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Zawartość  opracowania 

 

A. Część  graficzna 

 

Rysunek na mapie w skali 1: 20 000 – Planowane zamiany w strukturze przestrzennej gminy 

na tle uwarunkowań ekofizjograficznych. 
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1.2. Informacja  o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

2. Informacja o zawartości studium 

2.1. Cele sporządzania studium i powiązanie tego dokumentu z innymi dokumentami 

2.2. Zakres studium  

2.3. Opis istniejącego i planowanego zagospodarowania obszaru objętego 

postanowieniami projektu studium 
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realizacji projektu studium 

4. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym,  

krajowym i regionalnym, istotne z punktu widzenia, oraz sposoby, w jakich te cele zostały 

uwzględnione podczas opracowywania projektu zmiany studium 

6. Przewidywane znaczące oddziaływania realizacji projektu studium na środowisko  
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realizacji projektu studium  
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7. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji ustaleń projektowanego dokumentu 

8. Proponowane rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 
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1. Wprowadzenie  

1.1. Podstawa, zakres i cel opracowania prognozy 

Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko jest opracowaniem sporządzonym 

do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gogolin. Obowiązek sporządzenia prognozy do projektu studium wynika z art. 51 w związku 

z art. 46 i 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081). Zakres Prognozy... odpowiada wymaganiom art. 

52 ust. 2  ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (….).  Zakres ten - zgodnie z 

art. 53 - został uzgodniony z: 

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu (pismo nr 

WOOŚ.411.1.38.2018.ER z dnia 21 maja 2018 r.),  

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach (pismo nr 

NZ.4311.7.2018.TM z dnia 15. 05. 2018 r.). 

Celem opracowania prognozy jest identyfikacja potencjalnych negatywnych wpływów 

realizacji ustaleń studium na środowisko oraz wskazanie rozwiązań eliminujących lub 

ograniczających te wpływy. Opracowanie ma służyć samorządowi gminy oraz społeczeństwu 

do kontroli prawidłowości rozwiązań przyjętych w studium z punktu widzenia wymogów 

ochrony środowiska.   

1.2. Informacja o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metodę polegającą na ustaleniu 

potencjalnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji ustaleń 

projektu studium, oraz ocenie wpływu tych oddziaływań na środowisko, z uwzględnieniem 

ustaleń studium określających zasady ochrony środowiska. W ocenie odniesiono się do 

zdiagnozowanego w prognozie stanu środowiska i wykorzystano wnioski oraz ustalenia 

wynikające z opracowań specjalistycznych, przede wszystkim opracowania 

ekofizjograficznego dla gminy Gogolin [2]. Opis stanu środowiska przedstawiono w 

odniesieniu do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenów, z uwzględnieniem 

istotnych elementów środowiska przyrodniczego i stanu środowiska.  

2. Informacje o zawartości studium 

2.1. Cele sporządzania studium i powiązanie tego dokumentu z innymi dokumentami 

Generalne cele sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
1
, na podstawie której samorządy lokalne są 

zobowiązane sporządzać ten dokument. Zgodnie z art. 9 ww. ustawy studium sporządza się     

w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy        

a jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.  

                                                 
1
 W dalszej treści prognozy – ustawa opizp. 
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Gmina Gogolin posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, którego obowiązująca aktualnie wersja została przyjęta przez Radę Miejską  

uchwałą nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r., zatem 

analizowany projekt studium stanowi zmianę tego dokumentu.  

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przepisami odrębnymi, w projekcie studium uwzględnione zostały następujące dokumenty i 

opracowania: 

- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta Uchwałą Nr 239 

Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012, poz. 252); 

- Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., przyjęta uchwałą Nr 

XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.; 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, przyjęty uchwałą  

Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. 

- Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 – 2020, przyjęta uchwałą nr LII/480/2014 

Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r.  

- Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Gogolin, oprac. Ekologika Pracownia 

analiz przestrzennych i środowiska, styczeń, 2017 

- Gminna ewidencja zabytków,  przyjęta zarządzeniem nr Or.I.0050.69.2016 Burmistrza 

Gogolina z dnia 18 maja 2016 r.  

- Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Gogolin na lata 2016 – 2019,  przyjęty 

uchwałą nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 maja 2016 r.  

Ponadto w projekcie studium uwzględnione zostały miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujące na obszarze gminy Gogolin: 

Tabela 1.                                     Wykaz mpzp obowiązujących na obszarze gminy Gogolin 

L.p. Nazwa planu 
Numer i data 

uchwalenia planu 
Uwagi 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Kamień Śląski, 

Zakrzów- Dąbrówka, Odrowąż 

XXX/230/2001  

z dnia 28 sierpnia 2001 r. 

(ze zm.) 

Plan obowiązuje tylko w części dot. 

wsi Odrowąż. W części dot. 

pozostałych wsi plan został uchylony 

planami wykazanymi w poz.  11 i 17 

2 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Malnia, 

Chorula, Górażdże, Kamionek, Obrowiec 

XXXV/266/2002  

z dnia 26 lutego 2002 r. 

Plan obowiązuje tylko w części dot. 

wsi Górażdże. W części dot. 

pozostałych wsi plan został uchylony 

planami wykazanymi w poz.  9, 10, 12, 

15 

3 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego "Tarnów 

Opolski" 

XL/300/2002  

z dnia 2 lipca 2002 r. 

  

  

4 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu byłego lotniska w 

Kamieniu Śląskim 

V/32/2003  

z dnia 17 lutego 2003 r. 

  

  

5 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego trasy gazociągu na terenie 

Gminy Gogolin 

X/57/2003  

z dnia 28 maja 2003 r. 

Plan uchylony częściowo planem 

wykazanym w poz. 6 

6 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego "Górażdże 

II" 

III/19/2006  

z dnia 29 grudnia 2006 r. 
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7 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Dąbrówka 

XVII/145/2008  

z dnia 27 lutego 2008 r. 

  

  

8 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Chorula 

LII/427/2010  

z dnia 5 listopada 2010 r. 

(ze zm.) 

  

9 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Obrowiec 

LII/428/2010  

z dnia 5 listopada 2010 r. 

(ze zm.) 

  

10 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka 

XV/167/2012  

z dnia 30 stycznia 2012 r. 

(ze zm.) 

  

11 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kamionek 

XVI/181/2012          

z dnia 7 marca 2012 r.  

(ze zm.) 

  

12 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia 

DN 300 MOP 6,3 relacji Obrowiec - Racibórz, 

na odcinku Obrowiec - rzeka Odra 

III/4/2014  

z dnia 11 grudnia 2014 r.  

  

  

13 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta 

Gogolin 

III/5/2014  

z dnia 11 grudnia 2014 r. 

  

  

14 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Malnia 

VIII/51/2015 

z dnia 30 marca 2015 r. 

  

  

15 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego ogrodu botanicznego 

XII/99/2015  

z dnia 16 września 2015 r.  

  

  

16 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kamień Śląski 

XXI/184/2016  

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

  

  

17 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części terenu górniczego 

„Tarnów Opolski-Wschód” w granicach  

Gminy Gogolin – część „A” 

XXXV/298/2017  

z dnia 28 czerwca 2017 r. 
 

18 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gogolin 

LII/428/2018  

z dnia 13 czerwca 2018 r. 
 

Opracowanie własne 

2.2. Zakres studium  

Zakres studium określa art. 10 ust. 1 i 2 ustawy opizp oraz § 4 ust. 1. rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z wymogami 

ww. przepisów projekt studium składa się z części tekstowej i graficznej. 

Część tekstowa zawiera: 

- określenie uwarunkowań, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy opizp (część 

diagnostyczna),  

- ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, o których mowa 

w art. 10 ust. 2 ustawy opizp (część stanowiąca), 

- uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu 

studium. 

Część graficzna zawiera: 

- sześć rysunków określających uwarunkowania w formie graficznej (włączonych do części 

tekstiowej): 

 RYS. NR 1 – Struktura użytkowania gruntów na obszarze gminy Gogolin, 
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 RYS. NR 2 – Formy ochrony przyrody istniejące, projektowane i proponowane na 

obszarze gminy Gogolin, 

 RYS. NR 3 – Zabytki, stanowiska archeologiczne i obszary o szczególnych walorach 

kulturowych na obszarze gminy Gogolin, 

  RYS. NR 4 – Lokalizacja sieci gazowych na obszarze gminy Gogolin, 

  RYS. NR 5 – Lokalizacja sieci elektroenergetycznych WN i SN wraz ze stacjami 

transformatorowymi, bazowymi i telefonii komórkowej na obszarze gminy Gogolin, 

  RYS. NR 6 – Sieć komunikacyjna na obszarze gminy Gogolin, 

- Rysunek studium przedstawiający w formie graficznej ustalenia określające kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Stosownie do wymogów art. 10 ust. 1 ustawy opizp. w części diagnostycznej projekt studium 

uwzględnia uwarunkowania wynikające z:  

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i 

jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w 

tym krajobrazu kulturowego; 

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy;  

8) stanu prawnego gruntów; 

9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

10) występowania udokumentowanych złóż kopalin i zasobów wód podziemnych; 

11) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 

12) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 

13) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 

14) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

W części tej nie uwzględniono wymaganych ustawowo uwarunkowań wynikających z: 

- rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez 

audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych – ponieważ audyt nie został 

opracowany; 

- występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych oraz udokumentowanych 

kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla, ponieważ na obszarze gminy 

Gogolin takie obszary i kompleksy nie występują. 

Stosownie do wymogów art. 10 ust. 2 ustawy opizp. w części stanowiącej projekt studium 

określa:  

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 

tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy, kierunki i 

zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, obiekty i obszary, dla 

których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 
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2) wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów; 

3) obszary przestrzeni publicznej; 

4) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji , rekultywacji;  

5) tereny zamknięte; 

6) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w 

tym krajobrazu kulturowego; 

7) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 

8) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 

9) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym; 

11) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa; 

12) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych;  

13) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego.  

W części tej nie określono wymaganych ustawowo: 

 obszarów i pomników zagłady i ich stref ochronnych, obszarów wymagających remediacji              

i obszarów zdegradowanych, ponieważ w gminie Gogolin nie ma takich obszarów; 

 obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym, ponieważ nie ma takiej potrzeby. 

2.3. Opis istniejącego i planowanego zagospodarowania obszaru objętego 

postanowieniami projektu studium    

2.3.1. Stan istniejący 

Obszar gminy kształtują: tereny rolne, tereny leśne, tereny mieszkaniowe i tereny 

przemysłowe. W strukturze przestrzennej gminy dominują użytki rolne, które zajmują 47,5% 

powierzchni gminy, w tym grunty orne stanowiące 79,1% powierzchni użytków rolnych i 

37,6% powierzchni gminy. Znaczną część powierzchni gminy, bo 36%, pokrywają lasy i 

zadrzewienia. Tereny leśne występują w zwartych kompleksach w północnej i wschodniej 

części gminy oraz w enklawach na obszarze całej gminy. Stosunkowo duże powierzchnie 

zajmują nieużytki po byłych eksploatacjach kopalin (ok. 2%), które są w różnych fazach 

sukcesji przyrodniczej, oraz użytki kopalne na obszarach górniczych działających kopalni 

(3,7%), które są sukcesywnie rekultywowane w kierunku leśnym. Grunty zabudowane             

i zurbanizowane (bez użytków kopalnych) zajmują ok. 10% powierzchni gminy. Wśród tych 

gruntów dominują tereny komunikacyjne, które łącznie stanowią 4,6% powierzchni gminy, 

tereny mieszkaniowe – 2,2% i tereny przemysłowe – 1,8%.  Tereny mieszkaniowe skupione 

są w dziewięciu zespołach osadniczych w obrębach wiejskich (wsie sołeckie) i trzech 

zespołach w obrębie miasta Gogolina: Strzebniów, Wygoda i pozostałe dzielnice tworzące 

jeden zwarty obszar miejski. Zabudowa rozproszona jest stosunkowo nieliczna i występuje 
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głównie w południowej, rolniczej części gminy. Tereny przemysłowe, związane z 

eksploatacją kopalin, położone są w Choruli i Górażdżach.   

Rys. 1 – Struktura użytkowania gruntów na obszarze gminy Gogolin 

 
      źródło: Opracowanie ekofizjograficzne  

2.3.2. Stan projektowany 

Generalnie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gogolin przyjęto zasadę utrwalania istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej, tj.: 

 ochronę ekologiczną obszarów, które, z uwagi na funkcję środowiskotwórczą, wartość 

biocenotyczną oraz urozmaiconą rzeźbę terenu, posiadają wysoką wartość przyrodniczą i 

krajobrazową, tj.: ochronę doliny Odry, w tym terenów wilgotnych i podmokłych łąk 

ekstensywnie użytkowanych w okolicach Obrowca i na południe od Gogolina, tereny w 

istniejących i planowanych granicach Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny;  
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 zachowanie pozostałych lasów i nieznaczne powiększenie ich powierzchni, z wyjątkiem 

lasów na obszarach górniczych;  

 rozwój produkcji rolniczej w południowej części gminy, z dominującą obecnie funkcją 

rolniczą; 

 dalszą urbanizację północnej części gminy poprzez rozwój zabudowy produkcyjnej i 

usługowej na nieużytkach i gruntach o niskiej przydatności rolniczej, dobrze 

skomunikowanych, z dostępem do infrastruktury; 

 koncentrację i rozwój mieszkalnictwa w strefach osadniczych, głównie w Gogolinie oraz 

w Kamieniu Śląskim i Odrowążu; 

 koncentrację i rozwój ponadpodstawowych usług użyteczności publicznej w Gogolinie;  

 rozwój eksploatacji złóż surowców węglanowych w granicach udokumentowanych złóż; 

 utrzymanie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych na terenach: planowanego ogrodu 

botanicznego, pola golfowego oraz byłego lotniska wojskowego z zachowaniem na nim 

funkcji lotniczej (lądowiska). 

Dla określenia kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęto następujące 

założenia wynikające z uwarunkowań: 

 utrzymanie i rozwój funkcji już wykształconych w gminie, tj.: 

- funkcje podstawowe:  przemysł, w tym przede wszystkim przemysł cementowo-

wapienniczy i związana z nim eksploatacja surowców mineralnych, oraz  

mieszkalnictwo i rolnictwo; 

- funkcje uzupełniające: usługi, rekreacja i wypoczynek. 

 prognozowaną liczbę mieszkańców gminy w 2040 r. - 12 805 osób, tj. wzrost ludności o 

2,4%; 

  kierunek rozwoju jednostek osadniczych: 

- progresywny (rozwojowy) dla: Gogolina, Kamienia Śląskiego i Odrowąża, 

- stabilny (stagnacyjny) dla pozostałych miejscowości; 

 zachowanie istniejącej hierarchii sieci osadniczej: 

- Gogolin – ośrodek gminny,  

- Kamień Śląski, Górażdże, Malnia i Zakrzów – ośrodki stopnia podstawowego. 

Uwzględniając wyniki bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, który wykazał, że 

wyszacowana chłonność terenów przeznaczonych pod zabudowę w gminie jest większa niż 

zapotrzebowanie na nową zabudowę: (1) nie zwiększa się powierzchni terenów 

przeznaczonych pod zabudowę poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej, w stosunku do powierzchni terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, (2) ogranicza się 

powierzchnię terenów przeznaczonych pod zabudowę w poprzednim studium, nie objętych 

planami, dostosowując powierzchnię tych terenów do możliwości finansowania przez gminę 

wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, służących realizacji zadań 

własnych gminy. 
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Rys. 2 – Planowana struktura przestrzenna gminy 

 

       źródło:  Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin,  
styczeń 2019  
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2.3.3. Opis zmian w stosunku do obowiązującego studium uwarunkowań               

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin 

W projektowanej (drugiej) edycji studium utrzymano generalne kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy przyjęte w obecnie obowiązującym studium. (Opracowanie tego 

dokumentu jako nowego studium (a nie zamiany) wynika przede wszystkim z pełnej 

aktualizacji uwarunkowań oraz z istotnych zmian redakcyjnych i nowej formy rysunku 

studium). Najistotniejszą projektowaną zmianą jest zmniejszenie ilości terenów 

przeznaczonych pod zabudowę.  Zmiana ta wynika z wprowadzonego w 2015 r. obowiązku 

dostosowania terenów przeznaczanych pod zabudowę do prognozowanych potrzeb oraz do 

możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 

technicznej, służących realizacji zadań własnych. Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany 

uwarunkowań, zarówno prawnych, w szczególności zmiany przepisów ustawy opizp 

określających zakres ustaleń studium, jak i uwarunkowań faktycznych, w tym z aktualnej 

sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej, oraz nowych inwestycji 

infrastrukturalnych. Na podstawie zaktualizowanych uwarunkowań dotyczących stanu 

środowiska, zaktualizowane zostały ustalenia studium określające zasady ochrony środowiska 

i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego.  

Planowane zmiany w strukturze przestrzennej gminy obejmują łącznie 17 terenów, w tym trzy 

tereny przeznaczone zostały pod zabudowę, na dwunastu terenach zrezygnowano z 

zabudowy, na dwóch terenach zmieniony został rodzaj planowanej zabudowy.  Wykaz tych 

terenów i opis planowanych zmian przedstawia tabela 1.  

Tabela 2.                 Wykaz i opis projektowanych zmian w strukturze przestrzennej gminy 

Teren objęty zmianą  

Opis i uzasadnienie planowanej zmiany 
Nr Lokalizacja 

Powierzchnia 

[ha] 

Nowe tereny przeznaczone pod zabudowę 

1 Chorula/Malnia 2,5 W ramach zmiany fragment strefy rolniczej został 

włączony do strefy mieszkaniowej mieszanej. Zmiana 

obejmuje pas gruntów niezabudowanych pomiędzy 

obszarami zwartej zabudowy wsi Chorula i Malnia 

długości ok. 360 m, położonych wzdłuż drogi woje-

wódzkiej klasy G, która, po zakończeniu budowanej 

aktualnie obwodnicy drogowej, będzie miała obniżoną 

klasę i będzie mogła pełnić funkcję obsługującą przyległe 

tereny. Wg ewidencji gruntów część terenu stanowią 

grunty rolne (RVI), pozostała część to teren rekreacyjno-

wypoczynkowy (Bz). Teren ma dostęp do infrastruktury 

technicznej. Zmiana wynika z pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku o zmianę studium.  

2 Zakrzów 2,7 W ramach zmiany fragment strefy rolniczej został 

włączony do strefy mieszkaniowej mieszanej. Zmiana 

obejmuje pas gruntów rolnych (RIV, RV i RVI) pomiędzy 

obszarami zwartej zabudowy wsi Zakrzów i Dąbrówka 

długości ok. 250 m, położonych wzdłuż drogi powiatowej, 

przy szkole podstawowej. Teren ma dostęp do 

infrastruktury technicznej. Zmiana wynika z pozytyw-nego 

rozpatrzenia wniosku o zmianę studium.  
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3 Gogolin 37,6 W ramach zmiany fragment strefy rolniczej z przezna-

czeniem pod zalesienie został zmieniony na obszar gos-

podarczy - strefę rozwoju zabudowy produkcyjno- usługo-

wej. Zmiana obejmuje grunty rolne (RVI) i nieużytki,  po-

łożone w północnej części miasta, w bezpośrednim sąsiedz-

twie istniejących terenów zabudowy produkcyjnej. Zmiana 

jest efektem korekty dotychczasowych granic strefy rozwo-

jowej, wynikającej z nowych rozwiązań komunikacyjnych 

w tym rejonie, tj. zaprojektowania nowej drogi gminnej od 

budowanego skrzyżowania na obwodnicy drogi wojewódz-

kiej nr 423 do drogi obsługującej istniejące tereny zabudo-

wy produkcyjnej. W ramach korekty przeznaczono pod 

zabudowę tereny przy projektowanej drodze gminnej a 

zrezygnowano z zabudowy terenów położonych bezpośre-

dnio przy obwodnicy, ze względu na wymóg ograniczania 

zjazdów z drogi klasy G, oraz z terenów, dla obsługi 

których trzeba by budować nowe drogi (tereny nr 14).     

Rezygnacja z terenów przeznaczonych pod zabudowę 

5 Kamień Śląski 11,5 Zrezygnowano z przeznaczenia terenu gruntów rolnych 

pod zabudowę mieszkaniową ze względu na brak potrzeb 

i brak możliwości finansowania przez gminę wykonania 

sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, 

służących realizacji zadań własnych. 

8 Gogolin 13,0 Zrezygnowano z rekreacyjno-sportowego przeznaczenia 

terenu byłego ukopu, ze względu na zalesieniu tego 

terenu w ramach rekultywacji.  

9 Kamień Śląski 1,5 Zrezygnowano z przeznaczenia części nieużytku (wyro-

biska poeksploatacyjnego) pod zabudowę produkcyjno-

usługową, ze względu na walory przyrodnicze tego terenu 

(proponowany użytek ekologiczny).  

10 Kamień Śląski 34,1 Zrezygnowano z przeznaczenia terenu gruntów rolnych 

pod zabudowę produkcyjno-usługową, ze względu na 

brak potrzeb i brak możliwości finansowania przez gminę 

wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 

technicznej, służących realizacji zadań własnych. 

11 Górażdże 13,5 Zrezygnowano z przeznaczenia terenu nieużytków po-

eksploatacyjnych pod zabudowę produkcyjno-usługową 

(rozbudowę istniejącego zakładu wapienniczego), ze 

względu na brak potrzeb.  

12 Górażdże 2,8 Zrezygnowano z przeznaczenia terenu gruntów rolnych 

pod zabudowę produkcyjno-usługową, ze względu na 

brak potrzeb i brak możliwości finansowania przez gminę 

wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 

technicznej, służących realizacji zadań własnych. 

13 Gogolin 10,5 Zrezygnowano z przeznaczenia terenów gruntów rolnych 

pod zabudowę produkcyjno-usługową, ze względu na 

walory przyrodnicze i brak potrzeb (pozostała część).  

14 Gogolin 62,24 Zrezygnowano z przeznaczenia terenów gruntów rolnych 

pod zabudowę produkcyjno-usługową w ramach korekty 

granic strefy rozwojowej, opisanej w poz. 3. 

15 Gogolin-

Dąbrówka 

32,8 Zrezygnowano z przeznaczenia terenów gruntów rolnych 

pod zabudowę produkcyjno-usługową, ze względu na 

brak potrzeb oraz prawne wymogi ochrony terenu 

przewidzianego pod budowę ogrodu botanicznego.   
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16 Dąbrówka 4,1 Zrezygnowano z przeznaczenia terenów gruntów rolnych 

pod zabudowę produkcyjno-usługową, ze względu na 

brak potrzeb i brak możliwości finansowania przez gminę 

wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 

technicznej, służących realizacji zadań własnych. 

17 Obrowiec 27,9 

18 Dąbrówka 179,1 Zrezygnowano z dopuszczenia elektrowni fotowoltaicz-

nych ze względu na wymóg ochrony walorów krajo-

brazowych i planowane powiększenie Parku Krajobrazo-

wego „Góra Św. Anny”.   

19 Dąbrówka 1,4 Zrezygnowano z przeznaczenia terenów gruntów rolnych 

pod zabudowę usługową, ze względu na brak potrzeb. 

Zmiany rodzaju planowanej zabudowy  

4 Zakrzów 28,9 Zmieniono rodzaj planowanej na gruntach rolnych zabu-

dowy z usługowej na produkcyjno-usługową, z możli-

wośćcią lokalizacji na części terenu urządzeń wytwarza-

jących energię z energii słonecznej o mocy przekracza-

jącej 100 kW.  

6 Zakrzów 7,5 Zmiana polega na rezygnacji z przeznaczenia terenu 

gruntów rolnych pod zabudowę usługową i umożliwieniu 

na tym terenie lokalizacji urządzeń wytwarzających ener-

gię z energii słonecznej o mocy przekraczającej 100 kW 

(złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy). 

7 12,8 

Poza wyżej wykazanymi zmianami planuje się: 

 wydzielenie – jako strefy działalności gospodarczej usługowej - Zespołu Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowego Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim wraz z fragmentem 

należącego do niego terenu niezabudowanego; w obecnym studium są to odpowiednio: 

teren zabudowy towarzyszącej w strefie zieleni i teren zabudowy mieszkaniowej 

mieszanej z działalnością gospodarczą w strefie mieszkaniowej, zatem faktycznie jest to 

zmiana formalna, ponieważ w świetle ustaleń obowiązującego studium na wydzielonych 

terenach możliwa jest usługowa działalność gospodarcza; 

 dwie zmiany dot. dróg: (1) zmianę funkcji i - w konsekwencji - kategorii i klasy 

planowanej w dotychczasowym studium obwodnicy północnej miasta Gogolina w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 409 na gminną drogę klasy L, zapewniającą dojazd do terenu 

inwestycyjnego III.1A (tzw. „Dzioły”) z drogi nr 409 bez konieczności przejazdu przez 

obszar osadniczy miasta Gogolina; (2) budowę nowego odcinka drogi gminnej klasy L, od 

projektowanego skrzyżowania budowanej aktualnie obwodnicy drogi nr 423 do ulicy 

Waltera Hengsta w Gogolinie, po trasie istniejącej drogi dojazdowej do gruntów rolnych; 

 dopuszczenie małych instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną            

o mocy przekraczającej 100 kW w strefach: działalności gospodarczej, rozwojowych          

i przemysłowych produkcyjnych, oraz dopuszczenie małych instalacji wiatrowych o mocy 

do 100 kW na terenach zakładów przemysłowych w strefach przemysłowych 

produkcyjnych.  

Nowym elementem w projekcie drugiej edycji studium jest też elektrociepłownia na gaz 

rolniczy o mocy powyżej 100 kW zlokalizowana w Zakrzowie, dla której wydana została 

decyzja o warunkach zabudowy.  
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3. Stan środowiska oraz potencjalne zmiany stanu środowiska w 

przypadku braku realizacji projektu studium 

3.1. Stan środowiska przyrodniczego 

3.1.1.   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) oraz 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%. 

Na obszarze gminy nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych 

3.1.2. Wody powierzchniowe 

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. Główne cieki w gminie to Odra, stanowiąca jej zachodnią granicę, oraz 

dwa bezpośrednie dopływy Odry: Kanał Abisynia i Sonia.  

Ocenę stanu wód przeprowadza się dla jednolitych części wód, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych. Obszar gminy Gogolin położony jest w granicach 7 jednolitych części wód 

powierzchniowych rzecznych (JCWPrz). Zgodnie z informacjami zawartymi w 

zaktualizowanym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (PGW) tylko 

na obszarze jednej z siedmiu JCWPrz stan wód oceniono jako dobry, stan pozostałych sześciu 

JCWPrz oceniono jako zły. Z analizy wyników badań prowadzonych przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

Województwa Opolskiego wynika, że w 2017 r. na obszarze JCWPrz PLRW60002111799 

Odra od Osobłogi do Małej Panwi oraz JCWPrz PLRW60001911759 Odra od Kanału 
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Gliwickiego do Osobłogi w dalszym ciągu utrzymuje się zły stan wód.
2
 Dla pozostałych 

JCWPrz, z uwagi na brak aktualnych badań monitoringowych, przyjmuje się ocenę i cel 

środowiskowy, wynikające z PGW dla Odry.   

Wg map zagrożenia powodziowego, na obszarze gminy Gogolin występują obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią, tj. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi wynosi raz na 100 lat (Q1%), oraz obszary, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi wynosi raz na 10 lat (Q 10%). Obszary te znajdują się w obrębach: 

Chorula, Malnia, Odrowąż i Obrowiec. W Malni i w Odrowążu obejmują one wyłącznie 

grunty rolne niezabudowane. W Obrowcu obejmują grunty rolne, w tym grunty położone w 

obrębie polderu Obrowiec, na których znajduje się rozproszona zabudowa zagrodowa.            

W Choruli na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, poza niezabudowanymi gruntami 

rolnymi, znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, obiekty firmy 

„Gospodarstwo Rolne Chorula”, port rzeczny, zabytkowy park oraz boisko gminne.               

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula tereny 

niezabudowane położone pomiędzy istniejącą zabudową przeznaczone są pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. We wszystkich wyżej wymienionych obrębach oraz                  

w południowej części miasta Gogolina, występują też obszary, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%).         

W projekcie studium nie planuje się zmian przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w stosunku do ustaleń 

obecnie obowiązującego studium i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

3.1.3. Budowa geologiczna, kopaliny 

W ujęciu geologicznym obszar gminy położony jest na północno – zachodnim skłonie 

antyklinorium śląsko – krakowskiego, które ku północnemu zachodowi przechodzi w 

monoklinę przedsudecką. Obydwie te jednostki zbudowane są ze sfałdowanych utworów 

paleozoiku oraz poasturyjskiej pokrywy platformowej. W budowie geologicznej obszaru 

opracowania wyróżnia się cztery piętra strukturalne: karbońskie piętro strukturalne 

reprezentowane jest przez utwory karbonu dolnego w facji kulmu śląsko-morawskiego, 

wykształconego jako piaskowce, szarogłazy, ciemnoszare łupki i zlepieńce. Bezpośrednio na 

fałdowej strukturze waryscyjskie zalega pokrywa platformowa złożona z szeregu młodszych 

pięter strukturalnych, zapadających ku północy. Jej podstawę stanowią utwory czerwonego 

spągowca wykształcone jako piaskowce, podrzędnie zlepieńce. Piętro strukturalne 

młodokimeryjskie reprezentuje strefę fałdową triasu górnośląskiego. Utwory je budujące 

wykazują monoklinalne zapadanie utworów ku północy 1-6 stopni. Rozpoczynają je osady 

pstrego piaskowca: dolny wykształcony jako wapienie i dolomity retu z gipsami i wapień 

jamisty ze skamieniałością przewodnią Myophoria Costata Zenk o łącznej miąższości 85 m. 

Trias dolny w facji ilastej odsłania się na południe od miejscowości Zakrzów. Na utworach 

retu występują osady dolnego wapienia muszlowego w facji wapienno-ilastej i wapiennej. 

                                                 
2 Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2018/Ocena_opisowa_2017_woj.opolskie.pdf 

 

http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2018/Ocena_opisowa_2017_woj.opolskie.pdf


 17 

Podział stratygraficzny wapienia muszlowego oparty jest głównie na zróżnicowaniu 

litologicznym osadów. Wydziela się w obrębie obszaru opracowania warstwy /od 

najstarszych do najmłodszych/: gogolińskie, górażdżańskie, terebratulowe, karchowickie, 

diploporowe. W strefie stropowej odsłaniającej się na powierzchni wapienie te przechodzą 

warstwę zwietrzeliny gliniastej KWg a następnie rumoszu gliniastego KRg o łącznej 

miąższości od 1 do 10m. Na omawianym obszarze poza obszarami wychodni wapieni i 

dolinami rzecznymi zalega na nich warstwa piasków i żwirów plejstoceńskich o miąższości 

przeciętnej 1 – 1,5m, lokalnie 5m. W obrębie piasków występuje kilka izolowanych płatów 

glin zwałowych o miąższości do 3m. Jest to efekt zasypania starszych form morfologicznych 

utworami czwartorzędowymi. W południowo-zachodniej i zachodniej części obszaru 

opracowania występują osady holoceńskie. Są to generalnie piaski rzeczne i mady doliny 

Odry oraz żwiry, piaski, piaski próchniczne i namuły pod nakładem torfów niskich zlewni 

cieku Abisynia. Najmłodsze - holoceńskie osady występują także w postaci piasków 

eolicznych w wydmach w rejonie Górażdży i Zakrzowa.  

Na obszarze gminy występują tereny zdegradowane pod względem budowlanym przez 

procesy naturalne (procesy krasowe, młode osady zastoiskowe) oraz procesy antropogeniczne 

(przez powierzchniową eksploatację kopalin, występowanie składowisk mineralnych - 

nasypów niebudowlanych o miąższości >1,5m). Poza tymi terenami podłoże budowlane 

generalnie spełnia wymagania dla posadowienia obiektów budowlanych bez zastrzeżeń.     

W granicach gminy Gogolin występują trzy udokumentowane złoża surowców 

węglanowych – „Górażdże”, „Tarnów Opolski” i „Tarnów Opolski – Wschód”.  Złoża te 

należą do największych i najbardziej wartościowych w kraju. Złoże wapieni triasowych 

„Górażdże” położone jest na gruntach wsi Górażdże i Kamionek, złoże wapieni triasowych 

„Tarnów Opolski” położone jest niemal w całości na gruntach wsi Kamień Śląski, natomiast 

złoże „Tarnów Opolski – Wschód” znajduje się częściowo na gruntach wsi Kamień Śląski,  

pozostała, znacznie większa część, znajduje się w granicach gminy Izbicko. Dla złóż tych 

ustanowione są tereny górnicze. Poza wymienionymi złożami w granicach gminy Gogolin 

znajduje się złoże kamieni drogowych „Chorula” w Choruli oraz fragment złoża kruszywa 

naturalnego „Krępna” w Obrowcu. Złoża te nie mają przyznanej koncesji na wydobywania 

kopalin, nie mają więc też wyznaczonych obszarów i terenów górniczych. Złoże „Chorula” 

jest w dużej części wyeksploatowane. Jego eksploatacja została zaniechana wiele lat temu; 

obecnie jest to teren prywatny, właściciel nie jest zainteresowany wydobywaniem kopaliny      

i zamierza wystąpić o zdjęcie złoża z bilansu zasobów krajowych. Złoże „Krępna” nie było do 

tej pory eksploatowane. W projekcie studium nie planuje się zmian przeznaczenia i sposobu 

zagospodarowania terenów położonych w granicach udokumentowanych złóż w stosunku do 

ustaleń obecnie obowiązującego studium i obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

3.1.4. Wody podziemne 

Gmina Gogolin położona jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP) nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie”, a jej północna część na obszarze 

GZWP 333 „Zbiornik Opole – Zawadzkie” (red. A. S. Kleczkowski, 1990, AGH, Kraków). 

GZWP nr 335 gromadzi wodę w trasowych utworach szczelinowo-porowych natomiast 
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GZWP nr 333 gromadzi wodę w triasowych utworach szczelinowo-krasowych. Dodatkowo 

południowy kraniec gminy Gogolin (rejon Obrowca) położony jest w zasięgu 

trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka GZWP 

332. Dla omawianych zbiorników triasowych nie ustanowiono obszarów ochronnych, nie są 

więc one objęte ochroną prawną.  

Zgodnie z nowym podziałem Polski na lata 2016 – 2021 obszar gminy Gogolin położony jest 

w granicach 2 jednolitych części wód podziemnych: JCWPd 110 i JCWPd 127). (Do roku 

2015 obszar gminy znajdował się w granicach JCWPd 116). Na obszarze gminy znajduje się 

jeden punkt monitoringu operacyjnego położony w Gogolinie (nr 2656). Według oceny 

jakości wód podziemnych za rok 2017 wody w tym punkcie miały II klasę jakości (wody 

dobrej jakości)
3
.  

Na obszarze gminy wody podziemne ujmowane są w kilku miejscach na potrzeby 

wodociągów komunalnych, zakładowych i prywatnych. Żadne z ujęć nie ma wyznaczonego 

terenu ochrony pośredniej.  

3.1.5. Gleby 

Na obszarze gminy Gogolin dominują gleby brunatne, wytworzone z piasków 

słabogliniastych i piasków gliniastych pochodzenia wodno – lodowcowego. Poza nimi 

występują tu: gleby bielicowe i pseudobielicowe wytworzone na utworach pyłowych                

i piaszczystych, rędziny węglanowe powstałe na podłożu wapieni triasowych, mady rzeczne, 

które powstały z utworów pochodzenia aluwialnego i aluwialno-deluwialnego wzdłuż dolin 

rzecznych w obrębie terasy zalewowej, gleby płowe wytworzone na utworach 

średnioprzepuszczalnych (piaski słabo gliniaste) w wyniku procesu wymywania przez wodę 

opadową z gleby węglanów, oraz czarne ziemie zdegradowane – powstały z 

późnoplejstoceńskich i holoceńskich piasków gliniastych, glin, iłów lub pyłów różnego 

pochodzenia, często zasobnych w węglan wapnia.  

Pod względem bonitacji wśród gleb ornych na obszarze gminy dominują gleby najsłabsze i 

słabe (V i VI klasa), które łącznie zajmują ok. 65 % powierzchni gruntów ornych. Na 

trwałych użytkach zielonych (łąkach, pastwiskach) dominują gleby średniej i słabej jakości 

(IV i V klasa), które zajmują ok. 78 % powierzchni tych użytków. W gminie nie występują 

gleby I klasy bonitacyjnej. 

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). Odczyn gleb na terenie gminy Gogolin jest zróżnicowany i najczęściej 

kształtuje się na poziomie lekko kwaśnego i obojętnego. Blisko połowa przebadanej 

powierzchni wykazuje brak potrzeb wapnowania. Dotychczas nie prowadzono jednak badań 

zawartości metali ciążkich i innych związków szkodliwych dla środowiska glebowego. 

3.1.6. Walory florystyczne 

Na obszarze gminy dominują zbiorowiska ruderalne i segetalne związane z obszarami 

największych przekształceń, tj. zabudowy i rolnictwa. Biocenozy leśne, zadrzewieniowe, 

łąkowe i wodne zajmują mniejsze powierzchnie. Wyróżnić tu należy cenne przyrodniczo 

                                                 
3 Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2018/podziemne_2017.pdf 
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niewielkie fragmenty buczyn w okolicy Górażdży, łąk w okolicy Obrowca i muraw w okolicy 

lotniska w Kamieniu Śląskim.  

Zbiorowiska roślinne 

Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami na obszarze gminy są zespoły roślinne użytków 

rolnych, zarówno upraw zbożowych jak i okopowych. Dominującymi zbiorowiskami upraw 

polnych są pospolite zespoły z rzędu Polygono-Chenopodietalia. Użytki zielone w postaci łąk 

i pastwisk również zagospodarowane są intensywnie i pozbawione istotnych walorów 

przyrodniczych. Ich skład florystyczny jest ubogi i wykazujący cechy degeneracji fitocenoz.  

Zbiorowiska roślin wodnych wykształcają się najczęściej w żyznych wodach niewielkich 

zbiorników wodnych (starorzecza, zbiorniki w spągach kamieniołomów, glinianki), a także w 

rowach. Zdecydowana większość wód powierzchniowych ma charakter eutroficzny lub 

mezotroficzny. 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. 

Należy jednak stwierdzić, że fitocenozy wodne na obszarze gminy są słabo wykształcone. Nie 

stwierdzono na obrzeżach wód płatów roślinności namułkowej, które z reguły są interesujące 

pod względem florystycznym. Jest to między innymi dowód na antropogeniczny charakter 

tych siedlisk. 

Otoczenie zbiorników wodnych i cieków stanowią najczęściej zbiorowiska szuwarowe 

budowane przez trzcinę pospolitą, pałki, manny, kosaćce, sitowie i turzyce oraz inne gatunki. 

Wśród szuwarów właściwych do najczęściej występujących i najbardziej rozpoznawalnych 

należy szuwar trzciny pospolitej, oczeretu jeziornego, skrzypu bagiennego, ponikła błotnego 

oraz pałki szerokolistnej. Na terenie wyrobiska w Górażdżach stwierdzono także niski szuwar 

oczeretu Tabernaemontana (Scirpetum tabenaemontani). Zbiorowiska szuwarowe występują 

głownie w dolinach niewielkich cieków oraz w lokalnych obniżeniach terenu. Są 

wykształcone najczęściej kadłubowo, bez najrzadszych gatunków charakterystycznych. 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 należą zespoły kosaćca żółtego zajmującego strefy przybrzeżne małych 

zbiorników a także rowy i wilgotne obniżenia terenu na całym obszarze, turzycy brzegowej 

rozwijającej się najczęściej wzdłuż cieków, turzycy błotnej występującej pospolicie w 

różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także turzycy dzióbkowatej (Caricetum 

rostratae), zaostrzonej (Caricetum gracilis), pęcherzykowatej (Caricetum vesicariae) i 

sztywnej (Carex elata All.).  

Fragmenty muraw kserotermicznych są obecnie rzadkie na obszarze gminy i zajmują 

stanowiska marginalne na stokach i szerokich miedzach o południowej wystawie, w 

szczególności na otwartych terenach północnej części omawianego obszaru. Najlepiej 

wykształcone płaty muraw kserotermicznych odnotowano na krawędziach kamieniołomu w 

Kamieniu Śląskim, na nieużytkach koło lotniska w Kamieniu Śląskim oraz przy magazynie 

materiałów wybuchowych Kopalni Tarnów Opolski na północ od Kamienia Śląskiego (na 

pograniczu gminy Gogolin i gminy Tarnów Opolski). Interesujący płat murawy 
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kserotermicznej występuje także na obrzeżach nieczynnego kamieniołomu w Choruli. Pod 

względem fitosocjologicznym odnotowane płaty można zaliczyć do zdegenerowanych 

zespołów Thalictro-Salvietum pratensis i Origano-Brachypodietum. Mają one 

charakterystyczną, trawiasto-kępkową strukturę. Najczęstszymi dominantami florystycznymi 

w płatach muraw kserotermicznych są kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum), 

ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria), szałwia okółkowa (Salvia 

verticillata), rzadziej rajgras zwyczajny (Arrhenatherum elatius) i kostrzewa owcza (Fesuca 

ovina). W roku 2012 na terenie kamieniołomu w Górażdżach odkryto bardzo interesujący, 

występujący tu na jedynym stanowisku w Polsce zespół muraw z dominacją pępawy 

makolistnej i marchwi pospolitej Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae. Jest to 

zbiorowisko o południowym zasięgu występowania, typowe dla najcieplejszych obszarów 

kraju. 

Udział łąk w ogólnej strukturze użytkowania gruntów nie jest znaczący i nie dominuje w 

krajobrazie, tym bardziej więc powinien zostać otoczony szczególną troską o stan i 

zachowanie. Trzeba jednak dodać, że zespoły łąkowe, są bardzo ubogie i zajmują niewielkie 

powierzchnie w obniżeniach terenu, najczęściej wzdłuż cieków wodnych, np. w okolicy 

Obrowca i na północ od Kamienia Śląskiego. Najczęściej są intensywnie użytkowane.  

Stosunkowo pospolitszymi zbiorowiskami są tzw. zespoły dywanowe porastające miejsca 

intensywnie wydeptywane, w tym nawet szczeliny chodników. Budują je pospolite rośliny 

odporne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak babka większa (Plantago major L.), rumianek 

bezpromieniowy (Matricaria discoidea DC.), życica trwała (Lolium perenne L.), sit chudy 

(Juncus tenuis), wiechlina roczna (Poa annua L.) czy rdest ptasi (Polygonum aviculare L.). 

Zbiorowiska te wyraźnie dominują na obszarach zabudowanych miasta.  

Na zasobnych w azot wilgotnych glebach w dolinach rzek i wilgotnych nieckach,  

w miejscach okresowo zalewanych rozwijają się murawy zalewowe z charakterystycznym 

pięciornikiem gęsim (Potentilla anserina L.) i rozłogowym  (Potentilla reptans L.), sitem 

sinym i ścieśnionym, tojeścią rozesłaną (Lysimachia nummularia L.), miętami, szczawiem 

kędzierzawym (Rumex crispus L.) oraz żółto kwitnącymi rzepichami. Najbogatszymi 

gatunkowo, a zarazem najszybciej znikającymi z krajobrazu regionu typami łąk są łąki 

wilgotne. Ich dokładna ocena i analiza rozmieszczenia nie jest możliwa w związku z brakiem 

danych z okresu wegetacyjnego, ale mając na uwadze uwarunkowania siedliskowe można 

stwierdzić, że tego typu bogatsze fitocenozy nie mają na obszarze gminy większego 

znaczenia. Być może niewielkie fragmenty ziołorośli z dominacją wiązówki błotnej 

występują w dolinach mniejszych cieków wodnych. 

Nienawożone fragmenty trzęślicowych łąk zmiennowilgotnych koszone jeden raz w roku, z 

dużym prawdopodobieństwem nie występują już na terenie opracowania. Ostatnim płatem 

notowanym na terenie gminy była łąka w Obrowcu i na zachód od stacji kolejowej Jasiona, 

która uległa znacznemu przekształceniu i obecnie jest nieklasyfikowalna. W opracowaniu 

ekofizjograficznym wykazano jedynie płat siedlisk 6410 na zachód od Jasionej, który 

wymaga dokładnej weryfikacji w sezonie wegetacyjnym. Ostanie obserwacje tego terenu 

wskazują, że mamy w tym przypadku do czynienia z mozaiką łąk bagiennych i szuwarów. 

Łąki ostrożeniowe są skrajnie rzadkie, znane z okolic Obrowca i Jasionej, a także  
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z Gogolina. W lokalnych zagłębieniach kompleksów łąkowych, na zabagnionych glebach 

glejowych występuje nieco częściej zespół sitowia leśnego. W wyższych położeniach, na 

świeżych siedliskach dominują łąki grądowe z najbardziej pospolitym ich reprezentantem – 

łąką owsicową. Nie stwierdzono występowania dobrze wykształconych zbiorowisk pastwisk.  

W strefie kontaktowej różnych typów biocenoz leśnych i zadrzewieniowych wykształcają się 

zbiorowiska okrajkowe. W ich skład wchodzą światłolubne gatunki takie jak rzepik 

pospolity czy gorysz siny. Zbiorowiska te rozpowszechnione są na całym obszarze 

opracowania  

z wyjątkiem terenów zabudowanych, przy czym dobrze rozwijają się w rozczłonkowanych 

kompleksach leśnych i nad wodami.  

Ekosystemy leśne to potencjalnie podstawowe naturalne zbiorowiska roślinne dla obszaru 

Wschodniej Opolszczyzny. Ekosystemy zbiorowisk leśnych cechują się wysokim stopniem 

różnorodności biologicznej, skomplikowaną siecią zależności międzygatunkowych i przez to 

wysokimi walorami poznawczymi, ochronnymi i estetycznymi. Wartości użytkowe 

drzewostanów stały się przyczyną ich gospodarczej, często rabunkowej eksploatacji i dlatego 

niektóre zbiorowiska leśne należą dziś do zanikających. Dotyczy to głównie lasów łęgowych 

rosnących na tarasach nadrzecznych.  

Na obszarze gminy nie zarejestrowano typowych zbiorowisk łęgowych związanych z 

ciekami. Jedynie na północ od Gogolina stwierdzono niewielki fragment lasu łęgowego z 

dużym udziałem jesionu (Fraxinus excelsior) i olszy czarnej (Alnus glutionsa). Runo jest 

zdominowane przez pokrzywę (Urtica dioica), niecierpka pospolitego (Impatiens noli-

tangere) i czartawę (Circaea lutetiana). Bujna jest warstwa krzewów z dominująca 

czeremchą pospolitą (Padus avium). 

Stosunkowo niewielką powierzchnię na obszarze gminy zajmują kwaśne dąbrowy niżowe. 

Obecnie trudno je sklasyfikować ze względu na znaczny stopień przekształcenia. 

Prawdopodobnie należały do zespołu Calamgrostio arundinaceae-Quercetum. Niewielkie 

płaty zespołu zajmują w rozproszeniu stanowiska w okolicach Górażdży i Kamienia 

Śląskiego. 

Grądy porastające żyźniejsze obszary niżu są bardziej pospolite, ale także bardzo mocno 

zsynantropizowane. Przykładem dobrze wykształconych grądów mogą być zalesienia w 

części obszaru górniczego na północny – wschód od Górażdży. Występują tu zbiorowiska 

grądowe o cechach fitocenoz naturalnych (np. w rezerwacie Kamień Śląski). Są to dojrzałe, 

zróżnicowane drzewostany o strukturze pionowej w pełni wykształconej i nie zaburzonej 

kompozycji gatunkowej. Na pozostałych obszarach grądów, w efekcie wieloletniej 

gospodarki obecne biocenozy leśne są ubogie i przejawiają cechy degeneracji. W ich runie 

licznie występują różne gatunki jeżyn (Rubus sp.) oraz niecierpki (Impatiens sp.), szczególnie 

bujnie rozwijające się w partiach nadmiernie prześwietlonych. Niewielkie płaty grądów 

odnotowano także na wschód od Obrowca. 

W rejonie Jasionej (na zachód od stacji PKP) odnotowano niewielki fragment olsu 

porzeczkowego (Ribo nigri-Alnetum). Płat jest dość dobrze wykształcony z dominacją olszy 

w warstwie drzew i kępkową strukturą runa z istotnym udziałem roślin szuwarowych. 
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Udział buczyn, zgodnie z rozkładem roślinności potencjalnej powinien być znaczący. 

Jednakże w rzeczywistości powierzchnia buczyn jest znacznie mniejsza, co wynika z 

charakteru obszaru gminy, tj. dominującej funkcji przemysłowej, mieszkaniowej i rolniczej. 

Najlepiej wykształcone fragmenty drzewostanu tego typu o charakterze żyznej buczyny 

niżowej Galio odorati-Fagetum zarejestrowano w obszarze pomiędzy Kamieniem Śląskim a 

Górażdżami oraz na zachodnich stokach Góry Szpica. Szczególnie dobrze wykształcone 

siedlisko żyznej buczyny niżowej (9130-1) znajduje się na terenie rezerwatu „Kamień 

Śląski”. W rejonie rezerwatu występują również miejscami nierozpoznane szczegółowo płaty 

buczyny storczykowej Cephalanthero-Fagenion. Prawdopodobnie siedlisko buczyny 

storczykowej Cephalanthero-Fagenion, występuje w mozaice z siedliskiem niżowej buczyny 

żyznej. Rozstrzygającym wskaźnikiem siedliska jest nadzwyczajne nagromadzenie 

storczyków takich jak żłobik koralowy (Corallorhiza trifida Chatelain), buławniki, 

kruszczyki i gnieźniki. Runo jest tu wzorcowo wykształcone, bujne, co jest cechą 

charakterystyczną obu typów buczyn. W związku z tym, że obszar ten jest przeznaczony do 

dalszej eksploatacji i realizowany będzie na nim program translokacji wartości 

florystycznych, siedlisko wymaga dalszego rozpoznania.   

Lasom towarzyszą, często rozpowszechnione niemal na całym obszarze gminy, zespoły 

zadrzewieniowe budowane przez takie gatunki drzew i krzewów jak tarnina, głogi, brzoza, 

jarzębina, ligustr. Bardzo ważne pod względem biocenotycznym są zadrzewienia w północnej 

i północno-zachodniej części gminy z udziałem buka, które znakomicie uzupełniają siedliska 

w krajobrazie rolniczym i stanowią dominantę krajobrazową na granicy Wyżyny Śląskiej. 

Należy zwrócić uwagę na potrzebę tworzenia zadrzewień śródpolnych, które zostały mocno 

zniszczone, szczególnie w południowej części omawianego obszaru, a powinny stanowić 

funkcję łącznikową pomiędzy bardziej stabilnymi i lepiej wykształconymi ekosystemami 

Parku Krajobrazowego Góry św. Anny a doliną Odry oraz lasami otaczającymi aglomerację 

Kędzierzyna – Koźla.  

Siedliska chronione 

Na obszarze gminy stwierdzono występowanie dziewięciu siedlisk będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, które powinny podlegać ochronie w ramach sieci Natura 2000, 

wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty: 

 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 6210 

 Łąka zmiennowilgotna (Molinion) 6410 

 Łąka rajgrasowa (Arrhenatheretum elatioris) 6510 

 Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum) 9110 

 Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum) 9130 

 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

9170 

 Kwaśne dąbrowy (Calamgrostio arundinaceae-Quercetum) 9190 

 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae) 

91E0 

 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 91F0 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kwa%C5%9Bna_buczyna_ni%C5%BCowa&action=edit&redlink=1
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Siedliska leżące poza obszarami Natura 2000, podlegają ochronie na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 75 poz. 493 z późn. zm.). 

Chronione rośliny i  grzyby 

Na obszarze gminy stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin podlegających 

ochronie prawnej na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) : 

 

Tabela 3.         Gatunki roślin chronionych wykazane na obszarze miasta i gminy Gogolin 
L. 

p. 
Gatunek Obszar występowania** 

1 Bobrek trójlistkowy  (Menyanthes trifoliata) k/ Krapkowic-Otmętu 

2 Bułąwnik czerwony  (Cephalanthera rubra) Gogolin, m. Górażdżami a Kamieniem Śl., 

Miedziana,  

3 Bułąwnik mieczolistny   

(Cephalanthera longifolia) 

Kamień Śląski, na NW od Kamionka 

4 Buławnik wielkokwiatowy  

(Cephalanthera damasonium) 

Gogolin, Górażdżański Buchenwald, 

 k/Gogolina, Miedziana, k/Kamienia Śl., na NE od 

Górażdży, RP Kamień Śl. 

5 Centuria pospolita  (C. zwyczajna) 

Centaurium erythraea 

na SW od Kamienia Śląskiego, Kamień Śląski, na E 

od Górażdży, na N od Kamionki 

6 Cibora brunatna (Cyperus fucus) Gogolin 

7 Ciemiężyca zielona  Veratrum lobelianum  Obrowiec 

8 Dziewięćsił bezłodygowy  Carlina acaulis Gogolin, Kamień Śląski, Zakrzów, Chorula,  

9 Gnieźnik leśny Neottia nidus-avis m. Gogolinem a Górażdżami, na S od Miedzianej, 

Wolfsschlucht, RP Kamień Śląski, na NW od 

Kamionka 

10 Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata Kamień Śląski, na N od Kamionka 

11 Goździk pyszny  Dianthus superbus Bagno k/Gogolina, Obrowiec 

12 Grążel żółty (Nuphar lutea) Gogolin 

13 Grzebienie białe (Nymphaea alba) Gogolin 

14 Jarząb brekinia Sorbus torminalis Gogolin, Góra Szpica, Zakrzowska Góra, m. 

Kamieniem Śląskim a Otmicami, Kamień Śląski, m. 

Kamieniem Śląskim a Górażdżami 

15 Kruszczyk błotny  Epipactis palustris na NE od Krapkowice – Otmętu, Gogolin  

16 Kruszczyk drobnolistny Epipactis microphylla m Górażdżami a Kamieniem Śląskim 

17 Kruszczyk rdzawoczerwony  Epipactis atrorubens RP Kamień Śląski 

18 Kruszczyk szerokolistny  Epipactis helleborine Kamień Śląski, na N od Kamionki 

19 Kukułka krwista  Dactylorhiza incarnata Gogolin, Obrowiec,  

20 Kukułka szerokolistna  Dactylorhiza majalis źródlisko k/Gogolina, Zakrzów, Górażdże 

21 Listera jajowata  Listera ovata Kamień Śląski 

22 Listera sercowata (Listera cordata) Gogolin 

23 Miodownik melissowaty Melittis melissophyllum Zakrzowska Góra, Kamień Śląski, Górażdże (leśne 

wzgórze), k/RP Kamień Śląski 

24 Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) Gogolin 

25 Orlik pospolity  Aquilegia vulgaris Gogolin, na S od Miedzianej, Chorula, na E od 

Górażdży, m. Kamieniem Śląskim a Gogolinem, 

Kamień Śląski 

26 Pierwiosnek wyniosły  Primula elatior Zakrzów, Kamień Śląski, Chorula, Górażdże 

27 Podejźrzon księżycowy  Botrychium lunaria m Gogolinem a Dąbrówką, Zakrzowska Góra, 

Kamień Śląski, Obrowiec 

28 Podkolan biały  Platanthera bifolia Miedziana, Wolfsschlucht, k/Kamienia Śląskiego, 

k/Górażdży, RP Kamień Śląski, na NW od 

Kamionka 
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L. 

p. 
Gatunek Obszar występowania** 

29 Szafirek miękkolistny (Muscari comosum) Gogolin 

30 Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) Gogolin 

31 Zaraza czerwonawa  Orobanche lutea Gogolin, Kamień Śląski, Chorula, Kamionek,  

32 Zimowit jesienny  Colchicum autumnale Gogolin, Obrowiec  

33 Żłobik koralowy  Corallorhiza trifida Kamień Śląski, Górażdże, Kamionek 

* gatunki podlegające ścisłej ochronie wyróżniono grubą czcionką 

[źródło: Opracowanie ekofizjograficzne – podstawowe, EKOLOGIKA Pracownia analiz przestrzennych i 

środowiskowych, 2017 r.]   

Na obszarze gminy Gogolin nie odnotowano gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową 

z mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).  

3.1.7. Walory faunistyczne 

Pod względem walorów faunistycznych obszar gminy jest zróżnicowany. Obok 

zwierząt pospolitych można tu spotkać wiele gatunków chronionych oraz rzadkich skali kraju. 

Bezkręgowce 

Największą odkrytą wartość entomofauny gminy Gogolin mają dwa gatunki: Modliszka 

zwyczajna (Mantis religiosa), której zidentyfikowane siedliska znajdują się w nieczynnym 

kamieniołomie na północny – wschód od Gogolina, i Czerwończyk nieparek (Lycaena 

dispar), którego populacja podlega szczególnej ochronie w ostoi Natura 2000 „Kamień 

Śląski”.  

Brak jest aktualnych doniesień o konkretnych stanowiskach innych gatunków chronionych 

owadów, czy mięczaków, z obszaru gminy, niemniej, obecność różnorodnych atrakcyjnych 

dla bezkręgowców siedlisk, pozwala zidentyfikować najważniejsze rzadkie i chronione 

gatunki najprawdopodobniej występujące w gminie Gogolin. Rzeka Odra w rejonie ujścia 

Osobłogi jest siedliskiem ważki gadziogłówki żółtonogiej (Gomphus flavipes). 

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy z lat 90 – tych XX wieku podaje z terenu gminy również 

chronioną żagnicę zieloną (Aeshna viridis. Tereny podmokłe, łąki w rejonie Zakrzowa i 

Obrowca oraz zarastające starorzecza mogą być miejscem występowania chronionych 

bezkręgowców, takich jak ślimaki poczwarówki. Na całym obszarze gminy występuje w 

rozproszeniu, objęty częściową ochroną gatunkową - ślimak winniczek (Helix pomatia).         

W obrębie kamieniołomów oraz na południowych stokach i wierzchołkach wzniesień              

w latach 90 – tych XX wieku wykazano występowanie rzadkich motyli: modraszka malczyka 

(Cupido minimus), modraszka argusa (Plebejus argus), modraszka korydona (P. coridon), 

dostojkę dia (Boloria dia) i powszelateka brunateka (Erynnis tages). W obrębie zadrzewień 

terenów zabudowanych nie można wykluczyć obecności pojedynczych rzadkich i 

chronionych owadów związanych z drzewami np. pachnicy dębowej (Osmoderma eremita).  

Ryby  

W Odrze w rozproszeniu, najczęściej na odcinku płynącym przez obszar Natura 2000 

„Żywocickie Łęgi”, spotykany jest chroniony śliz Barbatula barbatula. 

Płazy 

Na obszarze gminy Gogolin stwierdzono występowanie ośmiu gatunków: 
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 Żaby zielone (Pelophylax esculentus complex)  

 Żaby brunatne (Rana sp.)  

 Ropucha szara (Bufo bufo)  

 Ropucha zielona (Bufotes viridis)  

 Rzekotka drzewna (Hyla arborea)  

 Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris)  

 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)  

 Kumak nizinny (Bombina bombina) – 

Gady 

Lista gatunków gadów o potwierdzonym występowaniu w okolicach Gogolina obejmuje 

sześć pozycji  jaszczurek i węży: 

 jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)  

 jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara  

 padalec zwyczajny (Anguis fragilis)  

 gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 

 żmija zygzakowata (Vipera berus)  

 zaskroniec (Natrix natrix).  

Ptaki 

 Ptaki leśne  

Na obszarze gminy najprawdopodobniej występuje pięć gatunków dzięciołów: 

 dzięcioł mały (Dendrocopos minor) – związany głównie z nadrzecznymi łęgami; 

 dzięcioł średni (Dendrocopos medius) – preferujący lasy dębowe oraz stare olsy; 

 dzięcioł duży (Dendrocopos major) – najbardziej elastyczny ekologicznie gatunek 

dzięcioła, występuje we wszystkich siedliskach leśnych; 

 dzięcioł zielony (Picus viridis) – preferuje lasy łęgowe oraz zadrzewienia śródpolne; 

 dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) – gatunek występujący na terenie lasów liściastych  

o zróżnicowanej strukturze i dużym udziałem martwego drewna, w tym również 

sąsiadujących z terenami otwartymi, gdzie żeruje; 

 dzięcioł czarny (Dryocopus martius) – preferuje zwarte kompleksy leśne z dużym 

udziałem starodrzewi, największy rodzimy dzięcioł, jako jedyny wykuwa dziuple 

dostępne później dla szeregu innych rzadkich ptaków lęgowych (np. siniaka, włochatki i 

nurogęsi). 

Wszystkie gatunki dzięciołów objęte są ścisłą ochroną gatunkową. 

Spośród kilkudziesięciu innych gatunków ptaków leśnych, które można spotkać w lasach 

gminy Gogolin, na uwagę zasługują: gołąb siniak (Columba oenas), muchołówka białoszyja 

(Ficedula albicollis, sowa puszczyk (Strix aluco) i dzienny drapieżnik (Accipiter gentilis).  

 Ptaki krajobrazu rolniczego  

Najcenniejszymi ptakami terenów rolniczych występujących w granicach gminy Gogolin są: 

 bocian biały (Ciconia ciconia)  

 ortolan (Emberiza hortulana)  

 jarzębatka (Curruca nisoria) 
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 gąsiorek (Lanius collurio)  

 derkacz (Crex crex) 

 srokosz (Lanius excubitor)  

 pustułka (Lanius excubitor) 

Wszystkie wymienione wyżej gatunki objęte są ścisłą ochroną gatunkową. 

 Ptaki siedlisk wodno-błotnych  

Ze względu na relatywnie niewiele siedlisk lęgowych różnorodność tych ptaków ogranicza się 

do gatunków najpospolitszych takich jak kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos), łyska 

(Fulica atra) i trzciniak (Acrocephalus arundinaceus). Bardziej odosobnione i zarośnięte 

zbiorniki mogą być lęgowiskiem rzadszych gatunków np. bąka zwyczajnego (Botaurus 

stellaris) i wodnych chruścieli. Na odcinku Odry przepływającym wzdłuż granicy gminy 

Gogolin można obserwować wiosną i jesienią, a w szczególności w zimie, duże stada ptaków 

blaszkodziobych oraz perkozy i czaple.  

 Ptaki terenów górniczych  

Obejmują gatunki związane z otwartymi, inicjalnymi ekosystemami, powstającymi w miejscu 

wydobycia surowca wapiennego. W takim ujęciu na szczególną uwagę zasługują cztery 

gatunki: 

 białorzytka zwyczajna (Oenanthe oenathe)  

 pokląskwa (Saxicola ruberta)  

 sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)  

 świergotek polny (Anthus campestris)  

Ssaki 

Lista gatunkowa i rozmieszczenie ssaków, występujących na obszarze gminy Gogolin, jest 

bardzo słabo poznana. Poza objętą stałym monitoringiem populacją susła moręgowanego 

(Spermophilus  citellus), obraz zgrupowania tych zwierząt dla tego obszaru można jedynie 

próbować rekonstruować na podstawie skąpych informacji, analizy stanu siedlisk  

i analogii z lepiej poznanymi sąsiednimi obszarami (np. PK „Góra Świętej Anny”). 

W okolicy Gogolina występują m.in. takie pospolite zwierzęta jak sarny (Capreolus 

capreolus), jelenie (Cervus elephus) i dziki (Sus scrofa). Relatywnie rzadkim mieszkańcem 

terenów otwartych jest zając szarak (Lepus capensis). Ssaki drapieżne reprezentowane są 

przez lisy (Vulpes vulpes), łasice (Mustella nivalis), borsuki (Meles meles), tchórze (Mustella 

putorius), kuny leśne (Martes martes) i domowe (Martes foina). Polują one na gryzonie 

zamieszkujące pola i łąki: myszy polne (Apodemus agrarius), norniki (Microtus arvalis), 

darniówki (Pitymus subterraneus). Prawdopodobnym mieszkańcem dojrzałych lasów 

liściastych są rzadkie gryzonie z rodziny popielicowatych: popielice (Glis glis) i orzesznice 

(Muscardinus avellanarius). W lasach spotyka się wiewiórki (Sciurus vulgaris). Owadożerne 

ssaki reprezentują krety (Talpa europaea), jeże zachodnioeuropejskie (Erinaceus europaeus), 

ryjówki oraz zamieszkujący wody - rzęsorki rzeczki (Neomys fodiens).  

Dwa gatunki zwierząt zasługują na szczególną uwagę ze względu na swoją rzadkość lub/i 

istotność dla gminy Gogolin: 



 27 

 suseł moręgowany (Spermophilus citellus) – gryzoń reintrodukowany na początku XX 

wieku w okolicach lądowiska w Kamieniu Śląskim; 

 bóbr europejski (Castor fiber) – gminie Gogolin obecność bobrów stwierdzono w 

drobnych dopływach Odry w rejonie Obrowca.  

Wyjątkową kategorię ssaków stanowią nietoperze, szczególnie narażone na niekorzystne 

oddziaływanie człowieka. Kolonie rozrodcze nietoperzy w gminie stwierdzono jak dotąd 

tylko w kościele w Kamieniu Śląskim, gdzie stwierdzono gacki brunatne (Plecotus auritus) i 

nocki duże (Myotis myotis).  

Poza najpospolitszymi gryzoniami i zwierzętami, wszystkie ssaki objęte są ścisłą lub 

częściową ochroną gatunkową, a suseł, bóbr, nocki duże i mopki występują w załączniku II 

Dyrektywy Siedliskowej. 

3.1.8. Klimat lokalny,  higiena atmosfery,  klimat akustyczny, pola  elektromagnetyczne  

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 

nieprzekraczającymi – 2,0
o
C. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń - 1,8

o
C. Również lato 

jest ciepłe, najcieplejszym miesiącem jest lipiec – średnia temperatura 18,3
o
C. Średnia roczna 

temperatura wynosi 8,5
o
C. Układ warunków termicznych jest bardzo korzystny dla wegetacji 

roślin. Lokalne warunki klimatyczne uzależnione są od całokształtu warunków 

fizjograficznych, głównie od urzeźbienia i szaty roślinnej. Na terenie gminy można wyróżnić 

trzy typy klimatu lokalnego, związane z terenami wysoczyzny plejstoceńskiej i dna dolin. 

Strefa wysoczyzny jest najkorzystniejsza z punktu widzenia bioklimatycznego. Jest to teren 

położony poza strefą inwersji termiczno – wilgotnościowej W strefie dna dolin występują 

najmniej korzystne warunki bioklimatyczne. Strefa ta odznacza się podwyższoną 

wilgotnością powietrza i jego okresową stagnacją, co odbija się na panującym układzie 

temperatur. Strefa wyżej położonych fragmentów powierzchni dennej doliny Odry cechuje się 

pośrednimi warunkami bioklimatycznymi, czyli gorszymi niż na wysoczyźnie plejstoceńskiej, 

ale korzystniejszymi niż w strefie dna dolin. 

Higiena atmosfery 

Ocena jakości powietrza w ramach monitoringu państwowego dokonywana jest w 

województwie opolskim dla dwóch stref: miasta Opola oraz strefy opolskiej obejmującej 

pozostałą część województwa. Wg wyników oceny jakości powietrza za rok 2017 w strefie 

opolskiej, przy uwzględnieniu kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia, poziomy 

stężeń pyłów (PM10, P2,5), 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)
4
. Ze względu na przekroczenia 

wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu Sejmik Województwa Opolskiego, 

realizując wymagania wynikające z przepisów z zakresu ochrony środowiska, przyjął dwa 

                                                 
4 Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2018/Ocena_jakosci_powietrza_za_rok_2017.pdf 



 28 

programy ochrony powietrza dla strefy opolskiej
5
. 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. Z programów wynika też, że na całym obszarze gminy przekroczony jest 

poziom stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu
6
, a najwyższe stężenia występują w rejonie 

miasta Gogolina. Wg danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu dla 

miasta Gogolina oraz miejscowości Górażdże i Chorula (stan na listopad 2016 r.) poziomy 

substancji w powietrzu w tych miejscowościach nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 

średniorocznych dla pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu, benzenu i ołowiu; poziom 

dopuszczalny przekroczony jest w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM2,5. (Pomiary 

dwutlenku siarki i dwutlenku azotu prowadzone są na stacji w Gogolinie przy ul. Szkolnej, 

pozostałe wyniki zostały wymodelowane.) Dla poprawy jakości powietrza gmina opracowała 

i realizuje „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gogolin na lata 2015 – 2020”, przyjęty 

uchwałą nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2015 r.   

Hałas 

Klimat akustyczny na obszarze 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 i linia kolejowa nr 136 objęte są programem ochrony środowiska przed 

hałasem
7
, z którego 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. Dla poprawy klimatu akustycznego w tych miejscowościach planowana jest: w 

rejonie Odrowąża - przebudowa istniejących ekranów akustycznych, w rejonie miasta 

Gogolina - przegląd ekologiczny wraz z oceną skuteczności istniejących ekranów 

akustycznych 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.  

                                                 
5„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”, przyjęty uchwałą nr 

XXXIV/417/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. i „Program ochrony powietrza dla 
strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic – w zakresie benzenu”, przyjęty 

uchwałą Nr III/33/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. 
6 Przekroczenia te obejmują całą strefę opolską. 
7 „Program 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” przyjęty uchwałą nr IV/60/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 

lutego 2015 r. 
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Ruch na linii kolejowej nr 136 powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w 

Górażdżach i Gogolinie. 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. Ostatnie opublikowane wyniki pomiarów hałasu w tym punkcie, pochodzące z 

2013 r., nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych w dzień, natomiast w nocy 

poziom dopuszczalny został przekroczony o 0,4 dB
8
.  

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.  Sytuacja w Choruli i Malni ulegnie wkrótce poprawie, 

ponieważ budowana jest aktualnie obwodnica drogowa tych 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 oraz urządzeń telekomunikacyjnych 

związane jest promieniowanie niejonizujące (wysokiej częstotliwości), mające znaczny 

wpływ na środowisko. Najbardziej szkodliwe źródła pól elektromagnetycznych to stacje 

elektroenergetyczne wysokich napięć (GPZ), linie elektroenergetyczne wysokich napięć oraz 

stacje bazowe telefonii komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii. 

Na obszarze gminy Gogolin zlokalizowane są dwie stacje GPZ w Choruli i Górażdżach, dwie 

linie elektroenergetyczne 110 kV i jedna 220 kV oraz 11 stacji bazowych telefonii 

komórkowej. Brak jest danych na temat zasięgu oddziaływania ww. stacji i linii, nie 

utworzono też dla nich obszarów ograniczonego użytkowania. W chwili obecnej w obrębie 

gminy nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości natężenia pól 

elektromagnetycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach 

przeznaczonych na pobyt ludzi.  

3.2. Walory środowiska kulturowego i krajobrazu 

3.2.1. Zasoby kulturowe 

Na zasoby kulturowe gminy Gogolin składają się historyczne układy ruralistyczne 

oraz zabytki. Znajduje się tu 21 zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa 

opolskiego (nie licząc zabytków archeologicznych) oraz liczne zabytki architektury i 

budownictwa, zabytkowe cmentarze i zabytkowe parki w Obrowcu, Kamieniu Śląskim i 

Choruli, ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Jest też 55 stanowisk archeologicznych, wśród 

których 16 wpisanych jest do rejestru zabytków województwa opolskiego. W projektowanej 

                                                 
8 Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2014/Halas_komunikacyjny_w_2013_r..pdf 
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edycji studium utrzymuje się zasady ochrony zabytków, w tym strefy ochrony 

konserwatorskiej, ustalone w obowiązującym studium i w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego.  

3.2.2.  Walory krajobrazowe 

Krajobraz gminy Gogolin stanowi kompozycję zasobów przyrodniczych i dziedzictwa 

kulturowego i jest wynikiem interakcji warunków naturalnych i wielowiekowej działalności 

człowieka. Dominuje tu krajobraz rolno – osadniczy, w którego skład wchodzą głównie 

osiedla typu wiejskiego oraz pola uprawne. Walory krajobrazowe otwartych terenów 

rolniczych wzrastają w częściach gminy o bardziej falistym ukształtowaniu terenu i 

większych różnicach wysokości, tj. na przedpolu Masywu Chełmu, przy granicy z gminami 

Zdzieszowice i Strzelce Opolskie.  

Osiedla wiejskie oraz miasto Gogolin, pomimo stosunkowo zwartej zabudowy, nie tworzą 

atrakcyjnych krajobrazowo sylwet. Najciekawiej pod tym względem prezentuje się wieś 

Kamień Śląski z dwoma dominantami kościoła i pałacu, jednak, ze względu na 

ukształtowanie terenu oraz zadrzewienia, wieś jest niemal niewidoczna z najważniejszych 

ciągów ekspozycyjnych, tj. z dróg powiatowych do Gogolina i Kosorowic, dodatkowo widok 

zakłóca zlokalizowana niedaleko kościoła bazowa stacja telefonii komórkowej.  

Istotnym elementem krajobrazu gminy są lasy. Z zasady nie dostarczają one szerszych 

panoram widokowych, jednak kształtują krajobraz np. wzdłuż osi dróg oraz stanowią ramy 

krajobrazowe dla sąsiadujących terenów otwartych. Pełnią też ważną funkcję izolacyjną, 

ograniczając oddziaływanie zakładów przemysłowych na krajobraz. Lasy dębowe w dolinie 

Odry oraz olsy porastające tereny podmokłe tworzą z obszarami rolniczymi krajobrazową 

mozaikę o dużych walorach krajobrazowych. Specyfiką krajobrazu gminy Gogolin są duże 

powierzchnie terenów kopalni odkrywkowych i terenów przemysłowych. Tereny te położone 

są wewnątrz kompleksów leśnych, co minimalizuje ich oddziaływanie na krajobraz. 

Prowadzona przez kopalnie rekultywacja w kierunku leśnym przywraca dawne warunki 

terenów pogórniczych porośniętych przed eksploatacją lasami. 

Krajobraz kulturowy gminy ocenia się jako średnio atrakcyjny. W mieście Gogolin brak jest 

rynku, typowego dla historycznych układów miejskich, niemniej jednak w zespole miejskim 

można wyodrębnić kilka układów genetycznych o zróżnicowanej fizjonomii, wskazanych do 

zachowania ze względu na znaczenie dla tożsamości miasta. Wsie w gminie są zróżnicowane 

pod względem walorów krajobrazowych. Część z nich posiada dość dobrze wykształcone i 

zachowane układy ruralistyczne (Zakrzów, Kamionek, Malnia). Najciekawszy układ 

ruralistyczny, wyróżniający się w skali nie tylko gminy ale i województwa, posiada wieś 

Kamień Śląski, będąca jedną z najlepiej zachowanych i najpiękniejszych osad wiejskich.  

Informacje o znaczeniu poszczególnych terenów gminy Gogolin dla ochrony krajobrazu, w 

tym ewentualnych krajobrazów priorytetowych przyniesie sporządzany aktualnie wojewódzki 

audyt krajobrazowy. W obecnej chwili orientacyjnie można jedynie wskazać najcenniejsze 

krajobrazowo rejony gminy Gogolin; najrozleglejsze tego typu obszary związane są z 

przedpolem ekspozycji widokowej Masywu Chełmu, a mniejsze obszary atrakcyjne 

krajobrazowo to dolina Odry oraz zachowane elementy założenia przestrzennego wsi Kamień 

Śląski. 
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3.3. Obszary i elementy środowiska prawnie chronione i wymagające ochrony   

3.3.1. Obszary i elementy środowiska prawnie chronione 

Środowisko przyrodnicze 

Na obszarze gminy występują następujące obszary i obiekty przyrodnicze objęte ochroną 

prawną: 

Obszar Natura 2000 „Kamień Śląski” – obejmuje teren byłego lotniska w Kamieniu 

Śląskim. Obszar został ustanowiony dla ochrony populacji susła moręgowanego 

(Spermophilus citellus).  

Akt powołujący: Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy 

Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr 

C(2008) 8039)(2009/93/WE)(Dz. Urz. L43 str. 63) 

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) 

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). 

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), 
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9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-carpinetum, Tiliocarpine-tum). 

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” – 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. W granicach gminy Gogolin obszar obejmuje 

wyłącznie fragment koryta  rzeki Odry  

Akt powołujący: Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy 

dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669) (Dz. Urz. L33 str. 146) 

Powierzchnia (całego obszaru): 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) 

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). 

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). 

Rezerwat przyrody Kamień Śląski - powołany w celu zachowania ze względów naukowych  

i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego ze stanowiskiem jarzębia brekini (Sorbus 

torminalis). Znajduje się na obszarze górniczym „Górażdże” i ma wyznaczony filar ochronny. 

Akt powołujący: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 

lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kamień Śląski" (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 1570). 

Powierzchnia: 13,60 ha 

Rodzaj rezerwatu: leśny (L) 

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny z otuliną – w granicach gminy Gogolin znajduje się 

jego fragment, który obejmuje grunty rolne i zabudowane w granicach sołectw Zakrzów -  

Dąbrówka.  

Akt powołujący: Rozporządzenie Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja  

2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" (Dz. Urz. z 2006 r. Nr 33, poz. 

1134) 

Dla obszaru parku ustanowiony jest plan ochrony Rozporządzeniem nr 0151/P/1/09 

Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony 

Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny". W planie zagospodarowania przestrzennego 



 33 

województwa opolskiego planowane jest powiększenie Parku w granicach gminy Gogolin do 

drogi łączącej wsie Dąbrówka i Kamionek. 

Lasy ochronne – obejmują 5 kompleksów na terenie Odrowąża, Gogolina, Zakrzowa i 

Kamienia Śląskiego (ustanowione Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa Nr 68 z dnia 17 lipca 1993 roku). 

Pomniki przyrody: cztery drzewa – jarząb brekinia w obrębach Kamienia Śląskiego i 

Górażdży oraz kamień narzutowy w Kamieniu Śląskim, ustanowione 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)
9
. 

Teren przewidziany pod budowę nowego ogrodu botanicznego w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Ochrona prawna tego terenu wynika  z art. 65 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.). 

Poza ww. formami ochrony przyrody na obszarze gminy Gogolin występują siedliska 

przyrodnicze prawnie chronione oraz liczne chronione gatunki roślin i zwierząt wykazane w 

pkt  3.1.6 i 3.1.7. 

W projektowanej edycji studium nie wprowadzono znaczących zmian ustaleń dotyczących 

ww. obszarów i obiektów. Wyjątkiem jest teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Góra Św. Anny, w części którego planowane jest powiększenie Parku, gdzie zrezygnowano      

z dopuszczenia elektrowni fotowoltaicznych (teren oznaczony w tabeli 2 i na rysunku 

numerem 18). Ze względu na wymogi prawne ochrony terenu przewidzianego pod budowę 

ogrodu botanicznego, zrezygnowano z planowanej zabudowy produkcyjno-usługowej na 

przyległym terenie (oznaczonym w tabeli 2 i na rysunku nr 15). Ponadto w projektowanym 

dokumencie zaktualizowano lokalizację stanowisk roślin i zwierząt objętych ochroną 

gatunkowa oraz chronionych siedlisk przyrodniczych na podstawie sporządzonego na 

potrzeby tego dokumentu opracowania ekofizjograficznego.  

  Zasoby „użytkowe” środowiska przyrodniczego na obszarze gminy podlegające 

ochronie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego to: 

- tereny ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych, 

- grunty rolne klas bonitacyjnych II - III i grunty leśne. 

Środowisko kulturowe 

 Z form prawnej ochrony zabytków na terenie gminy występuje wpis do rejestru 

zabytków i ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

W rejestrze ujętych jest 37 zabytków, w tym 16 zabytków archeologicznych. Ustaleniami  

ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego objęte są pozostałe zabytki 

ujęte w gminnej ewidencji zabytków, położone w granicach terenów objętych planami. 

 

                                                 
9 W przytoczonym rozporządzeniu ustanowionych jest siedem pomników, ale dwóch z nich, wykazanych w załączniku do 

rozporządzenia w poz. 103 i 104, już nie ma.   
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3.3.2. Obszary i elementy środowiska wymagające ochrony 

Planowane formy ochrony przyrody 

W zakresie ochrony przyrody na obszarze gminy Gogolin planuje się:   

 powiększenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, które w granicach gminy 

Gogolin będzie wynosiło ok. 448 ha; 

 utworzenie rezerwatu przyrody „Szpica” („Góra Szpica”), którego zasadnicza część 

znajdować się będzie w granicach gminy Izbicko i tylko niewielki fragment w 

granicach gminy Gogolin; 

 utworzenie rezerwatu przyrody obejmującego teren dużego skupiska gatunków roślin 

chronionych, położonego na gruntach leśnych w granicach obszaru górniczego 

„Górażdże III”;  

 utworzenie użytków ekologicznych: 

- "Murawy” koło Kamienia Śląskiego, 

- "Odrowąż" przy rzece Odrze i moście autostrady A4, 

- "Przy Rondzie" - niewielki zbiornik wodny położony na polach na północ od 

Gogolina. 

W projekcie studium, w kierunkach rozwoju przestrzennego,  uwzględniono ochronę ww. 

planowanych form ochrony przyrody, z wyjątkiem planowanego rezerwatu na obszarze 

górniczym „Górażdże III”, ponieważ ochrona tego terenu wymagałaby ograniczenia 

eksploatacji kopalin w stosunku do wydanej koncesji, co wykracza poza władztwo 

planistyczne gminy. Dla ochrony proponowanych użytków ekologicznych: "Murawy” koło 

Kamienia Śląskiego i "Przy Rondzie" w Gogolinie zrezygnowano z planowanej na tych 

terenach zabudowy produkcyjno-usługowej (w tabeli 2 i na rysunku tereny oznaczone kolejno 

numerami 9 i 13).  

Proponowana sieć ostoi florystycznych i ostoi zwierząt 

Uzupełnieniem systemu lokalnej ochrony przyrody w gminie powinna być sieć ostoi 

florystycznych (roślin naczyniowych) oraz sieć ostoi zwierząt nie objętych ochroną z mocy 

ustawy o ochronie przyrody a reprezentujących wysokie walory przyrodnicze.  Proponowane 

są następujące ostoje
10

: 

 ostoje florystyczne 

 ORN-1 – Goryczka – obejmująca fragmenty muraw kserotermicznych i łąk świeżych, a 

także zbiorowisk okrajkowych na zachód od Kamienia Śląskiego, w miejscu 

występowania populacji susła moręgowanego. Jest to siedlisko goryczki krzyżowej 

(Gentiana cruciata L.), czyśćca kosmatego (Stachys germanica L.), kurzyślada błękitnego 

(Anagallis foemina Mill.) i innych. 

 ORN-2 – Buławnik I – to fragment lasu i zadrzewień na zachód od Kamienia Śląskiego. 

W runie grądu i lasu mieszanego występuje bardzo liczna populacja buławnika 

wielkokwiatowego (Cephalanthera damassonium).  

 ORN-3 – Buławnik II – fragment lasu na północ od Gogolina pomiędzy drogą Gogolin – 

Kamionek,  

                                                 
10

 Proponowane ostoje zostały wytypowane w opracowaniu ekofizjograficznym 
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a magazynem materiałów wybuchowych. Jest to miejsce występowania buławnika 

wielkokwiatowego (Cephalanthera damassonium), żłobika koralowego (Corallorhiza 

trifida Chatelain), gnieźnika leśnego (Neottia nidus-avis) i podkolana białego 

(Platanthera bifolia).  

W granicach tej ostoi dokonywane są na bieżąco dosadzenia translokowanych, 

zagrożonych eksploatacją górniczą, stanowisk cennych roślin. 

 ORN-4 – Kukułki I – niewielki fragment łąk wilgotnych położony na południe od 

Zakrzowa z dość liczną populacja kukułki szerokolistnej. 

 ORN-5 – Kukułki II – niewielki fragment łąk wilgotnych położony na południe od 

Zakrzowa z dość liczną populacja kukułki szerokolistnej. 

 ORN-6 – Buławnik czerwony – ostoja obejmująca kamieniołom na północny – wschód od 

Kamienia Śląskiego z populacjami takich gatunków jak buławnik czerwony 

(Cephalanthera rubra (L.) Rich.), skalnica trójpalczasta (Saxifraga tridactylites L.) i 

pięciornik biały (Potentilla alba L.). 

 ostoje zwierząt 

 OZ-1A i 1B – Odra – w rzece występują chronione i rzadkie gatunki ryb (śliz, boleń), a w 

okresie migracji i zimowania jest to miejsce koncentracji stad ptaków wodno – błotnych; 

 OZ-2 – Łąki i siedliska wodno-błotne pomiędzy Obrowcem a Gogolinem – tereny 

pokryte mozaiką łąk i lasów, w większości podmokłych, oraz niewielkich zbiorników i 

cieków wodnych; siedlisko wielu gatunków zwierząt, m.in. chronionych ptaków i płazów; 

 OZ-3 – Mokradła przy granicy z gminą Zdzieszowice – podmokłe lasy i śródleśne łąki, 

położone peryferyjnie względem osiedli ludzkich, stanowiące atrakcyjne miejsce lęgów i 

żerowania m.in. dla płochliwych gatunków ptaków wodno-błotnych i szponiastych; 

 OZ-4 – Łąki między Obrowcem a Zakrzowem – największy zwarty obszar podmokłych 

łąk, zasiedlanych m.in. przez derkacze;  

 OZ-5 – Kumak pod Zakrzowem – stanowisko kumaka nizinnego zinwentaryzowane na 

obszarze PGL „Lasy Państwowe” oraz sąsiadujące z nim zarośnięte stawy, miejsce 

rozrodu również innych płazów; 

 OZ-6 – Nieczynne wyrobisko w Gogolinie – obszar naturalnej sukcesji po zakończonej 

eksploatacji wapienia, siedlisko ciepłolubnych bezkręgowców m.in. modliszki zwyczajnej 

(Mantis religiosa). Obszar w znacznej części obejmuje teren projektowanego ogrodu 

botanicznego; 

 OZ-7 – Południowo – wschodnia część terenu górniczego „Górażdże II” – 

zrekultywowana część wyrobiska wapienia, ostoja herpetofauny m.in. gniewosza 

plamistego (Coronella austriaca), jaszczurki zwinki (Lacerta agilis), padalca 

zwyczajnego (Anguis fragilis), zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix);  

 OZ-8 – Południowa część filara ochronnego Rezerwatu przyrody „Kamień Śląski” – 

obejmuje wytworzone na krawędzi terenów, objętych eksploatacją górniczą (stoki 

wyrobiska), obszary zasiedlone przez gatunki ciepłolubne m.in. gniewosza plamistego;  

 OZ-9 – Łąki wokół lotniska w Kamieniu Śląskim - znajduje się w obrębie obszaru Natura 

2000, obejmuje miejsca występowania i prawdopodobnej ekspansji populacji susła 
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moregowanego (Spermophilus citellus) oraz innych zwierząt związanych z otwartymi 

ciepłolubnymi murawami, dla których suseł spełnia rolę gatunku parasolowego. 

W projektowanej edycji studium uwzględniona została ochrona wszystkich ww. obszarów. 

Zasoby „użytkowe” środowiska przyrodniczego 

Do zasobów „użytkowych” środowiska przyrodniczego wymagających ochrony zaliczyć 

należy triasowe zbiorniki wód podziemnych, co zostało w projekcie studiom uwzględnione. 

3.4. Ocena stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektu studium   

3.4.1. Ogólna ocena stanu środowiska na obszarze gminy Gogolin 

Aktualny stan środowiska na obszarze gminy Gogolin kształtowany jest przez zespół 

oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych, związanych z bliższym i dalszym otoczeniem. 

Ogólna ocena tego stanu jest trudna ze względu na duże zróżnicowanie stanu i stopnia 

degradacji poszczególnych komponentów środowiska.  

Najbardziej zdegradowanym elementem środowiska przyrodniczego na obszarze gminy jest 

powierzchnia ziemi, za sprawą odkrywkowej eksploatacji wapieni triasowych przez dwie 

kopalnie: w Górażdżach i w Kamieniu Śląskim.  

Pozostałe elementy środowiska cechujące się znacznym stopniem degradacji to: 

 flora i fauna – wykazujące znaczne przekształcenia w stosunku do stanu naturalnego w 

wyniku zagospodarowywania i użytkowania terenów niezgodnie z uwarunkowaniami 

przyrodniczymi, 

 klimat akustyczny – we wszystkich miejscowościach na terenie gminy, w obrębie których 

znajdują się drogi ponadlokalne, tj. autostrada i drogi wojewódzkie oraz czynna linia 

kolejowa, występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu komunikacyjnego, 

 wody powierzchniowe – woda w Odrze nie odpowiada wymaganej klasie czystości, 

 powietrze atmosferyczne - na obszarze centralnej i wschodniej części miasta Gogolina 

występują przekroczenia pyłu PM10 w zakresie stężeń 24-godzinnych. 

Wody podziemne na obszarze gminy są zadawalającej jakości. Jednak występujące tu 

zbiorniki triasowe zaliczają się do najbardziej zagrożonego komponentu środowiska tego 

obszaru, w szczególności GZWP 333 zajmujący północną część gminy. Z uwagi na brak 

naturalnej bariery geologicznej obszar ten nie posiada izolacji od powierzchni i stanowi 

potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniami pochodzącymi z powierzchni ziemi. 

Poważne zagrożenia środowiska na obszarze gminy związane są z działalnością 

dwóch kopalń odkrywkowych wapieni triasowych. Zagrożone są przede wszystkim: 

 flora i fauna - oba eksploatowane złoża znajdują się na terenach leśnych, w tym złoże 

„Górażdże” na terenie obejmującym najcenniejszy pod względem przyrodniczym 

fragment lasu, 

 powierzchnia ziemi i krajobraz – w wyniku eksploatacji poziom terenu zostanie obniżony 

w stosunku do naturalnego o kilkadziesiąt metrów,  

 stosunki wodne - wskutek odwadniania kopalń następuje drenaż wód podziemnych. 

Na terenach w dolinie rzeki Odry w obrębach Chorula, Malnia, Odrowąż i Obrowiec 

występuje zagrożenie powodzią.   
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3.4.2. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu studium   

Analizowany projekt studium zmienia obowiązujący obecnie dokument, zatem w 

przypadku braku jego realizacji realizowane byłyby ustalenia dotychczasowego studium.        

Z punktu widzenia stanu środowiska znaczenie mają przede wszystkim projektowane zmiany 

w strukturze przestrzennej gminy, wykazane i opisane w tabeli 2, oraz zmiany ustaleń 

dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego.   

W przypadku braku realizacji projektowanych zmian polegających na wydzieleniu nowych 

terenów pod zabudowę (w tabeli 2 i na rysunku tereny oznaczone numerami 1, 2, 3)  nie 

przewiduje się znaczących zmian stanu środowiska. Projektowane zmiany dotyczą gruntów 

rolnych, nieużytków i nieurządzonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowy (Bz), a więc 

środowiska antropogenicznego (tj. przekształconego wskutek działalności człowieka), o 

niskich walorach przyrodniczych, nie pełniących funkcji przyrodniczych, które, w przypadku 

braku realizacji projektowanych zmian pozostałyby w dotychczasowym stanie.   

Projektowane zmiany polegające na odstąpieniu od zabudowy są korzystne z punktu widzenia 

stanu środowiska; brak ich realizacji spowoduje zmiany stanu środowiska będące skutkiem 

zabudowy ok. 200 ha gruntów rolnych i nieużytków, w tym terenów tak cennych 

przyrodniczo jak proponowane użytki ekologiczne: "Murawy” koło Kamienia Śląskiego i 

"Przy Rondzie"  na północ od Gogolina (w tabeli 2 i na rysunku tereny oznaczone numerami    

9 i 13 cz. zachodnia).  

Najistotniejsze zmiany dotychczasowych ustaleń dotyczących ochrony środowiska 

przyrodniczego polegają na wydzieleniu terenów stanowiących ostoję roślin naczyniowych 

oraz ostoje zwierząt i wyłączeniu ich z zabudowy. W przypadku braku realizacji tych ustaleń 

studium mogą nastąpić niekorzystne zmiany środowiska będące skutkiem budowy na tych 

terenach siedlisk rolniczych, dopuszczonych w obecnie obowiązującym studium w strefach 

rolniczych. 

4. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące 

obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

W projektowanym dokumencie nie wprowadza się istotnych zmian ustaleń 

dotychczasowego studium dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. obszarów Natura 2000 „Kamień 

Śląski” i „Żywocickie Łęgi”, oraz rezerwatu „Kamień Śląski” i Parku Krajobrazowym „Góra 

Św. Anny”. Problemem dotyczącym Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, wynikającym 

z ustaleń dotychczasowego studium, było dopuszczenie elektrowni fotowoltaicznych na 

terenie planowanego powiększenia Parku. W projektowanym dokumencie zrezygnowano z 

tego dopuszczenia, problem więc został rozwiązany.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko
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5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu studium, 

oraz sposoby, w jakich te cele zostały uwzględnione podczas 

opracowywania projektu zmiany studium 

Podstawowymi dokumentami kierunkowymi określającymi cele ochrony środowiska są: 

na poziomie wspólnotowym – Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do   

2020 r. [11], który uwzględnia cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzyna-

rodowym; na poziomie krajowym – Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

perspektywa 2020 r. [12]; na poziomie regionalnym: Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego [13] oraz Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego 

na lata 2016-2020 [14]. 

Szczebel wspólnotowy 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska (…) wyznacza dziewięć celów 

priorytetowych ochrony środowiska Unii Europejskiej, w tym: 

 priorytety tematyczne: 

 cel priorytetowy 1: Ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE; 

 cel priorytetowy 2: Przekształcenie UE w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną 

gospodarkę niskoemisyjną; 

 cel priorytetowy 3: Ochrona obywateli UE przed związanymi ze środowiskiem 

naciskami i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu; 

 priorytety w zakresie sprzyjających uwarunkowań prawnych: 

 cel priorytetowy 4: Maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa UE w 

zakresie ochrony środowiska; 

 cel priorytetowy 5: Poprawa dowodów stanowiących podstawę polityki ochrony 

środowiska; 

 cel priorytetowy 6: Zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki ochrony środowiska i 

przeciwdziałania zmianie klimatu oraz urealnienie cen; 

 cel priorytetowy 7: Lepsze uwzględnianie problematyki ochrony środowiska i większa 

spójność polityki; 

 priorytety w zakresie podejmowania wyzwań o charakterze lokalnym, regionalnym i 

globalnym: 

 cel priorytetowy 8: Wspieranie zrównoważonego charakteru miast UE; 

 cel priorytetowy 9: Zwiększenie skuteczności działań unijnych mających na celu 

stawienie czoła wyzwaniom związanym z ochroną środowiska i klimatem na poziomie 

regionalnym i globalnym. 

Projektowane ustalenia studium są powiązane pośrednio z trzema celami dotyczącymi 

priorytetów tematycznych. Pierwszy cel dotyczy kapitału naturalnego, tym żyznych gleb, 

wydajnych gruntów, świeżej wody i czystego powietrza – oraz wspierającej go 

bioróżnorodności. Drugi cel dotyczy ochrony obywateli UE przed związanymi ze 

środowiskiem naciskami i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu. Trzeci cel dotyczy 

warunków, które ułatwią przekształcenie UE w zasobooszczędną gospodarkę niskoemisyjną. 
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Obszar ten wymaga podjęcia wielu działań,  m. in. pełnej realizacji pakietu klimatyczno-

energetycznego.  

Ww. cele są realizowane w projektowanym dokumencie w następujący sposób: 

 Wymóg ochrony kapitału naturalnego i bioróżnorodności realizowany jest przez:             

(1) przeznaczenie pod nową zabudowę gruntów rolnych o niskiej wartości produkcyjnej      

i nieużytków, (2) aktualizację i uzupełnienie zasad ochrony środowiska przyrodniczego,     

w tym uwzględnienie ochrony: proponowanych użytków  ekologicznych, chronionych 

siedlisk przyrodniczych, ostoi roślin naczyniowych i zwierząt, stanowisk rzadkich 

gatunków roślin naczyniowych i grzybów.   

 Cel dotyczący ochrony obywateli UE przed związanymi ze środowiskiem naciskami i 

zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu został uwzględniony przez wprowadzenie do 

polityki przestrzennej gminy szeregu ograniczeń i zakazów, których celem jest ochrona 

zdrowia i dobrostanu, w szczególności w zakresie lokalizacji obiektów uciążliwych dla 

środowiska, a w strefach osadniczych również obiektów uciążliwych dla funkcji 

mieszkaniowej. 

 Cel dotyczący warunków, które ułatwią przekształcenie UE w zasobooszczędną 

gospodarkę niskoemisyjną realizowany jest przez określenie kierunków rozwoju 

energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii odpowiednio do aktualnych 

warunków faktycznych i prawnych. 

Szczebel krajowy 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko stanowi odpowiedź na najważniejsze 

wyzwania stojące przed Polską w perspektywie do 2020 r. w zakresie środowiska i 

energetyki, które zostały zdefiniowane jako priorytety krajowe w Długookresowej Strategii 

Rozwoju Kraju (DSRK) do 2030 roku, jak i w średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 

2020.  

Celem głównym Strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych 

pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do 

zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce 

bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. Dla realizacji celu 

głównego BEiŚ określone zostały cele szczegółowe i kierunki interwencji. Cele i kierunki 

mające znaczenia z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposób w jaki zostały 

one uwzględnione w tym dokumencie, przedstawia tabela 4. 

Tabela 4. Wybrane cele szczegółowe i kierunki interwencji ujęte w „Strategii 

Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywą 2020 r.” oraz sposoby 

ich uwzględnienia w projekcie studium  

Cele szczegółowe 
 

Kierunki interwencji  
Sposoby, w jakich cele i kierunki zostały 

uwzględnione podczas opracowywania 

projektu studium  

Cel 1. 

Zrównoważone 

gospodarowanie 

zasobami 

środowiska  

Zachowanie bogactwa różnorodności 

biologicznej, w tym wielofunkcyjna 

gospodarka leśna, poprzez (m. in.): stwo-

rzenie warunków ochrony korytarzy 

ekologicznych i przeciwdziałanie fragmen-

tacji przestrzeni przyrodniczej, przy-

Zaplanowano czytelną strukturę funkcjonalno-

przestrzenną z wydzielonymi strefami 

chronionymi obejmującymi tereny o wysokim 

potencjale przyrodniczym, oraz z wydzielonym 

systemem obszarów szczególnej ochrony 

środowiska obejmującym (m. in) wszystkie 
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wrócenie/utrzymanie właściwego stanu 

ochrony siedlisk i gatunków, poza-

produkcyjne funkcje gospodarki leśnej. 

obszary cenne przyrodniczo. 

Cel 2. 

Zapewnienie gos-

podarce krajowej 

bezpiecznego i 

konkurencyjnego 

zaopatrzenia w 

energię 

Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów 

energii, w tym: wzrost znaczenia 

rozproszonych, odnawialnych źródeł 

energii. 

Określono kierunki rozwoju energetyki opartej 

na odnawialnych źródłach energii odpowiednio 

do aktualnych warunków faktycznych                  

i prawnych. 

Szczebel regionalny 

Cele ochrony środowiska określone w strategicznych dokumentach krajowych oraz specyfika 

obszaru województwa wyznaczyły główne obszary zainteresowań dla opracowanego 

Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego 2016 – 2020. W dokumencie 

tym podano, zidentyfikowane w oparciu o diagnozę i przeprowadzone analizy SWOT, 

obszary interwencji oraz cele realizacji działań w poszczególnych obszarach, a także kierunki 

interwencji i zadania. Ustalenia Programu, mające znaczenia z punktu widzenia 

projektowanych zmian polityki przestrzennej gminy, oraz sposób w jaki zostały one 

uwzględnione w projekcie studium, przedstawia tabela 5. 

Tabela 5. Wybrane działania ujęte w „Programie ochrony środowiska dla województwa 

opolskiego 2016 – 2020” oraz sposoby ich uwzględnienia w projektowanych 

zmianach Studium 

Obszar 

interwencji 

Cel Kierunki interwencji i 

zadania 

Sposoby, w jakich ustalenia Programu 

zostały uwzględnione podczas 

opracowywania projektu studium 

Zasoby 

przyrodnicze 

Kształtowanie systemu 

przyrodniczego, ochro-

na krajobrazu i różno-

rodności biologicznej.  

Obejmowanie ochroną 

nowych obszarów cen-

nych przyrodniczo 

Uzupełniono zasady ochrony środo-

wiska przyrodniczego o wykazanie              

i określenie zasad ochrony: propono-

wanych użytków ekologicznych, 

chronionych siedlisk przyrodniczych, 

ostoi roślin naczyniowych i zwierząt, 

stanowisk rzadkich gatunków roślin 

naczyniowych i grzybów.   

 

Zwiększanie lesistości  

i zrównoważona gospo-

darka leśna 

Zwiększanie lesistości wo-

jewództwa - realizacja 

Wojewódzkiego Programu 

Zwiększania Lesistości 

Wskazano grunty przeznaczone pod 

zalesienia oraz grunty rolne o małej 

przydatności produkcyjnej, dla których 

określono zalesienia jako możliwy 

kierunek zmian.  

Jak wynika z powyższych zestawień, projektowane ustalenia studium realizują wszystkie 

istotne cele ochrony środowiska, przyjęte w dokumentach ustanowionych na szczeblu 

wspólnotowym, krajowym i regionalnym. (Cele ochrony środowiska ustanowione na 

wszystkich szczeblach są szerzej uwzględnione w ustaleniach obowiązującego studium, które 

zostały w projektowanej edycji tego dokumentu zachowane.) 
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6. Przewidywane znaczące oddziaływania realizacji projektu zmiany 

studium na środowisko 

6.1.  Ogólna ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko będących skutkiem  

realizacji projektu studium  

Analizowany projekt studium zmienia obowiązujący obecnie dokument. Z punktu 

widzenia oddziaływań na środowisko znaczenie mają projektowane zmiany w strukturze 

przestrzennej gminy, wykazane i opisane w tabeli 2, zmiany dot. dróg, oraz zmiany ustaleń 

dotyczących rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii i ochrony 

środowiska przyrodniczego. Analiza tych zmian wykazuje, że są one zdecydowanie korzystne 

z punku widzenia oddziaływań na środowisko.  

W ramach zmian w strukturze przestrzennej gminy przeznaczono pod zabudowę ok. 43 ha 

terenów o niskich walorach przyrodniczych, natomiast zrezygnowano z zabudowy ok. 225 ha 

gruntów, w tym terenów:  

- o wysokich walorach przyrodniczych, tj. terenów proponowanych użytków ekologicznych 

w Kamieniu Śląskim i Gogolinie,  

- w dolinie Odry, pełniącej funkcję korytarza ekologicznego, gdzie w obrębie Obrowca 

ograniczono powierzchnię strefy działalności gospodarczej do terenu przeznaczonego pod 

obiekty produkcyjno-usługowe w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego.  

Zrezygnowano także z możliwości lokalizowania farm fotowoltaicznych na obszarze                

o wysokich walorach krajobrazowych, tj. na przedpolu Masywu Chełmu, przy granicy              

z gminami Zdzieszowice i Strzelce Opolskie.  

Projektowana zmiana kategorii i klasy planowanej w dotychczasowym studium obwodnicy 

północnej miasta Gogolina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 na gminną drogę klasy L nie 

będzie miała żadnych negatywnych skutków na stan środowiska; z powodu obniżenia klasy 

drogi mniej terenów rolnych i leśnych zajętych będzie na pas drogowy. Również budowa 

nowego odcinka drogi gminnej klasy nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko; 

droga planowana jest po trasie istniejącej drogi rolnej, w otoczeniu gruntów rolnych niskich 

klas bonitacyjnych przeznaczonych pod rozwój działalności gospodarczej. Obie drogi 

pozwolą na obsługę terenów produkcyjno-usługowych z pominięciem przejazdów przez 

tereny mieszkaniowe w Gogolinie, co jest korzystne z punktu widzenia jakości środowiska 

mieszkaniowego.  

Zmiany ustaleń dotyczących rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii 

polegają na dopuszczeniu małych instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię 

elektryczną o mocy przekraczającej 100 kW w strefach: działalności gospodarczej, 

rozwojowych i przemysłowych produkcyjnych, oraz na dopuszczenie małych instalacji 

wiatrowych o mocy do 100 kW na terenach zakładów przemysłowych w strefach 

przemysłowych produkcyjnych. Realizacja dopuszczonych instalacji nie wpłynie negatywnie 

na środowisko, ponieważ dopuszczone są one na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 

wyłącznie na potrzeby planowanej na tych terenach działalności gospodarczej lub                    
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w uzupełnieniu innej działalności produkcyjnej, i - zgodnie z ustaleniami projektu studium – 

ich znaczące oddziaływania nie mogą wykraczać poza tereny przewidziane na ich lokalizację.   

Realizacja tych instalacji, w szczególności w istniejących już zakładach, może przyczynić się 

do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. 

W ramach zmiany ustaleń dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego, ustalenia te 

zostały zaktualizowane i rozszerzone, zgodnie z zaleceniami określonymi w opracowaniu 

ekofizjograficznym, sporządzonym na potrzeby projektu studium. M. in. wprowadzono do 

Systemu Przyrodniczego Obszary SPO nowe elementy, tj. proponowane użytki ekologiczne, 

chronione siedliska przyrodnicze, ostoje roślin naczyniowych i zwierząt oraz stanowiska 

rzadkich gatunków roślin naczyniowych i grzybów. Ponadto zaktualizowano stanowiska 

chronionych gatunków roślin i zwierząt. Zmiany te pozwolą na bardziej efektywna ochronę 

walorów przyrodniczych obszaru i bioróżnorodności. 

6.2. Ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko będących skutkiem  

realizacji projektu studium na poszczególne elementy środowiska 

6.2.1. Różnorodność biologiczna, rośliny, zwierzęta 

Projektowane ustalenia studium są korzystne z punktu widzenia ochrony 

bioróżnorodności oraz roślin i zwierząt, ze względu na znaczne ograniczenia powierzchni 

terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz wprowadzenia do Systemu Przyrodniczego 

Obszary SPO nowych cennych elementów środowiska przyrodniczego. 

6.2.2. Ludzie 

Realizacja projektowanych ustaleń studium nie będzie skutkowała niekorzystnymi 

oddziaływaniami na ludzi; projektowana rezygnacja z zabudowy produkcyjno-usługowej        

w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej w Gogolinie (teren nr 14) jest z tego punktu 

widzenia korzystna. 

6.2.3. Woda 

Realizacja projektowanych ustaleń studium nie będzie oddziaływała na wody 

powierzchniowe i podziemne.  

6.2.4. Powietrze 

Realizacja projektowanych ustaleń studium nie będzie skutkowała niekorzystnymi 

oddziaływaniami na powietrze. Projektowane zmiany obecnie obowiązującego studium, 

polegające na zmniejszeniu o ok. 220 ha terenów przeznaczonych pod zabudowę 

produkcyjno-usługowej oraz na określeniu  kierunków rozwoju energetyki opartej na 

odnawialnych źródłach energii  są, z punktu widzenia oddziaływań na powietrze, korzystne.  

6.2.5. Powierzchnia ziemi, zasoby naturalne  

Realizacja projektowanych ustaleń studium nie będzie oddziaływała na powierzchnię 

ziemi i zasoby naturalne. Zmniejszenie terenów przeznaczonych pod zabudowę o ok. 258 ha 

jest korzystne z punktu widzenia oddziaływań na powierzchnię ziemi.    

6.2.6. Pozostałe elementy środowiska 

Realizacja projektowanych ustaleń studium nie wpłynie na klimat, krajobraz i zabytki. 
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6.3. Wpływ na formy ochrony przyrody – Obszary Natura 2000 

W granicach obszarów Natura 2000 „Kamień Śląski” i „Żywocickie Łęgi”, ani w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie, nie projektuje się zmian w stosunku do obecnie obowiązującego 

studium, w związku z czym realizacja projektowanych ustaleń studium nie będzie miała 

wpływu na Obszary Natura 2000.     

6.4. Ocena zgodności z przepisami prawnej ochrony przyrody 

           Projekt studium jest zgodny z przepisami prawnej ochrony przyrody, tj. z przepisami: 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) oraz 

Zarządzenia 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)               

i Zarządzenia 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 zakresie ustaleń dotyczących Obszarów Natura 2000;  

 zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 lipca 2016 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody "Kamień Śląski" (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 1570)                     

- w zakresie ustaleń dotyczących rezerwatu;  

 rozporządzenia 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) oraz rozporządzenia 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 zakresie 

ustaleń dotyczących zagospodarowania i zabudowy terenów w granicach Parku oraz zasad 

ochrony Parku; 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) -      

w zakresie ustaleń dotyczących terenu planowanego ogrodu botanicznego przewidzianego 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 

 rozporządzenia 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 zakresie ustaleń dotyczących zasad ochrony pomników 

przyrody; 

 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 75 poz. 493 ze zm.) - w zakresie ustaleń dotyczących zasad ochrony 

siedlisk chronionych położonych poza granicami Obszarów Natura 2000; 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (D. U. z 2014 r. poz. 1409) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska     

z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (D. U. z 2014 r. 

poz. 1348) -  w zakresie ustaleń dotyczących zasad ochrony chronionych gatunków roślin 

i zwierząt.  
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6. 5. Oddziaływania długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe 

Oddziaływania długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe wiążą się 

przede wszystkim z planowaną na obszarze gminy eksploatacją kopalin oraz realizacją 

planowanej zabudowy.   W projekcie studium nie planuje się zmian ustaleń obowiązującego 

studium w zakresie eksploatacji kopalin, natomiast powierzchnia terenów przeznaczonych 

pod zabudowę została znacząco zmniejszona, co wpłynie na zmniejszenie oddziaływań 

długoterminowych, średnioterminowych i krótkoterminowych związanych z realizacją 

planowanej zabudowy oraz z jej funkcjonowaniem.  

6.6. Oddziaływania skumulowane i transgraniczne  

Realizacja ustaleń studium nie spowoduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych 

ani oddziaływań transgranicznych. 

6.7.  Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

   Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, przez poważną awarię rozumie się 

„zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego (poważna awaria przemysłowa), magazynowania lub transportu, w których 

występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego 

powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego 

zagrożenia z opóźnieniem”.  

Na obszarze gminy Gogolin nie ma i nie planuje się zakładów stwarzających zagrożenie 

wystąpienia poważnych awarii.  

7. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

mogących być rezultatem realizacji ustaleń projektowanego dokumentu 

Jak wykazały wyżej przedstawione oceny, nie prognozuje się negatywnych oddziaływań 

na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanych ustaleń studium. 

8. Proponowane rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w 

projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis 

metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie 

braku rozwiązań alternatywnych 

Ponieważ nie prognozuje się znaczących oddziaływań na środowisko będących skutkiem 

realizacji projektowanych ustaleń studium, nie rozpatrywano rozwiązań alternatywnych. 

9. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada 

na organ wykonawczy gminy obowiązek analizowania zmian w zagospodarowaniu 
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przestrzennym gminy co najmniej raz w kadencji rady gminy, w celu oceny aktualności 

Studium. W nawiązaniu do tego obowiązku proponuje się wykonywanie analizy skutków 

realizacji ustaleń Studium z taką samą częstotliwością. Monitorowanie stanu środowiska 

powinno być realizowane w kategoriach jakości środowiska oraz zgodności z wymogami 

zawartymi w Studium. Monitorowanie jakości środowiska może opierać się na wynikach 

badań wykonywanych przez GUS, WIOŚ, PIOŚ, które są powszechnie dostępne. Ponieważ 

oceny wykazały brak prognozowanych znaczących oddziaływań na środowisko, będących 

skutkiem realizacji projektowanych ustaleń studium, nie proponuje się dodatkowych metod 

analizy tych skutków. 

10. Streszczenie 

Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona została do projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gogolin. Jej celem 

jest identyfikacja potencjalnych negatywnych oddziaływań realizacji projektowanych ustaleń 

studium na środowisko, oraz wskazanie rozwiązań eliminujących lub ograniczających te 

odziaływania. Obowiązek sporządzenia prognozy do studium wynika z art. 51 w związku        

z art. 46 i 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081). Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metodę 

polegającą na ustaleniu potencjalnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem 

realizacji projektowanych ustaleń studium, oraz ocenie wpływu tych oddziaływań na 

środowisko z uwzględnieniem istniejącego stanu środowiska oraz ustaleń studium 

określających zasady ochrony środowiska.  

Gmina Gogolin posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, którego obowiązująca aktualnie wersja została przyjęta przez Radę Miejską  

uchwałą nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r., zatem 

projekt studium, którego niniejsza prognoza dotyczy, stanowi zmianę tego dokumentu.           

W projektowanej edycji studium utrzymano generalne kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy przyjęte w obecnie obowiązującym studium. (Opracowanie tego 

dokumentu jako nowego studium wynika przede wszystkim z pełnej aktualizacji 

uwarunkowań oraz z istotnych zmian redakcyjnych i nowej formy rysunku studium). 

Najistotniejszą projektowaną zmianą jest zmniejszenie ilości terenów przeznaczonych pod 

zabudowę.  Zmiana ta wynika z wprowadzonego w 2015 r. obowiązku dostosowania terenów 

przeznaczanych pod zabudowę do prognozowanych potrzeb oraz do możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, służących 

realizacji zadań własnych. Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany uwarunkowań, zarówno 

prawnych, w szczególności zmiany przepisów ustawy opizp określających zakres ustaleń 

studium, jak i uwarunkowań faktycznych, w tym z aktualnej sytuacji demograficznej, 

społecznej i ekonomicznej, oraz nowych inwestycji infrastrukturalnych. Na podstawie 

zaktualizowanych uwarunkowań dotyczących stanu środowiska, zaktualizowane zostały 

ustalenia studium określające zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego. Planowane zmiany w strukturze przestrzennej 
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gminy obejmują łącznie 17 terenów, w tym trzy tereny przeznaczone zostały pod zabudowę 

(dwa pod zabudowę mieszkaniową i jeden pod zabudowę produkcyjno-usługową), na 

dwunastu terenach zrezygnowano z zabudowy, na dwóch terenach zmieniony został rodzaj 

planowanej zabudowy.  Poza wyżej wykazanymi zmianami planuje się: wydzielenie części 

terenu Zespołu Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu 

Śląskim jako strefy działalności usługowej, dwie zmiany dot. dróg: (1) zmianę kategorii          

i klasy planowanej w dotychczasowym studium obwodnicy północnej miasta Gogolina w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 na gminną drogę klasy L, zapewniającą dojazd do terenu 

inwestycyjnego III.1A (tzw. „Dzioły”) z drogi nr 409 bez konieczności przejazdu przez 

obszar osadniczy miasta Gogolina; (2) budowę nowego odcinka drogi gminnej klasy L, od 

projektowanego skrzyżowania budowanej aktualnie obwodnicy drogi nr 423 do ulicy Waltera 

Hengsta w Gogolinie, oraz rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii 

polegający na dopuszczeniu małych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW na 

terenach działalności gospodarczej i małych instalacji wiatrowych o mocy do 100 kW na 

terenach dużych zakładów przemysłowych, z zastrzeżeniem, że ich znaczące oddziaływania 

nie mogą wykraczać poza tereny przewidziane na ich lokalizację. Nowym elementem w 

projekcie drugiej edycji studium jest też elektrociepłownia na gaz rolniczy o mocy powyżej 

100 kW zlokalizowana w Zakrzowie, dla której wydana została decyzja o warunkach 

zabudowy.  

Z analizy i oceny stanu środowiska wynika, że na omawianym obszarze największy stopień 

degradacji dotyczy powierzchni ziemi oraz środowiska przyrody ożywionej, tj. roślin i 

zwierząt, powietrza, klimatu akustycznego i wód powierzchniowych. Pozostałe elementy 

środowiska przyrodniczego na obszarze objętym planem są w stanie zadawalającym, ale nie 

wyróżniają się szczególnymi walorami, z  wyjątkiem: obszarów przyrodniczych objętych 

ochroną prawną, tj. Obszarów Natura 2000 „Kamień Śląski” i „Żywocickie Łęgi”,  rezerwat 

przyrody Kamień Śląski,  Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, oraz obszarów o walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych nie chronionych prawnie takich jak: obszar obejmujący 

przedpole masywu Chełmu (wschodniej granicy gminy), gdzie planowane jest powiększenie 

Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, trzy tereny cenne przyrodniczo w Kamieniu 

Śląskim, Gogolinie i Odrowążu, na których planuje się utworzenie użytków ekologicznych 

oraz liczne ostoje roślin i zwierząt. Komponentem środowiska, który nie podlega ochronie 

prawnej a wymaga ochrony są użytkowe zasoby wód podziemnych, zagrożone szczególnie w 

północnej części gminy gdzie,  ze względu na specyficzna strukturę geologiczną, są bardzo 

słabo izolowane. 

Oceny skutków realizacji projektowanych ustaleń studium, wykazały, że są one 

zdecydowanie korzystne z punku widzenia oddziaływań na środowisko. W ramach 

projektowanych zmian w strukturze przestrzennej gminy, przeznaczono pod zabudowę          

ok. 43 ha terenów o niskich walorach przyrodniczych, natomiast zrezygnowano z zabudowy 

ok. 258 ha gruntów, w tym terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 

Projektowane zmiany dot. dróg nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko, a 

ponieważ drogi te zapewnią obsługę terenów produkcyjno-usługowych z pominięciem 

przejazdów przez tereny mieszkaniowe w Gogolinie, są korzystne z punktu widzenia jakości 
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środowiska mieszkaniowego. Zmiany ustaleń dotyczących ochrony środowiska 

przyrodniczego polegają na ich aktualizacji oraz rozszerzeniu i pozwolą na bardziej 

efektywną ochronę walorów przyrodniczych obszaru. Projektowane ustalenia studium nie 

będą miały wpływu na Obszary Natura 2000 i są zgodne z przepisami prawnej ochrony 

przyrody. 
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