód podziemnych i jakości powietrza i klimatu akustycznego. Również rozwój
rolnictwa uzależniono od bezwzględnego respektowania wymogów ochrony środowiska
naturalnego, wskazując jako preferowany rozwój gospodarstw o zrównoważonym profilu
roślinno-zwierzęcym i wykluczając na całym obszarze gminy lokalizację przemysłowych ferm
hodowli zwierząt o obsadzie powyżej 210 DJP.
Do obszarów osadniczych zaliczono tereny istniejącej i planowanej zwartej zabudowy
wszystkich miejscowości w gminie. W strefach mieszkaniowych osiedlowych i rozwojowych
podstawowym przeznaczeniem terenów jest
zabudowa mieszkaniowa ekstensywna,
głównie jednorodzinna, z usługami podstawowymi, strategiczny kierunek rozwoju to
kształtowanie atrakcyjnego pod względem użytkowym i estetycznym środowiska
mieszkaniowego. W strefach mieszkaniowych mieszanych podstawowym przeznaczeniem
terenów jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zabudową produkcyjną, usługową
(warsztaty rzemieślnicze, małe zakłady produkcyjne i usługowe oraz zabudowa zagrodowa)
a strategiczny kierunek rozwoju to rozwijanie funkcji mieszkaniowych, gospodarczych i
obsługi ludności zgodnie z wymogami ochrony środowiska i wartości kulturowych. W strefach
koncentracji usług publicznych usługowo-mieszkaniowych podstawowym przeznaczeniem
terenów jest zabudowa mieszkaniowa z udziałem usług publicznych o charakterze
finansowym,
administracyjnym,
kulturowym,
handlowym,
gastronomicznym,
reprezentacyjnym, strategiczny kierunek rozwoju to kształtowanie reprezentacyjnej
przestrzeni usługowej o wysokich walorach kulturowych, estetycznych i użytkowych
W strefach koncentracji usług publicznych sportowo-rekreacyjnych podstawowe
przeznaczenie terenów to obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne z zielenią urządzoną a
za strategiczny kierunek rozwoju przyjęto tworzenie atrakcyjnych warunków do wypoczynku
czynnego. Strefy zielone otwarte wypoczynkowe, izolacyjne i rolniczo-leśne, wydzielone
zostały na podstawie analizy uwarunkowań ekofizjograficznych i obejmują istniejące w
granicach obszarów osadniczych parki i zadrzewienia, doliny cieków wodnych, lasy,
kompleksy użytków zielonych oraz tereny w rejonie węzła autostrady „Gogolin” .
Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zieleń o funkcji wypoczynkowej lub ochronnej, a
strategiczny kierunek rozwoju to ukształtowanie przestrzeni zielonych o funkcjach
ekologicznych, wypoczynkowych i estetycznych. W strefach gospodarczych przemysłowych i
aktywizacji gospodarczej podstawowym przeznaczeniem terenów jest
zabudowa
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produkcyjna, składowa, wielkoprzestrzenne obiekty usługowe, urządzenia obsługi
technicznej i transportowej, strategiczny kierunek rozwoju to rozwijanie działalności
gospodarczej (aktywizacja gospodarcza gminy) zgodnie z wymogami ochrony środowiska i
krajobrazu.
System obszarów szczególnej ochrony środowiska obejmuje obszary i obiekty objęte
różnymi formami ochrony i ograniczeń w użytkowaniu oraz wymagających ochrony i
ograniczeń w użytkowaniu, ze względu na wymogi ochrony przyrody, ochrony zasobów
naturalnych, ochrony przed powodzią, higienę środowiska oraz ochronę dóbr kultury, w tym
zabytków i krajobrazu kulturowego.
W zakresie ochrony przyrody system obejmuje:
 obszary Natura 2000 „Kamień Śląski” i „Żywocickie Łęgi”,
 rezerwat przyrody Kamień Śląski z otuliną,
 Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny z otuliną,
 ciągi dolinne cieków wodnych w dolinie Odry, w starorzeczach Odry (polder Obrowiec,
Buchtów, podmokłe łąki na południe od Gogolina, tzw. Bagno), w dolinach Kanału
Abisynia, Potoków – Obrowieckiego, Wygoda i Sonia oraz cieku Gogolinka,
 lasy i grunty leśne z wyodrębnieniem lasów ochronnych,
 cenne zbiorowiska roślinne nieleśne – siedliska, zbiorowiska oraz stanowiska roślin
chronionych,
 obiekty cenne przyrodniczo – drzewa pomnikowe oraz głaz narzutowy.
W zakresie ochrony zasobów naturalnych system obejmuje:
 wartościowe kompleksy gleb w rejonie m. Gogolina, Zakrzowa i w dolinie Odry,
 udokumentowane złoża surowców węglanowych Górażdże i Górażdże II oraz Tarnów
Opolski i Tarnów Opolski – Wschód,
 tereny eksploatacji złóż surowców węglanowych w Górażdżach, Kamionku i Kamieniu
Śląskim,
 tereny nieużytków poeksploatacyjnych (zdegradowane) na obszarze całej gminy,
 użytkowe zasoby trzeciorzędowych wód podziemnych (GZWP – 333) na obszarze całej
gminy,
 cieki wodne i zbiorniki wód powierzchniowych.
W zakresie ochrony przed powodzią system obejmuje:
 obszary stale zagrożone powodzią, obejmujące potencjalne obszary szczególnego
zagrożenie powodzią,
 obszary zwiększonego ryzyka powodziowego, obejmujące pozostałe potencjalne obszary
narażone na niebezpieczeństwo powodzi (w zasięgu powodzi z 1997 r.).
W zakresie ochrony higieny środowiska system obejmuje:
 potencjalne obszary ograniczonego użytkowania w zasięgu oddziaływania: linii
elektroenergetycznych wysokich napięć 110 kV i 220 (400) kV, autostrady, dróg
wojewódzkich,
 strefy sanitarne cmentarzy.
W zakresie ochrony dóbr kultury, tym zabytków i krajobrazu kulturowego system obejmuje:
 układy ruralistyczne ukształtowane na przełomie XIX i XX wieku, nie ujęte w ewidencji
zabytków (we wszystkich wsiach poza Kamieniem Śląskim),
 zabytki nieruchome, w tym zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa
opolskiego, zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków i zabytki archeologiczne,
 panoramy widokowe:
 na masyw Chełmu i Górę Św. Anny z najazdu autostradą na odcinku od Zakrzowa do
granic gminy,
 na sylwetę m. Gogolina, z drogi 409, od strony Zakrzowa,
 na kościół w Malni z drogi 409.
 tereny kulturowe wymagające rehabilitacji i przekształceń.
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W studium ustalone zostały też zasady rozwoju infrastruktury technicznej. W zakresie
rozwoju komunikacji w studium gminy Gogolin planuje się modernizację drogi wojewódzkiej
Nr 423 wraz z etapową budową obwodnic m. Chorula, Malnia i Obrowiec (klasa G),
modernizację drogi wojewódzkiej Nr 409 wraz z etapową budową obwodnic południowej i
północnej.
Planowana jest także modernizacja i przebudowa linii kolejowej, w tym budowę wiaduktu w
tym w centrum miasta Gogolina.
Na terenie byłego lotniska wojskowego w Kamieniu Śląskim planuje się lotnisko cywilne.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej studium ustala:
 modernizację systemu wodociągowego i jego rozbudowę na potrzeby planowanych
nowych terenów budowlanych,
 kontynuację
budowy
systemu
kanalizacji
sanitarnej;
docelowo
systemem
zorganizowanego oczyszczania ścieków planuje się objąć wszystkie jednostki osadnicze
w granicach planowanych obszarów zabudowanych.
W zakresie gospodarki odpadami studium ustala wprowadzenie gminnego systemu odbioru
odpadów komunalnych uwzględniającego segregację i zagospodarowanie odpadów
wtórnych, wraz z kontrolą rachunków za odbiór i wywóz odpadów.
W zakresie energetyki studium ustala modernizację i rozbudowę istniejących sieci
elektroenergetycznych n/n z uwzględnieniem terenów rozwoju zabudowy, zgodnie z
założeniami do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, w tym przebudowę linii 200 kV na
400 kV, budowę nowego Głównego Punktu Zasilającego 110/15 kV i około 8 nowych stacji
transformatorowych w Gogolinie oraz około 8 nowych stacji transformatorowych (słupowych)
na terenach wiejskich. Ponadto planowana jest realizacja programu gazyfikacji.

4. Uzasadnienia rozwiązań przyjętych w zmianach studium
z syntezą ustaleń zmieniających
4.1. Zmiana 1
a) Określenie wpływu nowych uwarunkowań na ustalenia kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i uzasadnienie przyjętych rozwiązań
W ramach zmiany Studium zaktualizowane zostały uwarunkowania rozwoju przestrzennego
gminy, zawarte w rozdziale I, w zakresie określonym w uchwale Rady Miejskiej w Gogolinie
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium.
Nowe uwarunkowania dotyczą:
a) zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojenia terenu,
b) wymogów ochrony środowiska i przyrody,
c) stanu zabytków,
d) występowania terenów górniczych,
e) komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej,
f) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych,
g) zmian przepisów prawnych.
Ad. a.
Zmiany w dotychczasowym przeznaczeniu zagospodarowaniu i uzbrojenia terenu związane
są ze sporządzeniem i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie gminy planami objęte jest miasto Gogolin, obszary osadnicze wszystkich
miejscowości, tereny górnicze, teren byłego lotniska wojskowego w Kamieniu Śląskim oraz
teren trasy projektowanego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia Kamionek –
OPOLWAP Tarnów Opolski.
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Wszystkie plany sporządzone były w okresie obowiązywania ustawy z dnia 15 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą plany musiały być spójne z ustaleniami
Studium. Taki zapis ustawy pozwolił na pewną swobodę przy ustalaniu przeznaczenia
terenów i linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu w stosunku do ustaleń
Studium. Obecnie, zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wymagana jest zgodność ustaleń planów z ustaleniami Studium, w związku
z czym na rysunku zmiany Studium skorygowane zostały granice obszarów i stref
funkcjonalnych, zgodnie z obowiązującymi planami. Korekty te są nieznaczne i nie mają
wpływu kierunki zagospodarowania przestrzennego przyjęte w Studium.
Ad. b.
Nowe uwarunkowania dotyczące wymogów ochrony środowiska i przyrody wynikają z
opracowań ekofizjograficznych sporządzonych dla miasta i gminy Gogolin na potrzeby
Studium i miejscowych planów w 2003 r. W wyniku uwzględnienia tych uwarunkowań
zmienione zostały ustalenia Studium w części dotyczącej zasad ochrony środowiska
przyrodniczego, zgodnie z wnioskami sformułowanymi w tych opracowaniach.
Ad. c.
Nowe uwarunkowania dotyczące stanu zabytków wynikają z opracowania gminnej ewidencji
zabytków i zmiany przepisów z zakresu ochrony zabytków. W wyniku uwzględnienia tych
uwarunkowań skorygowany został wykaz zabytków objętych ochroną prawną oraz
wymagających objęcia ochroną prawną w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, oraz zmienione zostały ustalenia Studium w części dotyczącej zasad
ochrony zabytków, zgodnie z regulacjami nowej ustawy.
Ad. d.
Nowe uwarunkowania dotyczą terenu górniczego Tarnów Opolski III na terenie miejscowości
Kamień Śląski. W koncesji z dnia 19 czerwca 2002 r. zmienione zostały granice terenu
górniczego, w związku z czym w Studium zmniejszona została strefa przemysłowa
obejmująca ten teren. Poza tym, na wniosek zainteresowanych, uzupełnione zostały
ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania oraz użytkowania stref obejmujących tereny
górnicze.
Ad. e.
Nowe uwarunkowania dotyczące komunikacji to:
- realizacja autostrady i związanych z nią budowli inżynierskich,
- przejęcie przez podmioty prywatne terenu byłego lotniska w Kamieniu Śląskim,
- likwidacja linii kolejowej Gogolin – Prudnik,
- zmiany właścicielskie dróg publicznych i nowe przepisy w zakresie warunków
technicznych dróg.
Powyższe uwarunkowania wpłynęły następująco na zmianę ustaleń Studium:
- zmieniona została trasa planowanej obwodnicy południowej miasta Gogolina i
zaplanowana trasa nowej drogi gminnej ze Strzebniowa do Obrowca, z
wykorzystaniem wybudowanych w tym celu przejazdów pod autostradą i nowego
odcinka drogi łączącego drogę wojewódzką Nr 409 ze Strzebniowem;
- zmieniona została trasa północnej obwodnicy miasta Gogolina, z wykorzystaniem
odcinka trasy zlikwidowanej linii kolejowej Gogolin – Prudnik i dłuższego, niż w
dotychczasowym Studium, odcinka drogi powiatowej Gogolin – Kamień Śląski, co
wpłynie korzystnie na powiązanie komunikacyjne Kamienia Śląskiego z autostradą;
- zmienione zostały ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu byłego
lotniska wojskowego w Kamieniu Śląskim z uwzględnieniem wniosków nowych
właścicieli;
- zaktualizowana została numeracja dróg powiatowych oraz ustalenia dotyczące
wymaganych klas technicznych dróg publicznych.
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Ad. f.
Nowe uwarunkowania dotyczące zadań służących realizacji ponadlokalnych celów
publicznych wynikają z uchwalonego w 2003 r. planu zagospodarowania przestrzennego
Województwa Opolskiego. Po przeanalizowaniu wniosków Zarządu Województwa
Opolskiego w tym zakresie, uwzględnione zostały w Studium planowane obszary
chronionego krajobrazu „Kamień Śląski” i „Obrowiec” z korektą proponowanych granic, z
których najistotniejszą jest wyłączenie z planowanego obszaru „Kamień Śląski” terenu
górniczego „Górażdże”.
Ad. g.
W okresie od uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gogolin do podjęcia prac nad zmianą tego dokumentu, zmienionych
zostało wiele przepisów prawnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem
przestrzennym. Zmiany przepisów nie wpłynęły istotnie na zmianę ustaleń Studium
dotyczących kierunków zagospodarowania przestrzennego, ich skutkiem jest jedynie
skorygowanie i uzupełnienie niektórych zapisów, w tym zapisów dotyczących terenów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – w związku z nowymi regulacjami ustawy
Prawo wodne, oraz zapisów dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów w
wydzielonych strefach funkcjonalnych – w związku wymaganiami nowej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
b) Synteza ustaleń zmiany Studium
Ustalenia zmiany Studium nie zmieniają polityki przestrzennej i zasadniczych kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy przyjętych w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, uchwalonym uchwałą Nr IX/73/99 Rady
Miejskiej Gminy Gogolin z dnia 28 września 1999 r. Zmiany obejmują niewielki zakres
ustaleń dotychczasowego Studium, z których najistotniejsze to:
- nowe zasady ochrony środowiska przyrodniczego,
- aktualizacja zabytków objętych ochroną prawną i wymagających ochrony prawnej,
- zmiany tras planowanych obwodnic drogowych miasta Gogolina,
- zmiana ustaleń dotyczących przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu
byłego lotniska,
- zmniejszenie terenu strefy przemysłowej związanej z terenem górniczym „Tarnów
Opolski III”.

4.2. Zmiana 2
a) Uzasadnienie przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem wpływu nowych
uwarunkowań
Analiza zaktualizowanych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
nie wykazała potrzeby zmian zasadniczych kierunków polityki przestrzennej przyjętych w
dotychczasowej wersji studium, dlatego w kierunkach zagospodarowania przestrzennego
gminy zachowane zostały dotychczasowe cele i podstawowe kierunki rozwoju
przestrzennego gminy.
Zmiany przyjęte w ramach aktualizacji studium wynikają z:

uwzględnienia pozytywnie rozstrzygniętych wniosków o zmianę przeznaczenia terenów;

zmian przeznaczenia terenów w trybie decyzji o warunkach zabudowy;

nowych uwarunkowań:
 wyznaczenia na terenie gminy dwóch obszarów natura 2000,
 projektowanych zmian w układzie komunikacyjnym związanych z przebudową linii
kolejowej i opracowania nowych koncepcji przebiegu obwodnic w ciągach dróg
wojewódzkich,
 nowych pozwoleń wodno-prawnych wydanych dla ujęć wód podziemnych;
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wniosków wynikających z prognozy oddziaływania na środowisko.

Rezultatem uwzględnienia pozytywnie rozstrzygniętych wniosków o zmianę przeznaczenia
terenów są następujące zmiany:
1. w Obrowicu:
- powiększenie terenów działalności gospodarczej przy granicy z Krapkowicami,
- zmiana terenu projektowanych obiektów działalności gospodarczej na zabudową
mieszkaniową jednorodzinną.
2. w Kamieniu Śląskim:
- wyznaczenie terenu rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- zmiana terenów działalności gospodarczej na zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną,
- zmiana granic terenu górniczego „Tarnów Opolski”.
3. w Kamionku:
- powiększenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
4. w Malni:
- powiększenie terenów działalności gospodarczej (przy Odrze).
5. w Gogolinie:
- zmiana przeznaczenia terenu ukopu z działalności gospodarczej na rekreację,
- zmiana przeznaczenie terenów działalności gospodarczej na tereny sportoworekreacyjne (koło stadionu),
- zmiana fragmentu terenu obiektów i urządzeń rekreacyjnych na zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
6. w Górażdżach:

aktualizacja zagospodarowania obszaru górniczego.
Wyznaczone nowe tereny zabudowy mieszkaniowej dotyczą pojedynczych działek, z
wyjątkiem Kamienia Śląskiego, gdzie są one większe i zostały wyznaczone jako strefa
rozwojowa (z możliwością zabudowy w razie potrzeb), ze względu na problemy z
uruchomieniem dotychczas planowanych terenów budowlanych (brak zgody właścicieli) i
duże zainteresowanie inwestorów.
Poza wnioskami o zmianę przeznaczenia terenów, w zmianie studium uwzględniony został
wniosek Marszałka Województwa, w którym zrezygnowano z projektowanego Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Kamień Śląski”.
Rezultatem zmian przeznaczenia terenów w trybie decyzji o warunkach zabudowy jest
wyznaczenie w studium nowego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Odrowąż.
Rezultatem wyznaczenia na terenie gminy dwóch obszarów natura 2000 są następujące
uzupełnienia i zmiany:
1. wprowadzenie na rysunku studium granic obszaru Natura 2000 „Kamień Śląski” oraz
podporządkowanie ustaleń studium warunkom ochrony tego obszaru, w szczególności
rezygnacja z rozwoju na tym terenie działalności gospodarczej usługowej, składowej,
produkcyjnej, oraz z zalesień;
2. wprowadzenie na rysunku studium granic obszaru Natura 2000 „Żywocickie Łęgi”, a w
tekście – zasad ochrony tego obszaru.
Rezultatem projektowanych zmian w układzie komunikacyjnym związanych z przebudową
linii kolejowej i opracowania nowych koncepcji przebiegu obwodnic w ciągach dróg
wojewódzkich są następujące uzupełnienia i zmiany:
1. wprowadzenie na rysunku studium siedmiu projektowanych wiaduktów drogowych nad
linią kolejową wraz ze związanymi z tym korektami tras istniejących dróg, w
szczególności w Gogolinie centrum i Górażdżach;
2. zmiana przebiegu obwodnicy wsi Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
wraz z korektą granic terenów rozwoju działalności gospodarczej planowanych przy
obwodnicy;
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3. zmiana przebiegu obwodnicy południowej m. Gogolina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409
i projektowanego odcinka nowej drogi łączącej drogę woj. nr 409 z drogą krajową nr 45.
Rezultatem nowych pozwoleń wodno-prawnych wydanych dla ujęć wód podziemnych jest
likwidacja zewnętrznego obszaru ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych w Kamieniu
Śląskim (w aktualnym pozwoleniu wodno-prawnym jest zapis, że obszaru takiego się nie
wyznacza).
Rezultatem uwzględnienia wniosków wynikających z prognozy oddziaływania na środowisko
jest ograniczenie wielkości obiektów produkcji zwierzęcej do 210 DJP, przede wszystkim dla
ochrony bardzo słabo izolowanych na obszarze gminy cennych trzeciorzędowych wód
podziemnych.
b) Synteza ustaleń projektu zmiany studium
Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy
w Gogolinie podjęła na podstawie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin i uchwały w sprawie
przystąpienia do zmiany Studium. Zgodnie z zakresem określonym w tych uchwałach,
zakres zmiany studium obejmuje:

-

aktualizację uwarunkowań w części dotyczącej ludności, Infrastruktury społecznej
i technicznej oraz wynikającą stąd korektę kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
uwzględnienie wniosków o zmianę planu miejscowego niezgodnych z ustaleniami
Studium, zgodnie z wynikami analizy wniosków pod kątem uwarunkowań,
uwzględnienie zmian przepisów prawnych, które weszły w życie po ostatniej
zmianie Studium w 2005r.
Zmiana została sporządzona w formie aktualizacji i uzupełnienia istniejącego
tekstu studium oraz nowego rysunku określającego kierunki zagospodarowania
przestrzennego.

W części tekstowej uwarunkowań zostały zaktualizowane przede wszystkim najbardziej
zmienne w czasie uwarunkowania społeczno-gospodarcze (prognoza demograficzna,
sytuacja na rynku pracy, sytuacja mieszkaniowa, rozmieszczenie urządzeń obsługi ludności,
działalność gospodarcza), oraz uwarunkowania wynikające z obecnego stanu systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.
Analiza zaktualizowanych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
nie wykazała potrzeby zmian zasadniczych kierunków polityki przestrzennej przyjętych w
dotychczasowej wersji studium, dlatego w kierunkach zagospodarowania przestrzennego
gminy zachowane zostały dotychczasowe cele i podstawowe kierunki rozwoju
przestrzennego gminy.
Najistotniejsze zmiany w zakresie przeznaczenia terenów wynikają z:
-

uwzględnienia pozytywnie rozstrzygniętych wniosków o zmianę przeznaczenia terenów –
w Obrowcu, Kamieniu Ślaskim, Kamionku, Malni i Gogolinie,
zmiany przeznaczenia terenu w trybie decyzji o warunkach zabudowy w Odrowążu,
nowych uwarunkowań:

wyznaczenia na terenie gminy dwóch obszarów natura 2000 „Kamień Śląski” i
„Żywocickie Łęgi”, wskutek czego wystąpiła potrzeba korekty dotychczasowych
kierunków zagospodarowania na terenie byłego lotniska;

projektowanych zmian w układzie komunikacyjnym związanych z przebudową linii
kolejowej i opracowania nowych koncepcji przebiegu obwodnic w ciągach dróg
wojewódzkich, w których przewidziano m. in. budowę siedmiu nowych wiaduktów
kolejowych.

125
Id: E99E2312-DF29-44E8-B705-FE5156F10137. Podpisany

Strona 126

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
(zmiana 4/2016 r.)

Ww. zmiany nie zmieniają zasadniczych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
przyjętych w dotychczasowej wersji studium.

4.3. Zmiana 3
a) Uzasadnienie przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem wpływu nowych
uwarunkowań
Trzecia zmiana studium – zgodnie z uchwałą inicjującą – obejmuje zmianę ustaleń
określających kierunki zmian w przeznaczeniu wybranych terenów, a także związaną z tymi
zmianami aktualizację uwarunkowań oraz korektę i uzupełnienia innych ustaleń, będących
konsekwencją planowanych zmian. Ponadto ustalenia studium zostały dostosowane do
aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Nowe ustalenia określające kierunki zmian w
przeznaczeniu terenów obejmują:
8. rozwój eksploatacji surowców na potrzeby przemysłu cementowo-wapienniczego,
9. nieznaczny rozwój zabudowy mieszkaniowej,
10. rezygnację z rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków,
11. dopuszczenie lokalizacji farm fotowoltaicznych,
12. dopuszczenie rozwoju działalności usługowej,
13. zagospodarowanie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (planowany ogród botaniczny),
14. zmianę trasy kolejowej na trasę komunikacji samochodowej.
Na potrzeby ww. zmian zaktualizowane zostały uwarunkowania w części dotyczącej stanu i
funkcjonowania środowiska przyrodniczego, w tym: dane dotyczące obszarów Natura 2000 –
na podstawie aktualnych standardowych formularzy danych, dane dotyczące rozmieszczenia
siedlisk chronionych oraz zbiorowisk i stanowisk roślin chronionych – na podstawie
materiałów RDOŚ, uwarunkowania związane z zagrożeniem powodziowym, występowaniem
pomników przyrody i stref ochronnych ujęć wód oraz informacje dot. złoża „Tarnów OpolskiWschód” – na podstawie aktualnego stanu prawnego i faktycznego, dane dotyczące stanu
jakości środowiska – na podstawie aktualnych wyników monitoringu środowiska, dane
dotyczące struktury bonitacyjnej gruntów rolnych i struktury użytkowania terenów (w części
tekstowej) oraz obszarów gleb chronionych mineralnych (w części graficznej) – na podstawie
aktualnych danych z ewidencji gruntów. Ponadto – uwzględniając ustalenia aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego województwa – usunięto projektowany obszar
chronionego krajobrazu „Obrowiec” oraz zmieniono postulowaną formę ochrony góry
„Szpica” z zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na rezerwat.
Analiza zaktualizowanych uwarunkowań wykazała, że w przypadku podjętych zmian
polegających na powiększeniu terenów mieszkaniowych w Gogolinie i Kamionku,
zmniejszeniu powierzchni oczyszczalni w Choruli oraz zmiany trasy kolejowej na trasę
komunikacji samochodowej nie ma żadnych przeciwwskazań i rozwiązania te wpisują się w
dotychczasową politykę przestrzenną gminy. Zmiana polegająca na powiększeniu terenu
górniczego Tarnów – Wschód została zrealizowana poprzez powiększenie strefy
przemysłowej I.2.D. o obszar udokumentowanego złoża Tarnów Opolski – Wschód.
Powiększony teren obejmuje grunty leśne ze stanowiskiem roślin naczyniowych, jednak
rozwój strefy przemysłowej uzasadniony jest naturalną kontynuacją serii złożowej w kierunku
wschodnim, a w studium są zapisy chroniące środowisko przyrodnicze, w tym m. in. nakaz
zabezpieczania, w miarę możliwości, najcenniejszych egzemplarzy roślin objętych ochroną
prawną przez przeniesienie na stanowiska zastępcze27. Zmiany polegające na dopuszczeniu
farm fotowoltaicznych na gruntach wsi Malnia oraz Zakrzów i Dąbrówka oraz rozwoju usług
na gruntach wsi Zakrzów poprzedzone zostały analizą bonitacji gruntów oraz analizą
walorów krajobrazowych. Na podstawie tych analiz teren rozwoju usług został pomniejszony
o część, na której występują grunty klasy III. Poza tym analizy nie wykazały przeciwwskazań
do wprowadzenia podjętych zmian (co szerzej przedstawione jest w prognozie oddziaływania
27

Zapisy te znajdują się w studium od początku, bowiem wszystkie złoża na obszarze gminy obejmują grunty
leśne z cennymi egzemplarzami roślin.
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na środowisko). Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe planowane jest na terenie
poeksploatacyjnym, objętym naturalną sukcesją, ciekawym krajobrazowo. Z tych względów
wykorzystanie go na urządzenie projektowanego ogrodu botanicznego jest rozwiązaniem
korzystniejszym niż przyjęte wcześniej zalesienie, bowiem bardziej wykorzystuje jego walory.
W celu umożliwienia realizacji ogrodu strefa leśna została zmieniona na strefę rekreacyjnowypoczynkową. Ww. zmiany wpisują się w dotychczasowe cele, kierunki działań i zadania
polityki przestrzennej gminy: rozwój usług – w tworzenie warunków dla rozwoju terenów
inwestycyjnych w rejonie autostrady, zagospodarowanie wyrobiska na cele rekreacyjnowypoczynkowe – w działania na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji polegające na wydzielaniu
w strukturze przestrzennej gminy terenów predysponowanych do celów rekreacyjnych i
sukcesywne ich zagospodarowywanie oraz tworzenie warunków ich zagospodarowywania.
W ramach dostosowania ustaleń studium do aktualnie obowiązujących przepisów prawa
zaktualizowane zostały ustalenia studium określające cele pośrednie, kierunki działań i
zadania polityki przestrzennej oraz zasady ochrony i ograniczeń w użytkowaniu terenów na
wydzielonych obszarach szczególnej ochrony środowiska. Aktualizacja dostosowuje te
ustalenia do obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz, w związku z wymogami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do ustaleń aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.
b) Synteza ustaleń projektu zmiany studium
Trzecia zmiana studium wprowadza do tego dokumentu następujące zmiany:
 powiększenie strefy przemysłowej I.2.D umożliwiające eksploatację złoża „Tarnów
Opolski – Wschód”;
 powiększenie terenów mieszkaniowych w Gogolinie i Kamionku o pojedyncze działki na
zasadzie kontynuacji istniejącej zabudowy;
 zmniejszenie powierzchni oczyszczalni w Choruli do granic obecnie zajmowanych;
 dopuszczenie farm fotowoltaicznych na gruntach rolnych wsi Malnia i Górażdże oraz wsi
Dąbrówka, cechujących się niską przydatnością dla celów produkcji rolnej oraz brakiem
szczególnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
 dopuszczenie rozwoju usług na gruntach rolnych wsi Zakrzów (na wniosek właścicieli
terenów), położonych pomiędzy autostradą i drogą wojewódzką 409 (z wyłączeniem
gruntów klasy III), przez wydzielenie strefy rozwoju działalności usługowej;
 zmianę części strefy leśnej obejmującej teren wyrobiska poeksploatacyjnego w Gogolinie
na strefę rekreacyjno-wypoczynkową, w celu umożliwienia realizacji ogrodu
botanicznego;
 zmianę nieczynnej trasy kolejowej w Gogolinie na trasę komunikacji samochodowej.
Ponadto w ramach dostosowania ustaleń studium do aktualnie obowiązujących przepisów
prawa zaktualizowane zostały ustalenia studium określające cele pośrednie, kierunki działań
i zadania polityki przestrzennej oraz zasady ochrony i ograniczeń w użytkowaniu terenów na
wydzielonych obszarach szczególnej ochrony środowiska.

4.4. Zmiana 4
a) Uzasadnienie przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem wpływu uwarunkowań
Czwarta zmiana studium jest zmianą jednostkową i polega na wyznaczeniu w strefie
rozwojowej 1.2.C w Choruli terenu rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z
energii słonecznej o mocy powyżej 100 kW. Zmiana została podjęta w związku z wnioskiem
złożonym przez właściciela nieruchomości, w skład której wchodzi teren objęty zmianą.
Nieruchomość ta obejmuje większą część ww. strefy rozwojowej 1.2.C, ale, po analizie
uwarunkowań, rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z energii słonecznej o
mocy powyżej 100 kW dopuszczone zostało na terenie obejmującym wschodnią część
nieruchomości, tj. część najbardziej zdegradowaną pod względem przyrodniczym.
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Faktycznie zmiana ta jest zmianą bardziej formalną niż merytoryczną, bowiem w strefie 1.2.C
możliwy jest rozwój działalności produkcyjnej, a - w świetle
§ 3 ust. 1 pkt
52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 z późn.
zm.) zabudowa systemami fotowoltaicznymi to zabudowa przemysłowa. Zatem zmiana
ustaleń studium nie zmienia przyjętego kierunku rozwoju a jedynie spełnia wymóg formalny
wynikający z art. 10 ust. 2 ustawy opizp, który mówi, że „jeżeli na obszarze gminy przewiduje
się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref
ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i
użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie”.
b) Synteza ustaleń projektu zmiany studium
Czwarta zmiana Studium podjęta została na podstawie uchwały nr XI/94/2015 Rady
Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 lipca 2015 r. Jest to zmiana jednostkowa i polega na
wyznaczeniu w strefie rozwojowej 1,2.C w Choruli terenu rozmieszczenia urządzeń
wytwarzających energię z energii słonecznej o mocy powyżej 100 kW. Na potrzeby oceny
wpływu tej zmiany na środowisko zaktualizowane zostały uwarunkowania dotyczące stanu
środowiska przyrodniczego.
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ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
w sprawie sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin

Do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Gogolin, wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 01.03.2016 r. do 22.03.2016 r., nie
zgłoszono żadnych uwag, w związku z czym nie rozstrzyga się w sprawie.
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