
UCHWAŁA NR VIII/76/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gogolin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60 i 235), oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie 
nr XXIV/210/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin, Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

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

2. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 - tekst studium pt. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gogolin” z częścią określającą uwarunkowania w formie tekstowej i graficznej;

2) załącznik nr 2 - rysunek studium w skali 1 : 10 000 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gogolin – kierunki zagospodarowania przestrzennego”;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 1  
    do Uchwały Nr VIII/76/2019  

Rady Miejskiej w Gogolinie  
z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 
 

 
 
 

     
 
 
 

STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY GOGOLIN 

2 EDYCJA 
 
 
 
 

TEKST STUDIUM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOGOLIN - 2019 r. 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 1



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 2

 

 

 

ZAWARTOŚĆ TEKSTU STUDIUM 

 
CZĘŚĆ TEKSTOWA: 

ROZDZIAŁ I  WPROWADZENIE 

ROZDZIAŁ II   UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY 

ROZDZIAŁ III  KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

ROZDZIAŁ IV  SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM Z UZASADNIENIEM PRZYJĘTYCH 
ROZWIĄZAŃ  

   
 

 
CZĘŚĆ GRAFICZNA: 

RYSUNKI PRZEDSTAWIAJĄCE UWARUNKOWANIA W FORMIE GRAFICZNEJ:  

RYS. NR 1 – Struktura użytkowania gruntów na obszarze gminy Gogolin 
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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WYKONAWCA PROJEKTU STUDIUM 
BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE „BIPROK” OPOLE 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 2



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 3

SPIS TREŚCI   

ROZDZIAŁ I - WPROWADZENE  

1. Formalne podstawy i cel sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, zawartość studium oraz ogólne 
informacje o tym dokumencie  

1.1. Podstawa prawna i cel sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania (studium)  

1.2. Zawartość studium   
1.3. Podstawa prawna i cel sporządzania studium   
1.4. Status prawny i znaczenie studium 
1.5. Zakres przestrzenny i czasowy studium  

2. Prawne i merytoryczne podstawy opracowania 2 edycji studium  
2.1. Geneza i podstawa prawna opracowania 2 edycji studium 
2.2. Materiały stanowiące merytoryczną podstawę 2 edycji studium  

3. Podstawowe informacje o gminie  
3.1. Położenie, podział administracyjny 
3.2. Podstawowe dane statystyczne 
3.3. Funkcje gminy 

ROZDZIAŁ II - UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY  

1. Zagospodarowanie przestrzenne gminy – stan istniejący 
1.1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenów 
1.2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 
1.3. Stan prawny gruntów  

2. Stan środowiska oraz wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym 
krajobrazu kulturowego 

2.1. Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego  
2.1.1. Przyroda nieożywiona 
2.1.2. Przyroda ożywiona  
2.1.3. Krajobraz  
2.2. Obszary i elementy prawnie chronione i wymagające ochrony  

3. Stan i funkcjonowanie środowiska kulturowego  
3.1. Procesy ewolucji struktur przestrzennych jednostek osadniczych oraz kształtowanie 

form i typów zabudowy 
3.2. Obszary i obiekty prawnie chronione i wymagające ochrony 

4. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju gminy  
4.1. Możliwości rozwoju gminy  
4.1.1. Potencjał produkcyjny 
4.1.2. Rynek usług 
4.1.3. Tereny inwestycyjne 
4.1.4. Gospodarka rolna 
4.1.5. Możliwości finansowe gminy  
4.2. Potrzeby rozwoju gminy  
4.2.1. Analiza demograficzna 
4.2.2. Rynek pracy 
4.2.3. Sytuacja mieszkaniowa 
4.2.4. Stan i potrzeby rozwoju infrastruktury społecznej  
4.3. Wyniki bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę 

5. Infrastruktura techniczna  
5.1. Gospodarka wodno-ściekowa 
5.1.1. System zaopatrzenia w wodę 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 3



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 4

5.1.2. System odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych  
5.2. Energetyka  
5.2.1. Stan zaopatrzenia gminy w ciepło 
5.2.2. Gazownictwo 
5.2.3. Elektroenergetyka 
5.2.4. Możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii  
5.3. Telekomunikacja 
5.4. Gospodarka odpadami  

6. Infrastruktura komunikacyjna  
6.1. Komunikacja samochodowa  
6.2. Komunikacja kolejowa 
6.3. Komunikacja wodna 
6.4. Komunikacja lotnicza 
6.5. Transport publiczny  

7. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

8. Predyspozycje rozwoju (szanse, bariery, zagrożenia) 

9. Prawne zasady planowania przestrzennego  

ROZDZIAŁ III – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY  

1. Podstawy rozwoju przestrzennego gminy 
1.1. Cele rozwoju gminy wynikające ze strategii rozwoju gminy 
1.2. Założenia do kierunków rozwoju przestrzennego gminy 
1.2.1. Funkcje gminy 
1.2.2. Prognozowane zmiany ludnościowe 
1.2.3. Planowany rozwój sieci osadniczej  

2. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 
2.1. Generalne kierunki zmian 
2.2. Planowana struktura przestrzenna gminy  

3. Kierunki zmian w przeznaczaniu terenów oraz kierunki i wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania terenów 

3.1. Kierunki zmian w przeznaczaniu i zagospodarowaniu terenów w strefach 
funkcjonalno-przestrzennych 

3.2. Wskaźniki urbanistyczne  
3.3. Obszary przestrzeni publicznych 
3.4. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji 
3.5. Tereny zamknięte  

4. System obszarów szczególnej ochrony środowiska 
4.1. Środowisko przyrodnicze i krajobraz 
4.1.1. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody               

i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego  
4.1.2. Obszary występowania zagrożeń w środowisku 
4.2. Środowisko kulturowe 

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
5.1. Systemy infrastruktury komunikacyjnej  
5.1.1. Komunikacja drogowa 
5.1.2. Komunikacja kolejowa 
5.1.3. Komunikacja lotnicza 
5.1.4. Komunikacja wodna 
5.2. Systemy infrastruktury technicznej  
5.2.1. Systemy zaopatrzenia w wodę 
5.2.2. Systemy odbioru i oczyszczania ścieków 
5.2.3. Systemy przesyłu i zaopatrzenia w gaz 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 4



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 5

5.2.4. Systemy przesyłu i zaopatrzenia w energię elektryczną 
5.2.5. Kierunki rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii 
5.2.6. Rozwój systemów telekomunikacji 
5.2.7. System odbioru i  gospodarowania odpadami 

6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego  
6.1. Inwestycje o znaczeniu lokalnym 
6.2. Inwestycje o znaczeniu o znaczeniu ponadlokalnym  

7. Polityka w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 

7.1. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 
obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także 
obszary przestrzeni publicznej  

7.2. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego  

ROZDZIAŁ IV – SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM Z UZASADNIENIEM PRZYJĘTYCH  
                           ROZWIĄZAŃ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 5



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 6

 

 

 

Rozdział I 

 

 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 6



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 7

1. Formalne podstawy i cel sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, zawartość studium oraz ogólne 
informacje o tym dokumencie  

 
1.1. Podstawa prawna i cel sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania (studium) 

Podstawę prawną sporządzania studium stanowią: 
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),  
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. z 2004 r. nr 118 poz. 1233).  

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu 
określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego.  

Studium obligatoryjnie składa się z dwóch części: 
- "informacyjnej i diagnostycznej” – określającej uwarunkowania, stanowiącej swego 

rodzaju inwentaryzację i ocenę dotychczasowego stanu faktycznego i prawnego 
zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy, 

- "regulacyjnej" - określającej kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, 
konstytuującej dyspozycje realizacji polityki przestrzennej gminy.  

 
1.2. Zawartość studium  

Zgodnie z wymogiem wynikającym z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, studium zawiera: 
  1)  część określającą uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust.1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (opizp), przedstawioną w formie tekstowej i graficznej; 
  2)   część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy opizp; 
  3)   rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia, określające kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy, a także granice obszarów, o których mowa              
w art. 10 ust. 2 ustawy opizp; 
  4)   uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń 
projektu studium. 

W niniejszym dokumencie: 
 elementy studium, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, zawarte są w tekście studium, 

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, 

 rysunek, o którym mowa w pkt 3, tj. rysunek studium, stanowi załącznik nr 2 do             
ww. uchwały.   

1.3. Status prawny i znaczenie studium  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem 
prawa miejscowego. Jest to dokument określany jako akt kierownictwa wewnętrznego, lub 
akt gminnej polityki planowania przestrzennego. Oznacza to, że postanowienia studium nie 
mają charakteru normatywnego, są bowiem kierowane do organów gminy i bezpośrednio nie 
kształtują sytuacji prawnej podmiotów spoza systemu administracji publicznej. 
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Ustalenia studium są jednak wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych, co jednoznacznie wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  

Studium jest bardzo ważnym dokumentem w systemie planowania rozwoju gminy, ponieważ 
jest jedynym opracowaniem planistycznym obejmującym cały obszar gminy, a tym samym 
jedynym dokumentem planistycznym odnoszącym się do poszczególnych problemów             
i zagadnień przestrzennych z perspektywy całej gminy. Z tego też wynika jego rola 
koordynacyjna wszystkich działań mających odzwierciedlenie w przestrzeni. 

1.4. Zakres przestrzenny i czasowy studium  

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszaru       
w granicach administracyjnych gminy. Możliwe jest jednak dokonywanie zmian polegających 
na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia, które przedstawia się w formie 
ujednoliconej, z wyróżnieniem projektowanych zmian. 

Przepisy nie ograniczają okresu ważności studium, jest więc ono formalnie bezterminowe. 
Oznacza to, że studium może zostać uchylone tylko poprzez uchwalenie nowego studium. 
Merytorycznie w studium bierze się pod uwagę perspektywę nie dłuższą niż 30 lat.  

Ponieważ, ze względu na zmieniające się uwarunkowania, planowanie przestrzenne jest 
procesem ciągłym, Burmistrz jest zobowiązany co najmniej raz w czasie kadencji Rady 
Miejskiej sporządzić i przekazać Radzie ocenę aktualności studium. Na podstawie tej oceny 
Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium. W przypadku uznania 
studium za nieaktualne, w całości lub w części, Burmistrz podejmuje działania uruchamiające 
procedurę zmiany (aktualizacji) studium.  

2. Prawne i merytoryczne podstawy opracowania 2 edycji studium 

2.1. Geneza i podstawa prawna opracowania 2 edycji studium 

Formalnie niniejsze studium zmienia w całości studium opracowane w 1999 r. i przyjęte 
uchwałą Nr IX/73/99 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 września 1999 r. (z czterema 
zmianami przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Gogolinie: nr XXXVII/264/2005 z dnia 14 
lipca 2005 r., nr XLII/356/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r., nr L/461/2014 r. z dnia 2 września 
2014 r. i nr XIX/174/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.).  

Faktycznie niniejszy dokument jest kolejną wersją pierwszej edycji studium, zaktualizowaną 
w zakresie określonym w ocenie aktualności studium, przyjętej uchwałą nr XXXII/273/2017 
Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy 
Gogolin. Ze względu na szeroki zakres aktualizacji wersja ta opracowana jest w formie 
nowego dokumentu.    

Potrzeba istotnej zmiany pierwszej edycji studium wynika ze zmienionych uwarunkowań 
faktycznych i prawnych, w tym przede wszystkim z aktualnych tendencji rozwojowych gminy 
oraz aktualnej polityki przestrzennej kraju, określonej w Koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju 2030, i – wynikających z niej – zmian ustawy z dnia 27 marca     
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1.  

W konsekwencji przyjęcia ww. uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań              
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy, zgodnie z art. 32 

                                                      
1 Obowiązujące obecnie zasady prawne planowania przestrzennego, wynikające z wymienionych aktów 
prawnych, przedstawione są w rozdziale II pkt 14.  
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ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejska w Gogolinie 
podjęła uchwałę nr XXIV/210/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Gogolin, stanowiącą podstawę prawną sporządzenia niniejszej (tj. drugiej) edycji studium.  

2.2. Materiały stanowiące merytoryczną podstawę studium  

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
przepisami odrębnymi, w niniejszej edycji studium uwzględnione zostały następujące 
dokumenty i opracowania: 

[1] 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 r., poz. 252); 

[2] Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., przyjęta uchwałą                 
Nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.; 

[3] Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, przyjęty uchwałą  
Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. 

[4] Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 – 2020, przyjęta uchwałą                   
Nr LII/480/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r.  

[5] Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Gogolin, oprac. Ekologika 
Pracownia analiz przestrzennych i środowiska, styczeń, 2017 

[6] Gminna ewidencja zabytków, przyjęta zarządzeniem nr Or.I.0050.69.2016 Burmistrza 
Gogolina z dnia 18 maja 2016 r.  

[7] 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 uwzględnione zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujące na obszarze gminy Gogolin. 
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3. Podstawowe informacje o gminie 

3.1. Położenie, podział administracyjny 

Gmina Gogolin położona jest w środkowej części województwa opolskiego, w powiecie 
krapkowickim, w odległości 25 km na południe od Opola. Sąsiaduje z następującymi 
gminami: Tarnów Opolski, Izbicko, Strzelce Opolskie, Zdzieszowice, Krapkowice. Sieć 
osadniczą gminy tworzą: miasto Gogolin i 9 wsi sołeckich: Chorula, Malnia, Odrowąż, 
Górażdże, Kamień Śląski, Kamionek, Dąbrówka Dolna, Zakrzów, Obrowiec. 

3.2. Podstawowe dane statystyczne 

Sytuacja gminy w liczbach statystycznych przedstawia się następująco: 

Tabela 1                                          Gmina Gogolin – podstawowe dane statystyczne, stan 31 XII 2016 

 Gmina   Sytuacja na tle województwa 

liczba mieszkańców: 
gmina  

miasto Gogolin 

 
12 502  
  6 592 

 
1,26 % mieszkańców województwa 
1,27 % mieszkańców miast  

powierzchnia (km2): 
gmina  

            miasto Gogolin 

 
 101   

 21 

 
1,07 % powierzchni województwa 
2,74 % powierzchni miast 

gęstość zaludnienia (M/km2): 
 

gmina 
miasto Gogolin 

 

124  
314  

 

średnia w woj. 105 M/km2 

średnia w woj. w miastach 673 M/km2 

dochód budżetu gminy 
                  ogółem (tyś. zł)  

w tym dochody własne  
         na 1 mieszkańca (zł/M) 

 
57 688  

           70 % 
  4614  

 
1,87 %  dochodów budżetów gmin w woj.  
średnia w województwie 50 % 
średnia w województwie 3097  

Opracowanie własne wg Województwo opolskie. Podregiony, powiaty, gminy 2017. US w Opolu 

3.3. Funkcje gminy 

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

 

 

 

 

 

 

 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 10



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 11

 

 

 

Rozdział I 

 

 

 

 

 

 

 

UWARUNKOWANIA  ROZWOJU 

PRZESTRZENNEGO  GMINY 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 11



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 12

1. Zagospodarowanie przestrzenne gminy – stan istniejący 

1.1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenów  

a) Struktura użytkowania terenów   

Generalnie strukturę użytkową obszaru gminy kształtują: tereny rolne, tereny leśne, tereny 
mieszkaniowe i tereny przemysłowe.  

Tabela 2.                                                   Struktura użytkowania terenu miasta i gminy Gogolin [ha] 

Sposób użytkowania 
Gogolin  
miasto 

Gogolin 
obszar wiejski 

Gmina 
Gogolin razem 

Powierzchnia ogólna 2034,8 8005,1 10039,9 
Użytki rolne, w tym: 1256,6 3514,9 4771,5 

grunty orne 904,5 2870,5 3775 
sady 20,2 20,4 40,6 

łąki trwałe 285,1 457,8 742,9 
pastwiska trwałe 8,4 47,9 56,3 

grunty rolne zabudowane 26,5 57,5 84 
grunty pod stawami 0 29,1 29,1 
grunty pod rowami 11,9 18 29,9 

grunty zadrzewione i zakrzewione na 
użytkach rolnych 

0 13,7 13,7 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 304,2 3307,8 3612 
lasy 300,5 3215,2 3515,7 

grunty zadrzewione i zakrzewione 3,7 92,6 96,3 
Grunty zabudowane i zurbanizowane 357,9 1010,7 1368,6 

tereny mieszkaniowe 118,3 106,6 224,9 
tereny przemysłowe 13,7 171,9 185,6 

inne tereny zabudowane 15,3 26,2 41,5 
zurbanizowane tereny niezabudowane 23,8 13,2 37 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 15,3 24,4 39,7 
użytki kopalne 0 373,6 373,6 

tereny komunikacyjne - drogi 141,3 205,8 347,1 
tereny komunikacyjne - tereny kolejowe 25,9 36,3 62,2 

tereny komunikacyjne - inne tereny 
komunikacyjne 

0,6 40,6 41,2 

grunty przeznaczone pod budowę dróg lub 
linii kolejowych 

3,7 12,1 15,8 

Grunty pod wodami 6,9 79,8 86,7 
powierzchniowymi płynącymi 2,8 68,5 71,3 
powierzchniowymi stojącymi 4,1 11,3 15,4 

Nieużytki 109,2 76,9 186,1 
Tereny różne 0,0004 15 15,0004 

źródło: Opracowanie ekofizjograficzne – podstawowe, EKOLOGIKA Pracownia analiz przestrzennych                      
i środowiskowych, 2017 r.   

Jak pokazuje powyższe zestawienie, 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 
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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 głównie w południowej, rolniczej części gminy. Tereny 
eksploatacji kopalin znajdują się w obrębach wsi Górażdże i Kamień Śląski, natomiast tereny 
przemysłowe, związane z eksploatacją kopalin, położone są w Choruli i Górażdżach.   

b) Struktura funkcjonalna gminy   

Generalnie obszar gminy można podzielić na dwie podstawowe jednostki funkcjonalne: 
obszar urbanizacji obejmujący północną i środkową część gminy (powyżej autostrady), oraz 
obszar rolniczy obejmujący pozostałą, tj. południową, część gminy.  
Uwzględniając natomiast istniejące funkcje terenów na obszarze gminy wydzielić można 
następujące jednostki funkcjonalne: 
 obszary rolnicze – z dominacją gruntów rolnych niezabudowanych, 
 obszary leśne – z dominującą powierzchnią lasów, 
 obszary osadnicze – z dominującą zabudową mieszkaniową i towarzyszącą jej 

zabudową usługową,   
 obszary przemysłowe – tereny zakładów przemysłowych w Choruli i Górażdżach oraz 

kopalni w Górażdżach i Kamieniu Śląskim, 
 obszar specjalny – lądowisko w Kamieniu Śląskim. 
W układzie hierarchicznym obsługi miasto Gogolina pełni funkcję gminnego ośrodka obsługi 
(stopnia ponadpodstawowego), wsie: Kamień Śląski, Zakrzów, Malnia i Górażdże pełnią 
funkcję ośrodków stopnia podstawowego. 

c) Uzbrojenie terenów 

Gmina Gogolin cechuje się wysokim stopniem uzbrojenia terenów. Wszystkie zespoły 
osadnicze są zelektryfikowane, zwodociągowane. W kanalizację sanitarną nie są 
wyposażone tylko trzy wsie: Obrowiec, Zakrzów (z wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej)             
i Dąbrówka oraz dwa zespoły zabudowy w granicach miasta Gogolina: przy ul. Wygoda                    
i przy ul. Rybackiej. Gmina posiada też stosunkowo gęstą sieć drogową zapewniającą 
obsługę komunikacyjną wszystkich zespołów osadniczych i terenów zabudowanych poza 
tymi zespołami. Obszar miejski Gogolina ma dostęp do sieci gazowej.  

1.2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu            
i zagospodarowaniu przestrzennym, przez "ład przestrzenny" - należy rozumieć takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia                           
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

Z punktu widzenia funkcjonalnego zagospodarowanie przestrzenne gminy jest ogólnie 
prawidłowe. Ośrodek gminny jest położony skrajnie w stosunku do obszaru obsługi, co nie 
jest korzystne, jednak wszystkie miejscowości są z nim dobrze powiązane siecią dróg 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Sieć ośrodków obsługi stopnia podstawowego jest 
prawidłowa (równomierna).  
Zastrzeżenia z funkcjonalnego punktu widzenia budzi: 
- przecięcie obszaru miejskiego w Gogolinie linią kolejową, która stanowi barierę 

urbanistyczną uniemożliwiającą prawidłowe powiązanie terenów położonych po obu 
stronach linii; 
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- przebieg dróg wojewódzkich przez zwarte tereny zabudowy w Gogolinie, Choruli, Malni      
i Obrowcu, ze względu na nałożenie się na tych odcinkach dróg ruchu tranzytowego 
rangi wojewódzkiej z ruchem lokalnym związanym z obsługą posesji przylegających do 
dróg; w przypadku Choruli i Malni problem w niedługim czasie rozwiąże oddanie do 
użytku budowanej aktualnie obwodnicy drogowej;   

- sąsiedztwo terenów o kolidujących funkcjach w Kamieniu Śląskim (samochodowy tor 
wyścigowy sąsiaduje z terenami wypoczynkowo - rekreacyjnymi); 

- występowanie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, ze względu na 
utrudniony dostęp mieszkańców tej zabudowy do usług podstawowych (choć ten problem 
w przypadku gminy Gogolin nie jest znaczący ze względu na nieliczną zabudowę 
rozproszoną).  

Z punktu widzenia społeczno-gospodarczego ład przestrzenny w gminie ocenia się 
pozytywnie, ze względu na zwartość zabudowy jednostek osadniczych, co istotnie zmniejsza 
koszty obsługi w zakresie komunikacji, infrastruktury technicznej i społecznej (utrzymanie 
dróg, dowozy do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa, odbiór odpadów) w stosunku do 
kosztów obsługi zabudowy rozproszonej.  

Z punktu widzenia środowiskowego ład przestrzenny w gminie trudno ocenić jednoznacznie.  
Pozytywnie ocenia się położenie zespołów osadniczych, które generalnie jest zgodne            
z warunkami fizjograficznymi. Jedynie w Gogolinie na obszarze miejskim występuje kolizja 
polegająca na zabudowaniu dużej części ciągu dolinnego cieku Gogolinka, w tym 
częściowym zarurowaniu cieku, co pozbawiło dolinę funkcji korytarza ekologicznego, którą 
powinna pełnić.  
O uporządkowanych relacjach uwzględniających uwarunkowania i wymagania środowiskowe 
nie można jednak mówić pozytywnie, ze względu na problem hałasu w środowisku oraz  
przemysłową eksploatacji kopalin. 
Pierwszy problem wynika z położenia dużej części terenów zabudowy mieszkaniowej              
w zasięgu ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego autostrady, dróg wojewódzkich nr 
423 i 409 oraz linii kolejowej, co ma miejsce we wszystkich miejscowościach z wyjątkiem 
Kamienia Śląskiego i Kamionka. W Kamieniu Śląskim występuje natomiast problem hałasu 
związanego z działalnością wybudowanego w 2016 r. na terenie lądowiska samochodowego 
toru wyścigowego, który koliduje z funkcją mieszkaniową i rekreacyjno-wypoczynkową 
terenów sąsiednich. Problem hałasu komunikacyjnego drogi nr 423 w miejscowościach 
Chorula i Malnia rozwiąże w niedługim czasie obwodnica drogowa, która jest w trakcie 
realizacji.   
Drugi problem związany jest prowadzeniem i przesądzonym rozwojem przemysłowej 
eksploatacji surowców węglanowych na obszarach leśnych o wysokich walorach 
przyrodniczych. 

Ogólna ocena ładu przestrzennego z punktu widzenia kulturowego oraz kompozycyjno-
estetycznego wypada pozytywnie. Historyczne układy przestrzenne miasta Gogolina i wsi są 
stosunkowo dobrze zachowane a nowa zabudowa realizowana jest jako ich uzupełnienie         
i kontynuacja. Nie odnotowuje się też znaczącej dysharmonii form architektonicznych 
zabudowy. Do zachowania ładu przestrzennego w tym aspekcie przyczyniło się z pewnością  
pokrycie planami miejscowymi wszystkich terenów istniejącej i planowanej zabudowy wsi 
oraz całego obszaru miasta Gogolina. 

1.3. Stan prawny gruntów 

Dominującą formą własności gruntów na terenie gminy jest własność prywatna. 
Drugim pod względem powierzchni terenów właścicielem gruntów jest Skarb Państwa, do 
którego należą głównie tereny leśne będące w Zarządzie Lasów Państwowych. 

Gmina posiada ok. 405 ha gruntów w zasobach komunalnych. Przeważająca ich część jest 
zainwestowana; znajdują się na nich komunalne obiekty i urządzenia usługowe (szkoły, 
przedszkola, obiekty sportowe, parki, cmentarze, OSP i inne), urządzenia infrastruktury 
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technicznej (gminne składowisko odpadów, oczyszczalnia ścieków), drogi gminne, rowy 
melioracyjne. Tereny niezainwestowane to głównie grunty rolne i nieużytki. Część z nich 
przeznaczona jest pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, najwięcej w Gogolinie i Kamieniu Śląskim. 

Wnioski do polityki przestrzennej 

Wykazać nieużytki i ustalić kierunki ich zagospodarowania.  
Uwzględnić rozwiązania eliminujące lub ograniczające konflikty 
funkcjonalne.  
Utrzymać zwartość zespołów osadniczych poprzez lokalizowanie nowej 
zabudowy przede wszystkim w granicach jednostek osadniczych, na 
obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej. 
Dla ułatwienia realizacji polityki przestrzennej powiększać zasoby 
gruntów komunalnych.  

2. Stan środowiska oraz wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,    
w tym krajobrazu kulturowego 

2.1. Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego2 

2.1.1. Przyroda nieożywiona 

a) Położenie i rzeźba terenu 

Gmina Gogolin tworzy sztucznie wydzielony i geograficznie niespójny obszar, okalający 
miasto Gogolin od północy, zachodu i południa. W jej skład wchodzą peryferyjne fragmenty 
kilku jednostek fizyczno-geograficznych na styku Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląskiej. Do Niziny 
Śląskiej należą: 
- dolina Odry z przełomową Bramą Krapkowicką (północno-zachodnia część gminy – 

Odrowąż, Malnia, Chorula), 
- Kotlina Raciborska (południowo-wschodnia część gminy – Obrowiec, Buchtów). 
Do Wyżyny Śląskiej zaliczają się północne i zachodnie skłony Garbu Chełmu, tworzące 
środkową i wschodnią część gminy – Zakrzów, Dąbrówka, Kamień Śląski, Kamionek. 
Wysokości bezwzględne wahają się od 158 m n.p.m. do 256 m n.p.m., zróżnicowanie 
wysokościowe wynosi więc prawie 100 m. Najniżej położone są tarasy zalewowe Odry 
w zachodniej, a zwłaszcza północno-zachodniej części gminy. Inne nisko położone tereny 
znajdują się w starej dolinie Odry między Gogolinem i Krapkowicami, która ciągnie się od 
Obrowca do Malni, a od współczesnej doliny oddziela ją ciąg wzniesień zajętych przez 
miejscowości Odrowąż, Otmęt i Obrowiec. 
Większość obszaru gminy Gogolin ma charakter falistej wysoczyzny i leży na wysokościach 
175–210 m n.p.m. Wyżej wznoszą się zbocza Chełmu we wschodniej części gminy z lokalną 
kulminacją – górą Szpica (256,3 m n.p.m.). 
Największe zróżnicowanie wysokości względnych i spadki terenu występują na zboczach 
Szpicy – do 35 % oraz na wschodnich zboczach starej doliny Odry – do 15%. Na pozostałym 
obszarze spadki nie przekraczają 3%. Na obszarze gminy nie występują obszary naturalnych 
zagrożeń geologicznych 

b) Budowa geologiczna 

Gmina Gogolin leży w brzeżnej – południowej części monokliny przedsudeckiej. Jest to 
struktura płytowa, zbudowana z utworów triasowych. 

                                                      
2 W rozdziale wykorzystano Opracowanie szczegółowe – fizjograficzne gminy Gogolin, Biuro Projektowo - 
Konsultingowe BIPROK, 1994 r. oraz Opracowanie ekofizjograficzne – podstawowe, EKOLOGIKA Pracownia 
analiz przestrzennych i środowiskowych, 2017 r.   
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Starsze podłoże przedtriasowe stanowią utwory karbonu dolnego, wykształcone w facji 
kulmowej w postaci łupków i piaskowców szarogłazowych. W Gogolinie zalegają one na 
głębokości 100–150 m, w Obrowcu nawiercono je w otworze studziennym byłego PGR na 
głębokości 49–80 m, dalej na południe wychodzą one lokalnie na powierzchnię. Na utworach 
kulmu w rejonie Opola zalega seria utworów permskich (czerwony spągowiec), które w 
okolicach Gogolina nie występują, podobnie jak osady środkowego i górnego karbonu. 
Bezpośrednio i niezgodnie na dolnym karbonie zalegają utwory triasowe. Profil triasu (od 
spągu) zaczynają osady facji lądowej – piaskowce i zlepieńce dolnego triasu 
naprzemianlegle ułożone z iłami i łupkami ilastymi (czerwone iły i łupki występujące na 
powierzchni na zachód od Zakrzowa oraz w otworach studziennych w Obrowcu). Niekiedy 
wśród iłów występują słabo zwięzłe piaskowce lub luźne piaski oraz żwiry.  
Cała seria ma charakterystyczne czerwone zabarwienie i zaliczana jest do dolnego 
i środkowego pstrego piaskowca. Jej miąższość wynosi 45–55 m. Wyżej zalegają iły 
margliste i margle i wapienie retu (górny pstry piaskowiec) o miąższości do 70 m. 
Na utworach retu zalegają utwory triasu środkowego – wapienia muszlowego, 
odsłaniające się na znacznej powierzchni gminy i reprezentowane przez następujące 
warstwy, poczynając od najstarszych: 
- warstwy gogolińskie, złożone z żółtoszarych wapieni krzemiankowych, wapieni 

marglistych i margli ilastych o łącznej miąższości (w pełnym profilu) 40–45 m. Warstwy 
gogolińskie występują tylko w południowej części gminy i nie mają większego znaczenia 
jako surowiec dla przemysłu cementowo-wapienniczego, głównie ze względu na zmienną 
i niezbyt wysoką jakość, 

- warstwy górażdżańskie, pojawiają się na powierzchni dalej na północy (okolice 
Kamionka). Są reprezentowane przez szare i kremowe wapienie eolitowe o wyjątkowo 
dużej zawartości CaCO3 (53–54 %). Pełna miąższość warstw górażdżańskich wynosi 
20–23 m. Stanowią one najbardziej wartościową część kompleksu surowców 
węglanowych w triasie obszaru śląsko-krakowskiego, 

- warstwy terebratulowe tworzą serię szarych wapieni łupkowych o miąższości do 15 m. 
Charakteryzują się nieco niższą zawartością CaCO3 niż warstwy górażdżańskie (50–
51 %), są bardzo dobrym surowcem dla przemysłu cementowego, 

- warstwy karchowickie – zalegają nad warstwami terebratulowymi. Reprezentują je 
gruboławicowe, silnie spękane wapienie, często porowate i gąbczaste, miejscami 
zdolomityzowane. Są surowcem głównie dla przemysłu wapienniczego, zawartość 
CaCO3 wynosi w nich średnio 52 %. Osiągają w rejonie Tarnowa Opolskiego miąższość 
całkowitą 14 m. 

Wyższe ogniwa triasu – dolomity diploporowe i warstwy z Tarnowic – nie występują 
w granicach gminy Gogolin. 

Tektonika utworów triasowych 
Rejon Gogolina leży na południowym skraju płyty triasowej, która zapada generalnie ku 
północy i północnemu wschodowi, pod kątem 2–5°. W związku z tym ku północy odsłaniają 
się na powierzchni coraz to młodsze ogniwa stratygraficzne triasu. Taką budowę komplikują 
liczne dyslokacje tektoniczne w postaci uskoków o kierunkach NE – SW oraz zbliżonych do 
równoleżnikowego. Dyslokacje te zakłócają lokalnie kierunki układu warstw i ich miąższość. 
Od południa strefa uskokowa Toszka i Krapkowic oddziela płytę triasową z masywem 
Chełmu (Góra Św. Anny) od rowu Kędzierzyna. 
Trzeciorzęd – reprezentowany przez iły serii poznańskiej (górny miocen) występuje tylko      
w dnie doliny Odry na południe od Obrowca, pod utworami czwartorzędowymi. Lokalnie 
stwierdzono też obecność iłów trzeciorzędowych w lejach krasowych w stropie wapieni 
triasowych między Górażdżami a Tarnowem Opolskim. 
Najstarszymi utworami czwartorzędowymi, ukazującymi się na powierzchni jest kilka 
izolowanych płatów glin zwałowych ze stadiału maksymalnego zlodowacenia 
środkowopolskiego (między Górażdżami a Gogolinem, na wschód od Kamienia Śląskiego 
oraz w Obrowcu i u podnóża Góry Szpica). 
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Poza doliną Odry i wychodniami triasu powszechnie występują na terenie gminy 
wodnolodowcowe piaski i piaski ze żwirami także datowane na stadiał maksymalny. Zwykle 
tworzą one pokrywę grubości kilku metrów, zalegającą na glinach zwałowych albo wprost na 
wapieniach triasu. Miejscami osady te osiągają miąższość do kilkunastu metrów i tworzą 
samodzielne formy morfologiczne o charakterze kemów (podłużne wzniesienia towarzyszące 
zboczom doliny Odry od Malni przez Wygodę do Kolonii Zakrzów). 
Wśród czwartorzędowych osadów rzecznych Odry wyróżniono: 
- piaski i żwiry terasy średniej (5–7 m np. rzeki) z okresu zlodowacenia bałtyckiego, 
- piaski, piaski ze żwirem, gliny piaszczyste i pylaste oraz namuły i torfy holoceńskie, 

tworzące najniższe terasy Odry – zalewową i nadzalewową. 
Do najmłodszych – holoceńskich osadów zaliczają się ponadto piaski eoliczne w kilku 
zespołach wydmowych i piasków przewianych – Obrowiec, Zakrzów, Bieniownia. 
Znaczącą rolę na terenie gminy Gogolin odgrywają współczesne grunty nasypowe, głównie 
zwałowiska nadkładu zdjętego ze złóż wapieni Górażdże i Tarnów Opolski oraz składowiska 
odpadów. 

c) Surowce mineralne 

Na obszarze gminy Gogolin zlokalizowane są złoża surowców mineralnych, z których 
większość użytkowana jest na skalę przemysłową. Do najważniejszych z nich należą złoże 
„Górażdże”, złoże „Tarnów Opolski” oraz złoże „Tarnów Opolski – Wschód”. Jak wynika          
z systemu gospodarki i ochrony bogactw mineralnych „MIDAS” wg stanu na 31 XII 2017 r.”, 
na obszarze gminy Gogolin znajdują się następujące złoża surowców mineralnych:  

1. Złoże „Górażdże” (kod złoża w systemie MIDAS - WW 1927) – znajduje się w północnej 
części gminy na gruntach wsi Górażdże i Kamionek. Powierzchnia udokumentowanego 
złoża wynosi 439,25 ha, główną kopaliną są wapienie i margle przemysłu wapienniczego     
i cementowego. Złoże obecnie jest zagospodarowane i eksploatowane sposobem 
odkrywkowym systemem ścianowym w oparciu o koncesję nr 12/2001 Ministra 
Środowiska z dnia 30.11.2001r., zmienioną Decyzją nr DOŚ.II.7422.2.11.2011.JJ 
Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 21.06.2011 r., ważną do 30.11.2051 r.           
W koncesji dla złoża „Górażdże” został ustanowiony obszar górniczy o powierzchni 
491,8918 ha oraz teren górniczy o powierzchni 1416,4722 ha.  
Zasoby geologiczne bilansowe i zasoby przemysłowe złoża w kat. A+B wg stanu na 
31.XII.2017 r. wynoszą: 
 wapienie dla przemysłu cementowego – poza filarami ochronnymi (przemysłowe) 

128 106,62 tys. Mg, w filarach ochronnych (nieprzemysłowe) 12 188,64 tys. t, 
 wapienie dla przemysłu wapienniczego – poza filarami ochronnymi (przemysłowe) 

152 886,12 tys. Mg, w filarach ochronnych (nieprzemysłowe) 36 476,46 tys. t.  

2. Złoże „Tarnów Opolski” (kod złoża w systemie MIDAS – WW 1935) – znajduje się         
w północno – wschodniej części gminy na gruntach wsi Kamień Śląski. Złoże składa się    
z pola zachodniego zaliczonego do zasobów geologicznych bilansowych (poza obecną 
koncesją wydobywczą) oraz pola wschodniego, które jest obecnie eksploatowane.          
Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 178,52 ha, główną kopaliną są wapienie 
i margle przemysłu wapienniczego. Pole wschodnie złoża obecnie jest zagospodaro-
wane i eksploatowane odkrywkowym systemem ścianowym w oparciu o koncesję           
nr 2/2002 znak: ŚR-II-KM-7412/2/26-1/02 Wojewody Opolskiego z dnia 19.06.2002 r., 
zmienioną decyzją nr DOŚ-II.7422.2.16.2011.JJ Marszałka Województwa Opolskiego         
z dnia 15.09.2011 r. oraz decyzją nr DOŚ-II.7422.1.3.2015.JJ Marszałka Województwa 
Opolskiego z dnia 20.07.2015 r., ważną do 19. 06. 2030 r. Zgodnie z ostatnią zmianą 
koncesji modyfikacji uległa powierzchnia obszaru górniczego wynosząca obecnie 
222,5319 ha oraz powierzchnia terenu górniczego wynosząca obecnie 509,3762 ha.  
Zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 i C2 wg stanu na 31.XII.2017 r.,                
tj. wapienie i margle dla przemysłu wapienniczego, wynoszą: C1 – 27 955,98 tys. t, C2 – 
22 634,36 tys. t.  
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Zasoby przemysłowe bilansowe złoża w kat. C1 i C2 wg stanu na 31.XII.2017 r.,                
tj. wapienie i margle dla przemysłu wapienniczego, wynoszą: C1 – 15 340,98 tys. t, C2 – 
1 209,98 tys. t.  

3. Złoże „Tarnów Opolski-Wschód” (kod złoża w systemie MIDAS – WW 13736) – tylko 
częściowo wchodzi na teren gminy Gogolin w jej północno-wschodniej części (obręb 
Kamień Śląski) i położone jest na wschód od eksploatowanego obecnie złoża „Tarnów 
Opolski” (stanowi jego „kontynuację”). Złoże zostało w ostatnich latach szczegółowo 
rozpoznane i, decyzją Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 6.10.2015 r., została 
przyznana koncesja na wydobycie nr 109/2015 znak: DOŚ-II.7422.1.8.2015.KD, ważna 
do 05. 10. 2065 r. Wydobywanie kopaliny będzie prowadzone metodą odkrywkową 
wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym przy zastosowaniu robót strzałowych           
i urabiania mechanicznego według ustaleń zawartych w projekcie zagospodarowania 
złoża. Zgodnie z koncesją powierzchnia obszaru górniczego wynosi 616,4512 ha. 
Powierzchnia złoża wynosi 562 ha, z czego 112 ha znajduje się w granicach 
administracyjnych gminy Gogolin, główną kopaliną są wapienie i margle przemysłu 
wapienniczego, zaś towarzyszącą wapienie i margle przemysłu cementowego. Złoże 
„Tarnów Opolski – Wschód” składa się z pola A (położonego w całości na terenie gminy 
Gogolin), pola B (położonego w części na terenie gminy Gogolin) oraz pola C (położonego 
na terenie gminy Izbicko).  
Zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wg stanu na 31.XII.2017 r. wynoszą: 
 wapienie i margle przemysłu wapienniczego – 287 701,76 tys. t, 
 wapień – 408 660,29 tyś. t, 
 wapienie i margle przemysłu cementowego – 120 958,53 tys. t. 

4. Złoże „Chorula” (kod złoża w systemie MIDAS - KD 676) – znajduje się w południowo – 
wschodniej części miejscowości Chorula. Powierzchnia złoża wynosi 21,4 ha, główną 
kopaliną są kamienie drogowe i budowlane – podtyp wapień. Złoże nie ma znaczenia 
przemysłowego a jego eksploatacja została wiele lat temu zaniechana. Po eksploatacji, 
prowadzonej sposobem odkrywkowym systemem ścianowym, pozostało wyrobisko  
znacznej wielkości. Zasoby bilansowe geologiczne złoża „Chorula” w kat. C1 wg stanu na 
31.XII.2017 r., tj. kamienie drogowe i budowlane (wapień), wynoszą 3 783,00 tys. t. Brak 
zasobów przemysłowych. Złoże nie ma przyznanej koncesji na wydobywania kopaliny, 
nie ma więc też aktualnego obszaru i terenu górniczego. Teren, na którym występuje, 
jest własnością prywatną; właściciel zamierza wystąpić o zdjęcie złoża z bilansu zasobów 
krajowych, tzw. likwidację złoża.   

5. Złoże „Krępna” (kod w systemie MIDAS – KN 1494) – znajduje się w południowej części 
obrębu Obrowiec na granicy z gminą Zdzieszowice. Powierzchnia złoża wynosi         
186,24 ha, główną kopaliną są kruszywa naturalne – podtyp piasek ze żwirem. Złoże 
obecnie jest zawodnione. W granicach gminy Gogolin znajduje się na obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią i zagospodarowane jest w kierunku rolno – wodnym. 
Złoże zostało rozpoznane wstępnie, jego zasoby bilansowe geologiczne w kat. C2 wg 
stanu na 31.XII.2017 r., tj. kruszywa naturalne (piasek ze żwirem), wynoszą 21 230 tys. t. 
Brak zasobów przemysłowych. Złoże nie ma przyznanej koncesji na wydobywania 
kopaliny, nie ma więc też aktualnego obszaru i terenu górniczego.  

Poza udokumentowanymi złożami  na terenie gminy Gogolin występują w dużych ilościach 
nie udokumentowane złoża kruszyw naturalnych. Najbardziej wartościowe zalegają w dolinie 
Odry. Kruszywa piaszczyste przydatne dla celów budowlanych występują w zespołach 
wydmowych w rejonie Górażdży i Zakrzowa.  

W granicach gminy nie ma udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania 
dwutlenku węgla. 
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d) Wody powierzchniowe 

Gmina Gogolin wchodzi w skład prawostronnego dorzecza rzeki Odry.  
Obszar gminy cechuje rzadko spotykana nierównomierność rozwoju sieci hydrograficznej. 
Istniejące cieki związane są prawie wyłącznie z doliną Odry i południowo-zachodnim 
fragmentem zboczy Garbu Chełmu. Pozostała część gminy – północna i wschodnia (około 
3/4 powierzchni) prawie zupełnie pozbawiona jest cieków i innych wód powierzchniowych. 
Zjawisko to jest związane z występowaniem na terenach bezwodnych przepuszczalnych, 
spękanych wapieni triasowych z cienką, głównie piaszczystą pokrywą czwartorzędową. 
Jedynym ciekiem w tych okolicach jest okresowo płynący bezimienny strumień biorący 
początek na łąkach lotniska w Kamieniu Śląskim, ginący w ponorach krasowych kilkaset 
metrów na zachód od wsi. Przez większą część roku koryto jest suche, po wzmożonych 
opadach wypełnia się wodą, niekiedy bardzo obficie i gwałtownie. Podobny charakter - 
lokalnych wywierzysk i źródeł krasowych mają niewielkie stawy w centrach wsi Kamień 
Śląski, Kamionek, Górażdże. 

Głównym ciekiem w gminie jest Odra, stanowiąca jej zachodnią granicę. Odra jest na tym 
odcinku żeglowna i skanalizowana. Odznacza się zmiennym przepływem. Częste są zalewy 
powodziowe, przeważnie w sierpniu i wczesną wiosną. W XX wieku odnotowano (do 1986 r.) 
ponad 70 wezbrań powodziowych, a największe powodzie miały miejsce w latach: 1903, 
1939, 1977, 1985 oraz w 1997 r. Ostatni poważny zalew powodziowy miał miejsce w 2010 r. 
Odra ma system ochrony przeciwpowodziowej w postaci wałów, długości około 11,5 km oraz 
polderu „Obrowiec” o powierzchni 277 ha i pojemności awaryjnej 36 mln m3. Podczas 
powodzi w lipcu 1997 r. wał przeciwpowodziowy w rejonie Choruli został przerwany, 
natomiast zasięg wody powodziowej w rejonie Obrowca objął tereny poza polderem.  
Wg map zagrożenia powodziowego, na obszarze gminy Gogolin występują obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią, tj. obszary, na których prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), oraz obszary, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%). 
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, a także w południowej części miasta 
Gogolina, występują także obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,5%). 

Bezpośrednimi dopływami Odry na terenie gminy są dwa większe cieki – Kanał Abisynia 
(Zakrzówka) i Sonia. Kanał Abisynia płynie starą doliną Odry do torfowiska "Na Bagnie" 
przez Odrowąż, Malnię do Choruli, gdzie uchodzi do Odry w rejonie portu. 
Inny dopływ Odry – Sonia, odwadnia polder Obrowiec, a ujście znajduje się nieco powyżej 
śluzy w Krapkowicach – Otmęcie. Sonia zbiera wody dwóch cieków – Wygody, której źródła 
znajdują się w Zakrzowie i Obrowieckiego Potoku (Krępna), odwadniającego rejon Kolonii 
Zakrzów i Szczaklowni. Na Obrowieckim Potoku i jego bocznych odgałęzieniach utworzono    
3 kompleksy stawów hodowlanych. 

Ocenę stanu wód przeprowadza się dla jednolitych części wód, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra 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                            
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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 Gliwickiego do Osobłogi w dalszym ciągu utrzymuje się zły stan wód.3 Dla 
pozostałych JCWPrz, z uwagi na brak aktualnych badań monitoringowych, przyjmuje się 
ocenę i cel środowiskowy, wynikające z PGW dla Odry.   

e) Wody podziemne 

Profil hydrogeologiczny gminy Gogolin charakteryzuje się występowaniem 
wielopoziomowego układu serii utworów przepuszczalnych i izolujących. Wody podziemne 
analizowanego obszaru występują w następujących piętrach wodonośnych: 
czwartorzędowym, środkowotriasowym (zbiornik GZWP 333) oraz dolnotriasowym (GZWP 
335). Piętra te przykrywają najgłębszy kompleks zawodnionych skał dolnego permu               
i dolnego karbonu, które cechują nieco gorsze parametry zawodnienia. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne 
Utwory czwartorzędowe na terenie gminy Gogolin z racji niewielkiej miąższości i nieciągłości 
są praktycznie bezwodne i nie posiadają znaczenia społeczno-gospodarczego. Piętro 
czwartorzędowe tworzą utwory w utworach fluwioglacjalnych wysoczyzn i dolin rzecznych. 
Zwierciadło pierwszego poziomu jest swobodne i stabilizuje się na poziomie 2-3 m p.p.t. 
Poziom czwartorzędowy jest bezpośrednio zasilany wodami opadowymi i roztopowymi,          
w związku z czym wykazuje duże wahania sezonowe. Powierzchnia zwierciadła wody 
poziomu czwartorzędowego nachylona jest w kierunku północno-wschodnim i w tym 
kierunku ma miejsce przepływ podziemny.  

Triasowe piętra wodonośne 
Zbiorniki triasowe występujące w obszarze opracowania są zbiornikami wód szczelinowo-
krasowo-porowymi o bardzo dużej zasobności i małej mineralizacji. Wyodrębnione tu zostały 
dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: GZWP nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce 
Opolskie” obejmujący cały obszar gminy, oraz GZWP 333 „Zbiornik Opole – Zawadzkie” 
obejmujący północną część gminy (red. A. S. Kleczkowski, 1990, AGH, Kraków). GZWP      
nr 335 gromadzi wodę w trasowych utworach szczelinowo-porowych natomiast GZWP         
nr 333 gromadzi wodę w triasowych utworach szczelinowo-krasowych. Zasilanie zbiorników 
następuje w strefach wychodni warstw w obszarze opracowania. Wody podziemne 
odpływając zgodnie z nachyleniem warstw wodonośnych zasilają poza zbiornikami 
triasowymi także cenoman oraz głębokie doliny kopalne czwartorzędowe, a w kierunku 
południowym systemem obniżających się schodowo uskoków spływają do niecki sarmackiej, 
niecki Górnej Odry. Z poziomu wapienia muszlowego (warstwy gogolińskie) wypływa źródło 
typu dolinno-tarasowego w Odrowążu przy moście na trasie autostrady A4. Jest to źródlisko 
zatopione, w którym wybija kilka źródeł pulsujących. Woda z akwenu odpływa do odległej       
o kilkadziesiąt metrów Odry. Zbiornik GZWP 333 należy do grupy najzasobniejszych 
węglanowych zbiorników na terytorium Polski cechując się zasobami dyspozycyjnymi 
oszacowanymi na poziomie 200 000 m3/d.  Średnia głębokość ujęć kształtuje się na 
poziomie 120 do 240 m p.p.t., przy miąższości warstw zbiornikowych od 12 – 50 m. W części 
południowej zbiornik ten pozbawiony jest izolacji w postaci utworów ilastych, stąd też jego 
zasilanie odbywa się głównie przez opady atmosferyczne, co oznacza zwiększoną depozycją 
zanieczyszczeń. Zbiornik GZWP 335, pomimo znacznej powierzchni, posiada zasoby 
dyspozycyjne oszacowane tylko na poziomie 50 000 m3/d, a więc 4-krotnie mniejsze od 
GZWP 333.  

                                                      
3 Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2018/Ocena_opisowa_2017_woj.opolskie.pdf 
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Karbońskie zbiorniki wodonośne 
W piętrze karbońskim brak jest zbiorników wodonośnych o charakterze użytkowym.  

Dodatkowo południowy kraniec gminy Gogolin (rejon Obrowca) położony jest w zasięgu 
trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka       
GZWP 332. Zbiornik ten jest związany z wodonośnymi utworami sarmatu, zalegającymi         
w formie piaszczysto-żwirowych warstw wśród utworów ilastych, tworzącymi często wspólny 
kompleks wodonośny z zawodnionymi utworami czwartorzędu. Jest to częściowo zakryty, 
rozległy hydrodynamicznie zamknięty zbiornik wód porowych. Zbiornik jest podatny na 
zanieczyszczenia, czego dowodem są niskie klasy jakości wód. Jego szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne wynoszą 130 000 m3/d. Średnia głębokość ujęć kształtuje się na poziomie 80 – 
120 m p.p.t.  

Ww. zbiorniki wód podziemnych nie mają ustanowionych obszarów ochronnych. 

Prowadzona na obszarze gminy Gogolin działalność wydobywcza w granicach terenu 
górniczego Górażdże II i Tarnów Opolski IV ma wpływ na stosunki wodne, spowodowany 
odwadnianiem zakładów górniczych, który objawia się długotrwałym obniżeniem zwierciadła 
wód podziemnych, występowaniem leja depresji oraz lokalnymi zmianami naturalnych 
kierunków przepływów wód podziemnych. Wytworzony lej depresji wpływa na obniżenie 
zwierciadła wód podziemnych, czego skutkiem jest zwiększenie spadków hydraulicznych dla 
strumienia wód podziemnych, a co za tym idzie proporcjonalne zwiększenie prędkości 
przepływu wody w ośrodku skalnym. Przeobrażenia hydrodynamiki przepływu często 
prowadzą w konsekwencji do zmiany czy też do odwrócenia kierunków przepływu wód 
podziemnych. Zmiany stosunków wodnych wywołanych eksploatacją złoża na terenie 
Kopalni Wapienia „Górażdże” są na bieżąco monitorowane w sieci złożonej obecnie z 29 
punktów obserwacyjnych, w zakresie określonym w „Projekcie sieci monitoringu wód 
podziemnych w rejonie Kopalni Wapienia „Górażdże”4. 

W 2006 r. wprowadzony został w Polsce program monitoringu jakości wód podziemnych 
(dostosowany do wymogów stawianych przez Ramową Dyrektywę Wodną (RDW) 
2000/60/WE), którego konsekwencją była reorganizacja dotychczasowej sieci 
monitoringowej, polegająca przede wszystkim na zmianie przedmiotu monitoringu                   
z dotychczasowych różnych użytkowych poziomów wód podziemnych na wyznaczone tzw. 
jednolite części wód podziemnych (JCWPd). ) 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)5.  
Wody podziemne ujmowane są na potrzeby wodociągów komunalnych w kilku miejscach. 
 
Tabela 3.       Wykaz czynnych ujęć wód podziemnych na potrzeby wodociągów komunalnych 
 
L.
p. 

Numer 
ujęcia 

Lokalizacja 
i użytkownik 

Strefa ochronna Decyzja 

Teren ochrony  
bezpośredniej 

Teren ochrony  
pośredniej Numer, data  

wydania 
Data  

ważności 
wewnętrzny zewnętrzny 

1. st. 3 Kamień Śląski – 
gmina Gogolin 

2140 m2 w granicach 
istniejącego 
ogrodzenia 

nie wyznacza się ROŚ.6223-12/06 
27.12.2006 r. 

31.12.2026 r. 

2. st. 4 630 m2  

3. st. 1 Gogolin 
(Wygoda) – 
gmina Gogolin 

nie wyznaczono nie wyznaczono ROŚ.6223-4/06 
11.12.2006 r. 

28.02.2027 r. 

4. st. 2 

                                                      
4 „Projekt sieci monitoringu wód podziemnych w rejonie Kopalni Wapienia „Górażdże”, opracowany w 2006 r. 
przez zespół pracowników naukowych Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie. 
5 Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2018/podziemne_2017.pdf 
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5. st. 1 Gogolin - 
gmina Gogolin 

2356 m2 w granicach 
istniejącego 
ogrodzenia 

nie wyznacza się ROŚ.6223-1/07 
08.02.2007 r. 

31.12.2026 r. 

6. st. 3 

7. st. 5 58,22 m2 

8. st. 4 22,75 m2 

9. jedna 
studnia 

Dalnia (teren gmi-
ny Zdzieszowice) 
– gmina Gogolin 

1320 m2 
 

30 × 44 nie wyznaczono ROŚ.6223-17/07 
28.09.2007 r. 

30.06.2027 r. 

10. 1P Górażdże – 
gmina Gogolin 

100m2 w granicach 
istniejącego 
ogrodzenia  

nie wyznacza się RŚ.6341.60/2011 
10.02.2012 

09.02.2032 r. 

źródło: opracowanie własne   

Wody podziemne są na obszarze gminy Gogolin ujmowane również przez inne podmioty na 
różne cele, w tym z przeznaczeniem do spożycia. Wykaz tych ujęć przedstawia tabela 4.  

Tabela 4. Wykaz zakładowych i prywatnych ujęć wód podziemnych służących do 
spożycia w granicach  gminy Gogolin 

L. 
p. 

Podmiot Zasób Cel pozyskania wody Nr decyzji/ data oraz termin 
obowiązywania 

1 Agraria Claudii”  
Sp. z o.o.,  

ul. Stawowa 9, Zakrzów  
47-330 Zdzieszowice 

wody podziemne, 
trias,  

ujęcie - studnia,  
dz. nr 445/8  

obręb Zakrzów 

socjalno-bytowe z 
przeznaczeniem 

do spożycia 
i gospodarcze dla 

zakładu 

Decyzja Starosty Krapkowickiego 
nr ROŚ.6341.2.2011  
z dnia 16.03.2011 r.;  

termin obowiązywania: 
 do 16.03.2021 r. 

2 Materiały Budowlane 
 ul. Torowa 16,  
45 – 073 Opole 

wody podziemne, 
trias środkowy, ujęcie 
- studnia, dz. nr 80/20 

obręb Chorula 

socjalno – bytowe, 
z przeznaczeniem 
do spożycia, cele 

produkcyjne dla zakładu 
Wytwórni Elementów 

Budowlanych 
z Produkcją Betonu,  

ul. Kościelna 7,  
47-316 Chorula 

Decyzja Starosty Krapkowickiego 
nr ROŚ.6223-2/09  

z dnia 07.05.2009 r.;  
termin obowiązywania: 

 do 31.05.2029 r.;  
niniejszą decyzją ustanowiono strefę 

ochrony bezpośredniej ujęcia 

3 Sanktuarium św. Jacka  
ul. Parkowa 1a,  

47-325 Kamień Śląski; 
Zespół Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowy 
Sebastianeum Silesiacium, 

 ul. Parkowa 1b,  
47-325 Kamień Śląski 

wody podziemne, 
trias,  

ujęcie – studnia, dz. 
nr 667/15 obręb 
Kamień Śląski 

bytowo-gospodarcze, z 
przeznaczeniem 

do spożycia 

Decyzja Starosty Krapkowickiego 
nr BS.6341.1.2013  

z dnia 13.02.2013 r.;  
termin obowiązywania: 

 do 12.02.2033 r.;  
niniejszą decyzją ustanowiono strefę 

ochrony bezpośredniej ujęcia 

4 Chespa – Farby Graficzne” 
Sp. z o.o., ul. Ks. Duszy 5,  

47-303 Krapkowice 

wody podziemne, 
trias,  

ujęcie – studnia,  
dz. nr 384, 
m. Chorula 

przeznaczenie 
do spożycia oraz 

przemysłowe 
dla zakładu „Chespa 

Farby Graficzne” 
Sp. z o.o., ul. Kościelna 

5, 47-316 Chorula 

Decyzja Starosty Krapkowickiego 
nr BS.6341.6.2013 

 z dnia 15.03.2013 r.;  
termin obowiązywania: 

do 14.03.2033 r. 

5 Zakład Wapienniczy 
„Lhoist” S.A., ul. 

Świerczewskiego 5,  
46-050 Tarnów Opolski 

wody podziemne, 
trias,  

ujęcie-studnia nr 2 
dz. nr 161,  

studnia nr 8, 
awaryjna, 

dz. nr 158/3  
obręb Górażdże, 

socjalno – bytowe, 
z przeznaczeniem 

do spożycia (wodociąg 
grupowy „Górażdże”), 

cele produkcyjne 
zakładu 

Decyzja Starosty Krapkowickiego 
nr ROŚ.6223-18/10  
z dnia 22.12.2010 r.;  

niniejszą decyzją ustanowiono strefę 
ochrony bezpośredniej ujęcia 

6 Górażdże Cement S.A. 
Chorula 

 ul. Cementowa 1,  
47 – 316 Górażdże 

wody podziemne, 
trias,  

ujęcie-studnia nr 1c 
(zasadnicza),  
studnia nr 2c 
(awaryjna) 

przemysłowe, 
gospodarcze oraz 

socjalne; 
istnieje możliwość 

wykorzystania 
do zaopatrzenia wsi 

Chorula, Malnia i Kąty 
Opolskie (w przyp. 

konieczności) 

Decyzja Marszałka Województwa 
Opolskiego  

nr DOŚ-III.7322.113.2013.AK  
z dnia 30.04.2014 r.;  

termin obowiązywania  
do 29.04.2034 r.; 

Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia: 
Decyzja Marszałka Województwa 

Opolskiego  
nr DOŚ-III.7322.53.2011.AK  

z dnia 15.11.2011 r. 
 źródło: Opracowanie ekofizjograficzne – podstawowe, EKOLOGIKA Pracownia analiz przestrzennych                    
i środowiskowych, 2017 r.  
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f) Gleby 

Wskutek procesów glebotwórczych, na które zasadniczy wpływ miały: rzeźba terenu, 
budowa geologiczna i układ stosunków wodnych, na obszarze gminy Gogolin wykształciły 
się następujące typy gleb:  

1) gleby bielicowe i pseudobielicowe – wytworzone na utworach pyłowych                          
i piaszczystych, 

2) gleby brunatne właściwe i gleby brunatne wyługowane – powstały z rozkładu substancji 
organicznej z masą mineralną, w warunkach trwałego dodatniego bilansu tlenowego; 

3) rędziny węglanowe – powstały na podłożu wapieni triasowych, 
4) mady rzeczne – powstały z utworów pochodzenia aluwialnego i aluwialno-deluwialnego 

wzdłuż dolin rzecznych w obrębie terasy zalewowej, 
5) gleby płowe – powstały na utworach średnioprzepuszczalnych (piaski słabo gliniaste), 

w wyniku procesu wymywania przez wodę opadową z gleby węglanów, 
6) czarne ziemie zdegradowane – powstały z późnoplejstoceńskich i holoceńskich 

piasków gliniastych, glin, iłów lub pyłów różnego pochodzenia, często zasobnych          
w węglan wapnia.  

Spośród wyżej wymienionych gleb dominują gleby brunatne, wytworzone z piasków 
słabogliniastych i piasków gliniastych pochodzenia wodno – lodowcowego. 
Gleby lekkie piaszczyste cechuje trwały lub okresowy niedobór wody. Natomiast gleby 
brunatne wyługowane stanowią w większości podłoże pod lasami mieszanymi i liściastymi.  

Pod względem rolniczej przydatności największy areał zajmują gleby kompleksów żytnich – 
61,1 % powierzchni gruntów ornych (żytni dobry – 20,0 %, żytni słaby – 23,2 %, żytni bardzo 
słaby – 17, 9%). Kompleksy pszenne zajmują 27 % powierzchni gruntów ornych (pszenny 
dobry – 15,2%, pszenny wadliwy – 11,8%) i występują głównie w Kamionku, Malni, Obrowcu, 
Zakrzowie. 
Wśród użytków zielonych dominują użytki średnie (85%), występujące głównie w obrębach 
Obrowiec i Zakrzów.  
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. 
Udział procentowy poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni użytków 
rolnych w gminie jest następujący: 

    Tabela 5.                 Klasy bonitacyjne gleb ornych i użytków zielonych w gminie Gogolin 
Klasa bonitacyjna 

Procent gleb gruntów ornych  
[%] 

Procent gleb użytków zielonych 
[%] 

II IIIa IIIb IVa IVb V VI II III IV V VI 
0,5 2,7 8,2 10,0 13,7 29,1 35,7 7,0 11,0 39,9 37,7 3,4 

     Źródło: WODGiK Opole, stan na listopad 2016 r. 

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). 

g) Warunki klimatyczne 

Termika 
Według podziału E. Romera gmina leży w regionie klimatów podgórskich nizin i kotlin (region 
pluwiotermiczny odrzański – A. Schmuck 1961) i należy do najcieplejszych w Polsce.  
W wieloleciu 1971-2000 średnia roczna temperatura wynosi 8-9o. Zima ma tu łagodny 
przebieg, średnia temperatura tej pory roku to –1,0C a temperatura maksymalna –7C. 
Również lato jest ciepłe, średnie temperatury w miesiącach letnich w wieloleciu to 18 o C, 
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najcieplejszym miesiącem jest lipiec, maksymalna temperatura to 27o C. W okresie 
wegetacyjnym notuje się 36 dni gorących (temperatury powyżej 25oC). Układ warunków 
termicznych jest bardzo korzystny dla wegetacji roślin. 

Opady 
Decydujący wpływ na rozkład opadów atmosferycznych ma rzeźba terenu. Wraz ze 
wzrostem wysokości na wschód obserwuje się wzrost ilości opadów. Najmniejsze wartości 
średnie roczne notuje się w dolinie Odry. W wieloleciu 1971-2000 średnie roczne opady 
wynoszą 650-700 mm, z czego w okresie wiosennym i jesiennym odnotowano 125-150 mm, 
w okresie letnim 225-250 mm, w okresie zimowym 100-125 mm.  

Stosunki anemometryczne (wiatry) 
W zakresie stosunków anemometrycznych na obszarze gminy Gogolin najczęściej notowane 
są wiatry z zachodniego sektora horyzontu przy dominancie kierunku zachodniego – 21 %, 
południowego – 19 % i północno-zachodniego – 13,5%. Wiatry z wyżej wymienionych 
kierunków stanowią 55% sumy rocznej. Najrzadsze są wiatry z kierunku wschodniego, 
północno-wschodniego i północnego, stanowiące zaledwie 12% notowań. W poszczególnych 
porach roku układ ten nieco odbiega od rocznego przebiegu. Zimą i jesienią zaznacza się 
przewaga wiatrów południowych, zaś w okresie wiosny i lata przeważa cyrkulacja zachodnia.  
Niewielkie wartości cisz (7,7 %) świadczą o dużym stopniu nawietrzenia, co jest korzystne      
z punktu widzenia higieny atmosfery. Wiatry o największych prędkościach notowane są          
z kierunków: zachodniego, północno-zachodniego i południowo-zachodniego. Liczba dni         
z wiatrem silnym (powyżej 10 m/s) notowana jest 35 razy w roku.  

Klimat lokalny 
Lokalne warunki klimatyczne uzależnione są od całokształtu warunków fizjograficznych, 
głównie od urzeźbienia i szaty roślinnej.  
Na terenie gminy można wyróżnić dwa typy klimatu lokalnego, związane  
z terenami wysoczyzny plejstoceńskiej i dnem dolin.  
Strefa wysoczyzny plejstoceńskiej jest najkorzystniejsza z punktu widzenia 
bioklimatycznego. Jest to teren położony poza strefą inwersji termiczno-wilgotnościowej. 
Lokalne zróżnicowanie stosunków termiczno-wilgotnościowych między wysoczyzną               
a dolinami zaznacza się na ogół w godzinach nocnych i wczesnorannych przy bezchmurnej    
i bezwietrznej pogodzie. Różnica wilgotności może wówczas osiągnąć wartość 5–8 %,          
a temperatury 0,5-1,0 C.  
Strefa dna dolin odznacza się podwyższoną wilgotnością powietrza i jego okresową 
stagnacją, co odbija się na panującym układzie temperatur. W stosunku do wysoczyzny 
przedłużony jest okres zalegania mgieł i przymrozków przygruntowych wiosną i jesienią. 
Nasilenie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ma miejsce szczególnie w przyziemnej 
warstwie powietrza. 

Higiena atmosfery 
Gmina Gogolin z powodu istniejących warunków nawietrzenia znajduje się w zasięgu 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego przez zakłady i miasta mające 
największy udział ilościowy w zanieczyszczeniu powietrza w województwie opolskim: 
Elektrownia "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu, Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, 
Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Elektrownia Opole, Zakłady Chemiczne Blachownia, miasto 
Opole. Również na obszarze gminy funkcjonują zakłady przemysłowe określone mianem 
szczególnie uciążliwych dla środowiska, których działalność wiąże się z emisją gazów            
i pyłów do powietrza. Spośród nich największy wpływ na jakość powietrza mają: Zakład 
Górażdże Cement S.A. oraz Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., prowadzące działalność 
górniczą na terenach odkrywkowych kopalni wapieni w Górażdżach i w Kamieniu Śląskim 
oraz działalność produkcyjną na terenie Cementowni „Górażdże” w Choruli i na terenie 
Zakładu Produkcyjnego w Górażdżach.   
Poza przemysłem na jakość powietrza w gminie znacząco wpływa: 
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 niska emisja, tj. emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza kominami               
z indywidualnych  palenisk domowych opalanych paliwami kopalnymi, zwłaszcza węglem 
oraz biomasą, oraz lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi i ciężkim olejem 
opałowym; 

 transport samochodowy, zwłaszcza na autostradzie A4 oraz drogach wojewódzkich     
nr 409 i 423.   

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)6. Ze względu na przekroczenia 
wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu Sejmik Województwa Opolskiego, 
realizując wymagania wynikające z przepisów z zakresu ochrony środowiska, przyjął dwa 
programy ochrony powietrza dla strefy opolskiej7. 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)pirenu8, 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.   

Klimat akustyczny 
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 
hałasem9, z którego wynika, że na obszarze gminy Gogolin, zarówno w rejonie autostrady 

                                                      
6 Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2018/Ocena_jakosci_powietrza_za_rok_2017.pdf 
7„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 ochro-
ny 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. 
8 Przekroczenia te obejmują całą strefę opolską. 
9 „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 
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jaki i linii kolejowej, występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 
komunikacyjnego.  
W przypadku autostrady na hałas najbardziej narażeni są mieszkańcy wsi Odrowąż i miasta 
Gogolina. Przekroczenia hałasu występują również w porze dnia we wsi Zakrzów.  
  

 
Poglądowa lokalizacja ponadnormatywnego hałasu analizowanego odcinka autostrady A4 na tle 

województwa opolskiego (kolor czerwony – przekroczenia) [źródło: „Program ochrony przed hałasem (….)”7] 
 
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.  

Ruch na linii kolejowej nr 136 powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu         
w Górażdżach i Gogolinie.   

  

 
Poglądowa lokalizacja odcinków linii kolejowej 136 na tle województwa opolskiego (kolor czerwony – 

przekroczenia) [źródło: „Program ochrony przed hałasem (….)”7]  
 
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 dB10.   

                                                                                                                                                                      
rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014 – 2019” przyjęty uchwałą nr IV/60/2015 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. 
10 Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2014/Halas_komunikacyjny_w_2013_r..pdf 
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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.  

h) Zagrożenie poważnymi awariami 

Poważna awaria w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska to „zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie 
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 
więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia 
życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem”. 
Poważna awaria przemysłowa, zgodnie z cytowaną ustawą to poważna awaria w zakładzie 
dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

Wg danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, obecnie na terenie 
gminy Gogolin nie zarejestrowano zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia 
poważnych awarii przemysłowych (ZZR i ZDR)11.  
Należy jednak zaznaczyć, że na terenie miejscowości Górażdże w sąsiedztwie Zakładu 
Wapienniczego Lhoist S.A. zlokalizowany jest magazyn materiałów wybuchowych 
wykorzystywanych na terenie Kopalni Górażdże. Ilość materiałów wybuchowych nie 
kwalifikuje magazynu do wpisu do rejestru ZZR i ZDR. Dla magazynu obowiązują strefy  
ograniczeń zabudowy na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada      
2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania 
środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 321). 

2.1.2.   Przyroda ożywiona 

a) Szata roślinna 

Obszar gminy Gogolin,  podobnie jak większość obszaru wapiennego wyniesienia Chełmu, 
należał do bardzo cennych florystycznie. Ekspansja terytorialna miasta Gogolin oraz 
intensyfikacja pozostałych różnorodnych negatywnych oddziaływań antropogenicznych 
doprowadziły do daleko idących zmian w szacie roślinnej (trywializacji). Obecnie na obszarze 
gminy dominują zbiorowiska ruderalne i segetalne związane z obszarami największych 

                                                      
11 Dane zostały udostępnione na wniosek do Opracowania ekofizjograficznego dla miasta i gminy Gogolin.  
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przekształceń, tj. zabudowy i rolnictwa. Biocenozy leśne, zadrzewieniowe, łąkowe i wodne 
zajmują mniejsze powierzchnie. Wyróżnić tu należy cenne przyrodniczo niewielkie fragmenty 
buczyn w okolicy Górażdży, łąk w okolicy Obrowca i muraw w okolicy lotniska w Kamieniu 
Śląskim.  

Zbiorowiska roślinne 
Zgodnie z podziałem przyrodniczo-leśnym wg L. Mroczkiewicza obszar gminy należy do        
V Krainy Śląskiej, 6 Dzielnicy Kędzierzyńsko-Rybnickiej. Dominują tu siedliska średnio żyzne 
i miejscami żyzne, na których roślinnością potencjalną powinny być zbiorowiska kwaśnych     
i żyznych buczyn oraz grądów wschodnioeuropejskich. Według geobotanicznego podziału 
Śląska gmina Gogolin należy do obszaru granicznego Poddziału Pasa Kotlin Podgórskich, 
krainy Kotliny Śląskiej i Poddziału Pasa Wyżyn Środkowych, Krainy Wyżyny Śląskiej. 

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 
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 
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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 zbioro-
wisko 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. 
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  
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.  
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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. 
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, 
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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 
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.). 

Rośliny naczyniowe i grzyby 
Obszar gminy jest od wielu lat przedmiotem stosunkowo intensywnych badań florystycznych. 
Duża część z nich jest związana z rozwojem kopalni odkrywkowych wapieni w Górażdżach     
i Kamieniu Śląskim na obszarach leśnych cennych przyrodniczo. W wyniku tych badań na 
obszarze gminy odnotowano występowanie wielu gatunków rzadkich, zagrożonych oraz 
chronionych gatunków roślin.  

Tabela 6. Gatunki roślin rzadkich, zagrożonych i chronionych wykazane na obszarze 
miasta i gminy Gogolin 

Lp Gatunek Obszar występowania**  

1 Barwinek pospolity (Vinca minor) na W od Kamionka, k/ Górażdży 
2 Bluszcz pospolity  (Hedera helix) Gogolin, Kamień Śląski, Zakrzów 
3 Bobrek trójlistkowy  (Menyanthes trifoliata) k/ Krapkowic-Otmętu 
4 Bułąwnik czerwony  (Cephalanthera rubra) Gogolin, m. Górażdżami a Kamieniem Śl.  
5 Bułąwnik mieczolistny   

(Cephalanthera longifolia) 
Kamień Śląski, na NW od Kamionka 

6 Buławnik wielkokwiatowy  
(Cephalanthera damasonium) 

Gogolin, Górażdżański Buchenwald, 
 k/Gogolina, Miedziana, k/Kamienia Śl., na NE 
od Górażdży, RP Kamień Śl. 

7 Centuria pospolita  (C. zwyczajna) 
Centaurium erythraea 

na SW od Kamienia Śląskiego, Kamień Śląski, 
na E od Górażdży, na N od Kamionki 

8 Cibora brunatna (Cyperus fucus) Gogolin 
9 Ciemiężyca zielona  Veratrum lobelianum Obrowiec 
10 Cienistka Roberta Gymnocarpium 

robertianum 
Malnia, na N od Kamienia Śl. Kamień Śl.          
m. Górażdżami a Kamionkiem, Kamionek 

11 Czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis) Gogolin 
12 Czarnuszka polna (Nigella arvensis) Gogolin 
13 Czerniec gronkowy  Actaea spicata  Zakrzowska Góra, Kamień Śląski, Górażdże, 

na NW od Kamionka 
14 Czyściec kosmaty  Stachys germanica Gogolin, Kamień Śląski, m. Kamieniem Śląskim 

a Kamionkiem, na NE od Górażdży 
15 Dąbrówka kosmata  Ajuga genevensis Górażdżem. Kamieniem Śląskim a Kamionkiem 
16 Dąbrówka żółtokwiatowa  Ajuga chamaepitys Kamień Śląski, Kamionek 
17 Dziewięćsił bezłodygowy  Carlina acaulis Gogolin, Kamień Śląski, Zakrzów, Chorula,  
18 Dziurawiec skąpolistny Hypericum montanum Zakrzowska Góra, Kamień Śląski, Chorula, 

Górażdże, RP Kamień Śląski, Góra Szpica 
19 Gnieźnik leśny Neottia nidus-avis m. Gogolinem a Górażdżami, na S od 

Miedzianej, Wolfsschlucht, RP Kamień Śląski, 
na NW od Kamionka 

20 Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata Kamień Śląski, na N od Kamionka 
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Lp Gatunek Obszar występowania**  

21 Goździcznik wycięty  Petrorhagia prolifera Gogolin, Kamień Śląski, Chorula 
22 Goździcznik kartuzek (Dianthus 

carthusianorum) 
Gogolin 

23 Goździk pyszny  Dianthus superbus Bagno k/Gogolina, Obrowiec 
24 Grążel żółty (Nuphar lutea) Gogolin 
25 Grzebienie białe (Nymphaea alba) Gogolin 
26 Jarząb brekinia Sorbus torminalis Gogolin, Góra Szpica, Zakrzowska Góra,          

m. Kamieniem Śl. a Otmicami i Górażdżami 
27 Jęczmieniec (zwyczajny (Hordelymus 

ueropaeus) 
Gogolin 

28 Kalina koralowa (Vibrnum opulus) Gogolin 
29 Kąkol polny  Agrostemma githago Kamień Śląski  
30 Kokorycz pusta (Corydalis cava) Gogolin 
31 Kopytnik pospolity (Asarum europaeum) Gogolin 
32 Kruszczyk błotny  Epipactis palustris na NE od Krapkowice – Otmętu, Gogolin  
33 Kruszczyk drobnolistny Epipactis 

microphylla 
m Górażdżami a Kamieniem Śląskim 

34 Kruszczyk rdzawoczerwony  Epipactis 
atrorubens 

RP Kamień Śląski 

35 Kruszczyk szerokolistny  Epipactis helleborine Kamień Śląski, na N od Kamionki 
36 Krzyżownica gorzka  Polygala amara Góra Szpica, Gogolin,  
37 Kukułka krwista  Dactylorhiza incarnata Gogolin, Obrowiec,  
38 Kukułka szerokolistna  Dactylorhiza majalis źródlisko k/Gogolina, Zakrzów, Górażdże 
39 Kurzyślad błękitny  Anagalis foemina Gogolin, Kamień Śląski, m. Kamieniem Śląskim 

a Kamionkiem  
40 Listera jajowata  Listera ovata Kamień Śląski 
41 Listera sercowata (Listera cordata) Gogolin 
42 Marzanka barwierska Asperula tinctoria Góra Szpica, Gogolin, m. Miedzianą a 

Kamieniem Śląskim, Kamień Śląski, Górażdże, 
Zakrzowska Góra 

43 Marzanka pagórkowa (Asperula tinctoria) Gogolin 
44 Miodownik melissowaty Melittis 

melissophyllum 
Zakrzowska Góra, Kamień Śląski, Górażdże 
(leśne wzgórze), k/RP Kamień Śląski 

45 Namulnik brzegowy (Limoslla aquatica) Gogolin 
46 Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) Gogolin 
47 Oman szlachtawa Inula conyza Góra Szpica k/Sprzęcic, Kamień Śląski, na E 

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

Górażdży, m. Kamieniem Śląskim a Gogolinem, 
Kamień Śląski 

49 Osoka aloesowata (Stratiotes aloides) Gogolin 
50 Ostrzeń pospolity (Cynoglossum officinale) Gogolin 
51 Ośmiał mniejszy  Cerinthe minor Gogolin, Kamień Śląski, na E od Górażdży, 

Górażdże, na N od Kamionka, m. Kamieniem 
Śląskim a Kamionkiem 

52 Ożanka pierzastosieczna  Teucrium botrys Gogolin (kamieniołom), Kamień Śląski, Chorula, 
Górażdże–wyrobisko, Kamionek, m. 
Kamieniem Śląskim a Kamionkiem 

53 Pierwiosnek lekarski  Ptimula veris Góra Szpica, Gogolin, Kamień Śląski, na NW 
od Kamionka 

54 Pierwiosnek wyniosły  Primula elatior Zakrzów, Kamień Śląski, Chorula, Górażdże 
55 Pięciornik biały  Potentilla alba m Górażdżami a Gogolinem, Zakrzowska Góra, 

Zakrzów, Kamień Śląski, Chorula  
56 Podejźrzon księżycowy  Botrychium 

lunaria 
m Gogolinem a Dąbrówką, Zakrzowska Góra, 
Kamień Śląski, Obrowiec 
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Lp Gatunek Obszar występowania**  

57 Podkolan biały  Platanthera bifolia Miedziana, Wolfsschlucht, k/Kamienia 
Śląskiego, k/Górażdży, RP Kamień Śląski, na 
NW od Kamionka 

58 Porzeczka czarna (Ribes nigrum)  Gogolin 
59 Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis) Gogolin 
60 Przytulia wonna  Galium odoratum RP Kamień Sląski 
61 Przytulia okrągłolistna  Galium rotundifolium Kamień Śląski, Górażdże 
62 Rdestnica grzebieniasta  Potamogeton 

pectinatus 
na E od Górażdży 

63 Skalnica trójpalczasta (Saxifraga tridactylites) Gogolin 
64 Skrzyp pstry  Equisetum variegatum na E od Górażdży 
65 Stokłosa prosta (Bromus erectus) Gogolin 
66 Szafirek miękkolistny (Muscari comosum) Gogolin 
67 Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) Gogolin 
68 Traganek duński  Astragalus danicus na N od Gogolina (na skraju kamieniołomu) 
69 Traganek pęcherzykowaty Astragalus cicer Zakrzowska Góra, na N od Gogolina, Kamień 

Śląski, Kamionek,  
70 Turzyca wiosenna (Carex caryophyllea) Gogolin 
71 Ukap dwupienny (Antennaria dioica) Gogolin 
72 Włosienicznik krążkolistny (Batrachium 

circinatum) 
Gogolin 

73 Wyka długożagielkowa (Vicia tenuifolia) Gogolin 
74 Zaraza czerwonawa  Orobanche lutea Gogolin, Kamień Śląski, Chorula, Kamionek,  
75 Zimowit jesienny  Colchicum autumnale Gogolin, Obrowiec  
76 Złoć łąkowa (Gagea pratensis) Gogolin 
77 Żłobik koralowy  Corallorhiza trifida Kamień Śląski, Górażdże, Kamionek 

* gatunki podlegające 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) podkreślono (gatunki chronione         
częściowo i ściśle) i pogrubiono (gatunki chronione ściśle). 
** przybliżony obszar występowania na podstawie danych literaturowych  
[źródło: Opracowanie ekofizjograficzne – podstawowe, EKOLOGIKA Pracownia analiz przestrzennych i 
środowiskowych, 2017 r.]   

Na obszarze gminy Gogolin odnotowano w ostatnich latach szereg ważnych gatunków 
grzybów. Spośród zinwentaryzowanych gatunków grzybów żaden nie jest objęty 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), natomiast uznawane są 
za rzadkie i wymierające w skali województwa opolskiego tj.  gwiazdosz potrójny (Geastrum 
triplex) posiada kat. E – gatunek wymierający grzybów, a pozostałe gatunki posiadają kat. R 
– gatunki rzadkie zgodnie z Czerwoną Listą Grzybów Wielkoowocnikowych w Polsce.  

Tabela 7.                Ważne gatunki grzybów odnotowane na obszarze miasta i gminy Gogolin 
Lp Gatunek Obszar występowania 

1 czyreń sosnowy (Phellinus pini) na N od Górażdży 
2 gwiazdosz frędzelkowany (Geastrum fimbriatum) na NW od Kamionka 
3 szmaciak gałęzisty (Sparassis crispa) Kamionek 
4 purchawka jeżowata, (Lycoperdon echinatum) m. Kamieniem Śląskim a Kamionkiem 
5 gwiazdosz potrójny, (Geastrum triplex) m Kamionkiem a Kamieniem Śląskim 
6 borowik ponury (Boletus luridus) Kamień Śląski  

[źródło: Opracowanie ekofizjograficzne – podstawowe, EKOLOGIKA Pracownia analiz przestrzennych i 
środowiskowych, 2017 r.]   
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b) Świat zwierząt 

Aktualny stan rozpoznania fauny obszaru gminy Gogolin jest zróżnicowany. Do najlepiej 
przebadanych miejsc należą tereny górnicze, gdzie prowadzono zarówno inwentaryzacje 
związane z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych, jak i badania naukowe.  
Poniższe zestawienie obejmuje najważniejsze, z punktu widzenia planowania 
przestrzennego, gatunki zwierząt zinwentaryzowane na obszarze gminy.  

Bezkręgowce 
Największą odkrytą wartość entomofauny gminy Gogolin mają dwa poniższe gatunki: 

 Modliszka zwyczajna (Mantis religiosa) 
Zidentyfikowane siedliska tego owada znajdują się w nieczynnym kamieniołomie na 
północny – wschód od Gogolina. Modliszka może występować na innych, nieodkrytych 
stanowiskach na terenie gminy lub/i zająć nowe lokalizacje. Potencjalnymi siedliskami 
tego gatunku są murawy kserotermiczne, oraz ciepłolubne zarośla ruderalne i 
zbiorowiska okrajkowe.  

 Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar).  
Znane stanowisko znajduje się na południe od Kamienia Śląskiego. Potencjalne 
stanowiska stanowią również inne tereny wilgotnych łąk i pasy wilgotnolubnej 
roślinności wzdłuż cieków i rowów. Siedliska znajdują się na obszarze trwałych 
użytków zielonych w rejonie Zakrzowa i Obrowca. Gatunek objęty jest ochroną 
gatunkową. Populacja czerwończyka podlega szczególnej ochronie w ostoi Natura 
2000 „Kamień Śląski”. Plan zadań ochronnych nie definiuje zagrożeń i zadań 
ochronnych dla tego gatunku. 

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), objętej częściową ochroną gatunkową.  
Inwentaryzacja przyrodnicza gminy z lat 90 – tych XX wieku podaje z terenu gminy również 
chronioną żagnicę zieloną (Aeshna viridis) – gatunek przechodzący rozwój larwalny 
wyłącznie w zbiornikach wodnych porośniętych osokową aloesową (Stratiotes aloides).  
Tereny podmokłe, łąki w rejonie Zakrzowa i Obrowca oraz zarastające starorzecza mogą być 
miejscem występowania chronionych bezkręgowców, takich jak ślimaki poczwarówki.  
Na całym terenie gminy występuje w rozproszeniu, objęty częściową ochroną gatunkową, 
ślimak winniczek (Helix pomatia). 
Siedliskami posiadającymi bardzo duży potencjał jako ostoje rzadkiej i chronionej fauny 
bezkręgowej, są murawy kserotermiczne oraz antropogeniczne wychodnie skał 
węglanowych. Siedliska takie położne są przede wszystkim w obrębie kamieniołomów oraz 
na południowych stokach i wierzchołkach wzniesień. W latach 90 – tych XX wieku podawano 
z nich szereg 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: 
- Żaby zielone (Pelophylax esculentus complex) – grupa obejmuje dwa gatunki: żaba 

śmieszka (Pelophylax ridibundus), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae) i ich 
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naturalnego mieszańca - żaba wodna (Pelophylax esculentus). Żaby zielone są ściśle 
związane ze zbiornikach wodnymi i ciekami. Wszystkie trzy gatunki objęte częściową 
ochroną gatunkową;  

- Żaby brunatne (Rana sp.) na terenie gminy reprezentowane przez dwa gatunki: żaba 
moczarowa (Rana arvalis) i żaba trawna (Rana temporaria). Zajmują rozmaite siedliska 
leśne i otwarte. Oba gatunki objęte są ochroną gatunkową, przy czym żaba moczarowa 
ochroną ścisłą, a żaba trawna – częściową; 

- Ropucha szara (Bufo bufo) – najpospolitsza z krajowych ropuch. Wczesną wiosną 
podejmuje gody w zbiornikach wodnych, resztę roku spędza w rozmaitych siedliskach 
lądowych. Objęta częściową ochroną gatunkową. 

- Ropucha zielona (Bufotes viridis) – w porównaniu z ropuchą szarą, w większym 
stopniu związana ze zbiornikami okresowymi (np. duże kałuże, zastoiska). Gatunek 
podlega ścisłej ochronie gatunkowej. 

- Rzekotka drzewna (Hyla arborea) - dość rzadki i występujący w rozproszeniu gatunek, 
silnie związany ze zbiornikami wodnymi położonymi w sąsiedztwie terenów  zalesionych    
i zakrzewionych. Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową. 

- Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) - najpospolitszy z rodzimych płazów 
ogoniastych, prowadzi wodno-lądowy tryb życia. Objęta częściową ochroną gatunkową. 

- Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) – gatunek rzadszy i silniej związany              
z sąsiedztwem wody niż traszka zwyczajna. Podlega ścisłej ochronie gatunkowej. 

- Kumak nizinny (Bombina bombina) - gatunek ten odnaleziono w olsie rosnącym  
w sąsiedztwie stawów Kolonii Zakrzów, przy granicy z gminą Zdzieszowice. Gatunek 
objęty ścisłą ochroną gatunkową. 

Gady 
Lista gatunków gadów o potwierdzonym występowaniu w okolicach Gogolina obejmuje sześć 
pozycji  jaszczurek i węży: 
- Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) - najpospolitszy rodzimy gad. Ciepłolubna 

jaszczurka związana z otwartymi siedliskami muraw i zarośli, skrajów lasów i poboczy 
dróg.  

- Jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara - rzadsza od zwinki, preferuje bardziej 
wilgotne i zacienione siedliska. 

- Padalec zwyczajny (Anguis fragilis) - beznoga jaszczurka, zamieszkująca rozmaite 
ciepłe siedliska porośnięte roślinnością lub w inny sposób dostarczające kryjówek (sterty 
kamieni, gałęzi). 

- Ggniewosz plamisty (Coronella austriaca) – ciepłolubny wąż, największa rzadkość 
spośród herpetofauny gminy. Aktualne dane podają jego stanowiska z obrzeży kopalni 
„Górażdże” ale odnotowywany wcześniej również z nieczynnego wyrobiska na 
południowy – wschód od Gogolina. Gatunek podlega ścisłej ochronie gatunkowej. 

- Żmija zygzakowata (Vipera berus) - rozpowszechniony, choć nie pospolity, jedyny 
jadowity gatunek węża w Polsce, preferuje lasy i ich obrzeża. 

- Zaskroniec (Natrix natrix) - najpospolitszy z rodzimych gatunków węży i najsilniej 
związany z wodami powierzchniowymi.  

Ptaki 
 Ptaki leśne  
Lasy gminy Gogolin nie należą do szczególnie atrakcyjnych dla ornitofauny, ze względu na 
dominację niezgodnych z siedliskiem lasów sosnowych oraz niewielki udział starodrzewi. Do 
najcenniejszych przedstawicieli tej grupy ptaków zaliczyć należy dzięcioły. Na terenie 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; 
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 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. 
Większość dzięciołów mogących występować w gminie Gogolin preferuje dojrzałe lasy 
liściaste z dużym udziałem martwego drewna. Większe płaty takich siedlisk można odnaleźć 
w rejonie Kamienia Śląskiego oraz wśród olsów, porastających podmokłe odśnieżenie         
w okolicach Obrowca i Zakrzowa.  
Spośród kilkudziesięciu innych gatunków ptaków leśnych, które można spotkać w lasach 
gminy Gogolin, na szczególną uwagę zasługują gołąb siniak (Columba oenas) i muchołówka 
białoszyja (Ficedula albicollis - oba gatunki zasiedlają dziuple wykute przez dzięcioły. Do 
rzadszych ptaków leśnych występujących w gminie Gogolin należą 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) – charakterystyczny ptak polskiego krajobrazu, zakłada 
gniazda głównie w obrębie osiedli ludzkich, natomiast żeruje na wilgotnych łąkach; 

 ortolan (Emberiza hortulana) – pięknie śpiewający ptak lęgowych przydrożnych alei        
i skrajów lasów, żeruje wśród niskiej roślinności np. upraw roślin okopowych; 

 jarzębatka (Curruca nisoria) – skryta i najrzadsza krajowa pokrzewka związana             
z zakrzaczeniem śródpolnymi (czyżniami); 

 gąsiorek (Lanius collurio) dzierzba – podobnie jak jarzębatka, wymagająca obecności 
krzewów, choć zadawalająca się nawet niewielkimi ich kępami położonymi na 
miedzach i przydrożach; żeruje na terenach otwartych; 

 derkacz (Crex crex) – skryty ptak wilgotnych łąk i pastwisk, podejmujący czasami lęgi 
na polach uprawnych; 

 srokosz (Lanius excubitor) – duża dzierzba preferująca mozaikowy krajobraz rolniczy, 
łączący obecność zadrzewień i krzewów oraz terenów otwartych;  

 pustułka (Lanius excubitor) – mały gatunek sokoła, dawniej pospolity w krajobrazie 
rolniczym, obecnie zwiększający liczebność głównie w miastach, lęgi podejmuje na 
wysokich budynkach (wieże kościołów), rzadziej na drzewach w starych gniazdach 
innych ptaków, żeruje na polach i łąkach.  

Wszystkie wymienione wyżej gatunki objęte są ścisłą ochroną gatunkową. 
Ochrona bioróżnorodności ptaków krajobrazu rolniczego, z punktu widzenia gospodarki 
przestrzennej, wymaga zachowania i odtworzenia zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, 
przy jednoczesnym ekstensywnym zagospodarowaniu terenów otwartych: łąk i muraw 
powstrzymujących ich zarastanie lub zaorywania.  
 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.  
Duże znaczenie w okresie pozalęgowym spełnia dla ptaków rzeka Odra, stanowiąc miejsce 
koncentracji i nocowania w okresie migracji i zimowania. Odcinek Odry przepływający wzdłuż 
granicy gminy Gogolin nie wyróżnia się na tle całego jej opolskiego biegu, jednak i tu 
obserwować można wiosną i jesienią, a w szczególności w zimie, duże stada ptaków 
blaszkodziobych oraz perkozy i czaple.  
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 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) – dość rzadki, niewielki ptak związany          
z otwartymi, kamienistymi siedliskami; 

 pokląskwa (Saxicola ruberta) – ptak wilgotnych łąk i otwartych mokradeł,                       
w kamieniołomach zasiedla wczesne stadia roślinności na dnie wyrobiska; 

 sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) – podobnie jak białorzytka preferuje inicjalne 
stadia sukcesji, ale do żerowania potrzebuje choćby niewielkich zbiorników wodnych 
(kałuże, koleiny) i wilgotnego, miękkiego podłoża; 

 świergotek polny (Anthus campestris) – dość rzadki na Opolszczyźnie ptak, preferujący 
porośnięte skąpą roślinnością miejsca nawiązujące fizjonomią do stepów – wiele 
znanych stanowisk pochodzi z wyrobisk wapieni lub hałd pokopalnianych.  

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 zamieszkujące wody - rzęsorki rzeczki (Neomys fodiens).  
Dwa gatunki zwierząt zasługują na szczególną uwagę przy planowaniu przestrzennym, ze 
względu na swoją rzadkość lub/i istotność dla gminy Gogolin: 

 suseł moręgowany (Spermophilus citellus) – gryzoń reintrodukowany na początku XX 
wieku w okolicach lądowiska w Kamieniu Śląskim; 

 bóbr europejski (Castor fiber) – w 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. 

2.1.3. Krajobraz  

Krajobraz gminy Gogolin stanowi kompozycję zasobów przyrodniczych i dziedzictwa 
kulturowego i jest wynikiem interakcji warunków naturalnych i wielowiekowej działalności 
człowieka. Ze względu na położenie gminy na styku rozległych wyżyn i nizin (Nizin i Wyżyn 
Śląskich), na obszarze czterech mezoregionów, naturalne warunki kształtowania się 
krajobrazu są w poszczególnych częściach gminy znacząco różne. Podobnie oddziaływanie 
człowieka miało tu różnorodny charakter: poza ekstensywnym oddziaływaniem gospodarki 
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rolnej i leśnej, na część gminy oddziaływał również intensywnie przemysł wydobywczy, co 
pozostawiło trwałe ślady w krajobrazie.  
W gminie Gogolin dominuje 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. Czynnikiem niewątpliwie 
pogarszającym walory krajobrazowe terenów rolniczych okolic Gogolina jest obecność 
przecinającej je autostrady, której biegowi towarzyszą liczne wiadukty i przepusty, ekrany 
akustyczne, most na Odrze oraz węzeł przy granicy miasta Gogolina. Na pogorszenie 
wartości krajobrazu wpływa też niewielka ilość oraz zły stan zadrzewień przydrożnych, które 
mogą spełniać istotną rolę w percepcji krajobrazu. 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 we wsi niedaleko kościoła 
bazowa stacja telefonii komórkowej.  
Istotnym elementem krajobrazu gminy są tereny zalesione. Lasy z zasady nie dostarczają 
szerszych panoram widokowych, jednak kształtują krajobraz np. wzdłuż osi dróg oraz 
stanowią ramy krajobrazowe dla sąsiadujących terenów otwartych. W przypadku gminy 
Gogolin lasy sąsiadują zarówno z terenami rolniczymi, jak i miejscami wydobycia i przeróbki 
surowca wapiennego. Szczególnie w tym ostatnim przypadku, lasy spełniają ważną funkcję 
izolacyjną, ograniczając oddziaływanie instalacji przemysłowych na krajobraz. W miejscach 
gdzie dominują niezgodne z siedliskiem lasy sosnowe oraz młode drzewostany, wartości 
krajobrazowe generowane przez tereny zalesione są niewielkie. Sytuacja taka ma miejsce      
w przypadku większości drzewostanów gminy Gogolin, zwłaszcza ich zwartych kompleksów 
w części północnej gminy. Wyróżniają się na tym tle nieliczne starsze drzewostany liściaste, 
ewentualnie mieszane, jakie można odnaleźć w pobliżu Kamienia Śląskiego. Większy udział 
wartościowych krajobrazowo drzewostanów w lasach można zaobserwować również            
w południowej części gminy, gdzie jednak powierzchnia lasów jest niewielka. Lasy położone 
w dolinie Odry to przede wszystkim dojrzałe drzewostany dębowe (grądy), urozmaicające 
rolniczy krajobraz. Lasem porośnięte jest, znajdujące się na południe od zabudowań 
Obrowca, grodzisko (Tempelberg). Lasy grądowe są szczególnie piękne wiosną, podczas 
kwitnienia runa oraz jesienią – kiedy wybarwiają się liście. Zarówno lasy dębowe w dolinie 
Odry jak i 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, co związane jest z wydobyciem surowca wapiennego i produkcją 
cementu. Płytkie zaleganie wapieni powoduje, że wyrobiskom nie towarzyszą większe 
składowiska nadkładów (hałdy), co ogranicza oddziaływanie wgłębnych form jakimi są 
wyrobiska na krajobraz tylko do ich bezpośredniego sąsiedztwa. Ponadto eksploatowane 
aktualnie wyrobiska oraz zakłady przemysłowe położone są wewnątrz kompleksów leśnych, 
co  minimalizuje ich oddziaływanie na krajobraz. Cementownia „Górażdże” w Choruli oraz 
Zakład Wapienniczy „Lhoist” S.A. – Zakład Produkcyjny w Górażdżach, pomimo bardzo 
dużych rozmiarów, nie są dominującym elementem w krajobrazie gminy. Jedynym 
odsłoniętym elementem instalacji zagospodarowania surowca wapiennego jest taśmociąg 
(wyrobisko – cementownia) przecinający dolinę Odry w południowo – zachodniej  
peryferyjnej części gminy. 
Krajobraz kopalni należy do najbardziej zmiennych w gminie, ze względu na – z jednej strony 
-  postępującą działalność wydobywczą, z drugiej strony – postępujące prace rekultywacyjne 
wyrobisk poeksploatacyjnych. W aktualnym porządku prawnym, rekultywacja terenów 
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kopalnianych odbywać się może w kierunku rolnym lub leśnym12. Powoduje to konieczność 
deniwelacji najbardziej atrakcyjnych widokowo ścian skalnych oraz najczęściej zalesienie 
terenu. Taka forma rekultywacji, nie jest jednak optymalna ze względu na kształtowanie 
estetyki krajobrazu, ponieważ niezrekultywowane wyrobiska w rejonie Gogolina są 
elementem znacznie atrakcyjniejszych kompozycji krajobrazowych, niż zalesione tereny 
pogórnicze kopalni Górażdże. (Przykładem jest wyrobisko położone na północ od miasta 
Gogolina, którego walory przyrodniczo-krajobrazowe stały się inspiracją do założenia na jego 
terenie ogrodu botanicznego, będącego w trakcie realizacji). Preferowaną formą 
zagospodarowania wyrobisk pod względem ochrony i kształtowania krajobrazu byłoby 
zachowanie terenów otwartych (muraw kserotermicznych), wychodni skalnych oraz 
zbiorników wodnych13. Prowadzona aktualnie przez kopalnie rekultywacja w kierunku leśnym 
jest mniej korzystna, ale przywraca dawne warunki mikroklimatyczne terenów pogórniczych 
porośniętych przed eksploatacją lasami, natomiast rekultywacja w kierunku wodnym pozwala 
przeciwdziałać tworzeniu się „wysp ciepła”, jakimi są otwarte, suche wyrobiska 
poeksploatacyjne, oraz zwiększa bioróżnorodność tych terenów, co ma korzystne 
odzwierciedlenie w krajobrazie. Obecność właściwie zagospodarowanych obszarów 
pogórniczych można więc traktować jako czynnik prawidłowo kształtujący ład przestrzenny 
gminy. 
Krajobraz kulturowy gminy ocenia się jako średnio atrakcyjny.  
Układ miejski Gogolina jest nietypowy, nie ma tu bowiem tradycyjnego rynku, tj. centralnego 
placu miejscowości, w którym zbiegają się drogi prowadzące do miasta 
(charakterystycznego dla urbanistyki europejskich miast). 
Niemniej jednak w zespole miejskim można wyodrębnić kilka układów genetycznych               
o zróżnicowanej fizjonomii, tj.: 
 położony w centrum miasta układ o charakterze miejskim z kamienicami w zabudowie 

pierzejowej i licznymi budynkami publicznymi (m. in. urząd gminy, dwa kościoły), 
wzbogacony ostatnio o nowy plac miejski powstały w wyniku rewitalizacji terenu 
poprzemysłowego,  

 układ o charakterze willowym – wzdłuż ulicy Krapkowickiej, 
 dwa układy o charakterze wiejskim, położone przy ulicach Kamiennej i Strzeleckiej. 
Ze względu na znaczenie dla tożsamości miasta, wskazane jest zachowanie charakteru tych 
układów.  
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.  
Dodatkowym elementem wzbogacającym wnętrza krajobrazowe w obrębie zabudowań wsi 
jest obecność ponad 100-letniej zabudowy, w tym budynków wzniesionych z lokalnego 
kamienia wapiennego (niestety coraz częściej maskowanych tynkiem lub ociepleniem).  

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. 

                                                      
12 Wskazuje na to Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
13 Rozwiązanie takie z powodzeniem zastosowano np. w Kielcach, gdzie na obszarach pokopalnianych powstało 
m.in. pięć rezerwatów przyrody. 
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2.2. Obszary i elementy prawnie chronione i wymagające ochrony 

a) Obszary i elementy środowiska przyrodniczego objęte ochrona prawną 

Na obszarze gminy prawną ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.              
o ochronie przyrody objęte są następujące obszary i obiekty środowiska przyrodniczego: 
- Obszar Natura 2000 „Kamień Śląski” 
- Obszar Natura 2000 „Żywocickie Łęgi”  
- rezerwat przyrody Kamień Śląski  
- Park Krajobrazowy Góra Św. Anny   
- pomniki przyrody  
- teren przewidziany pod budowę nowego ogrodu botanicznego.   

 Obszar Natura 2000 „Kamień Śląski” 
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) 

Opis:  
Większość obszaru jest zajęta przez lądowisko z wybudowanym na nim samochodowym 
torem wyścigowym, a część stanowi teren Sanktuarium Świętego Jacka w Kamieniu 
Śląskim. Dominują różnego rodzaju murawy – na części terenu zarastające w wyniku 
spontanicznej sukcesji (zakrzewienia). W latach 70. XX wieku była tu zlokalizowana ostatnia 
duża (kilka tysięcy osobników) kolonia susła moręgowatego w Polsce. Jeszcze w latach 60 
liczyła prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy osobników. Obecnie teren ten jest jednym          
z pierwszych miejsc wsiedleń tego gatunku w ramach programu reintrodukcji susła 
moręgowanego w Polsce. Na obszarze tym występuje też kilka chronionych siedlisk                
i gatunków zwierząt. 

Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru: 
6210 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 
6510 niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),  
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). 

Gatunki zwierząt objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II 
do dyrektywy 92I43IEWG: 
A255 świergotek polny (Anthus Campestris) 
A031 bocian biały (Ciconia ciconia) 
A122 derkacz (Crex crex) 
A379 ortolan (Emberiza hortulana)   
A338 gąsiorek (Lanius collurio)  
A246 lerka (Lullula arborea)  
1060 czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) 
1335 suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 

Za najważniejsze oddziaływania negatywne i działalność mające duży wpływ na obszar 
uznaje się: ewolucję biocenotyczną, sukcesję (poziom oddziaływania wysoki) oraz pojazdy 
zmotoryzowane, zmianę sposobu uprawy, pozyskiwanie/usuwanie roślin i drapieżnictwo 
(poziom oddziaływania niski)14. 

                                                      
14 Wg Standardowego Formularza Danych 
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Dla obszaru ustanowiony jest plan zadań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003 (Dz. Urz. Woj. 
Op. z dnia 31 marca 2014 r. poz. 895). 
W ww. planie przyjęto dwa gatunki zwierząt spełniające kryteria przedmiotu ochrony               
w obszarze, a zatem stanowiące przedmiot zainteresowania planu zadań ochronnych:  
1335 suseł moręgowany Spermophilus citellus, 
1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 
oraz dwa siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony: 
6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-carpinetum, 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”  
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: 101,72 ha  
Kod obszaru : PLH160019 
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa 
Siedliskowa) 
Status: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) 

Opis:  
Niewielki teren położony w międzywalu Odry na lewym i prawym brzegu w odległości           
ok. 3 km na SE od Krapkowic. Jest to jedno z 2–3 miejsc w województwie opolskim z dobrze 
zachowanymi płatami łęgu topolowego Salicetum albae oraz łęgu wierzbowego Salicetum 
albae. Zarówno struktura warstwy drzew jak i szuwarowego runa jest tu dobrze wykształcona 
z charakterystycznymi gatunkami. Obszar położony jest na płaskich holoceńskich terasach 
rzecznych z ciężkimi madami. Znajduje się w strefie corocznych zalewów powodziowych.           
W obniżeniach terenu stanowiących dawne starorzecza występują namuły. Na terenie ostoi 
występuje kilka starorzeczy. Oprócz łęgu zlokalizowanego po zachodniej stronie koryta Odry 
w skład ostoi zaproponowano włączenie dwu dużych starorzeczy zlokalizowanych na 
wschód od koryta, zlokalizowanych w międzywalu. Obszar między korytem a tymi 
starorzeczami użytkowany jest rolniczo. Występuje tu kilka zadrzewień. Tereny te zostały 
włączone celem zachowania łączności funkcjonalnej i strukturalnej ostoi. Jest to jeden           
z najcenniejszych obszarów w regionie pod względem fitosocjologicznymi i z punktu 
widzenia zachowania zróżnicowania siedliskowego roślinności śląska Opolskiego. Głównym 
walorem są łęgi nad Odrą, walorem dodatkowym są duże starorzecza zlokalizowane głównie 
na wschód od koryta. 

Typy siedlisk przyrodniczych występujących na obszarze: 
6510 niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). 
Za najważniejsze oddziaływania negatywne i działalność, mające duży wpływ na obszar, 
uznaje się: obce gatunki inwazyjne, tamy i wały oraz łowienie ryb (poziom oddziaływania 
średni). 
Dla obszaru ustanowiony jest plan zadań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 października 2015 r. w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi PLH160019 
(Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 19 października 2015 r. poz. 2226). 
W granicach gminy Gogolin obszar obejmuje jedynie koryto rzeki Odry. 
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 Rezerwat przyrody Kamień Śląski  
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) 

Opis: 
Rezerwat został powołany w celu zachowania ze względów naukowych  
i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego ze stanowiskiem jarzębia brekini (Sorbus 
torminalis). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: 
fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na główny typ 
ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny i borowy (EL) i podtypu: lasów mieszanych 
nizinnych (lmn). Rezerwat znajduje się na obszarze górniczym „Górażdże” i ma wyznaczony 
filar ochronny. 

 Fragment Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny i jego otuliny,  
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) 

Opis: 
Park zajmuje obszar w granicach kilku gmin. W gminie Gogolin obejmuje on niewielkie 
fragmenty sołectw Dąbrówka i Zakrzów, położonych w południowo-wschodniej części gminy. 
W granicach Parku znajdują się fragmenty terenów zabudowanych obu wsi oraz grunty 
rolne, głównie orne. Nie ma tu zbiorowisk cennych pod względem przyrodniczym ani form 
ukształtowania terenu związanych ze zjawiskami krasowymi (charakterystycznych dla 
Parku). 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" 

 Pomniki przyrody 
Na obszarze gminy Gogolin występuje aktualnie pięć pomników przyrody ustanowionych 
Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/38/05 z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie ustanowienia pomników przyrody (D. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 
2005 r. Nr 72 poz. 2231)15. 

Tabela 8.                                            Wykaz pomników przyrody na obszarze gminy Gogolin 

Lp. Obiekt objęty ochroną Lokalizacja 
Pozycja w załączniku 

do rozporządzenia 
1 pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia 

Sorbus torminalis 
Kamień Śl. 
oddz. 218a 

36 

2 pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia 
Sorbus torminalis 

Kamień Śl. 
oddz. 235f 

37 

3 pojedynczy głaz narzutowy Kamień Śl. 
oddz. 79b 

38 

 4 jedno drzewo16 z gatunku jarząb brekinia 
Sorbus torminalis  

Górażdże  
Kamień Śl. oddz. 203b 

102 

5 pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia 
Sorbus torminalis 

Górażdże  
Kamień Śl. oddz. 220a 

129 

Poza wyżej wymienionymi formami ochrony przyrody, na obszarze gminy występują objęte 
ochroną prawną siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt wymienione w pkt 2.1.2.  

                                                      
15 W przytoczonym rozporządzeniu ustanowionych jest siedem pomników, ale dwóch z nich, wykazanych              

w załączniku do rozporządzenia w poz. 103 i 104, już nie ma.   
16 W przytoczonym rozporządzeniu jest skupisko 2 drzew, ale jednego z nich już nie ma.  
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 Teren przewidziany pod budowę nowego ogrodu botanicznego   

Na obszarze gminy projektowany jest ogród botaniczny, na budowę którego został 
przewidziany teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ochrona 
prawna tego terenu wynika wprost z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.); zgodnie z art. 65 ustawy „Ogrody botaniczne, ogrody 
zoologiczne oraz tereny przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na rozbudowę istniejących lub budowę nowych ogrodów podlegają ochronie 
w celu zapewnienia ich prawidłowej działalności i rozwoju.” 
Ogród ma powstać na obszarze nieużytkowanych obecnie wyrobisk po eksploatacji 
surowców węglanowych, zakwalifikowanych w ewidencji gruntów jako nieużytki. Wyrobiska 
mają bardzo urozmaiconą powierzchnię terenu i objęte jest naturalną sukcesją. Wykształciło 
się tu wiele zbiorowisk roślin o zróżnicowanych walorach przyrodniczych, tworząc obszar 
bogaty pod względem bioróżnorodności. 

Odrębną formą ochrony występującą na obszarze gminy są lasy ochronne, tworzone na 
podstawie ustawy o lasach.    
W gminie Gogolin lasy ochronne obejmują ogółem obszar 296 ha w kilku kompleksach: 
 między wsią Odrowąż i m. Krapkowice, 
 na północ i północny wschód od terenów zabudowy m. Gogolin, 
 w rejonie Gogolina – Wygody, 
 we wschodnim rejonie terenów wsi Zakrzów, 
 rezerwat przyrody Kamień Śląski. 
Zostały ustanowione Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa Nr 68 z dnia 17 lipca 1993 r. 

b) Planowane formy ochrony przyrody 

W celu zwiększenia jakości i skuteczności ochrony najważniejszych wartości przyrodniczych 
planowane jest wprowadzenie następujących form ochrony przyrody: 

 Powiększenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” 
Propozycja zarejestrowana w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Propozycja 
powiększenia obejmuje tereny wzdłuż wschodniej granicy gminy Gogolin od północnej części 
wsi Dąbrówka po południową część Kamienia Śląskiego. Zaproponowane powiększenie PK 
„Góra Św. Anny” ma na celu ochronę na tym obszarze fragmentów drzewostanów bukowych 
wraz z Górą Szpica. Ponadto powiększenie ma na celu zachowanie najcenniejszych 
fragmentów przyrody naturalnej, walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego 
zachodniego krańca Wyżyny Śląskiej, zwanego Garbem Chełmu. Dodatkowo na 
analizowanym obszarze znaczenie ma zachowanie cennych ekosystemów leśnych                 
i łąkowych z charakterystyczną florą i fauną. Projektowane powiększenie Parku w granicach 
gminy Gogolin będzie wynosić ok. 448 ha. 

 Rezerwat przyrody Szpica (Góra Szpica)  
Propozycja zarejestrowana w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jest to ważne  
i pierwsze od strony zachodniej wzgórze Chełmu będące wyraźną dominantą krajobrazową. 
Pierwotnie wyniesienie było siedliskiem buczyn. Obecne drzewostany są silnie 
przekształcone przez gospodarkę leśna, ale zachowały się fragmenty drzewostanów 
bukowych. Kilka lat temu potwierdzono tu występowanie kruszczyka drobnolistnego 
(Epipactis microphylla).  

 Rezerwat przyrody na obszarze górniczym „Górażdże III”  
Rezerwat planowany jest dla ochrony skupiska chronionych gatunków roślin, m. in. 
kruszczyka drobnolistnego (Epipactis microphylla) i żłobika koralowego (Corralorhiza trifida), 
które znajduje się na gruntach leśnych w granicach obszaru górniczego „Górażdże III”.        
W związku z wnioskiem o ochronę tego terenu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska     
w Opolu podjęła kroki w celu ustanowienia ww. formy ochrony, polegające m. in.                   
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na określeniu granic projektowanego rezerwatu przyrody, zebraniu dostępnej dokumentacji 
dot. tego terenu, oraz prowadzeniu wstępnych konsultacji z zarządcą terenu i podmiotami 
prowadzącymi działalność gospodarczą na tym terenie (odkrywkowe wydobycie kopalin – 
surowców węglanowych). Na chwilę obecną rezerwat posiada status projektowanego.      

 Użytek ekologiczny "Murawy” koło Kamienia Śląskiego 
Proponowany w inwentaryzacji z 1996 roku. Obejmuje niewielkie wyrobiska wapienia na 
zachód i północny-zachód od Kamienia Śląskiego. Mimo degradacji siedlisk związanych  
sukcesją i nielegalnym składowaniem odpadów, teren wciąż zachował wysokie walory 
florystyczne. 

 Użytek ekologiczny "Odrowąż" przy rzece Odrze i moście autostrady A4 
Obejmuje niewielkie źródło Odrowąż (N 50 30.888 E 17 57.325) - położony jest w obrębie 
makroregionu Nizina Śląska. Tworzy zatopione źródlisko, składające się z szeregu 
pojedynczych, pulsujących źródeł (Staśko 1984). Strefa wypływu wód podziemnych znajduje 
się na wysokości 151 m n.p.m. Jest to źródło typu krawędziowo-dolinnego. Źródlisko 
znajduje się w obrębie dystalnej części terasy zalewowej Odry – w bezpośrednim 
oddziaływaniu wód powodziowych. Zasilające je wody podziemne drenują wapienie                
i dolomity retu występujące w podłożu. 

 Użytek ekologiczny "Przy Rondzie" 
To niewielki zbiornik wodny położony na polach na północ od Gogolina. Jest ostoją płazów  
i drobnych zwierząt wodnych oraz miejscem występowania zbiorowisk szuwarowych  
i wodnych. Zbiornik kontrastuje z otoczeniem pod względem biocenotycznym i z tego 
powodu zasługuje na ochronę. 

c) Obszary i obiekty środowiska przyrodniczego wymagające ochrony  

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.  Proponuje się 
następujące17: 

 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 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 

                                                      
17 Proponowane obszary ochronne zostały wytypowane w opracowaniu ekofizjograficznym 
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(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; 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 moregowanego (Spermophilus citellus) oraz innych zwierząt związanych                
z otwartymi ciepłolubnymi murawami, dla których suseł spełnia rolę gatunku 
parasolowego. 

Ww. ostoje powinny być chronione ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  
Ze względów przyrodniczych i krajobrazowych ustaleniami planów miejscowych powinny być 
dodatkowo chronione: 
 ciągi dolinne rzek i cieków oraz starorzecza Odry, w celu zapewnienia ich ciągłości 

warunkującej pełnienie przez nie funkcji korytarzy ekologicznych,  
oraz 
 zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne,  
 wartościowe ciągi drzew przydrożnych, 
 nie objęte ochroną prawną tereny zieleni parkowej – istniejącej i przewidzianej                    

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,  
 zieleń cmentarna, 
 inne wartościowe zadrzewienia w obszarach zurbanizowanych, zwłaszcza starodrzew,  
w celu ochrony walorów krajobrazowych terenów rolniczych i kulturowych. 

2.3. Konflikty i zagrożenia ekologiczne 

Na obszarze gminy najliczniej występują konflikty przestrzenne na styku ochrona przyrody – 
działalność inwestycyjna i wydobywcza. Spowodowane to jest specyfiką gminy, która              
z jednej strony posiada rozwinięty przemysł połączony z wydobywaniem surowców 
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mineralnych oraz rozbudowaną sieć infrastruktury drogowej (autostrada z węzłem), z drugiej 
strony – środowisko przyrodnicze wyróżniające się wysokimi walorami. 

Najistotniejsze zagrożenia dla środowiska związane są z: 
 zagrożeniem powodziowym terenów w dolinie Odry, 
 istnieniem obiektów zagrażających zanieczyszczeniem GZWP – 333, (komunalne 

składowisko odpadów w Gogolinie, oczyszczalnia ścieków w Choruli, stacje paliw     
w Choruli i Górażdżach), 

 ponadnormatywnym hałasem komunikacyjnym na terenach mieszkaniowych 
Gogolina oraz wsi: Odrowąż, Chorula, Malnia i Obrowiec,  

 działalnością kopalni odkrywkowych w Górażdżach i Kamieniu Śląskim skutkującą: 
rozległą degradacją powierzchni ziemi i lasów z cennymi stanowiskami roślin 
chronionych, zagrożeniem rezerwatu leśnego Kamień Śląski, zanieczyszczeniem 
powietrza; 

 nieodpowiednim dla zachowania populacji susła moręgowanego użytkowaniem 
terenu lotniska (zaprzestano koszenia, wybudowano samochodowy tor wyścigowy).  

Wnioski do polityki przestrzennej: 

Uwzględnić w strukturze przestrzennej gminy tereny o różnych formach 
ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu - istniejącej, 
planowanej18 i proponowanej, oraz tereny uciążliwości i zagrożeń 
występujących w środowisku; określić ogólne zasady ich użytkowania     
i zagospodarowania; 
Uwzględnić rozwiązania zmierzające do likwidacji lub łagodzenia 
występujących konfliktów, będące w kompetencji gminy.   

3. Stan i funkcjonowanie środowiska kulturowego 

3.1. Procesy ewolucji struktur przestrzennych jednostek osadniczych oraz 
kształtowanie form i typów zabudowy 

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy pochodzą z okresu neolitu (stanowiska 
archeologiczne w Malni i Odrowążu). Występują też inne ślady osadnictwa z okresu kultury 
łużyckiej, przeworskiej i wpływów rzymskich. 

Ślady osadnictwa z okresu średniowiecza występują najliczniej, a najcenniejszym 
znaleziskiem z tego okresu jest grodzisko datowane na XIII–XV wiek, na terenie wsi 
Obrowiec. Najstarsze zachowane układy zabudowy osadniczej pochodzą z końca XIX wieku 
i początku XX wieku i występują, w różnym stopniu naruszone, we wszystkich 
miejscowościach w gminie z wyjątkiem Górażdży. Przedstawienie etapów rozwoju 
przestrzennego jednostek osadniczych jest trudne ze względu na brak wiadomości pisanych 
i przekazów kartograficznych odnośnie stanu miejscowości sprzed połowy XIX wieku. 
Jedyne plany, jakie udało się uzyskać pochodzą z drugiej połowy XIX wieku. 

a) Procesy ewolucji struktur przestrzennych 

Kamień Śląski – po raz pierwszy wzmiankowany w Kronice Galla Anonima w 1104 r.             
(w związku z pobytem Księcia Bolesława Krzywoustego). W średniowieczu siedziba 
Odrowążów, w XVIII wieku własność rodzin v. Strachwitz i Larischów. 
Wieś ma układ nieregularny z centralnym wydłużonym placem o charakterze rynku, 
zamkniętym: od północy kościołem parafialnym z 1632 r. na lekkim wzniesieniu, od strony 
południowej XIX-wiecznym założeniem parkowo-pałacowym. Plac wywodzi się 
prawdopodobnie z pierwotnego, placowego układu wsi. Teren wzdłuż dłuższych boków placu 
podzielony jest na wąskie, długie parcele o kierunku prostopadłym do placu. Zabudowa po 

                                                      
18 Wniosek nie dotyczy planowanego rezerwatu na obszarze górniczym „Górażdże III”, ponieważ ograniczanie 
działalności górniczej na ustanowionym obszarze górniczym wykracza poza kompetencje gminy. 
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wschodniej stronie placu została niemal całkowicie przekształcona (przebudowana lub 
wymieniona) w okresie powojennym, natomiast po zachodniej stronie zachowała się 
przedwojenna zabudowa zagrodowa wywodząca się z tradycji budownictwa rolniczego. 
Budynki mieszkalne i gospodarcze – sytuowane są przeważnie szczytem do placu. W XX 
wieku rozwój przestrzenny wsi odbywał się wzdłuż istniejących w XIX wieku dróg we 
wszystkich kierunkach. 

Kamionek – pierwsze zachowane wzmianki pochodzą z 1531 r. W 1783 r. Kamionek liczył 
142 mieszkańców. Dobra dworskie (dwa folwarki) należały do rodu Larischów, następnie do 
rodu Strachwitzów. 
Układ przestrzenny wsi jest nieregularny, z placem zbliżonym kształtem do kwadratu, który 
wywodzi się prawdopodobnie z pierwotnego układu. Teren wokół placu podzielony jest na 
nieregularne parcele. Zabudowa działek to przeważnie przedwojenne zagrody z budynkami 
sytuowanymi szczytowo do placu (jedynie na zapleczu działek występują budynki 
gospodarcze sytuowane kalenicowo). Większość budynków wokół placu zachowała 
charakter wywodzący się z tradycji budownictwa rolniczego. W XX wieku rozwój 
przestrzenny wsi odbywał się wzdłuż istniejących w XIX wieku dróg we wszystkich 
kierunkach. 

Górażdże – osiedle ze stacją przy linii kolejowej Opole – Kędzierzyn; swój rozwój 
zawdzięcza złożom kamienia wapiennego (najstarszy, zachowany dotąd piec wapienniczy 
zbudowano prawdopodobnie w 1823 r.). Pierwsze wzmianki pochodzą z 1297 r. Według 
statystyki w 1845 r. Górażdże liczyły 144 mieszkańców. 
Z XIX-wiecznego układu urbanistycznego zachował się jedynie zasadniczy układ dróg. 
Zabudowa została niemal całkowicie przekształcona (przebudowana lub wymieniona). 
Pomiędzy terenem pierwotnego układu osadniczego a terenem zakładu wapienniczego 
powstało w latach 60 osiedle domów wielorodzinnych. Obecnie rozwój zabudowy odbywa się 
po drugiej stronie osiedla, gdzie wyznaczono nowe ulice i dokonano parcelacji terenu na 
działki jednorodzinne. 

Chorula – wzmiankowana po raz pierwszy w 1306 r. jako Chorula villa. W 1783 r. liczyła 115 
mieszkańców. W 1845 r. wieś zamieszkiwało już 258 osób a zabudowę stanowiło 28 domów, 
zamek, folwark, wiatrak i piec wapienniczy. 
Wieś ma układ nieregularny, którego pierwotnym, zachowanym elementem jest wydłużony    
w kierunku wschód – zachód, tj. prostopadle do drogi Opole – Krapkowice, plac zamknięty 
po wschodniej stronie cmentarzem z kaplicą, z zachodniej strony założeniem dworskim 
(obecnie tylko park). 
Z okresu XIX wieku zachował się zasadniczy układ dróg, w tym plac, cmentarz (w bardzo 
dobrym stanie), park dworski (w stanie zdegradowanym), folwark położony obok parku (stan 
bardzo zły) oraz budynek byłej gorzelni (ruina). Część budynków w ciągu zabudowy 
zamykającej plac od strony północnej oraz wzdłuż drogi Opole – Krapkowice zachowała 
charakter wywodzący się z tradycji budownictwa rolniczego. W XX wieku zabudowa 
rozwinęła się w kierunku południowym, wzdłuż istniejących w XIX wieku dróg oraz po 
wschodniej stronie drogi Opole – Krapkowice, gdzie wyznaczono nowe ulice i dokonano 
parcelacji na działki budowlane. 

Malnia – po raz pierwszy wzmiankowana w 1302 r. jako Malne. W 1845 r. wioska liczyła 175 
mieszkańców i już wtedy w jej pobliżu wybierano kamień wapienny. 
Wieś ma układ bardzo nieregularny; zasadniczym elementem układu są cztery drogi 
tworzące czworobok o boku około 150 m (bok wschodni to droga Opole – Krapkowice). 
Droga tworząca zachodni bok czworoboku jest rozgałęziona – ten fragment układu wywodzi 
się prawdopodobnie z układu pierwotnego. 
Obecny układ XIX-wiecznej części wsi niewiele odbiega od stanu z tamtego okresu; 
zachował się z nieznaczną zmianą układ ulic, zasadniczy podział na parcele, a zabudowa – 
w większości zmodernizowana – zachowała ogólnie formą wywodzącą się z tradycji 
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budownictwa rolniczego. Późniejsza zabudowa rozwinęła się wzdłuż istniejących w XIX 
wieku dróg, głównie po wschodniej stronie drogi Opole – Krapkowice i wzdłuż tej drogi. 

Odrowąż – wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1292 r. jako Odrwesz. W 1776 r. Karol 
Ludwik Larisch założył w tym miejscu kolonię o nazwie Oderwanz czyli Odrowąż. 
Układ przestrzenny wsi to "ulicówka" – zachowany w stopniu nieznacznie naruszonym           
w stosunku do stanu z końca XIX wieku. Naruszenie układu dotyczy głównie zmiany 
charakteru zabudowy w wyniku przebudowy istniejących budynków. Późniejsza zabudowa, 
głównie powojenna, sytuowana jest po stronie południowej i południowo-wschodniej 
historycznego układu, (wyznaczono nowe ulice i dokonano parcelacji na działki budowlane)     
i w niewielkim stopniu ingeruje w układ XIX-wieczny. 

Zakrzów – po raz pierwszy wzmiankowany w 1398 r. jako Zackraw. Był siedzibą rycerską.       
W 1783 r. liczył 201 mieszkańców. W 1845 r. wieś zamieszkiwało już 328 osób a zabudowę 
stanowiło: 54 domy, dwa młyny wodne, gorzelnia, piec wapienniczy, pałac oraz majątek 
rycerski. Do 1945 r. dobra dworskie wraz z piecami wapienniczymi należały do rodziny 
Madelungów (grobowiec tej rodziny znajduje się w lesie za wioską). 
Układ przestrzenny wsi wywodzi się z "ulicówki" przekształconej w owalnicę przez 
utworzenie wydłużonego placu zamkniętego założeniem dworskim. Teren wzdłuż drogi           
i placu podzielony jest regularnie na długie, wąskie parcele o kierunku prostopadłym do drogi 
i placu. Zabudowa działek to zagrody z budynkami sytuowanymi przeważnie szczytowo do 
drogi i ogrodami na zapleczu. Obszar dworski został  w znacznym stopniu przekształcony        
i naruszony. Lokalizacja w jego obrębie nowych obiektów (głównie inwentarskich) przy 
jednoczesnym zupełnym zaniedbaniu zabudowy i zieleni historycznej doprowadziło do 
degradacji obszaru. 
Późniejsza zabudowa (głównie zabudowa powojenna – mieszkaniowa i produkcyjna byłego 
PGR oraz szkoła) usytuowana jest poza historycznym układem, przy istniejących drogach. 

Dąbrówka – leży przy drodze z Gogolina do Strzelec Opolskich. Pierwszy raz 
wzmiankowana w 1361 r. jako Dambrowcam. W 1783 r. wioska liczyła 55 mieszkańców,        
w 1845 r. – 115. 
Układ przestrzenny wsi to "ulicówka" – zachowany w stopniu nieznacznie naruszonym          
w stosunku do stanu z końca XIX wieku. Naruszenie układu dotyczy głównie zmiany 
charakteru zabudowy w wyniku przebudowy istniejących budynków. W XX wieku nieznaczny 
rozwój wsi nastąpił z południowej strony układu XIX-wiecznego, wzdłuż drogi wyznaczonej 
prostopadle do układu oraz wzdłuż istniejących w XIX wieku dróg do Zakrzowa i folwarku 
Dalnie. 

Obrowiec – po raz pierwszy wzmiankowany w 1352 r. Nad Odrą znajduje się dziś grodzisko 
z XIII–XV wieku, którym władali templariusze. W późniejszych wiekach majątek rycerski        
w Obrowcu wielokrotnie zmieniał właścicieli, ostatnim – do 1945 r. był Justin von Korn. Jego 
siedzibą był zamek, który spłonął w 1945 r. 
Układ przestrzenny wsi jest nieregularny i trudno w nim doszukać się elementów układu 
pierwotnego. W końcu XIX wieku oprócz obszaru dworskiego zabudowa istniała wzdłuż drogi 
Krapkowice – Zdzieszowice (ul. Krapkowicka), gdzie zachował się kościół parafialny 
budowany w latach 1869–1884, oraz wzdłuż drogi biegnącej prostopadle do                         
ul. Krapkowickiej w kierunku południowym (ul. Wiejska). Budynki wzdłuż ul. Krapkowickiej 
sytuowane są przeważnie kalenicowo do drogi, a wzdłuż ul. Wiejskiej – szczytowo. 
Większość z nich zachowało charakter wywodzący się z tradycji budownictwa rolniczego. 
Późniejsza zabudowa naruszyła zasadniczo układ XIX-wieczny; w obrębie obszaru 
dworskiego usytuowano zabudowę wielorodzinną a na zapleczu parceli wydzielonych wzdłuż 
ul. Wiejskiej powstała zabudowa jednorodzinna. 

Gogolin – jako wieś wzmiankowany był w 1223 r. jako Gogolino. Rozwój ekonomiczny wsi 
nastąpił w połowie XIX wieku i wiązał się z odkryciem w okolicy bogatych złóż wapienia         
oraz budową w 1845 r. linii kolejowej Gliwice – Kędzierzyn-Koźle – Wrocław. W 1845 r. 
pracowało w Gogolinie 46 pieców, w 1864 r. – 29. W drugiej połowie XIX wieku powstały       
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w Gogolinie duże zakłady wapiennicze. Z końcem XIX wieku Gogolin liczył 2760 
mieszkańców. Wieś otrzymała prawa osiedla w 1958 r. 
Układ przestrzenny Gogolina wywodzi się z najprostszego typu urbanistycznego,                   
tj. "ulicówki" i mimo rozszerzania się obszaru miasta i zmiany funkcji z rolniczej na 
przemysłową, układ genetyczny miasta nie wyszedł poza tę najprostszą formę. Osią układu, 
w oparciu o którą rozwijała się osada, była droga Strzelce Opolskie – Krapkowice. W połowie 
XIX wieku linia kolejowa przecięła drogę i osiedle w jego środkowej części. W miejscu 
przecięcia się tras usytuowano dworzec, przed którym powstał plac stanowiący centralny 
ośrodek osiedla. W pobliżu centrum, na południe od drogi, powstały zakłady wapiennicze, 
obecnie nieistniejące. Po zakładach tych pozostały dwa zabytkowe piece wapiennicze, 
natomiast pozostały teren w ramach rewitalizacji został przekształcony na nowy plac miejski, 
stanowiący, wraz z odrestaurowanymi piecami, atrakcyjną przestrzeń publiczną i nowy 
centralny ośrodek miasta.   
Z końcem XIX wieku, oprócz zabudowy wzdłuż ulic Krapkowickiej i Strzeleckiej istniała 
zabudowa przy ulicy Powstańców i na przedłużeniu ulicy Kościelnej a na północy, po prawej 
stronie ulicy Ligonia znajdował się, nieistniejący obecnie zakład przemysłowy, do którego 
prowadziła obecna ulica Spokojna. 
W XIX-wiecznej części Gogolina wyodrębniają się następujące tereny o odmiennym 
charakterze występującej zabudowy i sposobie jej sytuowania: 
 w środkowej części osady między ulicami Szkolną i Kościelną przeważają budynki 

mieszkalne i mieszkalno-usługowe w typie kamienic miejskich 2–3 kondygnacyjne, 
sytuowane kalenicowo, w linii ulicy; 

 ulica Strzelecka od ulicy Kościelnej w kierunku wschodnim zabudowana jest domami 
wywodzącymi się ze starszej tradycji budownictwa rolniczego. Teren wzdłuż ulicy 
podzielony jest na wąskie, długie parcele, o kierunku prostopadłym do ulicy. Domy 
sytuowane są szczytowo do ulicy, wzdłuż jednej z granic działki, z przejściem przy 
elewacji frontowej na zaplecze parceli, użytkowane najczęściej jako ogród – sad, za 
którym występowało jeszcze pole uprawne; 

 wzdłuż ulicy Krapkowickiej, na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Leśnej, występują 
parcele o szerokich frontach zabudowane domami w typie willi podmiejskich, parterowymi 
i piętrowymi, o urozmaiconych bryłach i wystroju elewacji. Domy usytuowane są 
kalenicowo, odsunięte od ulicy, poprzedzone ogródkiem kwiatowym. 

W XX wieku zabudowa rozwinęła się niemal we wszystkich kierunkach wzdłuż istniejących    
w XIX wieku dróg. Powstały też duże osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej           
z nowymi ulicami: na południe od ulicy Krapkowickiej w kierunku terenów leśnych oraz na 
północ od ulicy Krapkowickiej. W północnej części miasta zrealizowany został kompleks 
sportowo-rekreacyjny z krytą pływalnią, zespołem odkrytych basenów i boisk, halą sportową. 
Obecnie miasto rozwija się w kierunku wschodnim (rejon ul. Ligonia), gdzie powstaje nowe 
osiedle „Kasztanowe”, oraz w kierunku północnym, gdzie powstają nowe zakłady 
produkcyjne.  

Ogólnie jednostki osadnicze w gminie Gogolin, poza założeniem parkowo-pałacowym             
i historycznym układem ruralistycznym w Kamieniu Śląskim, nie reprezentują wybitnych 
wartości historycznych, urbanistycznych i krajobrazowych. Jednak zachowane w miarę 
dobrze układy XIX-wieczne, ze względu na znaczenie dla zachowania tożsamości kulturowej 
gminy powinny być chronione. Na szczególną ochronę zasługują układy, w których 
zachowały się obiekty zabytkowe, tj. XIX-wieczna zabudowa w Gogolinie, wzdłuż ulicy 
Krapkowickiej i Strzeleckiej, oraz zachowane fragmenty układów ruralistycznych we wsiach: 
Kamionek, Zakrzów i Malnia.  
Powojenne układy urbanistyczne mają zróżnicowany poziom. Negatywnym przykładem jest 
zespół zabudowy jednorodzinnej w Obrowcu w rejonie ul. Cmentarnej, który jest źle 
wkomponowany w układ pierwotny i źle skomunikowany. Pozytywne przykłady znajdujemy       
w Gogolinie (zespoły po stronie południowej i północnej ul. Krapkowickiej realizowane            
w oparciu o plany szczegółowe). 
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b) Kształtowanie form i typów zabudowy 

Na terenie gminy Gogolin tradycyjne budownictwo regionalne reprezentowane jest przede 
wszystkim przez budownictwo rolnicze. Wynika to z faktu, że wszystkie wsie oraz miasto 
Gogolin miały pierwotnie charakter rolniczy. Do dnia dzisiejszego ten typ zabudowy dominuje 
we wszystkich wsiach z wyjątkiem Górażdży, oraz we wschodniej części miasta Gogolina. 
Zachowana na terenie gminy zabudowa rolnicza z końca XIX wieku i początku XX wieku 
wywodzi się ze starszej tradycji budownictwa rolniczego (drewnianego). Budynki z tego 
okresu są murowane, kryte dachówką, parterowe i znacznie rzadziej – piętrowe, 
niepodpiwniczone lub częściowo podpiwniczone. Cechy charakterystyczne to: 

 rzut prostokątny o proporcjach boków około 1:2, 
 dach dwuspadowy, symetryczny, o nachyleniu połaci około 40°, 
 okna prostokątne, pionowe o proporcjach 1:1,5–2, 
 skromny wystrój elewacji (gzyms okapowy lub międzykondygnacyjny). 

Drugi typ zabudowy, który można wyróżnić na terenie gminy, to typ willi podmiejskich. 
Występuje w Gogolinie przy ulicy Krapkowickiej i pojedynczo w innych miejscowościach. 
Budynki tego typu pochodzą z początku XX wieku i okresu międzywojennego. Są parterowe     
i piętrowe, o bardzo urozmaiconych bryłach, nakryte dachami dwu- lub wielospadowymi.        
Z uwagi na różnorodność brył, kształtów dachu i wystroju elewacji trudno wyróżnić cechy 
charakterystyczne; ciekawym elementem dość często powtarzającym się jest dach 
mansardowy. 

W centrum m. Gogolina występują budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe w typie 
kamienic miejskich, 2- i 3-kondygnacyjne, które świadczą o dążności stworzenia w tym 
miejscu centralnego ośrodka – osiedla o miejskim charakterze. 

Wyżej wymienione typy zabudowy występując w zespołach kształtują wnętrza urbanistyczne 
(ulice, place) i dzięki jednorodności nadają tym wnętrzom regionalny charakter, który 
powinien zostać zachowany. 

Powojenna zabudowa na terenie gminy, podobnie jak w całym kraju nie ma związków 
z tradycją. Do lat 90. budynki mieszkalne i usługowe realizowane były głównie według 
projektów typowych obowiązujących w całej Polsce. Projekty typowe uwzględniały formy 
zunifikowane, wywodzące się z modernizmu okresu międzywojennego, których zasadnicza 
cechą były płaskie dachy i "miejski" charakter. Ten typ zabudowy reprezentują bloki 
wielorodzinne w Gogolinie, Górażdżach, Zakrzowie i Obrowcu oraz pawilony handlowe            
i liczne domy jednorodzinne na obszarze całej gminy. 

Najnowsza architektura, reprezentowana głównie przez domy jednorodzinne, jest ciekawsza, 
urozmaicona (powróciły wysokie dachy), rzadko jednak nawiązuje formą i charakterem do 
budownictwa tradycyjnego, a często nawet do zabudowy sąsiadującej. 

3.2. Obszary i obiekty prawnie chronione i wymagające ochrony 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.)  formami ochrony zabytków są: 
1) wpis do rejestru zabytków; 
2) uznanie za pomnik historii; 
3) utworzenie parku kulturowego; 
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Na obszarze gminy Gogolin występują dwie formy ochrony zabytków: wpis do rejestru 
zabytków województwa opolskiego oraz ustalenia ochrony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

a) Zabytki architektury i budownictwa 

Do rejestru zabytków wpisanych jest 21 obiektów: 
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Tabela 9.                                             Wykaz   zabytków   wpisanych  do   rejestru   zabytków  
                                                            województwa opolskiego na  obszarze gminy Gogolin19 

Lp. Lokalizacja Obiekt Nr  
rejestru 

Data Opis 

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

Chorula cmentarz  
ogrodzenie z bramami 
kapliczka  
 

1983/73 
249/90 

 

15.01.1973 r. 
04.05.1990 r. 

 

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

4.  grób Konstantego Joska 
powstańca śląskiego 

167/88 25.02.1988 r. Grób z 1921r. 

5.  park  122/85 02.01.1985 r. Park z przełomu XIX i XX wieku, 
nie pielęgnowany, obecnie w 
bardzo złym stanie.  

6. Kamień 
Śląski 

kościół parafialny pod 
wezwaniem Św. Jacka 

127/54 13.09.1954 r. Kościół z 1632 r. w stylu baroko-
wym, w dobrym stanie. 

7. Pałac 838/64 07.05 1964 r. Pałac z przełomu XVII i XVIII 
wieku, przebudowywany w latach 
1779, 1858 i 1891, po wojnie po-
padł w ruinę, przejęty przez Kurię 
Diecezjalną w Opolu w 1990 r. i 
bardzo starannie odrestaurowany. 

8. park krajobrazowy 
pałacowy 

j.w. oraz 
135/86 

j.w. oraz 
03.04.1986 r. 

Park krajobrazowy z drugiej poł. 
XIX wieku, zrewaloryzowany. 

9.  dom przy pałacu 2236 10.07.1990 r. Budynek przebudowany. 
10. budynek stajni w zespole 

pałacowym 
2234  Budynek przebudowany 

11. 
 

 budynek stodoły na 
terenie folwarku 

2235 10.08.1990 r. Budynek przebudowany 

12.  zbiorowa mogiła powstań-
ców śląskich 

159/87 10.09.1987 r. Mogiła znajduje się na cmentarzu 
katolickim i jest w dobrym stanie. 

13. Malnia kościół Św. Franciszka 62/54 11.03.1954 r. Kościół drewniany z początku XIX 
wieku, przeniesiony do Malni z 
Kostowa w 1977 r. – stan bardzo 
dobry. 

14. Zakrzów ruina zamku 730/64 14.03.64 r. Pałac wzniesiony około XVIII 
wieku, późnobarokowy, zrujnowa-
ny prawdopodobnie na początku 
XX wieku, zachowany po koronę 
murów – stan bardzo zły. 

15.  Dąbrówka-
Zakrzów 

mogiła zbiorowa miesz-
kańców Gogolina (zamor-
dowanych w 1921) 

197/88 10.10.1988 r. Mogiła znajduje się w lesie i jest 
bardzo dobrze utrzymana. 

16. Gogolin cmentarz żydowski przy 
ul. Wyzwolenia 

229/89 04.12.1989 r.  Cmentarz z ok. XIX wieku, 
otoczony murem kamiennym – 
zaniedbany.  

17.  zbiorowa mogiła powstań-
ców śląskich 

160/87 14.09.1987 r. Mogiła znajduje się na cmentarzu 
katolickim i jest w dobrym stanie. 

18. bateria pieców szybowych 
wraz z otoczeniem 

   

19. Górażdże bateria dwóch pieców  
wapienniczych 

A-2149/87 09.02.1987 r. Piece z 1823 r., w złym stanie 
technicznym 

20. Obrowiec zbiorowa mogiła powstań-
ców śląskich 

161/87 16.09.1987 r. Mogiła znajduje się na cmentarzu 
katolickim i jest w dobrym stanie. 

21.  Park 120/84 21.12.1984 r. Park z przełomu XIX i XX wieku, 
nie pielęgnowany, obecnie w 
bardzo złym stanie spowodowa-
nym przede wszystkim nie kontro-
lowanym rozrostem samosiewów, 
zaśmieceniem i niedrożnością 
cieków. Stan drzew zróżnicowany.  

                                                      
19 Z wyłączeniem zabytków archeologicznych 
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Gmina ma sporządzoną ewidencję zabytków z 2016 r.  

Wykaz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków  

Chorula 
 Dawna szkoła, ul. Opolska 66, 

Dąbrówka 
 Kaplica – dzwonnica, ul. Szkolna, 
 Kapliczka, przy drodze do Strzelec Opolskich, 
 Zagroda (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze), ul. Szkolna 23, 
 Dom, ul. Szkolna 4, 
 Zagroda, ul. Szkolna 24 

Gogolin 
 Kościół parafialny pod wezwaniem Serca Jezusowego, ul. Strzelecka, 
 Plebania, ul. Strzelecka 30, 
 Kościół ewangelicki, ul. Strzelecka 34, 
 Kaplica – dzwonnica, ul. Kamienna przy nr 26, 
 Cmentarz rzymsko – katolicki ul. Szpitalna, 
 Dawne przedszkole (obecnie dom ze sklepem na parterze), ul. Spacerowa 2, 
 Budynek gospodarczy, ul. Spacerowa 2, 
 Dawna parowozownia (obecnie hala targowa), ul. Strzelecka 15, 
 Dom ul. Strzelecka 6, 22, 24, 41, 57, 95, 112,  
 Dawny sklep, ul. Strzelecka 74, 
 Spichlerz, ul. Strzelecka 74, 
 Zagroda, ul. Strzelecka 115, 
 Dom, ul. Konopnickiej 6, 7,   
 Budynek wodociągów, ul Konopnickiej 2, 
 Kolejowa wieża ciśnień, ul. Konopnickiej 4, 
 Dom, ul. Krapkowicka 2 (obecnie biblioteka), 7, 8, 9, 17 (z ogrodzeniem), 21, 22, 30, 32, 34, 

35, 45, 46, 49, 144, 146,  
 Dom i budynek gospodarczy, ul. Konopnickiej 37, 39 
 Dom, ul. Powstańców Śląskich 18-20, 22-24, 26-28, 
 Dom i budynek gospodarczy, ul. Wyzwolenia 29,  
 Dom, ul. Szpitalna 6, 10,  
 Przedszkole ul. Szpitalna 4,  
 Dom, ul. Szkolna 22, 
 Budynek dworca kolejowego, Plac Dworcowy 2,  
 Dom, Plac Dworcowy 3, 
 Dom, ul. Podleśna 2,    
 Stacja trafo, ul. Wojska Polskiego obok nr 47, 
 Dom, ul. Wyzwolenia 49, 51, 
 Kapliczka ul. Strzebniów przy domu 19, 
 Dom, ul. Strzebniów 30,  
 Dom, ul. Prusa 2, 
 Dom, ul. Rolna 5, 
 Dom, ul. Skarbowa 1, 
 Wiatrak holenderski (ruina), ul. Ligonia, przy domu 53, 
 Bateria 2 pieców wapienno- szybowych "Hiser", ul. Krótka (za nr 5), 
 Bateria 3 pieców wapiennych "Findlennder" – późn. "Promat", ul. Podleśna (za nr 2),  
 Bateria 2 pieców wapienniczych szybowych, rejon ul. Powstańców Śl., na terenie byłego 

wyrobiska, 
 Piec wapienniczy - typ Dąbrowski, szyb nr 1, ul. Krótka (za nr 3), 
 Budynek mieszkalno- usługowy, przy ul. Chrobrego 1, 
 Kapliczka na bagnach, za ul. Bagienną, 
 Budynek poczty, ul. Ligonia 2, 
 Kapliczka, ul. Rolna 1,  
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 Zagroda, ul. Strzelecka 115, 
 Przychodnia, ul. Szkolna 22, 
 Budynek szpitala, ul. Szpitalna 18. 

Górażdże 
 Kaplica – dzwonnica, ul. Wiejska, 
 Dom, ul. Główna 11, 
 Dawny sklep, ul Główna 20, 
 Dom, ul. Dworcowa 9, 
 Dom, ul. Główna 15, 
 Budynek poczty, ul Dworcowa 10. 

Kamień Śląski 
 Ogrodzenie kościoła parafialnego, plac Myśliwca 
 Dom, pl. Myśliwca 5, 28, 
 Dom, budynek gospodarczy, ul. Powstańców Śląskich 42, 
 Plebania, plac Myśliwca 30, 
 Zabudowania gospodarcze, plac Myśliwca 30, 
 Altana ogrodowa, plac Myśliwca 30, 
 Dom, ul. Ligonia 15, 
 Układ ruralistyczny obejmujący plac Myśliwca z przyległymi posesjami, zespół pałacowo-

parkowy i zespół folwarczny, 
 Cmentarz choleryczny, ul. Klasztorna, 
 Zbiorowa mogiła powstańców, ul. Klasztorna. 

Kamionek 
 Kaplica – dzwonnica nad stawem, pl. Stawowy, 
 Dawne piece wapiennicze, przy drodze powiatowej do Gogolina. 

Malnia 
 Kapliczka – dzwonnica, ul. Opolska 29, 
 Dom, ul. Leśna 5. 

Obrowiec 
 Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela, ul. Krapkowicka 33 
 Dom, ul. Wiejska 4. 

Odrowąż 
 Kaplica – dzwonnica, ul. Wiejska, 
 Dom, ul. Wiejska 10,  
 Budynki gospodarcze,  przy ul. Wiejskiej 6. 

Zakrzów 
 Kapliczka – dzwonnica, ul. Stawowa (za nr 3), 
 Dom, ul. Stawowa 3, 
 Dom dawnego właściciela fabryki, ul. Stawowa 9. 
____________________________________________________________________________ 

 

Ewidencja obejmuje wszystkie zewidencjonowane do tej pory na terenie gminy zabytki 
architektury i budownictwa. Ze względu na różny stan techniczny obiektów i nieprawnie 
wykonywane prace budowlane przy tych budynkach, na etapie sporządzania miejscowych 
planów konieczna jest ich weryfikacja przed ustaleniem prawnej ochrony w planie.   

b) Zasoby archeologiczne 

Na terenie gminy zlokalizowanych zostało 55 stanowisk archeologicznych. 16 z nich 
wpisanych jest do rejestru zabytków województwa opolskiego i podlega ochronie prawnej, 
pozostałe powinny zostać objęte ochroną przepisami prawa miejscowego. 
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Wykaz stanowisk archeologicznych 

1. Chorula, st. 4  położone na działkach Nr 60, 61, 62, 63, 264, 265, 266/2; 
stanowisko wielokulturowe; wpisane do rejestru zabytków 
województwa opolskiego pod Nr A – 710/86; 

2. Chorula, st. 6  położone na działkach Nr 249/3, 249/4; stanowisko wielokulturowe; 

3. Chorula, st. 9  położone na działkach Nr 302, 303; stanowisko z okresu późnego 
średniowiecza; 

4. Chorula, st. 11  położone na działkach Nr 196, 197, 200. Osada z okresu wpły-
wów rzymskich i wczesnego średniowiecza; stanowisko wpisane 
do rejestru zabytków województwa opolskiego pod Nr A – 708/86; 

5. Chorula, st. 13  położone na działkach Nr 271/4, 270/2, 269/2, 268/2; stanowisko 
wielokulturowe; 

6. Chorula, st. 14  położone na działkach Nr 274, 270/2, 269/2, 271/4; stanowisko 
wielokulturowe; 

7. Chorula, st. 17  położone na działkach Nr 177, 178, 179, 180; stanowisko z okresu 
wczesnego i późnego średniowiecza; 

8. Chorula, st. 24  położone na działkach Nr 190, 225, 224; stanowisko 
wielokulturowe; 

9. Gogolin, st. 1  położone na południe i północ od toru kolejowego, na małym 
wyniesieniu, około 500 m na południowy wschód od dawnego 
folwarku Strzebniów; cmentarzysko kultury przeworskiej; 

10. Gogolin, st. 11  położone około 150 m na południe od trasy autostrady, na północ 
od Strzebniowa; punkt osadniczy kultury przeworskiej; 

11. Gogolin, st. 12  położone około 100 m na południowy zachód od przejazdu 
kolejowego, na zboczu wzniesienia; cmentarzysko kultury 
łużyckiej; stanowisko wpisane do rejestru zabytków województwa 
opolskiego pod Nr A – 351/72; 

12. Gogolin, st. 13  położone na trasie autostrady, około 20 m na zachód od wiaduktu 
przy ulicy Wojska Polskiego; średniowieczny punkt osadniczy; 

13. Gogolin, st. 14  położone na działkach Nr 183, 184; stanowisko wielokulturowe; 
wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego pod Nr A 
– 515/79; 

14. Gogolin, st. 15  położone na działkach Nr 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1845; 
stanowisko wielokulturowe;  

15. Gogolin, st. 16  położone na działkach Nr 643, 383, 384; średniowieczny punkt 
osadniczy; 

16. Kamień Śląski, st. 4  położone na działce Nr 179; średniowieczny punkt osadniczy; 

17. Malnie, st. 1  położone na działkach Nr 178, 183–186, 188; stanowisko 
wielokulturowe;  

18. Malnie, st. 2  położone na działkach Nr 101–103; stanowisko kultury łużyckiej;  

19. Malnie, st. 3  położone na działce Nr 339/2; stanowisko wielokulturowe;  

20. Malnie, st. 4  położone na działkach Nr 67 i 169; stanowisko wielokulturowe;  

21. Malnie, st. 6  położone na działkach Nr 67 i 169; osada kultury łużyckiej;  

22. Malnie, st. 7  położone na działkach Nr 67, 169–171, 174, 175, 647; stanowisko 
wielokulturowe;  

23. Malnie, st. 14  położone na działkach Nr 208/2 oraz 209/2; stanowisko 
wielokulturowe;  

24. Malnie, st. 15  położone na działkach Nr 412, 413/2, 414, 415, 416, 417; punkt 
osadniczy z okresu neolitu oraz późnego okresu rzymskiego;  

25. Obrowiec, st. 1  położone na działce Nr 56; grodzisko średniowieczne; wpisane do 
rejestru zabytków województwa opolskiego pod Nr A – 355/72; 
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26. Obrowiec, st. 5  położone na działkach Nr 485/7 oraz 485/8; stanowisko 
średniowieczne; 

27. Obrowiec, st. 8  położone na działce Nr 63/3; stanowisko wielokulturowe; wpisane 
do rejestru zabytków województwa opolskiego pod Nr A – 512/79; 

28. Obrowiec, st. 9  położone na działce Nr 470/3; stanowisko wielokulturowe; 

29. Obrowiec, st. 10  położone na działce Nr 470/3; stanowisko wielokulturowe; 
 

30. Obrowiec, st. 11  położone na działkach Nr 422/3 oraz 422/2; punkt osadniczy 
z okresu wpływów rzymskich oraz średniowiecza; 

31. Obrowiec, st. 13  położone na działce Nr 339/2; średniowieczny punkt osadniczy; 

32. Obrowiec, st. 16  położone na działkach Nr 70, 71 oraz 72; osada z okresu 
wpływów rzymskich; 

33. Obrowiec, st. 21  położone na działce Nr 538; stanowisko pradziejowe; 

34. Obrowiec, st. 23  położone na działkach Nr 196 oraz 198; średniowieczny punkt 
osadniczy; 

35. Obrowiec, st. 24  położone na działce Nr 252; osada średniowieczna; 

36. Obrowiec, st. 28  położone na działce Nr 470/3; osada kultury przeworskiej; 

37. Obrowiec, st. 36  położone na działkach Nr 264 oraz 547; osada 
wczesnośredniowieczna; stanowisko wpisane do rejestru 
zabytków województwa opolskiego pod Nr A – 534/80; 

38. Obrowiec, st. 37  położone na działkach Nr 538, 537 oraz 533; średniowieczny 
punkt osadniczy; 

39. Obrowiec, st. 38  położone na działce Nr 772; stanowisko wielokulturowe; wpisane 
do rejestru zabytków województwa opolskiego pod Nr A – 571/80; 

40. Obrowiec, st. 39  położone na działkach Nr 734 oraz 735; stanowisko 
wielokulturowe; wpisane do rejestru zabytków województwa 
opolskiego pod Nr A – 750/87; 

41. Obrowiec, st. 40  położone na działce Nr 764; stanowisko wielokulturowe;  

42. Obrowiec, st. 41  położone na działce Nr 780; stanowisko pradziejowe; 

43. Odrowąż, st. 1  położone na działkach Nr 119 oraz 120; stanowisko neolityczne; 

44. Odrowąż, st. 2  położone na działkach Nr 135, 136, 137 oraz 139; osada kultury 
przeworskiej; stanowisko wpisane do rejestru zabytków 
województwa opolskiego pod Nr A – 508/79; 

45. Odrowąż, st. 5  położone na działce Nr 142/2; pradziejowy punkt osadniczy; 

46. Zakrzów, st. 8  położone bezpośrednio na północny – zachód od majątku Nowy 
Dwór, na obniżeniu Czerwone Wzgórza, w dolinie strumienia 
Zakrzowskiego; grodzisko wczesnośredniowieczne; wpisane do 
rejestru zabytków województwa opolskiego pod Nr A – 144/68; 

47. Zakrzów, st. 28  położone około 200 m na wschód od kapliczki i około 150 m od 
autostrady, przy drodze polnej; stanowisko wielokulturowe; 

48. Zakrzów, st. 29  położone około 100 m na wschód od szkoły podstawowej, na 
prawo od drogi polnej, na piaszczystym polu; średniowieczny 
punkt osadniczy; 

49. Zakrzów, st. 30  położone po wschodniej stronie drogi Zakrzów – Dąbrówka, na 
południe od szkoły; średniowieczny punkt osadniczy; 

50. Zakrzów, st. 31  położone na działce Nr 421; stanowisko wielokulturowe; wpisane 
do rejestru zabytków województwa opolskiego pod Nr A – 535/80; 

51. Zakrzów, st. 35  położone na działkach Nr 186, 187, 188 i 189; osada 
średniowieczna; stanowisko wpisane do rejestru zabytków 
województwa opolskiego pod Nr A – 517/79; 

52. Zakrzów, st. 36  położone na działce Nr 428; osada kultury przeworskiej; 
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stanowisko wpisane do rejestru zabytków województwa 
opolskiego pod Nr A – 530/80; 

53. Zakrzów, st. 37  położone około 2000 m na południowy zachód od wsi Zakrzów, 
między południowo-wschodnim skrajem doliny cieku wodnego 
a torem kolejowym, około 250 m na północny wschód od toru 
kolejowego; częściowo na działkach Nr 379 oraz 380; osada 
wielokulturowa; stanowisko wpisane do rejestru zabytków 
województwa opolskiego pod Nr A – 529/80; 

54. Zakrzów, st. 38  położone na działkach Nr 58, 59, 60, 61 oraz 62; osada 
wielokulturowa; stanowisko wpisane do rejestru zabytków 
województwa opolskiego pod Nr A – 516/79; 

55. Zakrzów, st. 39  położone na działkach Nr 78, 73 i 71; stanowisko pradziejowe. 

Za wyjątkiem grodziska w Obrowcu, wszystkie stanowiska mogą zostać zabudowane,             
z zachowaniem warunków określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków  i opiece nad zabytkami.  

c) Dobra kultury współczesnej 

W ramach drugiej zmiany studium, na wniosek Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej, podjęta została decyzja o zaliczeniu do dóbr kultury współczesnej pomnika 
Karolinki w Gogolinie, jako powszechnie rozpoznawalnego symbolu miasta, co zostało 
uwzględnione w studium oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gogolina.  

Wnioski do polityki przestrzennej: 

Wydzielić w strukturze przestrzennej jednostek osadniczych fragmenty 
najlepiej zachowanych historycznych układów urbanistycznych oraz 
ruralistycznych i, odpowiednio do stanu zachowania, objąć je ochroną 
konserwatorską lub przepisami prawa miejscowego w zakresie 
zasadniczych elementów rozplanowania oraz charakteru i skali 
zabudowy. 
Uwzględniać ochronę zabytków prawnie chronionych oraz ustalić zasady 
ochrony pozostałych zabytków, jako wytyczne do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.   
Rozważyć opracowanie, jako materiału pomocniczego realizacji 
polityki przestrzennej, katalogu form i detali regionalnych, który 
posłuży do ustalania w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego zasad kształtowania zabudowy na terenach zachowanej 
zabudowy z przełomu XIX i XX wieku.  

4. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju gminy 

4.1. Możliwości rozwoju gminy 

4.1.1. Potencjał produkcyjny 

a) Zasoby surowcowe 

Na obszarze gminy Gogolin, w obrębach Górażdże, Kamionek i Kamień Śląski,  
udokumentowane są jedne z największych w Polsce złoża surowców węglanowych, na bazie 
których rozwinął się przemysł cementowo-wapienniczy. Do niedawna eksploatowane były 
dwa złoża: „Górażdże” i „Tarnów Opolski”. W ostatnim czasie podjęta została  eksploatacja 
trzeciego złoża  „Tarnów Opolski – Wschód”, którego niewielka część znajduje się w gminie 
Gogolin, pozostała - granicach gminy Tarnów Opolski i Izbicko. Zasoby złóż zapewniają 
surowiec na potrzeby istniejącego przemysłu jeszcze na wiele lat, a podjęta eksploatacja 
nowego złoża może wpłynąć na jego rozwój. 
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b) Majątek  produkcyjny 

O przemysłowej funkcji gminy i jej wysokiej pozycji pod względem dochodów budżetu 
przesądzają zakłady cementowo-wapiennicze bazujące na surowcach eksploatowanych (m. 
in.) na obszarze gminy Gogolin. Są to:  
 cementowania Górażdże Cement S.A. położona w Choruli – największy zakład w gminie, 
 Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. – Jednostka Produkcyjna w Górażdżach. 
Poza nimi na obszarze gminy znajduje się kilka większych zakładów produkcyjnych innych 
branż: 
 zakład Gniotpol Trailers w Malni (produkcja przyczep i zabudów do samochodów),  
 zakład Grupy Chespa w Choruli (produkcja farb graficznych), 
 zakład firmy Sentrex w Gogolinie (produkcja opakowań), 
 zakład koncernu Hengst w Gogolinie (produkcja części samochodowych), 
 zakład Niemeyer Polserw w Gogolinie (produkcja części samochodowych). 
Trzy pierwsze to prężnie działające i rozwijające się zakłady; trzeci zakład został niedawno 
otwarty i jest w fazie uruchamiania.  
W gminie funkcjonuje także wiele mniejszych zakładów produkcyjnych. Wg danych 
statystycznych20 łącznie w rejestrze REGON, w sekcji przemysł, zarejestrowanych jest 99 
podmiotów gospodarki narodowej, w tym 90 w sekcji przetwórstwo przemysłowe. 45 z nich 
znajduje się w mieście Gogolinie, w tym 41 w sekcji przetwórstwo przemysłowe.  

c) Warunki dla rozwoju przemysłu 

Analiza czynników mających wpływ na rozwój przemysłu wykazuje, że gmina posiada w tym 
względzie stosunkowo korzystne warunki. 
Atuty (potencjały rozwojowe) to: 
 zasoby złóż wapieni,  
 potencjały produkcyjne istniejących zakładów produkcyjnych, 
 potencjał ludzki, który stanowią głównie zatrudnieni za granicą i bezrobotni, 
 położenie gminy w zasięgu autostrady A4 i dróg wojewódzkich, drogi wodnej Odra z 

portem w Choruli oraz linii kolejowej Opole – Kędzierzyn-Koźle ze stacjami osobowo-
towarowymi w Górażdżach i Gogolinie, 

 duża ilość gruntów niskich klas bonitacyjnych o małej przydatności do produkcji rolnej, 
 tereny inwestycyjne wydzielone w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

Czynniki ograniczające rozwój przemysłu wiążą się z ochroną środowiska i są to przede 
wszystkim: 
 liczne tereny i elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie prawnej lub 

wymagające ochrony, 
 już istniejące duże obciążenie środowiska spowodowane działalnością wydobywczą, 

przemysłową i infrastrukturą komunikacyjną, w szczególności degradacja powierzchni 
ziemi spowodowana eksploatacją złóż, wysoki poziom stężeń pyłu w powietrzu oraz 
hałas komunikacyjny, 

 położenie całej gminy na bardzo słabo izolowanym zbiorniku wód podziemnych o dużym 
znaczeniu użytkowym.  

Ze względu na wymagania ochrony środowiska zalecane jest ograniczenie rozwoju 
przemysłu znacząco oddziaływującego na środowisko, ze szczególnym 
uwzględnieniem oddziaływania na ww. elementy środowiska. 

 

                                                      
20 Stan na 31. XII. 2016 r. 
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4.1.2. Rynek usług 

a) Stan i tempo rozwoju usług 

Tabela 10.                          Gmina Gogolin - liczba podmiotów gospodarczych prowadzących  
                                            działalność  usługową   zarejestrowanych   w   rejestrze  REGON  

Rodzaj działalności usługowej  
wg sekcji EKD 

2006 2011 2016 
Gmina 
ogółem 

Miasto Gmina 
ogółem 

Miasto Gmina 
ogółem 

Miasto 

Budownictwo  97 60 144 82 146 90 
Handel, naprawa poj. samochodowych 176 110 170 106 188 119 
Transport, gospodarka magazynowa 30 18 49 28 41 24 
Zakwaterowanie, gastronomia 50 26 35 22 39 25 
Obsługa rynku nieruchomości  90 54 40 14 48 19 
Pozostała działalność usługowa 23 13 28 15 10 5 
Razem  466 281 466 267 472 282 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów WUS w Opolu 

Jak pokazuje powyższe zestawienie, rynek usług na terenie gminy jest pod względem 
ilościowym stabilny; w ciągu ostatnich 10 lat liczba podmiotów gospodarczych prowadzących 
działalność usługową wzrosła o 6, w tym w mieście o 1.  
Obejmująca ten sam okres analiza ilościowa podmiotów usługowych wg rodzaju działalności 
wykazuje: 
 dynamiczny wzrost usług budowlanych (gmina +49, miasto +30), 
 nieznaczny i nieregularny wzrost usług handlu i naprawy pojazdów samochodowych 

(gmina +12, miasto +9), oraz transportu i gospodarki magazynowej (gmina +11, miasto 
+6; 

 nieregularny spadek usług zakwaterowania i gastronomii (gmina -11, miasto -1), 
 wyraźny spadek usług związanych z obsługą nieruchomości i pozostałych (gmina -55, 

miasto +43). 
Znamiennym jest, że niemal 60% podmiotów gospodarczych prowadzących działalność 
usługową znajduje się na obszarze wiejskim, oraz, że na tym obszarze notuje się większy 
wzrost liczby podmiotów usługowych. Świadczy to o pozarolniczym rozwoju wsi.   

Nasycenie rynku usług obrazuje stosunek liczby podmiotów usługowych do liczby ludności. 

Tabela 11.                          Gmina Gogolin - liczba podmiotów gospodarczych prowadzących  
                                            działalność    usługową   na  1000   osób   na   tle    województwa 

Rodzaj działalności usługowej  
wg sekcji EKD 

Gmina ogółem Miasto Gogolin Województwo 
2006 2016 2006 2016 2006 2016 

Budownictwo 8,1 11,7 9,9 13,6 9,8 13,3 
Handel, naprawa pojazdów 
samochodowych 

14,8 15,0 18,1 18,0 26,5 24,2 

Transport, gospodarka magazynowa 2,5 3,3 3,0 3,6 2,7 5,1 
Zakwaterowanie, gastronomia 4,2 3,1 4,3 3,8 5,1 2,9 
Obsługa rynku nieruchomości 7,6 3,8 8,9 2,9 16,6 8,6 
Pozostała działalność usługowa 1,9 0,8 2,1 0,8 3,6 2,0 
Razem  39,1 37,8 46,1 42,8 64,3 56,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów WUS w Opolu 

Powyższe zestawienie pokazuje, że nasycenie usług w gminie ogólnie maleje, podobnie jak 
w całym województwie. Widać również, że nasycenie usług na lokalnym rynku jest niższe niż 
średnie w województwie (zarówno ogólnie na obszarze gminy jak i w mieście Gogolinie), 
różnice te jednak wyraźnie maleją, co wynika ze znacznie niższego spadku nasycenia usług 
w gminie (ok.3%) w porównaniu do średniego spadku w województwie (ok. 13%).  
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b)  Uwarunkowania rozwoju 

Gmina posiada korzystne warunki rozwoju rynku usług, w tym usług ponadlokalnych.  
Atuty (potencjały rozwojowe) to: 

 potencjał ludzki, który stanowią głównie zatrudnieni za granicą i bezrobotni, 
 położenie gminy w zasięgu autostrady A4 i dróg wojewódzkich, drogi wodnej Odra 

z portem w Choruli oraz linii kolejowej Opole – Kędzierzyn-Koźle ze stacjami 
osobowo-towarowymi w Górażdżach i Gogolinie, 

 duża ilość gruntów niskich klas bonitacyjnych o małej przydatności do produkcji 
rolnej, 

 tereny inwestycyjne wydzielone w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

Barierą rozwoju rynku usług może być położenie w pobliżu dwóch większych, a przez to 
konkurencyjnych, ośrodków miejskich – Krapkowic i Opola.   

W warunkach gminy za rozwojowy rodzaj działalności usługowej należy przyjąć 
transport oraz gospodarkę magazynową (usługi logistyczne), ze względu na korzystne 
powiazania komunikacyjne.  

4.1.3. Tereny inwestycyjne 

W obowiązujących na obszarze gminy miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego wydzielonych jest wiele nowych terenów inwestycyjnych, tj. przeznaczonych 
pod obiekty produkcyjno-składowe lub produkcyjno-składowe i usługowe. Dwa z nich 
zasługują na szczególną uwagę ze względu na korzystne warunki ewidencyjne                        
i własnościowe (duże działki i jeden właściciel). Pierwszy z nich (teren inwestycyjny I) 
położony jest w mieście Gogolin i należy do obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Składa się z dwóch obszarów: obszaru I o powierzchni 11,7 ha, obszaru II          
o powierzchni 7,6 ha. Drugi teren (teren inwestycyjny II, tzw. „Dzioły”) ma powierzchnię 138 
ha i należy do obrębu ewidencyjnego Dąbrówka. Oba tereny są dobrze skomunikowane          
i posiadają niezbędne uzbrojenie bądź są położone blisko istniejących sieci infrastruktury 
technicznej. Właścicielem terenów jest Skarb Państwa, zarządcą Agencja Nieruchomości 
Rolnych.     

4.1.4. Gospodarka rolna  

a) Warunki naturalne 

Obszar gminy charakteryzuje się mało korzystnymi warunkami naturalnymi do produkcji 
rolnej.  
Użytki rolne (grunty orne, sady, łąki i pastwiska) zajmują 47,5% powierzchni gminy, co, w 
porównaniu do innych gmin miejsko-wiejskich, jest udziałem niskim.  
Niekorzystne są warunki glebowe, zarówno pod względem klas bonitacyjnych jak                    
i przydatności rolniczej. Dodatkowo w północno-wschodniej i środkowo-wschodniej części 
gminy jakość gleb powoli się obniża, co może być skutkiem prowadzenia w tych rejonach 
przemysłowych eksploatacji surowców węglanowych i ich wpływem na stosunki wodne. 
Jedne z najlepszych kompleksów rolniczych, położone w dolinie Odry, zagrożone są 
zalewami powodziowymi.   
Korzystne, z punktu widzenia produkcji rolnej, są warunki agroklimatyczne oraz rzeźba 
terenu.   

b) Stan gospodarki rolnej 

Na obszarze gminy funkcjonują trzy duże gospodarstwa rolne:  
 Przedsiębiorstwo Rolne AGRARiA CLAUDII, Sp. z o.o. w Zakrzowie 
 Gospodarstwo Rolne „Obrowiec” Matejka Sp. J.  
 Gospodarstwo Rolne „Chorula” Matejka Sp. J. 
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Gospodarstwa te powstały w drodze sprywatyzowania gospodarstw państwowych 
i spółdzielczych.  
Poza nimi produkcja rolna prowadzona jest w mniejszych rodzinnych gospodarstwach 
rolnych, wśród których przeważają bardzo małe gospodarstwa dwuzawodowe.  
Ogólnie struktura obszarowa w gminie jest niekorzystna ze względu na bardzo duże 
rozdrobnienie gospodarstw. Gospodarstwa o powierzchni do 1 ha użytków rolnych stanowią 
65,7 % ogólnej liczby gospodarstw, w tym 81% to gospodarstwa do 0,5 ha. Wśród 
gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o ustroju rolnym z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 
z 2003 r. nr 64 poz. 592 z późn. zm. 21), tj. gospodarstw o powierzchni od 1 ha wzwyż, 
dominują gospodarstwa o powierzchni 1–2 ha, które stanowią 38,3 % liczby wszystkich 
gospodarstw rolnych. W grupie obszarowej 2-5 ha jest łącznie 32,8 % gospodarstw rolnych, 
gospodarstwa rolne powyżej 10 ha stanowią zaledwie 13,1 %. W ostatniej grupie jest 5 
gospodarstw o powierzchni użytków rolnych powyżej 100 ha.  

Tabela 12          Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w gminie Gogolin 

Lp. Obręb  

Grupy obszarowe gospodarstw [ha] 

0-0,49 
0,5-
0,99 

Gospodarstwa rolne  

1 – 
1,99               

2 – 
4,99               

5 – 
9,99 

10 – 
19,99 

20 – 
49,99  

50 – 
99,99  

100 – 
……  

1 Chorula 108 9 7 4 1 0 1 0 0 

2 Dąbrówka 19 10 11 6 8 0 2 1 0 

3 Gogolin 16 11 46 64 31 21 9 0 0 

4 Górażdże 82 8 5 0 1 1 0 0 0 

5 Kamień Śl. 218 70 38 24 5 1 0 0 1 

6 Kamionek 83 31 26 15 7 1 3 0 0 

7 Malnia 108 44 20 15 4 2 0 0 0 

8 Obrowiec 84 27 27 24 16 6 4 0 3 

9 Odrowąż 91 20 20 15 4 2 0 0 0 

10 Zakrzów 40 15 10 11 11 10 2 1 1 

11 

Razem  
  

849 245 210 178 88 44 21 2 5 

12 
1049 

476 72 

13 548 

14 1597 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Gminy Gogolin  
(stan na 21.V. 2018 r.) 

Dominującym kierunkiem produkcji gospodarstw rolnych jest produkcja mieszana (roślinno-
zwierzęca). Na skalę przemysłową prowadzona jest tylko produkcja drobiu w Gogolinie – 
Wygodzie (w obiektach po zlikwidowanej RSP „Obrowiec”). Poza gospodarstwami rolnymi      
w gminie znajdują cztery większe gospodarstwa ogrodnicze w Dąbrówce i Zakrzowie, 
zajmujące się produkcją kwiatów ciętych, rabatowych, doniczkowych, krzewów ozdobnych       
i sadzonek warzyw, i jedno w Gogolinie - szkółka drzew i krzewów.  
Działalność agroturystyczną prowadzą dwa gospodarstwa:  

 Gospodarstwo Agroturystyczne „U Edyty” w Odrowążu, 
 Agroturystyka „Stary Młyn” w Obrowcu. 

                                                      
21 Zgodnie z ustawą o ustroju rolnym przez „gospodarstwo rolne” należy rozumieć gospodarstwo rolne w 
rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza niż 1 ha; w  
Kodeksie cywilnym przez „gospodarstwo rolne” rozumie się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub 
ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość 
gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 
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c) Synteza uwarunkowań i perspektywy rozwoju gospodarki rolnej 

Wyżej przedstawione uwarunkowania wskazują, że gmina posiada mało korzystne warunki 
dla rozwoju gospodarki rolnej. 
Niekorzystne czynniki – bariery rozwoju to: 

 niekorzystne warunki naturalne, 
 niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw.  

Atuty (potencjały rozwojowe) to: 
 korzystny agroklimat, 
 korzystna rzeźba terenu, 
 rynki zbytu produktów pochodzenia rolniczego (którymi są niedaleko położone duże 

ośrodki miejskie: Krapkowice, Opole, Kędzierzyn-Koźle). 

Uwzględniając istniejące uwarunkowania (bariery i atuty) – przemiany w rolnictwie 
powinny obejmować przede wszystkim przekształcenia struktury obszarowej 
gospodarstw (preferowane gospodarstwa duże, silne ekonomicznie, i małe, łączące 
pracę w rolnictwie z innymi źródłami zarobkowania). W aspekcie przestrzennym – 
należy intensyfikować produkcję roślinną na gruntach o wysokim potencjale 
produkcyjnym i ograniczać produkcję na gruntach o niskiej jakości produkcyjnej 
poprzez – w zależności od warunków naturalnych – zamianę gruntów ornych na użytki 
zielone, zalesianie i zadrzewianie, pozostawianie renaturalizacji) lub rozwój upraw 
ekologicznych.  

4.1.5. Możliwości finansowe gminy 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego gmina finansuje rozwój infrastruktury, w tym 
infrastruktury społecznej, drogowej i technicznej, należącej do jej zadań  własnych.                
Z wydatkami gminy wiąże się ponadto przygotowywanie terenów budowlanych dla 
inwestorów prywatnych, tj.: 
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (warunek 

możliwości zmiany przeznaczenia terenów i ich zabudowy),  
- tworzenie zasobów gruntów gminnych (warunek dostępności terenów budowlanych). 
Możliwości finansowania ww. zadań determinuje sytuacja finansowa gminy, w tym przede 
wszystkim wysokość dochodów, jakie wpływają do budżetu gminy i umiejętne nimi 
gospodarowanie.   
Gmina Gogolin należy do gmin o stosunkowo wysokich dochodach w przeliczeniu na            
1 mieszkańca; w 2016 wyniósł on w gminie 4,6 tyś zł/M, w województwie opolskim 3,1 tyś 
zł/M. Sytuację finansową gminy w okresie ostatnich 10 lat (2007 – 2017) oraz prognozowaną 
na okres 2018 - 2025 roku przedstawiają tabele 13 i 14.     

Tabela 13                                        Dochody i wydatki gminy Gogolin w latach 2008-2017      
 

Rok 
 

Dochody Wydatki 
Ogółem w tym własne ogółem w tym majątkowe 

tyś zł % tyś zł % tyś zł % tyś zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2008 40 763,7 100 30 822,9 75,6 39 649,5 97,2 6 400,4 15,7 
2009 43 379,9 100 32 771,1 75,5 43 493.6 100,3 10 088,7 23,3 
2010 46 958,3 100 33 842,9 72,1 50 931,8 108,5 11 264,2 24,0 
2011 44 252,7 100 32 176,8 72,7 47 103,0 106,4 7 337,4 16,6 
2012 48 115,0 100 34 435,7 71,6 51 197,5 106,4 10 624,4 22,1 
2013 47 581,4 100 35 376,4 74,3 50 642,1 106,4 9 066,0 19,0 
2014 52 742,6 100 38 708,4 73,4 53 959,3 102,3 9 862,9 18,7 
2015 53 677,6 100 40 297,3 75,1 49 106,7 91,5 4 118,9 7,7 
2016 57 688,0 100 40 217,6 70,0 57 394,7 99,5 6 970,3 12,1 
2017         

średnio/rok - 100 - 73,4 - 102,0 - 17,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Opolu 
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Tabela 14                        Prognozowane dochody i wydatki gminy Gogolin na lata 2018-2025 
 

Rok 
 

Dochody Wydatki 
Ogółem w tym bieżące ogółem w tym majątkowe 

tyś zł % tyś zł % tyś zł % tyś zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2018 64 546,6 100 60 610,6 93,4 69 931,0 108,3 11 767,2  18,2 
2019 65 216,7 100 61 216,7 93,9 62 220,7 95,4 5 773,0 8,8 
2020 65 441,0 100 62 441,0 95,4 63 041,0 96,3 5 796,3 8,8 
2021 65 689,8 100 63 689,8 96,9 63 235,8 96,3 4 000,0 6,1 
2022 66 463,6 100 64 963,6 97,7 63 636,7 95,7 4 000,0 6,0 
2023 67 262,9 100 66 262,9 98,5 64 722,9 96,2 4 000,0 5,9 
2024 68 588,1 100 67 588,1 98,5 65 588,1 95,6 5 000,0 7,3 
2025 69 939,9 100 68 939,9 98,5 67 739,9 96,8 6 000,0 8,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  (zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy 
Gogolin XLIII/348/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.) 

Z analizy sytuacji finansowej gminy obejmującej okres ostatnich 10 lat, tj. lata 2008 - 2017, 
wynika że: 
 poziom dochodów w tym okresie ogólnie wzrósł o 41,5%, przy czym wzrost ten był 

nierównomierny, średniorocznie wzrastał o 4,6%; 
 w sześciu latach wydatki ogółem były wyższe od dochodów; 
 wydatki majątkowe w stosunku do dochodów były w poszczególnych latach znacznie 

zróżnicowane i wynosiły od 7,7% do 24%, średniorocznie 17,7%. 
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2025 przewiduje dalszy wzrost 
dochodów. Ma być on bardziej stabilny, ale tempo wzrostu będzie znacznie niższe, bo 
średniorocznie o 1,1%, co da ogólny wzrost dochodów w tym okresie o 8,3%.   
W 2018 roku przewiduje się wydatki wyższe od dochodów i wydatki majątkowe na poziomie 
18,2%, ale już w kolejnych latach wydatki ustabilizują się na poziomie ok. 96% dochodów 
gminy a wydatki majątkowe na poziomie od 5,9 do 8,8% dochodów gminy, średniorocznie 
7,3%. W sumie gmina planuje na lata 2018 – 2025 wydatki majątkowe, tj. wydatki na 
inwestycje, w wysokości 46 336,5 tyś zł.   
Na dalszy okres, tj. lata 2026 - 204022, najbardziej zasadnym wydaje się przyjęcie sytuacji 
finansowej prognozowanej na lata 2019 – 2025, ze względu na stabilizację zakładanego 
tempa wzrostu dochodów na relatywnie realnym poziomie oraz zbilansowany udział 
wydatków majątkowych.   
Przy takim założeniu szacuje się, że wydatki majątkowe, tj. kwota jaką gmina będzie mogła 
wydać w tym okresie na inwestycje, wyniesie 83 682,3 tyś zł, co z wydatkami majątkowymi 
prognozowanymi na lata 2018 – 2025, daje sumę (po zaokrągleniu) 130 000 tyś zł.   

Wnioski do polityki przestrzennej 
Zapewnić możliwość rozbudowy rozwijających się zakładów 
produkcyjnych. 
Zachować istniejące tereny inwestycyjne. 
Ograniczyć rozwój działalności produkcyjnej mogącej znacząco oddzia-
ływać na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań na 
obiekty i obszary o wysokich walorach przyrodniczych, powierzchnię 
ziemi, powietrze, klimat akustyczny oraz wody podziemne. 
Przewidzieć w strukturze przestrzennej gminy tereny rozwoju usług 
związanych z transportem i gospodarką magazynową (usług 
logistycznych). 
Umożliwić na terenach zabudowy wsi nierolniczą działalność usługową.  
Na obszarach użytkowanych rolniczo wydzielić tereny: 
 intensyfikacji produkcji rolnej, obejmujące kompleksy gleb         

o wysokiej jakości produkcyjnej, 
                                                      
22 Dla kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęto perspektywę do roku 2040. 
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 ograniczania produkcji rolniczej, obejmujące kompleksy gleb naj-
niższej jakości, ze wskazaniem optymalnego sposobu użytkowania, 

 możliwej lokalizacji obiektów produkcji rolnej i zabudowy 
zagrodowej, 

 wyłączone z zabudowy.  
Dostosować wielkość terenów przeznaczonych pod zabudowę do 
wyszacowanych możliwości finansowych gminy. 

4.2. Potrzeby rozwoju gminy 

4.2.1. Analiza demograficzna 

a) Sytuacja demograficzna gminy23 

Ludność 

Gminę Gogolin zamieszkuje 12 502 osób (wg stanu na 31.XII. 2016 r.).  

Gęstość zaludnienia wynosi 124 osoby na km2 i jest wyższa aniżeli średnia gęstość                
w województwie (105 osób na km2). W mieście Gogolinie – ośrodku gminnym, zamieszkuje 
6529 osób, co stanowi ok. 52,0 % ogółu mieszkańców gminy. 

Tabela 15                                              Ludność gminy Gogolin (wg stanu na 31. XII. 2016 r.) 
 Ludność 

Ogółem mężczyźni Kobiety 
w liczbach bezwzględnych  na 100 mężczyzn 

Miasto Gogolin  6592  3180 3412 107 
Wsie  5910 2841 3069 108 
Razem gmina 12 502 6021 6481 108 

Źródło: opracowanie własne  

Analiza okresu ostatniego dziesięciolecia (2007 – 2016) wykazuje zróżnicowanie dynamiki 
zmian ludnościowych. Ogólnie liczba ludności w gminie wzrosła w tym okresie o 553 osoby, 
tj. o 4,6%, a średnioroczne tempo wzrostu ludności wynosiło przeszło 0,5 %. Dodatnie saldo 
ludnościowe w gminie jest zjawiskiem nietypowym, bowiem w tym samym okresie generalnie 
odnotowuje się spadek liczby ludności (w powiecie krapkowickim o 4,3%, w województwie 
opolskim o 4,2 %, w kraju o 0,5 %).  

Tabela 16                                    Zmiany ludnościowe w gminie Gogolin w latach 2007 - 2016     
 
 

Rok 

Ludność 
 

ogó-
łem 

w tym* w wieku 
 

K 
 

M 
przedprodukcyjnym produkcyjnym Poprodukcyjnym 

razem 
w tym* 

razem 
w tym* 

razem 
w tym* 

K M K M K M 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2007 11949 6211 5738 2220 1054 1166 7601 3777 3824 2128 1380   748 
2008 11856 6170 5686 2104   995 1109 7663 3810 3853 2089 1365   724 
2009 11954 6210 5744 2072   981 1091 7767 3850 3917 2115 1379   736 
2010 11932 6196 5736 2036   967 1069 7788 3827 3961 2108 1402   706 
2011 12463 6453 6010 2059   989 1070 8225 4002 4223 2179 1462   717 
2012 12405 6418 5987 2018   989 1029 8202 3961 4241 2185 1468   717 
2013 12464 6434 6030 2011   968 1043 8265 4000 4265 2188 1466   722 
2014 12442 6415 6027 2007   969 1038 8231 3982 4249 2204 1464   740 
2015 12436 6427 6009 2005   979 1026 8185 3942 4243 2246 1506   740 
2016 12502 6481 6021 2027   992 1035 8172 3941 4231 2303 1548   755 
Bilans +553 +270 +283 -193 -62 -131 +571 +164 +407 +175 +168 +7 

* K – kobiety, M - mężczyźni 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Opolu 

                                                      
23 Analizę przeprowadzono w oparciu o dane Urzędu Statystycznego w Opolu zamieszczone w publikacjach 
„Województwo opolskie, podregiony, powiaty, gminy” wydanych w latach 2008 – 2017. Inne materiały źródłowe 
wykazano w przypisach.  
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Analizując sytuację ludnościową od roku 1988 w dziesięcioletnich przedziałach czasowych, 
zauważa się duże zmiany ludności w poszczególnych okresach. Dziesięciolecie 1988–1998 
to okres wzrostu ludnościowego o 5,1%. W kolejnym okresie (lata 1998 – 2007) nastąpił 
drastyczny spadek ludności o 11,6%, co tłumaczyć należy wysoką migracją zagraniczną 
(zarobkową), którą umożliwiła transformacja ustrojowa oraz wstąpienie Polski do Unii 
Europejskiej. Ostatnie dziesięciolecie to ponownie okres wzrostu ludności, który jednak nie 
wyrównał stanu z roku 1988 i saldo ludności badanego okresu jest ujemne.  

Tabela 17                                    Gmina Gogolin – saldo zmian ludnościowych od roku 1988  
                                                                                w   wybranych   przedziałach   czasowych  

 Przedział czasowy 
Saldo 

w osobach  w % 
1988 - 1998 + 621 +5,1 
1998 – 2007 - 1613 -11,6 
2007 – 2016 + 553 +4,6 
1988 - 2016 - 403 - 3,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Opolu   

W układzie terytorialnym odnotować należy większe tempo wzrostu ludności na obszarze 
miasta Gogolina, które w ostatnim dziesięcioleciu wynosiło średniorocznie 0,9% (przy tempie 
wzrostu ludności gminy 0,5%). Efektem tego zjawiska jest powolny proces zmian proporcji 
między rozmieszczeniem ludności w mieście i wiejskich jednostkach osadniczych. Zmiany te 
ilustruje poniższe zestawienie. 

Ludność miejska w gminie Gogolin: 
rok 2007 -  50,9 % ogółu ludności w gminie 

  rok 2016 -  52,7 % ogółu ludności w gminie 

Ruch naturalny ludności 

Ruch naturalny ludności w okresie ostatnich 10 lat cechuje ogólnie przewaga zgonów nad 
urodzeniami, czego skutkiem jest ujemny przyrost naturalny.  
Szczegółowa analiza sytuacji wykazuje znaczne zróżnicowanie przyrostu naturalnego            
w poszczególnych latach, które jest nieregularne i nie daje przesłanek do prognozowania 
tendencji zmian w tym zakresie.  

Tabela 18                                        Gmina Gogolin - przyrost naturalny w okresie 2007–2016 
 Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Przyrost naturalny w 

poszczególnych latach  +3 -28 +12 -4 -12 -2 -3 +4 -28 +24 

Przyrost naturalny 
ogółem -34 

Źródło: opracowanie własne 

Ruch wędrówkowy 

Analiza ruchu wędrówkowego na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia (2007–2016) 
wykazuje duże zróżnicowanie salda migracji stałej w poszczególnych latach. Do roku 2011 
odpływ ludności był większy od napływu. W kolejnych pięciu latach sytuacja uległa wyraźnej 
zmianie, w efekcie czego saldo migracji dla całego analizowanego okresu jest dodatnie.   

Tabela 19                                    Gmina Gogolin - saldo migracji stałej  w okresie 2007–2016 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Saldo migracji 
wewnętrznych +33 +61 +60 +31 +45 +43 +72 +46 +74 +1 

Saldo migracji 
zagranicznych -68 -62 -8 -49 -67 -33 -40 -29 ? -5 

Ogólne saldo 
migracji  -35 -1 +52 - 18 -22 +10 +32 +17 ? -4 

+105 
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Podane wielkości ilustrują tylko efekty migracji stałej, co nie oddaje faktycznego stanu ruchu 
wędrówkowego, bowiem duży odsetek osób zameldowanych w gminie pracuje poza 
granicami kraju (tzw. migracja zarobkowa).  

Struktura wieku ludności 

Struktura wieku ludności w gminie nie jest korzystna w kontekście przewidywanego 
potencjału ludnościowego gminy. Strukturę cechuje stosunkowo zaawansowany                      
i postępujący proces starzenia się ludności, co ilustruje poniższe zestawienie.  

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym:  - 12,14 % (1996) 
        - 17,50 % (2006)  
        - 18,42 % (2016) 

Zmiany struktury ludności gminy wg grup wieku produkcyjnego na przestrzeni ostatnich 10 
latach (2007-2016) ilustruje tabela 14. Z analizy tych zmian wynika, że wskaźnik ludności         
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób zmniejszył się w tym okresie nieznacznie, tj. z 0.36 
na 0,35, o czym zadecydował spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym (o 8,7%).   

b) Ocena procesów demograficznych  

Przewidywane kierunki zmian ludnościowych 

Uwarunkowania demograficzne wskazują na spadek ludności w gminie na przestrzeni 
ostatnich 30 lat i niewielki, ale sukcesywny wzrost ludności w ostatnim dziesięcioleciu, 
zarówno w mieście Gogolinie jak i na obszarze wiejskim gminy. Czynnikiem przesądzającym 
o wzroście ludności w ostatnim okresie jest dodatnie saldo migracji stałej, wynikające ze 
stosunkowo wysokiej migracji wewnętrznej. Wyniki możliwości rozwoju gminy, w tym przede 
wszystkim zwiększająca się podaż miejsc pracy w powstających i rozwijających się 
zakładach, daje podstawę do prognozowania dalszego powolnego wzrostu ludności gminy.   

Prognozowane zaludnienie gminy 

Przyjmując średnioroczne tempo wzrostu ludności gminy na poziomie 0,1%24, prognozowana 
liczba ludności gminy w perspektywie do 2040 roku, po uwzględnieniu migracji wyniesie: 

 

 

Prognoza zmian ludnościowych w 
Gminie Gogolin w latach 2016-2040 

2016 2040 saldo 

Ludność gminy  12502 12805 +303 

co daje to wzrost ludności w gminie do 2040 roku o 2,4%.  

4.2.2. Rynek pracy  

a) Sytuacja na rynku pracy 

Zasoby pracy 

Przyjmując średni wskaźnik aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym                     
w województwie opolskim (0,74,3% ludności w wieku produkcyjnym)25, zasoby pracy                 
w gminie szacuje się na 6072 osoby26.  

 

 

 

                                                      
24 Dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Gogolinie dot. ludności znacząco różnią się od 
danych statystycznych GUS i US w Opolu i wykazują spadek ludności w ostatnim dziesięcioleciu, co jednak nie 
koreluje z dodatnim saldem ruchu ludności. Z tego względu wskaźnik tempa wzrostu ludności przyjęto na 
podstawie salda ruchu ludności, ponieważ wydaje się on najbardziej uzasadniony.       
25 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
26 Wg stanu na 31. XII. 2016 r.  
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Zatrudnienie27 

Ogółem liczba pracujących w gminie, w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, 
wynosi 3010, tj. 36,8% ludności w wieku produkcyjnym (w powiecie 42,8%, w województwie 
opolskim 33,7%).  
W liczbie 888 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, 645 
to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez indywidualnych gospodarstw 
rolnych). W stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym stanowi to 7,9% (w powiecie 
krapkowickim 8,4, w województwie 11,2).  
20 podmiotów zarejestrowanych jest w sektorze rolniczym.      
33,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 66,1% mężczyźni. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Gogolin wynosi 4 270,15 PLN, co 
odpowiada 99,50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 
Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Gogolin 98 osób wyjeżdża do pracy do 
innych gmin, a 396 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo 
przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi + 298. 
17,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Gogolin pracuje w sektorze rolniczym 
(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 55,5% w przemyśle i budownictwie, a 10,6%       
w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie                        
i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym 
(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).  

Bezrobocie 

Bezrobocie rejestrowane w gminie Gogolin wynosiło w 2016 roku 378 osób, w tym 257 
(68%) to kobiety. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym stanowi 4,6, przy czym w grupie kobiet jest on znacznie wyższy i wynosi 6,5%. 
(W powiecie krapkowickim udział ten wynosi odpowiednio: 4,4% i 5,9%, w województwie 
opolskim 5,2% i 6,1%.) 

b) Ocena sytuacji na rynku pracy 

Wobec braku danych pozwalających na oszacowanie i porównanie podaży i popytu pracy na 
lokalnym rynku pracy, w szczególności pełnej liczby wszystkich pracujących i czynnych 
zawodowo oraz liczby faktycznych miejsc pracy, w tym ofert pracy na obszarze gminy,           
a także wobec braku badań lokalnego rynku pracy pod kątem oczekiwań pracodawców          
i pracobiorców, jednoznaczna ocena rynku pracy nie jest możliwa. Na podstawie dostępnych 
danych można jedynie przyjąć z dużym stopniem uogólnienia, że sytuacja na rynku pracy        
w gminie jest średnio korzystna.  
Do zjawisk pozytywnych należy zaliczyć: 

 dodatnie saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy, 
 wyższe niż w średnie w województwie zatrudnienie w podmiotach o liczbie 

pracujących powyżej 9 osób (ale niższe niż średnie w powiecie krapkowickim), 
 niższe niż średnie w województwie bezrobocie rejestrowane (ale wyższe w grupie 

kobiet i wyższe niż w powiecie krapkowickim).  
Niekorzystne zjawiska to:   

 niski poziom zatrudnienia kobiet,  
 niska aktywność gospodarcza mieszkańców gminy (wyrażająca się niższym niż        

w powiecie krapkowickim i w województwie opolskim stosunkiem liczby osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do liczby ludności w wieku 
produkcyjnym, 

 duża ilość mieszkańców gminy pracujących na stałe za granicą (liczba trudna do 
oszacowania). 
 

                                                      
27 Źródło: GUS, 31.XII.2016 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Gogolin#ixzz5MFcERW6u) 
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Uwzględniając wyżej przedstawione uwarunkowania ocenia się, że w gminie istnieje 
potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy dla pokrycia potrzeb związanych                    
z bezrobociem, szczególnie wśród kobiet, oraz emigracją „zarobkową”. 
Najkorzystniejsze, z punktu widzenia lokalnego rynku pracy, jest tworzenie nowych 
miejsc pracy poprzez rozwój większych podmiotów gospodarczych, tj. o liczbie 
pracujących powyżej 9 osób. 
Dla aktywizacji gospodarczej terenów wiejskich należy umożliwić drobną działalność 
gospodarczą, w tym nierolniczą, w istniejących zespołach zabudowy mieszkaniowo-
zagrodowej. 

4.2.3. Sytuacja mieszkaniowa  

a) Zasoby mieszkaniowe 

Wielkość zasobów mieszkaniowych 

Wielkość zasobów mieszkaniowych w gminie przedstawia się następująco: 

                            Wielkość zasobów mieszkaniowych w gminie Gogolin – stan XII 2016 

 gmina  miasto Gogolin 
liczba mieszkań 3781 2076 
liczba izb 18449 9894 
powierzchnia użytkowa 364 351 m2 199 716 m2 

         Źródło: US w Opolu 
Na przestrzeni ostatnich 10 lat (2007 – 2016), liczba mieszkań w gminie wzrosła o 219, co 
średnio daje przyrost o ok. 22 mieszkań/rok. W mieście Gogolinie liczba mieszkań wzrosła     
o 149, co stanowi 68% ogólnego wzrostu mieszkań w gminie. Podobne tempo wzrostu 
utrzymywało się w okresie ostatnich trzech lat, co ilustruje poniższe zestawienie. 
 

                            Gmina Gogolin – mieszkania oddane do użytku w latach 2014 - 2016  

 gmina  miasto Gogolin 
  

ogółem  
w tym w 

budynkach 
indywidualnych 

 
ogółem  

w tym w 
budynkach 

indywidualnych 
liczba mieszkań: 
                                2014 
                                2015 
                                2016 

 
19 
22 
19 

 
19 
21 
19 

 
14 
13 
8 

 
14 
12 
8 

liczba izb: 
                                2014 
                                2015 
                                2016 

 
114 
130 
115 

 
114 
124 
115 

 
87 
73 
47 

 
87 
67 
47 

powierzchnia użytkowa: 
                                2014 
                                2015 
                                2016 

 
3975 
4124 
3458 

 
3957 
3905 
3458 

 
2892 
2396 
1514 

 
2892 
2177 
1514 

 
Z zestawienia dodatkowo wynika, że podstawową formą budownictwa mieszkaniowego         
w gminie są budynki indywidualne. W ostatnim dziesięcioleciu wybudowane zostały tylko 
dwa budynki wielorodzinne, oba w Gogolinie. W sumie w tym okresie oddano do użytku 37 
mieszkań w zabudowie wielorodzinnej, co stanowi ok. 17% ogółu mieszkań oddanych do 
użytku.  
Analiza zmian ilości mieszkań w szerszym zakresie czasowym wskazuje na sukcesywny 
wzrost tempa przyrostu mieszkań; na przestrzeni lat 1997 – 2016 ilość mieszkań wzrastała 
średnio o 18 mieszkań/rok, w tym w latach 1997-2006 o 14 mieszkań/rok. 

Warunki mieszkaniowe w ujęciu wielkościowym ilustruje poniższe zestawienie: 
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    Warunki mieszkaniowe w gminie Gogolin na tle województwa opolskiego – stan XII 2016 
Wskaźnik gmina ogółem miasto Gogolin województwo 

liczba izb w mieszkaniu 4,88 4,77 4,9 
liczba osób na mieszkanie 3,31 3,18 2,81 
liczba osób na izbę 0,68 0,67 0,67 
powierzchnia użytkowa    

- mieszkanie 96,4 96,2 80,7 
- na 1 osobę 29,1 30,3 28,7 

         Źródło: US w Opolu 

Jak wynika z zestawienia, sytuacja w zakresie warunków mieszkaniowych w gminie jest 
zbliżona do średniej sytuacji w województwie. Wyraźnie różni się tylko wskaźnik 
przedstawiający liczbę osób na 1 mieszkanie (tzw. wskaźnik zagęszczenia mieszkań), 
który w gminie jest znacznie większy. Znamiennym jest, że wzrost liczby mieszkań          
w ostatnich 10 latach nie wpłynął na zmianę tego wskaźnika; (w 2006 roku wynosił on dla 
gminy 3,34, dla miasta Gogolina 3,16).  

Wyposażenie zasobów mieszkaniowych w instalacje 

Standard wyposażenia mieszkań w instalacje jest, jak na gminę miejsko-wiejską, 
stosunkowo wysoki. Powszechne jest wyposażenie w instalacje wodociągową i elektryczną. 
W kanalizację sanitarną wyposażone są wszystkie miejscowości z wyjątkiem Obrowca, 
Dąbrówki, części Zakrzowa i dwóch zespołów zabudowy w Gogolinie: przy ul. Wygoda            
i ul. Rybackiej.  

       Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych w gminie Gogolin - stan XII 2016 

 gmina ogółem miasto Gogolin 
przyłącza wodociągowe 2880 1492 
przyłącza kanalizacyjne 2236 1278 

Wg materiałów US w Opolu 

W ciągu ostatnich 10 lat ilość przyłączy wodociągowych wzrosła w gminie o 370, w tym         
w mieście Gogolinie o 228. Wzrost przyłączy kanalizacyjnych w tym okresie wyniósł 632,       
w tym w mieście Gogolinie 350.   

Do sieci gazowej dostęp mają mieszkańcy miasta Gogolin.  Wg danych US w Opolu (stan na 
dzień 31. 05. 2016) liczba przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych wynosi 786. 

Stan techniczny i własnościowy zasobów mieszkaniowych 

W ocenie warunków mieszkaniowych istotne znaczenie ma stan techniczny zabudowy 
mieszkaniowej. W gminie Gogolin stan ten jest generalnie dobry, pomimo że udział zasobów 
"starych", tj. wybudowanych przed 1944 r. w ogólnej liczbie mieszkań stanowi około 43 %,            
w tym około 22 % to mieszkania sprzed 1918 r.  

Zabudowa mieszkaniowa w zdecydowanej większości stanowi własność prywatną. 

W zasobach komunalnych gminy znajduje się 39 budynków mieszkalnych z 212 lokalami 
mieszkalnymi, zarządzanych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. 
Najwięcej, bo 27 budynków, znajduje się w Gogolinie, 5 budynków jest w Kamieniu Śląskim, 
3 w Malni i po 1 w jednym w Obrowcu, Odrowążu, Choruli, Kamionku. W budynkach tych 
mieszka ok. 600 osób.  
Ocena stanu technicznego komunalnych budynków mieszkalnych wypada mniej korzystnie 
niż ogólna ocena stanu zabudowy mieszkaniowej w gminie. Na 39 budynków komunalnych 
14 (36%) jest w stanie złym, 6 (15%) w stanie średnim i 19 (49%) w stanie dobrym.               
W najgorszym stanie znajdują się trzy budynki wielorodzinne położone w Kamieniu Śląskim 
przy ul. Leśnej nr 1, 2, 3, dwa budynki w Gogolinie – przy ul. Konopnickiej 7 i ul. Strzeleckiej 
112, oraz budynek w Obrowcu przy ul. Odrzańskiej 28. Wyniki okresowych przeglądów 
budynków komunalnych wykazują duże potrzeby finansowe na ich niezbędną modernizację    
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i utrzymanie wymaganego standardu.28 Budynki wielorodzinne położone w Kamieniu Śląskim 
przy ul. Leśnej i w Gogolinie przy ul. Konopnickiej przewidziane są do likwidacji;                    
(w budynkach tych zamieszkałych jest obecnie 5 lokali). W najbliższym czasie oddany 
zostanie do użytku nowy budynek w Gogolinie przy ul. Konopnickiej z 30 mieszkaniami 
socjalnymi. W jego sąsiedztwie planowana jest budowa jeszcze dwóch podobnych 
budynków.      

b) Potrzeby mieszkaniowe 

Potrzeby mieszkaniowe są mierzalne, uzależnione przede wszystkim od trzech czynników: 
liczby ludności, warunków mieszkaniowych (uzyskania założonych standardów), stanu 
zasobów mieszkaniowych (potrzeby restytucyjne). 

Potrzeby mieszkaniowe w gminie Gogolin w latach 2018–2040 będą wynikały głównie             
z prognozowanego wzrostu ludności oraz poprawy wskaźnika zagęszczenia mieszkań. 
(Potrzeby restytucyjne powinny być realizowane poprzez remonty, przebudowę lub wymianę 
istniejącej zabudowy). Dla wyszacowania pożądanego wzrostu liczby mieszkań do 2040 r., 
przyjmuje się następujące założenia (wynikające z wcześniej przedstawionych analiz):  
 wzrost liczby mieszkańców o 300 osób, w tym 2/3 w Gogolinie, 
 wskaźnik 2,9 osoby na 1 mieszkanie w Gogolinie (obecnie 3,18) i 3,2 na obszarze 

wiejskim (obecnie  3,47). 

                                                 Gmina Gogolin - potrzeby mieszkaniowe  do roku 2040 - prognoza 
 

Obszar  
Pożądany wzrost liczby mieszkań 

ze względu na wzrost liczby 
mieszkańców  

dla poprawy wskaźnika 
zagęszczenia  mieszkań 

Razem 

gmina  
                w tym: 

300 340 640 

miasto Gogolin 200 198 400 
obszar wiejski 100 142 240 

Osiągnięcie pożądanego wzrostu liczby mieszkań wymaga podniesienia średniorocznego 
tempa przyrostu liczby mieszkań do 28 mieszkań/rok.  
Miejscowościami predysponowanymi do rozwoju budownictwa mieszkaniowego są: Gogolin, 
Kamień Śląski, Malnia i Górażdże – ze względu na dostęp do podstawowych usług 
publicznych i potencjalnych miejsc pracy, oraz Odrowąż – który jest atrakcyjnym miejscem 
zamieszkania ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo miasta Krapkowice.   

4.2.4. Stan i potrzeby rozwoju infrastruktury społecznej  

Na infrastrukturę społeczną składają się obiekty i urządzenia służące obsłudze ludności         
w zakresie usług publicznych. Ich ilość, jakość i rozmieszczenie decydują w zasadniczym 
stopniu o jakości życia mieszkańców. Usługi publiczne dzielą się na usługi pozostające          
w sferze kompetencji władz publicznych: rządowych (finansowane z budżetu państwa)              
i samorządów (finansowane z budżetów samorządów), oraz usługi publiczne komercyjne 
świadczone przez inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne. 
Z punktu widzenia kształtowania polityki przestrzennej gminy istotna jest przede wszystkim 
infrastruktura społeczna należąca do zadań własnych gminy, tj. obiekty i urządzenia: 
a) edukacji publicznej, 
b) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury,  
c) ochrony zdrowia, 
d) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 
e) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
f) targowisk i hal targowych, 
g) zieleń gminna,  
h) cmentarze gminne; 
i) inne gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oraz obiekty administracyjne. 
                                                      
28 Źródło: „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 – 2020”.  
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Kierunki rozwoju usług wyznaczają: aktualny stan usług (baza wyjściowa) oraz przyjęte 
wskaźniki odpowiadające pożądanym standardom obsługi ludności, do których należy dążyć 
poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki. Obecnie nie ma obowiązujących standardów 
jakości usług w zakresie infrastruktury społecznej.  

a) Edukacja i wychowanie   

Szkoły 

Na obszarze gminy działają następujące placówki szkolne: 

Miejscowość 
Szkoły 

Nazwa 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

klas 
Liczba sal 
lekcyjnych 

Sala  
gimnastyczna 

Gogolin 
 

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. 
Strzelecka 

221 12 13 X 

Szkoła Podstawowa nr 3 
ul. Krapkowicka 

230 11 11 X 

Zespół Szkół, ul. Szkolna  
w tym:  
Publiczne Gimnazjum  
Liceum Ogólnokształcące 

 
 

172 
136 

 
 

8 
7 

 
 

19 
13 

X 

Górażdże Stowarzyszeniowa Publiczna 
Szkoła Podstawowa 

48 7 7 X 

Malnia Szkoła Podstawowa 86 6 7 X 
Zakrzów Filia zamiejscowa szkoły Nr 3 

w Gogolinie, kl. 1-3 
10 1 4 X 

Kamień  
Śląski 

Szkoła Podstawowa, 
ul. Klasztorna 

94 6 11 X 

Wg danych UM w Gogolinie, maj 2018  
 

Szkoły są ogólnie w bardzo dobrym stanie technicznym. Wszystkie wyposażone są w sale 
gimnastyczne i boiska przyszkolne.  
W związku z reformą oświaty, w czerwcu 2019 roku nastąpi wygaszenie funkcjonowania 
gimnazjum, w związku z czym już w roku szkolnym 2018/2019 do Zespołu Szkół w Gogolinie 
włączona zostanie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, która w ten sposób zwiększy swoją  
liczbę oddziałów.      
Na okres perspektywy nie przewiduje się znaczącego wzrostu potrzeb w zakresie 
szkolnictwa, wymagającego zabezpieczenia terenów pod budowę nowych obiektów 
szkolnych. Należy natomiast zachować istniejącą infrastrukturę szkolną, z możliwością jej 
zmian adaptacyjnych lub rozbudowy – w miarę bieżących potrzeb.  

Przedszkola 

Na obszarze gminy działają następujące placówki przedszkolne: 

Miejscowość 
Przedszkola 

Nazwa Liczba 
oddziałów 

Liczba 
dzieci 

Gogolin Przedszkole Nr 1, ul. Szpitalna 4 100 
Przedszkole Nr 3, ul. Strzelecka 2 50 
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej nr 
3 

2 48 

Górażdże Oddział zamiejscowy przedszkola Nr 1 w Gogolinie 2 50 
Malnia Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 2 74 
Zakrzów Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 3 32 
Kamień Śląski Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 2 38 
Kamionek Przedszkole niepubliczne 1 38 

Razem 430 
                                      Źródło: UM w Gogolinie, maj 2018 
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Wychowanie przedszkolne (wg danych na rok 2018) obejmuje 83% dzieci w wieku 3–6 lat. 
Do objęcia wszystkich uprawnionych dzieci wychowaniem przedszkolnym brakuje więc około 
90 miejsc, co oznacza potrzebę utworzenia jednej większej lub dwóch mniejszych placówek 
przedszkolnych, przede wszystkim w Gogolinie, gdzie występują największe potrzeby.  
Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach jest również konieczne w związku                         
z prognozowanym wzrostem liczby ludności.          

b) Kultura  

Gminny Ośrodek Kultury  

Na terenie gminy, w ramach Gminnego Ośrodka Kultury, działa Gminne Centrum Kultury       
w Gogolinie oraz osiem świetlic w: Choruli, Górażdżach, Kamieniu Śląskim, Kamionku, 
Malni, Odrowążu, Strzebniowie i Zakrzowie.   
Gminne Centrum Kultury im. Jerzego Lipki funkcjonuje od maja 2013 roku                              
w zaadaptowanym na ten cel i zmodernizowanym budynku w centrum miasta Gogolina. 
Znajdują się w nim: sala widowiskowa na 250 miejsc, pięć pracowni artystycznych, 
ekofoniczna sala muzyczna, sale techniczne i kawiarenka.  
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi aktywną działalność kulturalną poprzez różnego rodzaju 
zajęcia artystyczne i klubowe oraz organizację imprez kulturalnych.   

Biblioteki 

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie. Od roku 1993 siedziba 
biblioteki znajduje się w przy ul. Krapkowickiej, w centrum miasta (niedaleko Urzędu 
Miejskiego), w budynku specjalnie przystosowanym do jej potrzeb. Placówka, poza swoją 
właściwą działalnością, rozwija w ostatnim czasie nowe rodzaje działalności i staje się 
ważnym miejscem animacji życia kulturalnego Gogolina. 

c) Ochrona zdrowia i opieka 

Ośrodki zdrowia 

Na obszarze gminy Gogolin działają cztery ośrodki zdrowia: 
1) Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, 
2) Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Omega”, Ośrodek Zdrowia w 

Górażdżach, 
3) Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Omega”, Ośrodek Zdrowia w 

Malni, 
4) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kamieniu Śląskim.  

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie zapewnia usługi medyczne z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej (porady: okulistyczne, laryngologiczne, 
ginekologiczne, chirurgiczne, stomatologiczne). W obiekcie znajdują się również poradnie:  
medycyny pracy, zdrowia psychicznego i uzależnień, oraz gabinet USG, gabinet fizjoterapii     
i punkt poboru laboratoryjnego. Wyposażenie gabinetu rehabilitacji, poradni okulistycznej          
i ginekologicznej jest ponadstandardowe W ośrodku zatrudnionych jest (m. in.) 16 lekarzy       
i 6 fizjoterapeutów. W 2012 roku przy ośrodku otworzono Centrum Aktywności i Wsparcia 
Fizycznego dla Dzieci, Młodzieży i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Osób w wieku 
50+. Jest to nowoczesny ośrodek medyczny świadczący usługi na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz realizujący program prewencji zdrowotnej skierowany do seniorów.   

W pozostałych ośrodkach zdrowia świadczone są usługi medyczne w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej. Ośrodki zatrudniają 4 lekarzy: po jednym w Górażdżach i Kamieniu 
Śląskim i dwóch w Malni.  

Obiektywna ocena opieki zdrowotnej w gminie nie jest możliwa, ze względu na brak 
standardów opieki ambulatoryjnej (zarówno ilościowych jak i jakościowych) do których 
można byłoby się odnieść. Z punktu widzenia mieszkańców opiekę zdrowotną można ocenić 
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pozytywnie, przede wszystkim ze względu na szeroki zakres świadczonych oraz stosunkowo 
krótki czas oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalistów.  

Apteki 

W gminie działają 3 apteki, wszystkie w Gogolinie, i jeden punkt apteczny w Kamieniu 
Śląskim.  
W świetle ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
istnieje możliwość tworzenia nowych placówek tego rodzaju we wszystkich miejscowościach 
(na terenach usługowych i mieszkaniowo-usługowych).  

Żłobki 

Na obszarze gminy działa jeden żłobek „Bajkowa Kraina” prowadzony przez Niepubliczny 
Zakład Zdrowotnej „Vena” Usługi Pielęgniarskie. Żłobek znajduje się w Gogolinie i działa od 
początku 2014 roku. Obecnie dysponuje 40 miejscami, które są w pełni wykorzystane.  
Zwiększenie tego typu placówek (a także zapewnienie wszystkim uprawnionym dzieciom 
miejsc w przedszkolach) mogłoby przyczynić się do wzrostu aktywności zawodowej kobiet, 
która w gminie jest wyjątkowo niska.   

d) Pomoc społeczna  

W gminie Gogolin funkcjonuję dwie publiczne placówki pomocy społecznej: 
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, 
- Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku. 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie 
uchwały Rady Miejskiej Gminy Gogolin Nr XXI/148/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. Ośrodek ma 
do dyspozycji starannie wyremontowany budynek przy ul. Strzeleckiej 20.  
Gminny Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku powstał w 2006 r.                         
(w zaadaptowanym budynku byłej szkoły). Jest to dom opieki całodobowej z 47 miejscami 
stałego pobytu. Placówka dysponuje dużym terenem na którym planowana jest budowa 
domu z mieszkaniami dla osób starszych - serwisowanymi. (Dla realizacji tego celu 
dokonana została zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Kamionek).  
W Strategii Rozwoju Gminy przyjęto następujące działania w sferze pomocy społecznej, 
mające odzwierciedlenie w przestrzeni: 

- rozbudowa Ośrodka Pomocy Społecznej, 
- podejmowanie działań inwestycyjnych (bez ich wyszczególnienia).  

e) Sport i rekreacja  

W gminie działa Zespół Rekreacyjno-Sportowy, który administruje następującymi gminnymi 
obiektami sportowymi: 

 kryta pływalnia w Gogolinie, 
 pływalnia odkryta w Gogolinie (obecnie zamknięta), 
 pływalnia odkryta w Kamieniu Śląskim, 
 Miejski Stadion w Gogolinie z trybunami na 600 miejsc (Stadion MKS Gogolin), 
 hala sportowa w Gogolinie (wyposażona w trybuny stałe na 230 miejsc oraz 

trybuny przesuwne na ok. 300 miejsc), 
 kompleks boisk „Orlik 2012” w Gogolinie, 
 kompleks boisk w Zakrzowie, 
 stadiony w Górażdżach i Obrowcu, 
 boiska do piłki nożnej w Kamionku i Choruli, 
 zespół obiektów w Kamieniu Śląskim: korty, boisko do piłki nożnej i siatkówki. 

Jak wynika z wykazu jedyną miejscowością bez gminnych obiektów sportowych jest Malnia. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tej wsi wyznaczony jest teren 
lokalizacji boiska (teren jest własnością gminy).  
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W gminie Gogolin funkcjonują dwa obiekty sportowe o znaczeniu ponadlokalnym: 
samochodowy tor wyścigowy (tor doskonalenia jazdy) i pole golfowe (obecnie 9-cio dołkowe, 
docelowo 18-to dołkowe). Oba obiekty znajdują się w Kamieniu Śląskim na terenach byłego 
lotniska wojskowego i są niepubliczne (komercyjne).     

f) Targowiska i hale targowe 

W gminie jest jedna hala targowa, która mieści się w zaadaptowanym na ten cel zabytkowym 
budynku dawnej parowozowni w Gogolinie przy ulicy Strzeleckiej. Nie ma stałych targowisk 
otwartych. 

g) Zieleń   

Zieleń gminna  

Na zieleń gminną składają się parki oraz mniejsze publiczne tereny zieleni urządzonej jak 
zieleńce, skwery, place zabaw. Tereny tego rodzaju są przestrzeniami publicznymi, które, 
jeśli są dobrze rozmieszczone i atrakcyjnie zagospodarowane, znacząco wpływają na jakość 
miejsc zamieszkania.  
W mieście Gogolinie znajdują się trzy parki: Park Miejski, Ogród Miejski i nieduży park bez 
nazwy, wszystkie położone w rejonie centrum miasta.    
Park Miejski to stary park z licznymi egzemplarzami starodrzewu, który niedawno został 
odnowiony i zmodernizowany.   
Ogród Miejski to nowy park założony na nieużytku w 2017 r. roku. Zgodnie z przyjętą 
koncepcją nie jest to tradycyjny park, ale owocowy ogród miejski, który ma służyć promocji 
rzadkich roślin owocowych. Na terenie ogrodu zostały wyznaczone ścieżki edukacyjne           
a mieszkańcy mogą korzystać z owoców rosnących tam drzew i krzewów. Park pełni, poza 
funkcją rekreacyjno-wypoczynkową, również funkcję edukacyjną.  
Łączna powierzchnia obu  parków wynosi ok. 1,5 ha. 
Trzeci park płożony jest przy ul. Krapkowickiej, w miejscu projektowanego zjazdu na 
projektowany wiadukt. Budowa wiaduktu spowoduje zmniejszenie powierzchni parku i jego 
walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych.  
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina przewidziany jest 
teren o charakterze parkowym w dolinie cieku Gogolinka. 

Na obszarach wsi znajdują się niewielkie tereny zieleni gminnej, urządzone przeważnie jako 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe z podstawową funkcją placów zabaw. Tereny takie 
znajdują się we wszystkich miejscowościach z wyjątkiem Dąbrówki, której mieszkańcy 
korzystają z placu zabaw i miejsc rekreacyjnych w Zakrzowie.  

Z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach projektu „Nasza przestrzeń”, wynika 
(m. in.), że mieszkańcom gminy brakuje urozmaiconej oferty terenów aktywnej rekreacji. 
(Takie przeznaczenie najczęściej było proponowane dla wolnych terenów kolejowych             
w centrum Gogolina, jakie pozostaną do dyspozycji po wybudowaniu wiaduktu). 

Parki niepubliczne 

W gminie znajdują się cztery parki historyczne: park w założeniu pałacowo-parkowym             
w Kamieniu Śląskim oraz parki dworskie w Choruli, Obrowcu i Zakrzowie. (Trzy pierwsze to  
zabytki).  
Park w Kamieniu Śląskim jest w bardzo dobrym stanie i, pomimo, że nie jest terenem 
publicznym w sensie własnościowym, jest ogólnodostępny i z dużym powodzeniem pełni 
funkcję przestrzeni publicznej. 
Pozostałe parki są zaniedbane i nieużytkowane. Podobnie jak park w Kamieniu Śląskim nie 
należą one do gminy, jednak ze względu na walory historyczne i przyrodnicze wskazane 
byłoby znalezienie rozwiązań organizacyjno-finansowych, które pozwoliłyby na ich  
rewaloryzację i udostępnienie mieszkańcom. 
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Ogród botaniczny 

Na obszarze gminy projektowany jest ogród botaniczny, na budowę którego został 
przewidziany teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ogród będzie 
pełnił funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe i edukacyjne o znaczeniu ponadlokalnym. (Teren 
ogrodu podlega ochronie prawnej, w związku z czym opisany jest w pkt 2.2.a „Obszary i 
elementy środowiska przyrodniczego objęte ochrona prawną”. 

h) Cmentarze 

Na obszarze gminy nie ma czynnych cmentarzy komunalnych, są tylko cmentarze parafialne:  
dwa w Gogolinie i po jednym w miejscowościach: Kamień Śląski, Malnia, Obrowiec. Wsie 
Odrowąż i Chorula obsługiwane są przez cmentarz w Malni, wieś Kamionek przez cmentarz 
w Kamieniu Śląskim, a Zakrzów i Dąbrówka korzystają z cmentarza we wsi Jasiona (gmina 
Zdzieszowice). Stopień wykorzystania poszczególnych cmentarzy jest różny, największe 
rezerwy ma cmentarz w Malni. W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego planowane jest powiększenie obu cmentarzy w Gogolinie i cmentarza           
w Kamieniu Śląskim. Biorąc pod uwagę położenie i otoczenie wszystkich cmentarzy,              
z wyjątkiem cmentarza w Gogolinie przy ul. Kasztanowej, istnieje możliwość dalszego ich 
powiększenia.  
Dla zaspokojenia potrzeb do roku 2040 należy zabezpieczyć istniejące możliwości 
powiększenia istniejących cmentarzy. Dla obsługi wsi Zakrzów i Dąbrówka wskazane 
jest urządzenie cmentarza w granicach gminy. 

i) Inne obiekty użyteczności publicznej 

Obiekty administracji publicznej 

Najważniejszym obiektem administracji publicznej w gminie jest Urząd Miejski w Gogolinie. 
Urząd ma siedzibę w budynku dawnego magistratu w centrum miasta. Stan techniczny 
budynku jest bardzo dobry a jego wielkość zaspakaja potrzeby urzędu. Przed budynkiem       
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się parkingi publiczne, które zabezpieczają 
potrzeby parkingowe obiektu.   

Obiekty bezpieczeństwa publicznego 

Na obszarze gminy znajdują się następujące publiczne obiekty bezpieczeństwa publicznego:  
- Posterunek Policji w Gogolinie, 
- Straż Miejska w Gogolinie, 
- Ochotnicze Straże Pożarne. 

Posterunek Policji w Gogolinie podlega Komendzie Powiatowej w Krapkowicach. Posterunek 
znajduje się w budynku przy ul. Krapkowickiej 4 (były komisariat). W stanie etatowym 
posterunku jest ośmiu policjantów, w tym czterech dzielnicowych (których etaty finansowane 
są ze środków gminy Gogolin). Nie planuje się inwestycji rozwojowych na potrzeby 
posterunku.  
Straż Miejska w Gogolinie jest jednostką organizacyjną gminy i została utworzona zarządzeniem 
Nr 3/91 Burmistrza Gminy Gogolin z dnia 01.08.1991 r. w sprawie utworzenia umundurowanej 
Straży Miejskiej w Gogolinie. Straż wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego 
wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Terenem działania straży jest obszar 
administracyjny gminy Gogolin. Straż ma siedzibę w tym samym budynku co posterunek policji, 
funkcjonuje w składzie 3-4 osobowym (komendant i strażnicy) i nie planuje się zmian w tym 
zakresie. 
Na obszarze gminy Gogolin funkcjonuje 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej (OSP). 
Jednostki te znajdują się w: Odrowążu, Obrowcu, Kamieniu Śląskim, Gogolinie, Górażdżach 
i Zakrzowie. OSP w Odrowążu, Obrowcu i Kamieniu Śląskim wchodzą w skład Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG). Pozostałe jednostki są przeznaczone do 
działania na obszarze gminy Gogolin oraz na obszarze powiatu krapkowickiego.  
Istniejąca sieć strażnic jest wystarczająca, zarówno pod względem wielkości obszarów 
obsługi, jak i czasu dojazdu. 
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Obiekty sakralne 

Na obszarze gminy znajduje się 9 kościołów. Pięć z nich to obiekty zabytkowe: w Obrowcu, 
Kamieniu Śląskim, Malni (drewniany) i dwa w Gogolinie. Pozostałe cztery kościoły to obiekty 
stosunkowo nowe (powojenne). Znajdują się one w Górażdżach, Gogolinie i Malni. Kościoły 
w Malni stanowią faktycznie jeden obiekt dwupoziomowy, w którym część dolna to 
współczesny kościół murowany a górna to zabytkowy kościół drewniany. Kościoły, ze 
względu na swoją nietypową formę, są wyróżniającym się i atrakcyjnym elementem 
krajobrazu, dlatego wymagają szczególnego podejścia przy planowaniu zagospodarowania 
terenów ich lokalizacji i otoczenia.   
Nie planuje się nowych obiektów sakralnych.  

Wnioski do polityki przestrzennej 

Dla poprawy sytuacji na rynku pracy umożliwić: 
 rozwój większych zakładów poprzez wyznaczenie stref działalności 

gospodarczej z terenami o takim przeznaczeniu, 
 drobną działalność gospodarczą, w tym nierolniczą, w istniejących 

zespołach zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej.  
Wyznaczyć nowe tereny mieszkaniowe odpowiednio do prognozowanych 
potrzeb mieszkaniowych i możliwości finansowych gminy. 
Zapewnić możliwość tworzenia nowych placówek przedszkolnych           
i żłobków: w krótkiej perspektywie w Gogolinie, w dalszej 
perspektywie – w pozostałych zespołach osadniczych, w miarę rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Zachować wszystkie wymienione wyżej obiekty infrastruktury 
społecznej, istniejące i planowane, w tym tereny zieleni. 
Zabezpieczyć istniejące możliwości powiększenia czynnych cmentarzy    
a dla obsługi wsi Zakrzów i Dąbrówka wskazać potencjalne miejsce 
lokalizacji nowego cmentarza.   
W jednostkach osadniczych przewidzieć możliwość lokalizacji obiektów 
mieszkalnych przystosowanych dla osób starszych (domów opieki oraz 
budynków mieszkalnych z serwisem socjalnym, opiekuńczym               
i medycznym).   

4.3. Wyniki bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę  

Zgodnie z ustawą opizp, oceniając potrzeby i możliwości rozwoju gminy obowiązkowo należy 
uwzględnić bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.  
W bilansie: 
1) formułuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę; 
2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej; 
3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych              

w planach miejscowych pod zabudowę, położonych poza obszarami o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej; 

4) porównuje się maksymalne zapotrzebowanie z wyszacowaną chłonnością. 
Zapotrzebowanie na nową zabudowę i chłonność określa się w ilości powierzchni użytkowej 
zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. 
Jeśli wyszacowana chłonność jest większa niż zapotrzebowanie na nową zabudowę nie 
wolno planować nowej zabudowy poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej i pozostałymi obszarami przeznaczonymi w planach miejscowych 
pod zabudowę.  
Jeśli wyszacowana chłonność jest mniejsza niż zapotrzebowanie na nową zabudowę, można 
planować nową zabudowę poza ww. obszarami, pod warunkiem wykazania, że gmina ma 
możliwości finansowe wykonania potrzebnych sieci komunikacyjnych i infrastruktury 
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technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, na wszystkich 
obszarach istniejącej i planowanej zabudowy. 
Z opracowanego w ww. sposób bilansu terenów wynika, że wyszacowana chłonność 
terenów przeznaczonych pod zabudowę w gminie jest znacznie większa niż 
zapotrzebowanie na nową zabudowę, co oznacza, że nie wolno wyznaczać nowych 
terenów przeznaczonych pod zabudowę poza obszarami o w pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i poza terenami wyznaczonymi pod 
zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
Ze względu na wymóg uwzględniania w planowaniu przestrzennym wymagań ładu 
przestrzennego należy generalnie dążyć do ograniczenia powierzchni terenów już 
przeznaczonych pod zabudowę w dotychczasowym studium, w szczególności nie 
przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych. Biorąc jednak pod uwagę 
dynamiczny rozwój działalności gospodarczej na obszarze gminy obserwowany w ostatnim 
okresie, oraz zainteresowanie przedsiębiorców (już działających na obszarze gminy               
i zewnętrznych) dalszym inwestowaniem, uzasadnione wydaje się pozostawienie możliwości 
przeznaczania pod rozwój działalności gospodarczej w planach miejscowych najbardziej 
atrakcyjnych inwestycyjnie terenów wyznaczonych na ten cel w dotychczasowym studium – 
na konkretny wniosek, jeśli analiza, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykaże zasadność sporządzenia 
planu z uwzględnieniem faktycznych potrzeb i realnych możliwości uzbrojenia tych terenów.  
 
Infrastruktura techniczna 
4.4. Gospodarka wodno-ściekowa 

4.4.1. System zaopatrzenia w wodę29 

Systemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę zajmuje się Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Sp. z o.o w Gogolinie. W skład systemu wchodzą ujęcia wód, stacje 
uzdatniania wody oraz sieć wodociągowa dostarczająca wodę do gospodarstw domowych       
i zakładów.  

Tabela 20. Wykaz ujęć i stacji uzdatniania wody służących do zasilania wodociągów 
grupowych na terenie miasta i gminy Gogolin 

Lp. Lokalizacja Nr ujęcia 
Zasoby 
ekspl. 
[m3/h] 

Urządzenia 
oczyszczające. 

Charakterystyka 
hydrogeologiczna 

Miejscowości 
zaopatrywane 
przez ujęcie 

1 
Kamień 
Śląski 
gmina 

Gogolin 

st. 3 23 
SUW KAMIEŃ ŚLĄSKI 

2 x filtry żwirowe, 
aeracja, uzdatnianie 

wody (chlorator) 

permo trias 
Kamień Śl. 
Kamionek 

st. 4 37 

2 Gogolin 
gmina 

Gogolin 

st. 1 49,5 SUW GOGOLIN 
3 x filtry żwirowe, 

aeracja, uzdatnianie 
wody (chlorator) 

trias pstry 

Gogolin 
Obrowiec 

Malnia 
 

st. 3 
Awaryjna 

dla st. 
Nr.1 

st. 5 - 
Strzelecka 

21,6 brak 

st. 4 - 
Podbór 

59,5 brak 

3 
Gogolin 

(Wygoda) 
gmina 

Gogolin 

st. 1 45 

brak czwartorzęd Obrowiec 
st. 2 47 

4 Dalnia 
gmina 

Zdzieszowice 

st. 1 
st. 4 

28 
3 x filtry żwirowe, 

aeracja 
trias pstry, 

piaskowiec dolny 
Zakrzów 

Dąbrówka 

                                                      
29 Źródło: „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gogolinie w latach 2018 – 2022”, załącznik do uchwały Nr XXXIX/314/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 
września 2017 r. 
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5 Górażdże 
gmina 

Gogolin  

1P 100 
uzdatnianie wody 

(chlorator) 
trias pstry 

Górażdże 
Chorula st. 2 50 

uzdatnianie wody 
(chlorator) 

st. 8 30 brak 
Źródło: Dane z Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o w Gogolinie, stan na listopad 2016 r. 

Ww. ujęcia mają ustanowione strefy ochronne obejmujące wyłącznie tereny ochrony 
bezpośredniej; wyjątkiem są studnie w Gogolinie-Wygodzie, które nie mają formalnie 
ustanowionych stref ochronnych.   
Zgodnie z danymi Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o w Gogolinie 
wg stanu na 2015 r., łączna długość sieci magistralnej wynosi 5,894 km, a sieci rozdzielczej 
102,883 km. Ilość przyłączy wg stanu na 2015 r. to 2857 szt. 

Zaopatrzenie w wodę ludności uwarunkowane jest lokalizacją posiadanych ujęć 
podziemnych i realizowane jest poprzez cztery niezależne (niepołączone) systemy 
zaopatrzenia w wodę. Każdy z nich składa się z niezależnych źródeł wody, która następnie 
dostarczana jest odbiorcom poprzez sieć wodociągową.  

a) System zaopatrzenia w wodę – Gogolin 

W skład tego systemu wchodzą miejscowości: Gogolin, Górażdże, Malnia, Chorula oraz 
Obrowiec. System posiada dwa źródła wody pitnej: 
- Źródło Górażdże, będące podstawowym źródłem pozyskiwania wody. W jego skład 

wchodzą dwie studnie głębinowe St2 oraz St8, zlokalizowane w miejscowości Górażdże, 
dzierżawione przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. 
od Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. w Tarnowie Opolskim. 

- Źródło Gogolin, w skład którego wchodzą: studnie głębinowe St1 oraz St3 zlokalizowane 
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej, studnia głębinowa 
ST5 zlokalizowana przy ul. Strzeleckiej, studnia głębinowa St4 „Podbór”, wyłączona          
z eksploatacji ze względu na podwyższoną zawartość manganu. Studnia ta posiada 
aktualne pozwolenie wodnoprawne i może być okresowo użytkowana. 

Wszystkie w/w obiekty należą do Gminy lub do Spółki. Woda pobierana z ujęć za pomocą 
układu sieci wodociągowej rozprowadzana jest na obszarze miejscowości Gogolin, 
Górażdże, Malnia, Chorula oraz Obrowiec do około 9.050 mieszkańców. Ogólny stan 
techniczny systemu można ocenić jako dostateczny. Ze względu na naturalne procesy 
starzenia podczas eksploatacji ujęcia studnie głębinowe zlokalizowane w obszarze Stacji 
Uzdatniania Wody Gogolin (St1 od 1958 roku; St3 od 1971 roku), wymagają 
przeprowadzenia regeneracji. Ujęcia podziemne oraz Stacja Uzdatniania wymagają 
przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Sieć wodociągowa wykonana jest z rur żeliwnych, 
azbestocementowych oraz PE i PVC. W celu usprawnienia prac awaryjnych sieć wymaga 
dozbrojenia w niektórych newralgicznych miejscach, tzw. „węzłach”, w zasuwy pozwalające 
na sprawne zamykanie i przełączanie poszczególnych obszarów zasilania. Niezbędne jest 
również wykonanie systemu monitoringu podstawowych parametrów sieci wodociągowej 
(ciśnienie, przepływ) w miarodajnych jej punktach wraz z transmisją tych danych do 
Centralnej Sterowni. Sieć wymaga rozbudowy w Gogolinie i Choruli i we wszystkich 
miejscowościach na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę.  

b) System zaopatrzenia w wodę – Kamień Śląski 

W skład systemu wchodzą miejscowości Kamień Śląski oraz Kamionek. Zaopatrywane są       
z jednego źródła wody pitnej Stacji Uzdatniania Wody w Kamieniu Śląskim. W jego skład 
wchodzą dwie studnie głębinowe St1 oraz St3 zlokalizowane w miejscowości Kamień Śląski, 
będące własnością Spółki. Studnie te, poprzez Stację Uzdatniania Wody oraz układ sieci 
wodociągowej, zaopatrują w wodę około 1980 mieszkańców z obszaru miejscowości Kamień 
Śląski oraz Kamionek. Studnia artezyjska zlokalizowana na terenie szkoły utraciła swoje 
właściwości w roku 2012. Ogólny stan techniczny systemu można ocenić jako dobry. 
Wyjątkiem jest ul. 1-go Maja, gdzie sieć kwalifikuje się do wymiany ze względu na liczne 
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nieszczelności wykryte w trakcie prowadzonej bieżącej obsługi. Ujęcia podziemne oraz 
Stacja Uzdatniania wymagają jedynie przeprowadzenia prac modernizacyjnych w niewielkim 
zakresie. Sieć wodociągowa wykonana jest z rurociągów żeliwnych oraz PVC i PE. W celu 
usprawnienia prac awaryjnych sieć wymaga dozbrojenia w niektórych newralgicznych 
miejscach, tzw. „węzłach”, w zasuwy pozwalające na sprawne zamykanie i przełączanie 
poszczególnych obszarów zasilania. Dodatkowo nowych inwestycji wymagają tereny 
przeznaczone pod zabudowę oraz tereny zabudowy przy ulicy Wapiennej i Klasztornej           
w miejscowości Kamień Śląski. 

c) System zaopatrzenia w wodę – Dalnia 

W skład systemu wchodzą miejscowości: Dąbrówka oraz Zakrzów wraz z przysiółkiem 
Dalnia. Zaopatrywane są one z jednego źródła wody pitnej. W jego skład wchodzi jedna 
studnia głębinowa St1 oraz studnia zastępcza St3, będące własnością Spółki. Studnia ta, 
poprzez Stację Uzdatniania Wody oraz układ sieci wodociągowej, zaopatruje w wodę około 
620 mieszkańców z obszaru miejscowości Dąbrówka oraz Zakrzów. Ogólny stan techniczny 
systemu można ocenić jako dostateczny z uwagi na wysoką, na granicy dopuszczalnej 
normy, zawartość azotanów (NO3) w warstwie wodonośnej. Ujęcie podziemne oraz Stacja 
Uzdatniania Wody, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo terenów rolniczych intensywnie 
nawożonych i warunki geologiczne sprzyjające łatwym i szybkim migrowaniem w/w 
zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej, nie zostało ujęte w planach modernizacyjnych. 
Dodatkowo stan techniczny urządzeń i wyposażenia SUW jest zły z powodu ich zużycia, co 
wiąże się ze znacznymi nakładami na ich modernizację. Ze względu na powyższe problemy 
planuje się połączenie tego systemu z system zaopatrzenia w wodę – Gogolin. Ujęcie ze 
studnią głębinową St1 przeznaczone będzie w przyszłości jako źródło zapasowe. Sieć 
wodociągowa systemu Dalnia to rurociągi żeliwne oraz PVC i PE. W celu zmiany lokalizacji 
niektórych odcinków sieci wodociągowej zbudowanych na terenach prywatnych 
nieruchomości niezbędna jest rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Leśnej. Połączenie        
z systemem zaopatrzenia w wodę „Gogolin” wymaga budowy sieci wodociągowej 
tranzytowej długości około 2 km, łączącej oba systemy. 

d) System zaopatrzenia w wodę – Odrowąż 

System zaopatrywany jest z sieci wodociągowej gminy Krapkowice, której właścicielem są 
Wodociągi i Kanalizacja Krapkowice Sp. z o.o. W skład systemu wchodzi sieć wodociągowa 
zlokalizowana w obszarze miejscowości Odrowąż zaopatrująca 570 mieszkańców. Stan 
techniczny sieci wodociągowej wykonanej z rur PVC oraz PE określany jest jako dobry. 
Wymagana jest rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej i Polnej. Nowych inwestycji 
wymagają powstające zespoły zabudowy oraz tereny przeznaczone pod zabudowę                
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Odrowąż, w rozwidleniu ulic 
Wiejskiej oraz Szkolnej.  

4.4.2. System odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych30 

Odbiór i transport ścieków z obszaru gminy Gogolin realizowany jest za pomocą kanalizacji 
grawitacyjno-ciśnieniowej ze strefowymi oraz przydomowymi przepompowniami ścieków. 
Systemem zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków zajmuje się Komunalne 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o w Gogolinie. Zgodnie z danymi Przedsiębiorstwa, 
wg stanu na 2015 r., łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 87,593 km, ilość przyłączy 
2229 szt. System kanalizacji sanitarnej odbiera ścieki z miasta Gogolin oraz miejscowości: 
Kamień Śląski, Górażdże, Malnia, Kamionek, Chorula i Odrowąż. W sieć kanalizacyjną nie 
są wyposażone miejscowości: Obrowiec, Zakrzów i Dąbrówka oraz zespoły zabudowy           
w Gogolinie przy ul. Wygoda i Rybackiej. 

                                                      
30 Źródło: „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gogolinie w latach 2018 – 2022”, załącznik do uchwały Nr XXXIX/314/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 
września 2017 r. 
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Ścieki odprowadzane są do: 
a) Zlewnia Oczyszczalni Ścieków „Chorula”, 
b) Zlewnia Oczyszczalni Ścieków Biokrap spółka z o.o., 
c) Zlewnia Oczyszczalni Ścieków Zakrzów. 

a) Zlewnia ścieków komunalnych oczyszczalni ścieków Chorula 

W skład systemu wchodzą miejscowości: Gogolin, Górażdże, Malnia, Chorula, Kamień 
Śląski oraz Kamionek. Ścieki za pomocą układu kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej 
odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Chorula. Układ 
kanalizacji grawitacyjnej stanowią rury betonowe oraz PVC. Układ kanalizacji ciśnieniowej 
składa się z rurociągów tłocznych wykonanych z rur stalowych, z rur PE oraz przydomowych 
i strefowych przepompowni ścieków. Ogólny stan techniczny Systemu, za wyjątkiem 
miejscowości Górażdże, jest dobry. Wymiany wymagają grawitacyjne, betonowe odcinki 
kanalizacji sanitarnej oraz stalowe rurociągi tłoczne w miejscowości Górażdże oraz odcinki 
tranzytowe Górażdże–Chorula. Przepompownie strefowe, w celu polepszenia parametrów 
energetycznych oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych wymagają przeprowadzenia 
modernizacji w zakresie systemów zasilająco-sterowniczych oraz monitoringu. Całkowitej 
przebudowy wymagają przepompownie ścieków P1 przy osiedlu Fabryczna oraz P2 przy       
ul. Dworcowej w miejscowości Górażdże. Przepompownia P2 przy ul. Dworcowej jest 
strategiczną przepompownią przez którą przepływają ścieki z całego obszaru gminy za 
wyjątkiem miejscowości Malnia i Chorula. Istniejąca kanalizacja sanitarna, w wyniku 
powstawania nowych obszarów urbanistycznych wymaga rozbudowy w miarę potrzeb. 
Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z terenu prawie całej gminy Gogolin głównym kolektorem 
grawitacyjnym, na końcu którego jest zlokalizowana pompownia główna. Zadaniem 
pompowni głównej jest podniesienie ścieków na rzędną sitopiaskownika. Od sitopiaskownika 
do wylotu ścieków oczyszczonych do Odry przepływ odbywa się grawitacyjnie nawet              
w przypadku stanów powodziowych Odry; rzędna ta uwzględnia również wysokie stany 
powodziowe (woda 500 letnia). 
Obecny stan techniczny oczyszczalni jest niezadowalający, ponieważ jest ona w około 50% 
przeciążona i nie posiada części zwanej gospodarką osadową (jedynie tymczasową 
instalację do odwadniania osadu nadmiernego). Aglomeracja Gogolin o wielkości 12 287 
RLM (Dz.U. Woj. Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r., poz. 1018) wymaga dostosowania 
Oczyszczalni do: 
- Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych; 91/271/EWG z dnia 21 maja 
1991 roku, 
- Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

b) Zlewnia ścieków komunalnych Biokrap spółka z o.o.  

W skład systemu wchodzi miejscowość Odrowąż. Za pomocą układu grawitacyjno-
ciśnieniowego ścieki odprowadzane są, poprzez system kanalizacyjny Wodociągi i 
Kanalizacja Krapkowice spółka z o. o., do oczyszczalni ścieków „Biokrap” spółka z o. o.         
w Krapkowicach. Układ kanalizacji grawitacyjnej stanowią rury kamionkowe oraz PVC. Układ 
kanalizacji ciśnieniowej składa się z przydomowych oraz strefowych przepompowni ścieków 
wraz z rurociągami tłocznymi z PE. Stan techniczny Systemu można określić jako dobry.       
W celu usprawnienia czynności eksploatacyjnych i zminimalizowania uciążliwości dla 
mieszkańców przepompownia strefowa wymaga modernizacji w zakresie monitoringu 
parametrów i stanów pracy przepompowni. Nowo powstające obszary urbanistyczne 
wymagają rozbudowy kanalizacji sanitarnej. 

c) Zlewnia ścieków komunalnych Oczyszczalnia Ścieków Zakrzów  

W skład systemu wchodzi wyłącznie część miejscowości Zakrzów z zabudową wielorodzinną 
(budynki byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego), która posiada system kanalizacyjny 
w ulicy Leśnej oraz ulicy Stawowej. Mała oczyszczalnia biologiczna stanowi pozostałość po 
zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Zakrzowie. Stan techniczny obiektu 
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jest zły a zastosowana technologia i urządzenia są przestarzałe. Oczyszczalnia ma 
pozwolenie wodnoprawne na tymczasową eksploatację i będzie funkcjonować do czasu 
skanalizowania miejscowości Dąbrówka, Zakrzów i połączenia ich z zlewnią Oczyszczalni 
Ścieków Chorula. 

4.4.3. Kanalizacja deszczowa 

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

4.5. Energetyka 

4.5.1. Stan zaopatrzenia gminy w ciepło 

a) Stan obecny 

Na obszarze gminy Gogolin nie istnieje centralny system ciepłowniczy i nie działają 
przedsiębiorstwa ciepłownicze. Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki 
użyteczności publicznej i podmioty gospodarcze zlokalizowane na obszarze gminy 
ogrzewane są za pomocą indywidualnych systemów grzewczych, w których dominującym 
paliwem stosowanym w procesie spalania jest gaz ziemny i węgiel. Szczególnie istotnym 
przedsięwzięciem o ekologicznym wymiarze powinno być zatem systematyczne 
zastępowanie ogrzewania konwencjonalnego (węglowego) ogrzewaniem „czystym” 
(gazowym i olejowym i OZE). Na terenach wiejskich w najbliższym okresie dominować nadal 
będą kotłownie indywidualne, choć dla rejonów zwartej zabudowy rozważyć można budowę 
ekologicznych kotłowni lokalnych. 
Z danych zawartych w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029” wynika, że w 2012 roku 
2 987 mieszkań było wyposażonych w centralne ogrzewanie. W mieście dostęp do 
centralnego ogrzewania posiadało 82,7% mieszkań, natomiast na wsi – 77,7% mieszkań. 
Pozostałe mieszkania ogrzewane były za pomocą piecyków węglowych, oszczędnościowych 
piecyków gazowych, dmuchaw elektrycznych oraz przenośnych piecyków olejowych. Analiza 
danych statystycznych wykazuje systematyczny wzrost liczby mieszkań wyposażonych          
w centralne ogrzewanie zarówno na terenie miasta jak i na terenie wsi. 
Budynki użyteczności publicznej w znaczącej większości są opalane paliwami 
ekologicznymi, tj. gazem ziemnym, olejem opałowym. Jeden z budynków (tj. Gminne 
Centrum Kultury) ogrzewany jest przy pomocy OZE (tj. kolektorów słonecznych i pomp 
ciepła). Budynki wielorodzinne zlokalizowane w Gogolinie ogrzewane są z własnych kotłowni 
osiedlowych opalanych w głównej mierze gazem ziemnym. Własne kotłownie posiadają 
przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Gogolin. Największą kotłownią jest kotłownia 
zakładowa przedsiębiorstwa Górażdże Cement S.A. o mocy 8,7 MW. Paliwem w kotłowni 
jest węgiel kamienny o wartości opałowej 27 MJ/kg, którego roczne zużycie wynosi              
ok. 1 800 ton. Oprócz ww. wymienionych kotłowni o mocy powyżej 1 MW, na terenie gminy 
funkcjonuje kilkadziesiąt kotłowni o mocy nie przekraczającej 1 MW. Na terenie miasta 
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przeważają kotłownie gazowe i kotłownie olejowe, natomiast na terenach wiejskich – 
kotłownie węglowe i olejowe. 

b) Kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia w ciepło 

Na terenie Gminy Gogolin nie funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa ciepłownicze, brak 
również planów i prognoz dotyczących powstania takich przedsiębiorstw w przyszłości. Ze 
względu na dominujący rolniczy charakter obszaru, realizacja przedsięwzięcia związanego   
z uruchomieniem przedsiębiorstwa ciepłowniczego obsługującego mieszkańców gminy, 
byłoby bardzo kosztowne i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadniona. 
Pozostawienie indywidualnego systemu grzewczego wiąże się z konicznością podejmowania 
działań ograniczających niską emisję, aby móc zrealizować wymogi jakie narzucają przepisy 
krajowe i europejskie. Działania te zostały określone w programach ochrony powietrza dla 
strefy opolskiej31 oraz  „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gogolin na lata 2015 – 
2020”.  

4.5.2. Gazownictwo 

a) Infrastruktura gazownicza przesyłowa   

Przez teren gminy przebiega siedem gazociągów wysokiego ciśnienia, których zestawienie 
przedstawione jest w tabeli 21. 

Tabela 21                                     Gazociągi wysokiego ciśnienia na obszarze gminy Gogolin  
 

Lp 
Relacja / dodatkowe informacje PN 

[MPa] 
Rodzaj 

przesyłanego 
gazu 

DN 
[mm] 

Rok 
budowy/ 
remontu 

1 gazociąg relacji: Obrowiec – Racibórz; 
długości 2 955 m (część wiejska) 

4,0 E 300 1980 

2 gazociąg relacji: Obrowiec – Racibórz, 
przekroczenie rzeki Odry; długość: 767 
m (część wiejska)  

4,0 E 250 2003 

3 gazociąg relacji: Obrowiec – Racibórz, 
odgałęzienie do SRP Io Górażdże (stacja 
obca); długość: 40 m  

4,0 E 200 2001 

4 gazociąg relacji: Zdzieszowice – Brzeg 
Opolski, w tym:  
- długość: 2 794 m (część wiejska) 
- długość: 11 583 m (część wiejska) 

 
 

4,0 
4,0/6,6 

 
 

E 
E 

 
 

500 
400 

 
 

1986 
1981, 1984, 
1992, 2003 

5 gazociąg relacji: Zdzieszowice – Brzeg 
Opolski, odgałęzienie do SRP Io 

Chorula; długość: 25 m (część wiejska)  

4,0 E 100 2002 

6 gazociąg relacji: Zdzieszowice – Brzeg 
Opolski, odgałęzienie do SRP Io 

Krapkowice Otmęt; długość: 18 m 
(część wiejska)  

4,0 E 100 1984 

7 gazociąg relacji: Zdzieszowice – Brzeg 
Opolski, odgałęzienie do SRP Io 

Gogolin; długość: 2 070 m (część 
wiejska)  

6,3 E 100 2011 

1Źródło: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin 
na lata 2014 – 2029” 
 
Poza wyżej wykazanymi gazociągami przez gminę przebiega gazociąg podwyższonego 
średniego ciśnienia DN 500/200 mm, zaopatrujący w gaz koksowniczy Zakłady Wapiennicze 
LHOIST SA w Tarnowie Opolskim i Górażdżach, ze stacją redukcyjną zlokalizowaną             
                                                      
31 Patrz przypis 5 
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w pobliżu przecięcia się gazociągu z drogą relacji Kamionek – Gogolin (na północ od 
Gogolina. Trasę gazociągu poprowadzono wykorzystując trasę nieeksploatowanej kolejki. 

Z gazociągami związane są następujące obiekty znajdujące się na obszarze gminy: 
1) Stacja redukcyjno-pomiarowa Io Chorula – stan techniczny: dobry, rok budowy: 2002 r., 
przepustowość stacji: 1 600 nm3/h;  
2) Stacja redukcyjno-pomiarowa Io Gogolin – stan techniczny: dobry, rok budowy: 2008 r., 
przepustowość stacji: 1 600 nm3/h;  
3) Stacja ochrony katodowej Gogolin-Karłubiec – lokalizacja: Gogolin-Karłubiec ul. Fredry, 
rejon posesji nr 14; rok budowy/modernizacji: 1989/2001;  
4) Stacja drenażu polaryzowanego Gogolin – lokalizacja: rejon SRP Gogolin, ul. Kościelna; 
rok budowy/modernizacji: 1980/1998/2011; przepustowość stacji: 1 500 nm3/h.  
Ponadto w Gogolinie znajduje się stacja redukcyjno – pomiarowa IIo Gogolin Krapkowicka        
o przepustowości Q=3 2000 m3/h. 

Obecnie, zgodnie z „Planem Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2014-2023” 
przygotowywane są dwie inwestycje.  
Pierwszą jest budowa gazociągu DN1000 Pn 8,4 MPa, relacji Zdzieszowice – Wrocław, 
odcinek Zdzieszowice – Brzeg, którego trasa będzie biegła wzdłuż istniejącego gazociągu 
DN 400/350, relacji Zdzieszowice – Brzeg Opolski (strefa kontrolowana projektowanego 
gazociągu zawierać się będzie całkowicie w strefie kontrolowanej istniejącego gazociągu, nie 
powodując tym samym dodatkowych ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w gminie. 
Powyższe zadanie znajduje się na liście projektów „dużych” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, finansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja jest w trakcie realizacji               
w oparciu o specustawę tj. ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 
Drugą planowaną inwestycją jest przebudowa gazociągu relacji Obrowiec – Racibórz 
(odcinek Obrowiec – rzeka Odra) o średnicy DN 300 i ciśnieniu nominalnym PN 4,0 MPa na 
średnicę DN 300 i ciśnienie nominalne PN 6,3 MPa, wraz z budową dwóch stacji gazowych:   
SP Obrowiec, SSRP Obrowiec. Na potrzeby modernizacji gazociągu uchwalony został 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 
MOP 6,3 relacji Obrowiec - Racibórz, na odcinku Obrowiec - rzeka Odra.  

Poza ww. inwestycjami Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. nie planuje 
nowych zadań inwestycyjnych na obszarze gminy.  

b) Stan zaopatrzenia gminy w gaz ziemny 

W sieć gazową dla celów bytowych wyposażone jest tylko miasto Gogolin (sieć rozdzielcza 
gazu ziemnego o średnicach od 400 do 800 mm). 
Dystrybucją gazu zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Zabrzu, 
Zakład Gazowniczy w Opolu w oparciu o Taryfę Nr 1 dla usług dystrybucji paliw gazowych       
i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-
4212-10(19)/2013/22378/I/AIK/PD/KGa z dnia 17.12.2013 r. 
Długość sieci i liczbę przyłączy przedstawia tabela 22: 

Tabela 22             Gazowe sieci dystrybucyjne w gminie Gogolin (stan na dzień 31. 05. 2018) 
Ciśnienie Długość Liczba przyłączy 

niskie (MOP 10 kPa) 42 285,28 m 857 szt. 
średnie (MOP 0,5 MPa) 5 442,32 m 3 szt 

Sieć gazowa jest w dobrym stanie i zapewnia pokrycie zapotrzebowania na gaz dla 
istniejących i potencjalnych odbiorców. Wg informacji dystrybutora, wszelkie inwestycje 
związane z rozbudową sieci na obszarze gminy będą realizowane w miarę występowania 
przyszłych potencjalnych odbiorców, ale pod warunkiem opłacalności ekonomicznej.   
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c) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów przy gazociągach 

Wzdłuż gazociągów konieczne jest zachowanie tzw. stref kontrolowanych, w których 
obowiązują ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów. Warunki wyznaczania 
i szerokości stref kontrolowanych oraz obowiązujące ograniczenia określa Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640). 

4.5.3. Elektroenergetyka 

a) Układ sieci wysokich napięć 

Przez obszar gminy Gogolin przebiegają trzy napowietrzne linie energetyczne wysokiego 
napięcia: 
- 110 kV relacji Groszowice – Cementownia Górażdże, Cementownia Górażdże – 

Zdzieszowice,  
- 110 kV relacji Tarnów Opolski – GORWAP, GORWAP – Blachownia,  
- 220 kV relacji Groszowice – Wielopole.  
Linia przesyłowa 220 kV stanowi własność PSE Operator S.A., linie 110 kV należą do 
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. 
Na obszarze gminy nie ma zlokalizowanego głównego punktu zasilającego. Gmina zasilana 
jest z głównego punktu zasilającego Krapkowice, w którym zainstalowane są 2 
transformatory o napięciu 110/15 kV i o mocach: 20 MVA i 25 MVA, a ich łączne obciążenie 
wynosi 15,1 MW. Dodatkowo trakcja PKP zasilana jest dwoma liniami 30 kV z głównego 
punktu zasilającego Strzelce Opolskie poprzez podstacje trakcyjną.  
Ponadto funkcjonują dodatkowe dwa główne punkty zasilające wyłącznie dla odbiorców 
przemysłowych, tj. GPZ Chorula – będący własnością Górażdże Cement S.A. w Choruli oraz 
GPZ Górażdże – będący własnością Zakładów Wapienniczych „Lhoist” S.A. – Jednostka 
Produkcyjna w Górażdżach.  
Energia z głównych punktów zasilania kierowana jest siecią średniego napięcia do stacji 
transformatorowych, a następnie siecią niskiego napięcia do odbiorców końcowych. 
Właściciele sieci i urządzeń elektroenergetycznych WN nie zgłosili planowanych nowych  
inwestycji.  

b) Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną  

Gmina Gogolin zaopatrywana jest w energię elektryczną dostarczaną przez TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu.  
Sieć średniego napięcia tworzą:  
- podstacja trakcyjna PKP – potrzeby trakcji,  
- 63 stacje transformatorowe 15/0,4 kV – pozostałe potrzeby energetyczne.  
Sieć elektroenergetyczna zlokalizowana na terenie Gminy Gogolin obejmuje:  
- 81,9 km linii napowietrznych i kablowych 15kV,  
- 168,1 km linii napowietrznych i kablowych 0,4 kV razem z przyłączami (w tym oświetlenie 

wydzielone napowietrzne i kablowe 3,2 km).  
Sieć rozdzielcza 15 kV głównie napowietrzna (odcinki linii kablowych występują w mieście 
Gogolin oraz wsiach Kamień Śląski, Kamionek, Dąbrówka, Górażdże i Zakrzów) pracuje       
w układzie promieniowym – otwartym. Linie napowietrzne wykonane są przewodami AFL     
(tj. przewodami stalowo-aluminiowymi), a ich długość w granicach Gminy wynosi 56 km        
(w tym linie kablowe około 15 km). 

Tabela 23                                              Stacje transformatorowe na obszarze Gminy Gogolin  
Lp. Nazwa stacji Rodzaj stacji Wskaźnik 

obciążenie max 
Moc znam. transf. 

1 2 3 4 5 

1 CHORULA 1-GO MAJA  słupowa 67 100 
2 CHORULA KAMIENIOŁOM  słupowa 64 100 
3 CHORULA PGR  słupowa 74 400 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 83



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 84

4 CHORULA WIEŚ  wewnętrzna 73 160 
5 DĄBRÓWKA MAŁA  wewnętrzna 87 63 
6 DĄBRÓWKA MAŁA 2  słupowa 77 250 
7 EMILÓWKA  wewnętrzna 72 63 
8 GOGOLIN ASFALCIAR.1  wewnętrzna 59 630 
9 GOGOLIN BASEN  słupowa 52 250 

10 GOGOLIN BEWA  wewnętrzna 57 100 
11 GOGOLIN FABRYCZNA  słupowa 83 75 
12 GOGOLIN KOZIELSKA  wewnętrzna 86 100 
13 GOGOLIN LOMPY  słupowa 76 160 
14 GOGOLIN MŁYN  wewnętrzna 82 315 
15 GOGOLIN NORWIDA  wewnętrzna 66 250 
16 GOGOLIN NOWA 1  wewnętrzna 72 160 
17 GOGOLIN NOWA 2  wewnętrzna 72 160 
18 GOGOLIN PIEKARNIA  słupowa 83 250 
19 GOGOLIN PODBORZ  wewnętrzna 74 630 
20 GOGOLIN POWSTAŃCÓW  wewnętrzna 54 400 
21 GOGOLIN POWSTAŃCÓW 2  słupowa 63 160 
22 GOGOLIN ROZDZ.15/0.4  wewnętrzna 72 250 
23 GOGOLIN STRZELECKA  wewnętrzna 67 400 
24 GOGOLIN WIEŚ  wewnętrzna 61 400 
25 GOGOLIN WYSYPISKO  słupowa 58 100 
26 GOGOLIN WYZWOLENIA  wewnętrzna 74 400 
27 GOGOLIN WYZWOLENIA 2  wewnętrzna 66 250 
28 GOGOLIN ZPR  słupowa 53 100 
29 GOGOLIN OSIEDLE 2  wewnętrzna 60 250 
30 GOGOLIN PKP  słupowa 69 63 
31 GÓRAŻDŻE WIEŚ  wewnętrzna 83 250 
32 KAMIEŃ 4  słupowa 80 250 
33 KAMIEŃ KOKSIKI  słupowa 76 100 
34 KAMIEŃ LOTNISKO  wewnętrzna 49 160 
35 KAMIEŃ ŚLĄSKI PAŁAC  wewnętrzna 69 630 
36 KAMIEŃ ST 1  wewnętrzna 62 250 
37 KAMIEŃ SZKOŁA  słupowa 92 100 
38 KAMIEŃ WIEŚ  wewnętrzna 49 250 
39 KAMIONEK SZKOŁA  słupowa 70 100 
40 KAMIONEK WIEŚ  wewnętrzna 67 100 
41 KARŁUBIEC 1  wewnętrzna 77 160 
42 KARŁUBIEC 2  wewnętrzna 68 400 
43 MALNIA  wewnętrzna 95 250 
44 OBROWIEC CMENTARZ  słupowa 61 100 
45 OBROWIEC PGR  słupowa 77 100 
46 OBROWIEC STAWY  słupowa 65 75 
47 OBROWIEC WIEŚ  wewnętrzna 87 100 
48 OBROWIEC ŻWIROWNIA  słupowa 74 100 
49 ODROWĄŻ 2  słupowa 67 160 
50 ODROWĄŻ 3  słupowa 66 160 
51 ODROWĄŻ WIEŚ  wewnętrzna 77 250 
52 STRZEBNIÓW  wewnętrzna 55 160 
53 STRZEBNIÓW 2  słupowa 74 100 
54 WYGODA BAGNO  słupowa 74 100 
55 WYGODA BAGNO RYBACKA  słupowa 69 63 
56 WYGODA WODOCIĄGI  słupowa 81 100 
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57 ZAKRZÓW GORZELIK  słupowa 55 160 
58 ZAKRZÓW OSIEDLE  wewnętrzna 73 250 
59 ZAKRZÓW PGR  słupowa 62 250 
60 ZAKRZÓW PODOLSZYNIE  słupowa 71 100 
61 ZAKRZÓW WIEŚ  wewnętrzna 74 100 
62 ZAKRZÓW ZPW 1  wewnętrzna 80 160 
63 ZAKRZÓW SUSZARNIA  wewnętrzna obcy przelot 

Źródło: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin 
na lata 2014 – 2029”  

Sieć niskiego napięcia wykonana jest głównie jako napowietrzna na słupach drewnianych        
i strunobetonowych. Odcinki sieci kablowej występują głównie w mieście Gogolin oraz 
niektórych wsiach w rejonach gęstej zabudowy lub usług.  
Oświetlenie dróg we wsiach i ulic w mieście wykonane jest jako mieszane (żarowe, rtęciowe) 
instalowane w przeważającej części na słupach wspólnie z siecią niskiego napięcia. 

Wg TAURON Dystrybucja S.A. obecna infrastruktura energetyczna na obszarze gminy 
Gogolin pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną; w najbliższych latach planowane 
są tylko inwestycje polegające na modernizacji i przebudowie istniejących sieci i urządzeń 
oraz wymianie przewodów i kabli. Ponadto, wg informacji dystrybutora, istnieją rezerwy 
umożliwiające dalsze zaspokajanie zapotrzebowania w energię elektryczną nowym 
odbiorcom. 
W okresie perspektywy należy się liczyć ze stałym wzrostem konsumpcji energii elektrycznej 
spowodowanym:   

- wzrostem ilości odbiorców,  
- wzrostem ilości odbiorników zainstalowanych u poszczególnych odbiorców,  
- rozwojem przemysłu i usług,  
- ewentualnie szerszym wykorzystaniem energii elektrycznej do celów grzewczych.  

Wzrost ten powinien być wyhamowywany poprzez stosowanie różnego rodzaju rozwiązań 
energooszczędnych, do czego obligują przepisy unijne32.  
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina przewidziane jest 
miejsce na lokalizację stacji GPZ, na wypadek zwiększonego zapotrzebowania na energię 
elektryczną przez potencjalne zakłady, które mogą powstać na terenach przeznaczonych 
pod zabudowę produkcyjno-usługową.  

c) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów przy liniach elektroenergetycznych 

Dla żadnej linii elektroenergetycznej przebiegającej przez obszar gminy nie utworzono 
obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. nr 799 ze zm.), co jednak nie świadczy   
o braku takiej konieczności. Wyznaczenie stref ochronnych w pasie przylegającym do linii 
elektroenergetycznych wysokich napięć jest konieczne dla zapewnienia ochrony ludzi przed 
działaniem pola elektrycznego i elektromagnetycznego znajdującego się w bliskości 
przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, ochroną ludzi i mienia przed skutkami awarii 
linii takich jak choćby jej zerwanie,  jak również niebezpieczeństwami związanymi z pracą 
innych urządzeń elektrycznych w tej strefie.  

Zgodnie z normami i zasadami projektowania linii elektroenergetycznych, napowietrzne linie 
elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, powinny być 
projektowane tak, żeby zachowane zostały odległości pionowe i poziome od elementów 
budynków, wskazane jak niżej: 

 

                                                      
32 10 stycznia 2007 Komisja Europejska przedstawiła pakiet działań w obszarze energii i zmian klimatu 
stanowiący podstawę nowej polityki energetycznej dla Europy, której głównym strategicznym założeniem jest 
20% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 20% udział energii odnawialnej w konsumpcji całej UE i 20% 
zmniejszenie zużycia energii do roku 2020. 
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Napięcie znamionowe linii 

 

Odległości od linii do najbliższych części  budynków (m) 
zapewniające nieprzekroczenie wielkości pola 

elektromagnetycznego 
10 kV/m 1kV/m 

220 kV 5,5 26 
110 kV 4 14,5 

Wobec braku innych podstaw, podane wielkości można pomocniczo wykorzystać                   
w planowaniu przestrzennym do ustalania szerokości stref ochronnych wzdłuż 
napowietrznych linii elektroenergetycznych WN. 
Właściciele sieci elektroenergetycznych, tj. PSE Operator S.A. i TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Opolu, we wnioskach do studium, wnieśli o uwzględnienie pasów 
technologicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych o następujących szerokościach: 

Napięcie znamionowe linii Szerokość pasa technologicznego 
linie napowietrzne 

220 kV 50 m (po 25 m od osi w obu kierunkach) 
110 kV 40 m (po 20 m od osi w obu kierunkach) 
15 kV 15 m (po 7,5 m od osi w obu kierunkach) 
0,4 kV 3 m (po 1,5 m od osi w obu kierunkach) 

linie kablowe 
15 kV 3 m (po 1,5 m od osi w obu kierunkach) 
0,4 kV 2 m (po 1,0 m od osi w obu kierunkach) 

Żaden z wnioskodawców nie podał podstawy ani zasad określenia wnioskowanych 
szerokości pasów technologicznych.  

Wydzielanie w planach miejscowych stref ochronnych i/lub wnioskowanych pasów 
technologicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych jest pożądane ale problematyczne, 
ponieważ ani strefy ochronne ani pasy technologiczne nie występują w przepisach 
prawnych, nie są więc uregulowane prawnie sprawy odszkodowań z tytułu ograniczenia 
sposobu korzystania z nieruchomości w wyniku ich ustanowienia.    

4.5.4. Możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii 

Do rozwoju odnawialnych źródeł energii Polska jest zobligowana przez przepisy unijne33.  
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2018 r. 
poz. 755 ze zm.), odnawialne źródło energii (OZE) to źródło wykorzystujące w procesie 
przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów            
i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypis-
kowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków 
albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Zasady i warunki 
wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii i biogazu rolniczego w instalacjach OZE określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.        
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269 ze zm.). Ostania znacząca 
zmiana tej ustawy, obowiązująca od 14. 07. 2018 r. (m.in. zwiększająca moc mikroinstalacji 
OZE z 40 do 50 kW i małych instalacji OZE z 200 do 500 kW), wskazuje ukierunkowanie 
polityki państwa na ułatwianie i rozpowszechnianie stosowania tego typu instalacji.  
Zasady ustalania terenów lokalizacji instalacji OZE określają przepisy ustawy o planowaniu    
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy budowlane. Zgodnie z tymi przepisami 
mikroinstalacje34 można lokalizować na wszystkich terenach zabudowy, jedynie w przypadku 

                                                      
33 Jak w przypisie 31 
34 Wg ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, „małą instalacją” jest instalacja 
odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 
kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy 
osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc 
zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW, natomiast „mikroinstalacją” jest 
instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 86



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 87

mikroinstalacji wykorzystujących energię wiatru można zakazać ich lokalizacji ustaleniami 
planu miejscowego. Małe instalacje35 można lokalizować zgodnie z ustaleniami planu 
miejscowego, przy czym obszary rozmieszczenia instalacji powyżej 100 kW muszą być 
wcześniej określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy.  

Energia wiatru 

Na obszarze gminy nie ma warunków do lokalizacji farm wiatrowych. Wynika to przede 
wszystkim ze stosunkowo dużej gęstości zabudowy co, w świetle obwiązujących przepisów 
określających minimalne odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej36, 
praktycznie wyklucza możliwość lokalizacji farm wiatrowych w gminie. Drugim istotnym 
ograniczeniem są liczne przyrodnicze obiekty i obszary chronione.  
Poza farmami wiatrowymi energia wiatrowa wykorzystywana jest przeważnie na potrzeby 
własne dużych gospodarstw rolnych i zakładów przemysłowych, oraz na potrzeby ochrony 
środowiska, np. w oczyszczalni ścieków do napowietrzania ścieków, za pomocą małych 
turbin wiatrowych (MTW) o mocy między 10 kW i 60 kW.  Do lokalizacji tego typu turbin 
niewskazane są otwarte tereny na obszarach przyrodniczych objętych ochroną prawną oraz 
tereny o walorach krajobrazowych w zasięgu ciągów i punktów widokowych. W warunkach 
gminy Gogolin predysponowane do lokalizacji tego typu instalacji są przede wszystkim 
tereny dużych zakładów przemysłowych.       

W przypadku mikroinstalacji, terenami niewskazanymi do ich lokalizacji są tereny zabudowy 
mieszkaniowej a także tereny innej zabudowy położone w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej, a także tereny zabudowy o wysokich walorach krajobrazu kulturowego.  

Energia słoneczna 

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem możliwości wykorzystania energii 
słonecznej ze względu na położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, w której 
promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, szczególnie w okresie jesienno – 
zimowym.  
Gmina Gogolin, na tle gmin w południowej części województwa opolskiego, cechuje się 
średnim potencjałem energii słonecznej.  

Rysunek 2. Potencjał energii słonecznej na terenie Gminy Gogolin [GWh/rok]  

 
Źródło: Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Opolskim 

                                                                                                                                                                      
przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej 
cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa 
niż 50 kW. Przytoczone definicje nie obejmują instalacji służącej do wytwarzania energii z biogazu rolniczego.  
35 Patrz przypis 34 
36 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961) 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 87



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 88

Energię słoneczną wykorzystuje się przetwarzając ją  w energię:  
- cieplną – za pomocą kolektorów, 
- elektryczną – za pomocą ogniw fotowoltaicznych.  

Skala wykorzystania energii słonecznej może być bardzo różna i zależy od wielkości i ilości 
zastosowanych urządzeń. Mogą być to zarówno instalacje na potrzeby pojedynczych 
budynków jaki i elektrownie słoneczne.  
W przypadku mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną i cieplną z wykorzystaniem 
energii słonecznej, nie ma ograniczeń ich lokalizacji, z wyjątkiem wymogów ochrony 
zabytków (instalacje te nie powinny być montowane na obiektach o wysokich walorach 
zabytkowych).  

W celu ułatwienia rozwoju małych instalacji (zgodnie z kierunkami polityki państwa doty-
czącej rozwoju OZE), małe instalacje fotowoltaiczne o mocy do 100 kW można dopuścić na 
wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę, poza terenami z indywidualną zabudo-
wą o funkcji mieszkaniowej (dla tego typu zabudowy wystarczające są mikroinstalacje), 
natomiast małe instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW – na terenach 
działalności gospodarczej, przede wszystkim produkcyjnej. Przeciwwskazaniem dla lokali-
zacji ww. instalacji są walory architektoniczne i krajobrazowe istniejącej zabudowy, dlatego 
decyzje o ich dopuszczeniu w miejscowych planach powinny być poprzedzone stosownymi 
analizami, indywidualnie dla każdego terenu.    

Duże instalacje (elektrownie słoneczne) wymagają dużych powierzchniowo terenów dobrze 
nasłonecznionych. (W przypadku farm fotowoltanicznych na powierzchni 1 ha można 
wyprodukować do ok. 0,5 MW energii elektrycznej). Z tych względów za szczególnie 
korzystne na tego rodzaju obiekty uznaje się tereny niezagospodarowane i nieużytkowane, 
płaskie lub nachylone w kierunku południowym, pozbawione średniej oraz wysokiej 
roślinności. Z analizy obszaru gminy wynika, że występuje tylko jeden taki obszar                   
w wyrobisku poeksploatacyjnym w Choruli. W sytuacji niewielkiej ilości odpowiednich 
nieużytków, uznaje się uzasadnione dopuszczenie lokalizacji farm fotowoltaicznych na 
gruntach rolnych o bardzo niskiej wartości produkcyjnej, których w gminie występuje dość 
dużo. Precyzyjne wskazanie rozmieszczenia takich obiektów już na etapie określania polityki 
przestrzennej gminy (zgodnie z wymogiem art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu                        
i zagospodarowaniu przestrzennym), jeśli nie ma konkretnych wniosków, nie jest praktycznie 
możliwe, ze względu na potrzebę różnego rodzaju szczegółowych analiz i konsultacji             
z właścicielami gruntów. Możliwa jest jedynie ogólna analiza dająca podstawę do określenia 
obszarów predysponowanych do lokalizacji farm fotowoltaicznych. Na postawie takiej analizy 
ocenia się, że w gminie Gogolin predysponowane do lokalizacji farm fotowoltaicznych, ze 
względu na niską klasę gleb i ukształtowanie, są obszary w rejonie granicy Gogolina i Malni 
oraz w zachodniej części obrębów Zakrzów i Dąbrówka, przy czym te drugie leżą                  
w granicach obszaru Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny” i planowanego powiększenia 
tego parku, co wyklucza możliwość wykorzystania ich na ten cel.  

Energia geotermalna 
Ze względu na odmienną technologię i inne kierunki zastosowań w wykorzystaniu energii 
geotermalnej stosuje się podział na geotermię płytką (niskiej entalpii) – pompy ciepła oraz 
geotermię głęboką (wysokiej entalpii) – źródła geotermalne.  
Gmina Gogolin nie posiada zasobów energii geotermalnej. Istnieje natomiast możliwość 
wykorzystania geotermii płytkiej przez stosowanie pomp ciepła. Ciepło produkowane przez 
pompy może być w dużej części pobierane z ogólnie dostępnego środowiska cechującego 
się niewyczerpalnymi zasobami energii (np. grunt, cieki wodne, powietrze atmosferyczne), 
nie powodując przy tym jego degradacji. Instalowanie tych urządzeń nie wymaga 
specjalnych ustaleń w planach miejscowych.  
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Energia wodna 
Jak wynika z opracowania pt. „Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie 
Opolskim”, potencjał do wykorzystania energii z wód powierzchniowych w gminie Gogolin 
jest znikomy. 

Energia z biomasy i biogazu 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.) biomasa to stałe lub ciekłe substancje 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące                 
z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej oraz przemysłu 
przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają 
biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze. Biomasa wykorzystywana jest do 
produkcji biopaliw. Biogaz to gaz pozyskany z biomasy, w instalacjach przeróbki odpadów 
zwierzęcych lub roślinnych (biogaz rolniczy), oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów 
(biogaz wysypiskowy). W instalacjach tych, tj. biogazowniach, z powstałego w procesie 
fermentacji beztlenowej biogazu wytwarzana jest energia cieplna lub elektryczna.  
Biogaz rolniczy 
Gmina Gogolin ma nie ma wysokiego potencjału biomasy ze względu na brak intensywnej 
produkcji rolniczej, co przekłada się na stosunkowo niewysoki potencjał produkcji biogazu 
rolniczego. Niemniej jednak, wg szacunkowych wyliczeń, potencjał ten pozwala na produkcję 
41 201,83 GJ/rok energii cieplnej37, co daje podstawę do podjęcia działań mających na celu 
wykorzystanie potencjału energetycznego z biogazu poprzez m.in. budowę lokalnej 
biogazowni.  
Warto także umożliwić i propagować biogazownie rolnicze w większych gospodarstwach 
rolnych, ponieważ korzyści z ich funkcjonowania są podwójne – poza wytwarzaniem „zielonej 
energii” biogazownie umożliwiają bezpieczne i ekologicznie zagospodarowanie odpadów 
rolniczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, lokalizacje biogazowni o mocy 
przekraczającej 100 kV powinny być rozstrzygane na etapie określania polityki przestrzennej 
gminy (tj. na etapie sporządzania studium), lokalizacje mniejszych biogazowni powinny być 
rozstrzygane na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, przy czym należy pamiętać, że zbiorniki biogazu i komór fermentacyjnych      
o pojemności do 100 m3 mogą być lokalizowane na terenach wszystkich gospodarstw 
rolnych (przy zachowaniu wymaganych odległości określonych w warunkach technicznych), 
natomiast  zbiorniki biogazu i komory fermentacyjne o pojemności większej niż 100 m3 mogą 
być lokalizowane wyłącznie na działkach przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym. 
Obecnie na obszarze gminy nie działa żadna biogazownia. W 2011 roku wydana została 
decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na 
gaz rolniczy o mocy do 0,999 MW w Zakrzowie na działce nr 382/1. Inwestor, Polska Grupa 
Biogazowa  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uzyskał pozwolenie na budowę, ale do tej 
pory nie podjął inwestycji. 

Biogaz z oczyszczalni ścieków 
Z analizy przedstawionej w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029” wynika, że ze względu 
na niedużą przepustowość ścieków Oczyszczalni Ścieków w Choruli (1 250 m3/dobę),          
a także znikomy potencjał energetyczny biogazu z tej oczyszczalni ścieków, budowa 
biogazowni przy oczyszczalni byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. 

Biogaz wysypiskowy 
W związku z tym, że od lipca 2013 roku na składowisku komunalnym deponowane są 
jedynie takie odpady jak: gruz, popioły i balast posortowniczy, które nie nadają się do 

                                                      
37 Źródło: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Gogolin na lata 2014 – 2029”  
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wytwarzania biogazu, Gmina Gogolin w chwili obecnej nie ma możliwości produkcji biogazu 
wysypiskowego. 

4.6. Telekomunikacja  

Telekomunikacja to „nadawanie, odbiór lub transmisja informacji, niezależnie od ich 
rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków 
wykorzystujących energię elektromagnetyczną”38. 
W gminie funkcjonuje telefonia stacjonarna i komórkowa oraz internet. Aktualnie na obszarze 
gminy znajduje się 12 stacji bazowych telefonii komórkowej: po 4 w Gogolinie i Choruli,         
2 w Górażdżach i po jednej w Kamieniu Śląskim i Zakrzowie, które zapewniają 
nieograniczony dostęp do telefonii komórkowej. Z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Gogolinie 
utworzona została sieć hotspotów, dzięki której mieszkańcy gminy mogą korzystać                 
z bezprzewodowego i darmowego internetu, ponosząc jedynie koszty zakupu zestawu do 
odbioru bezprzewodowego. Sieć hotspot składa się z siedemnastu nadajników i umożliwia 
korzystanie z witryn, poczty i komunikatorów, nie gwarantując przy tym możliwości 
korzystania z innych usług internetowych oferowanych przez komercyjnych dostawców.  

4.7. Gospodarka odpadami 

a) Odpady komunalne 

W Gogolinie znajduje się gminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
które obsługuje „Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin” Sp. z o.o. 
Składowisko posiada dwie kwatery. Kwatera  nr  1 została zamknięta i zrekultywowana          
w kierunku rolnym w formie zadrzewienia śródpolnego. Kwatera nr 2 jest eksploatowana, 
jednak z uwagi na zmianę przepisów, od 1 lipca 2013 r. na składowisko nie są przyjmowane 
zmieszane odpady komunalne39. Dla kwatery numer 2 został opracowany projekt 
rekultywacji, w którym zaplanowano zagospodarowanie tego terenu w kierunku leśnym. Na 
terenie składowiska funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
Funkcjonowała także kompostowania, ale od maja 2016 roku zaprzestano przyjmowania na 
składowisko odpadów biodegradalnych. 
Składowisko posiada decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska tj. decyzję 
nr ŚR.7649-35/2002 Wojewody Opolskiego z dnia 23 października 2003 r., a także 
pozwolenie zintegrowane nr SR.III.HS_6610-1-10/07 wydane przez Wojewodę Opolskiego 
dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz pozostałych 
instalacji, nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego zlokalizowanych 
pod tym samym adresem, na warunkach określonych w tej decyzji. Termin obowiązywania 
decyzji ustalono do dnia 15 października 2017 r. W wyniku zmiany przepisów zostały 
usunięte z ww. decyzji terminy obowiązywania, a składowisko może funkcjonować 
do momentu osiągnięcia rzędnych terenu wskazanych w decyzji lub do osiągnięcia ilości 
(masy) przyjętych odpadów.  
Docelowo miejscem przekazywania wszystkich odpadów komunalnych z obszaru gminy 
będą instalacje Centrum Przetwarzania Odpadów w Opolu. W gminie pozostanie tylko punkt 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

                                                      
38 Wg polskiego prawa telekomunikacyjnego 
39 Odpady niesegregowane (mieszane) przekazywane są do instalacji przetwarzania odpadów Regionalnego 
Centrum Gospodarowania Odpadami w Opolu, należącego do „Remondis” Opole Sp. z o.o.      
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b) Odpady przemysłowe 

W związku z prowadzoną na obszarze gminy Gogolin działalnością górniczą powstają 
odpady przemysłowe, w tym również odpady wydobywcze.  
Odpady wydobywcze powstające w wyniku działalności Zakładu Wapienniczego „Lhoist” 
S.A. na terenie Kopalni Wapienia ,,Tarnów Opolski” to wyłącznie masy skalne powstające 
podczas prowadzenia przeróbki mechanicznej. Główny proces przeróbki wydobytej kopaliny 
odbywa się poza wyrobiskiem w Zakładzie Produkcyjnym „Tarnów Opolski”. Odpady 
wydobywcze gromadzone są na zwałowiskach wewnętrznych, a planowany sposób ich 
zagospodarowania to wykorzystywanie do wypełnianie własnego wyrobiska górniczego        
(w ramach rekultywacji). Program gospodarowania odpadami wydobywczymi powstającymi 
na terenie Kopalni Wapienia „Tarnów Opolski” został zatwierdzony decyzją nr DOŚ-
IV.7243.3.3.2011.DP Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 08.11.2011 r.  
Gospodarka odpadami dla Kopalni Wapienia „Górażdże” w zakresie wytwarzania, 
przetwarzania i zbierania odpadów uregulowana została decyzją nr DOŚ-
IV.7243.1.10.2014.AS Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 19.05.2014 r. (termin 
ważności do 18.05.2024 r.) zmieniona decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-
IV.7243.1.30.2014.AS z dnia 10.10.2014 r. 
Na terenie zakładu górniczego istnieje możliwość przetwarzania i składowania odpadów 
określonych w ww. decyzjach.  W ramach działalności przemysłowej Kopalni, zgodnie             
z wydaną decyzją, wytwarzane są również odpady niebezpieczne, które są tymczasowo 
magazynowane poza granicami zakładu górniczego (w wyznaczonych i odpowiednio 
przystosowanych do tego celu miejscach), a następnie przekazywane uprawnionym 
odbiorcom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. Ponadto 
decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-IV.7243.2.4.2014.AS z dnia 
18.08.2014 r. został zatwierdzony Program gospodarowania odpadami wydobywczymi 
powstającymi na terenie Kopalni Wapienia „Górażdże”.  

Wnioski do polityki przestrzennej 
Uwzględnić wymienione wyżej obiekty infrastruktury technicznej, 
istniejące i planowane. 
W zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej ustalić: 

 objęcie kanalizacją sanitarną wsi Obrowiec, Zakrzów, Dąbrówka, 
 rozbudowę sieci wod.-kan. na potrzeby terenów przeznaczonych pod 

zabudowę, 
 rozbudowę systemów kanalizacji deszczowej w strefach 

osadniczych. 
Uwzględnić strefy kontrolowane gazociągów oraz strefy ochronnych 
wzdłuż napowietrznych linii wysokich napięć. 
W zakresie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach 
energii: 

 wskazać obszary możliwej lokalizacji urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 
100kW, tj. obszary predysponowane do lokalizacji farm 
fotowoltaicznych, małych instalacji fotowoltaicznych o takiej 
mocy, oraz teren lokalizacji planowanej elektrociepłowni na gaz 
rolniczy w Zakrzowie; 

  ustalić zasady lokalizacji mikroinstalacji i małych instalacji 
o mocy poniżej 100 kW, w zakresie wynikającym z obowiązujących 
przepisów. 
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Przyjąć docelowe przeznaczenie terenu składowania odpadów zgodnie      
z przesądzonym, tj. leśnym, kierunkiem rekultywacji.   

5. Infrastruktura komunikacyjna 

5.1. Komunikacja samochodowa 

a)  Autostrada 

Przez obszar gminy przebiega odcinek autostrady A4 Zgorzelec – Medyka. Autostrada 
zlokalizowana jest w południowym rejonie gminy w obrębie miejscowości Odrowąż, Gogolin     
i Zakrzów. 
Na terenie miasta Gogolina znajduje się węzeł ze zjazdem na drogę 423 w granicach gminy 
Krapkowice. W ciągu autostrady, na terenie gminy zrealizowane zostały następujące 
budowle inżynierskie: 

1. wiadukt nad autostradą w ciągu drogi gminnej Maszyny – Strzebniów,                         
w miejscowości Strzebniów, 

2. wiadukt nad drogą powiatową Gogolin – Obrowiec w Gogolinie (wyremontowany 
stary obiekt), 

3. wiadukt nad autostradą w ciągu drogi powiatowej Dąbrówka – Borek                           
w miejscowości Zakrzów, 

4. wiadukt nad linią kolejową PKP Kędzierzyn-Koźle – Opole w Gogolinie 
(wyremontowany  stary obiekt), 

5. wiadukt nad ulicą Lompy w Gogolinie (wyremontowany stary obiekt), 
6. kładka pieszo-jezdna łącząca miejscowości Odrowąż i Malnia. 

b) Drogi wojewódzkie 

Przez obszar gminy przebiegają trzy drogi wojewódzkie: nr 423, 409 i 424.  
Droga Nr 423 – relacji Opole – Kędzierzyn-Koźle: klasa główna (G), nawierzchnia 
bitumiczna, typ śred. – ciężki. Przebiega przez miejscowości: Chorula, Malnia, Odrowąż, 
(Otmęt – Krapkowice), Obrowiec. W ciągu drogi planowane są dwie obwodnice terenów 
zabudowanych:  

 obwodnica miejscowości Chorula, Malnia, 
 obwodnica miejscowości Obrowiec. 

Planowane obwodnice, z punktu widzenia jakości życia mieszkańców są bardzo pożądane, 
ponieważ hałas komunikacyjny spowodowany ruchem na tej drodze w rejonach zwartej 
zabudowy wsi Chorula, Malnia i Obrowiec jest dla mieszkańców bardzo uciążliwy.  
Obwodnica miejscowości Chorula i Malnia jest obecnie budowana w oparciu o ustawę z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. Po jej wybudowaniu obecny odcinek drogi odciążony obwodnicą zmieni 
klasę i kategorię. Ze względu na funkcję i powiązania odcinek ten powinien mieć klasę:  
- Z (zbiorczą) – w części od Gogolina do Choruli, w miejscu włączenia drogi powiatowej nr 

1832 O, 
- L (lokalną) – w pozostałej części, do połączenia z drogą powiatową nr 1768 O.  
Przyszłą kategorię drogi, trudno obecnie określić.     

Droga Nr 409 – relacji Dębina – Strzelce Opolskie: klasa główna (G), nawierzchnia 
bitumiczna, typ ciężki. Przebiega przez miejscowości: Gogolin, Dąbrówka. 
W ciągu drogi planowany jest wiadukt w miejscu przecięcia z linią kolejowa nr 136 w centrum 
miasta Gogolina, co udrożni ruch na tej drodze (obecnie przejazd jest zamknięty ok. 8 godzin 
w ciągu doby).  
W granicach Gogolina droga biegnie przez centrum miasta, gdzie pełni jednocześnie funkcje: 
tranzytową, zbiorczą dla ulic układu miejskiego oraz dojazdową do przyległych 
nieruchomości. Dla poprawy warunków ruchu miejskiego oraz wyeliminowania uciążliwości 
drogi dla mieszkańców miasta, pożądana jest obwodnica północna miasta.   
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W przyszłości planowane jest przez zarządcę drogi powiązanie drogi 409 z drogą krajową 45 
nowym odcinkiem, zaczynającym od włączenia do drogi 409 po wschodniej stronie obszaru 
miejskiego w Gogolinie do rzeki Odry na zachód od wsi Obrowiec.  

Droga Nr 424 – Gogolin – Rogów Odrowąż (śluza na Odrze) klasy lokalnej (L), nawierzchnia 
bitumiczna.  

c) Drogi powiatowe 

Przez teren gminy przebiegają następujące drogi powiatowe: 

Tabela 24                                             Wykaz dróg powiatowych na obszarze Gminy Gogolin  
Nr 

drogi 
Nazwa drogi Długość 

drogi [km] 
W tym  

nawierzchni 
twardej [km] 

Średnia  
szerokość 
jezdni [m] 

1443 O DW 423 – Jasiona – Żyrowa- Zdzieszowice ok. 0,4* ok. 0,4* 5 
1454 O DW 409  – Zdzieszowice 1,65 1,65 5 
1768 O Kąty Opolski – DW 423 ok. 0,75* ok. 0,75 5 
1817 O Otmice – Kamień Śląski 2,65 2,65 5 
1826 O Gogolin – Obrowiec 0,75 0,75 5 
1828 O droga przez wieś Kamionek 2,25 2,25 5 
1829 O Kamień Śląski – Kosorowice 1,52 1,52 5 
1831 O Gogolin – Kamień Śląski 6,38 6,38 5 
1832 O Gogolin – Górażdże - Chorula 5,92 5,92 5 
 długość dróg powiatowych miejskich 8,00   

* w granicach gminy Gogolin 

Zarówno sieć dróg powiatowych, jak ich jakość techniczna są ogólnie zadowalające, choć 
generalnie nie są one zgodne z parametrami odpowiadającymi ich klasom technicznym         
w zakresie szerokości pasów drogowych. Pożądana jest poprawa stanu nawierzchni na 
niektórych odcinkach oraz niewielka korekta przebiegu drogi Kamień Śląski – Kosorowice    
(nr 1829 O) przy włączeniu do drogi Gogolin - Kamień Śląski (nr 1831 O) w celu poprawy 
warunków komunikacyjnych. Pożądaną inwestycją w zakresie dróg powiatowych jest też 
budowa nowego odcinka drogi nr 1832 O w obrębie miejscowości Górażdże, w celu 
wyprowadzenia ruchu samochodowego związanego z funkcjonowaniem Zakładów 
Wapienniczych Lhoist S.A. z centrum tej miejscowości.  
W ramach planowanych inwestycji drogowych w ciągach dróg wojewódzkich skorygowane 
zostaną fragmenty drogi powiatowej nr 1832 O: 
- przy planowanym wiadukcie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w Gogolinie niewielki 

odcinek drogi zostanie włączony do drogi 409, 
- w Choruli, w rejonie cementowni Górażdże” droga na krótkim odcinku zmieni trasę oraz 

zostanie włączona do planowanej obwodnicy w ciągu drogi nr 423 przez skrzyżowanie 
typu rondo.   

Obecnie budowany jest w Gogolinie odcinek drogi łączący drogę wojewódzką nr 423 z drogą 
powiatową do Kamienia Śląskiego (nr 1831 O), ze skrzyżowaniem na przecięciu                     
z planowaną obwodnicą w ciągu drogi nr 423. Droga powstaje na terenie byłej linii kolejowej 
do Prudnika. Ponieważ budowany odcinek będzie przedłużeniem drogi powiatowej                
nr 1831 O, docelowo powinna to być droga powiatowa klasy Z (zbiorczej).   

d) Drogi gminne 

Uzupełnieniem ponadlokalnego układu drogowego są drogi gminne. Łączna długość dróg 
gminnych wynosi 60,246 km, z czego 37,715 km posiada nawierzchnię bitumiczną, 4,036 km 
nawierzchnię betonową, 6,139 nawierzchnię tłuczniową i 12,374 km nawierzchnię gruntową. 
Stan dróg gminnych na terenach zabudowanych, tj. ulic, jest bardzo dobry.   
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Tabela 25                                                   Wykaz dróg gminnych na obszarze Gminy Gogolin  
L.p. Nr drogi Nazwa drogi – lokalizacja Długość drogi 

ogółem w tym z trwałą nawierzchnią 
1 106101 O Obrowiec – ul. Jacka i Agatki  326 326 
2 106102 O Obrowiec – ul. Cmentarna 2235 520 
3 106103 O Obrowiec – ul. Wiejska 881 482 
4 106104 O Obrowiec – ul. Łąkowa 1880 450 
5 106105 O Zakrzów – ul. Stawowa 408 408 
6 106106 O Zakrzów – ul. Leśna 1110 1110 
7 106107 O Odrowąż – ul. Prosta 491 491 
8 106108 O Chorula – ul. Nowa 937 937 
9 106109 O Chorula – ul. 1 Maja 466 466 

10 106110 O Chorula – ul. Wolności 750 750 
11 106111 O Górażdże – ul. Kamienna 630 630 
12 106112 O Górażdże – ul. Kolejowa 365 365 
13 106113 O Górażdże – ul. Wiejska 544 544 
14 106114 O Kamień Śl. – ul. Powstańców Śl. 340 340 
15 106115 O Kamień Śl. – ul. Ligonia 1226 851 
16 106116 O Kamień Śl. – ul. Klasztorna 1253 853 
17 106117 O Kamień Śl. – ul. Wapienna 6 1205 231 
18 106118 O Kamień Śl. – ul. Czesława 1131 431 
19 106119 O Kamień Śl. – ul. Miedziana 6 2275 0 
20 106120 O Malnia - ul. Polna 732 732 
21 106121 O Malnia - ul. Odrzańska 379 379 
22 106122 O Malnia - ul. Leśna – Górażdże 5 2768 663 
23 106123 O Kamionek – ul. Polna 480 480 
24 106124 O Droga Kamionek – Dąbrówka 4123 487 
25 106125 O Gogolin – ul. Szpitalna 1289 1289 
26 106126 O Gogolin – ul. Chrobrego 149 149 
24 106127 O Gogolin – ul. Kasztanowa 1229 1229 
24 106128 O Gogolin – ul. Ks. Schulza 181 181 
29 106129 O Gogolin – ul. Krótka 780 780 
30 106130 O Gogolin – ul. Kolejowa 640 640 
31 106131 O Gogolin – ul. Kościelna 1404 1302 
32 106132 O Gogolin – ul. Lompy 1066 1066 
33 106133 O Gogolin – ul. Wierzbowa 1064 481 
34 106134 O Gogolin – ul. Plebiscytowa oraz 

droga na dz. Nr 738 i 741 
1780 1134 

35 106135 O Gogolin – ul. Powstańców Śl. 1281 890 
36 106136 O Gogolin Plac Dworcowy 160 160 
37 106137 O Gogolin – ul. Szkolna 658 658 
38 106138 O Gogolin – ul. Sportowa 836 836 
39 106139 O Gogolin – ul. Strzebniów 472 398 
40 106140 O Gogolin – ul. Wojska Polskiego 858 858 
41 106141 O Gogolin – ul. Wyzwolenia 982 982 
42 106142 O Gogolin – ul. Górna 771 771 
43 106143 O Gogolin – ul. Leśna 295 295 
44 106144 O Gogolin – ul. Marzanny 1513 1513 
45 106145 O Gogolin – ul. Nowa 864 864 
46 106146 O Gogolin – ul. Łąkowa 325 325 
47 106147 O Gogolin – ul. Rybacka 1552 775 
48 106148 O Gogolin – ul. Torowa 346 346 
49 106149 O Gogolin – ul. Wygoda 2592 2592 
50 106150 O Gogolin – ul. Zielona 460 242 
51 106151 O Gogolin – ul. Konopnickiej 520 520 
52 106152 O Chorula Plac Wiejski 307 307 
53 106153 O Kamień Śl. – ul. Mickiewicza 1210 1210 
54 106154 O Kamień Śl. – ul. Bronisławy 211 211 
55 106155 O Malnia – ul. Kopernika 214 214 
56 106156 O Dąbrówka – ul. Leśna 772 772 
57 106157 O Odrowąż – ul. Wiejska 1395 1395 
58 106158 O Obrowiec – ul. Odrzańska 1158 635 
59 106159 O Kamionek – droga przez wieś 2380 2380 
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60 106160 O Zakrzów – ul. Kolonia 1575 425 
 Razem  60264 41751 

Najważniejsze, z punktu widzenia powiązań lokalnych, są drogi:  
 nr 106122 relacji Malnia – Górażdże, z nawierzchnią gruntową na długości 663 przy 

długości całkowitej 2768 m,  
 nr 106124 Kamionek – Dąbrówka, z nawierzchnią gruntową na długości 487 m przy 

długości całkowitej 4134 m, 
 nr 106119 Dąbrówka – Kamień Śląski – Miedziana (w gminie Tarnów Opolski),                  

z nawierzchnią gruntową na całej długości. 
Najkorzystniejsze powiązanie drogowe wsi Malnia i Odrowąż zapewniają: niedawno 
wybudowana droga dojazdowa od drogi wojewódzkiej nr 423 do drogi gminnej nr 106120         
i odcinek tej drogi gminnej, które łączą się z drogą gminną w Odrowążu (nr 106157) przez 
kładkę pieszo-jezdną nad autostradą.  

Duże znaczenie dla jakości życia mają drogi gminne pełniące funkcję ulic, tj. drogi                 
w granicach terenów zabudowanych. Ogólnie stan ulic w gminie jest bardzo dobry, 
przeważająca część ma trwałe nawierzchnie oraz chodniki, tam gdzie jest to możliwe ze 
względu na szerokość pasa drogowego. Miejscami mankamentem są bardzo wąskie 
chodniki, dlatego ulice o małej szerokości, których nie można poszerzyć ze względu na 
istniejącą zabudowę, powinny być budowane jako ciągi pieszo-jezdne z uprzywilejowanym 
ruchem pieszym.  

W ramach rozwoju dróg gminnych należy uwzględnić budowę nowych dróg do obsługi 
terenów przeznaczonych pod zabudowę.   

Drogi rowerowe 

Na obszarze gminy jest obecnie jedna droga rowerowa w Gogolinie, która biegnie od 
skrzyżowania dróg 409 i 423, wzdłuż drogi wojewódzkiej 409, do centrum przesiadkowego 
(przy stacji kolejowej i dworcu autobusowym). Na prawie całej długości (ok. 2,5 km) 
oddzielona jest od drogi wojewódzkiej pasem zieleni. Planowane jest utworzenie drogi 
rowerowej, łączącej Gogolin-Karłubiec z Otmętem (trasa miałaby przebiegać po dawnej linii 
kolejowej relacji Gogolin – Prudnik).  

Z uwagi na duży ruch rowerowy pomiędzy miejscowościami gminy (komunikacja rowerowa 
leży w tradycji śląskiej) pożądana jest realizacja dróg rowerowych w ciągu dróg 
podstawowego układu komunikacyjnego gminy łączących poszczególne miejscowości,              
w tym przede wszystkim: 
 w ciągu obecnej trasy drogi Nr 423 od miejscowości Chorula do włączenia drogi Nr 424, 
 w ciągu drogi Nr 424 od wsi Odrowąż do miasta Gogolina, 
 w ciągu drogi Nr 409 od miejscowości Krapkowice do wsi Dąbrówka, 
 w ciągu drogi Nr 423, w granicach terenów zabudowanych wsi Obrowiec, 
 w ciągu drogi powiatowej Nr 1 826 O Obrowiec – Gogolin, 
 pomiędzy Kamionkiem i Kamieniem Śląskim. 
Na pozostałych drogach łączących miejscowości gminy ruch jest mniejszy i rowerzyści            
w miarę bezpiecznie mogą korzystać z jezdni. 

Lepiej rozwija się w gminie sieć turystycznych tras rowerowych. W ramach projektu „Aktywni 
razem – wspólna pasja mieszkańców naszych regionów” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz ze środków unijnych w ramach 
programu „Przekraczamy Granice”, w granicach gminy Gogolin powstały nowe odcinki           
3 oznakowanych tras rowerowych: 

Trasa nr 9 ma docelowo biec wzdłuż Odry z Wrocławia przez Opole, Górę św. Anny, 
Kędzierzyn-Koźle i Racibórz do Olzy. Zrealizowano odcinki granica gminy Gogolin – Siedlec 
– Sprzęcice – Ligota Dolna oraz Wysoka, las – Góra Św. Anny. Odcinek granica gminy 
Tarnów Opolski – Kamień Śląski – granica gminy Izbicko pozwoliła połączyć dotychczasowe 
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fragmenty trasy w ciąg prowadzący z Opola do Raszowej. Trasa prowadzi początkowo 
asfaltową drogą Kosorowice – Kamień Śląski, a następnie bocznymi drogami do centrum 
Kamienia Śląskiego i dalej obok lotniska leśną drogą w stronę Siedlec w gminie Izbicko. 

Trasa nr 16 ma docelowo biec z Gliwic przez Ujazd, Górę Św. Anny, Krapkowice do 
Nysy. Obecnie jest prawidłowo oznakowana na odcinkach Rudziniec – Ujazd – Czarnocin, 
Krowi Jar – Żyrowa – Jasiona – Kolonia Zakrzów oraz Otmęt – Krapkowice – Nowy Bud. 
Częściowe oznakowanie było wykonane na odcinkach Gliwice-Łabędy – Rudziniec, 
Czarnocin – Poręba oraz w granicach Gminy Zdzieszowice. W trakcie realizacji są odcinki 
Gliwice-Łabędy – Rudziniec oraz Czarnocin – Poręba – Góra Św. Anny – Krowi Jar. 
Zrealizowany obecnie odcinek granica Gminy Zdzieszowice – Wygoda – Bagno – granica 
gminy Krapkowice pozwolił połączyć dotychczasowe fragmenty trasy w ciąg prowadzący 
z Gliwic do Nowego Budu (Gmina Strzeleczki) za Krapkowicami. Trasa prowadzi bocznymi 
drogami o nawierzchni asfaltowej lub żwirowej.  

Trasa nr 52 „Szlakiem sanktuariów” prowadzi z Góry Św. Anny (sanktuarium św. Anny) 
przez Kamień Śląski (sanktuarium św. Jacka) i Olesno (sanktuarium św. Anny) do Wielunia. 
Obecnie istnieją odcinki w gminach Zdzieszowice, Izbicko, Strzelce Opolskie, Kolonowskie      
i Dobrodzień, a także na terenie gminy wiejskiej Olesno. Zrealizowany obecnie odcinek 
granica Gminy Zdzieszowice – Wygoda – Bagno – Gogolin – Kamionek – Kamień Śląski – 
Kamień Śląski PKP pozwolił ukończyć projektowanie fragmentu trasy aż do Olesna. Trasa 
biegnie początkowo wraz z trasą nr 16 do Bagna, a następnie bocznymi ulicami Gogolina,      
z możliwością dojazdu do stacji kolejowej PKP. Dalej trasa biegnie na przemian żwirowymi      
i asfaltowymi drogami. Za Gogolinem mija nieczynny kamieniołom kamienia wapiennego.        
Z Kamionka do Kamienia Śląskiego prowadzi ciągiem pieszo-rowerowym obok lotniska.  
Z Kamienia Śląskiego biegnie drogą asfaltową w stronę Izbicka, po czym skręca na leśną 
drogę w kierunku stacji kolejowej Kamień Śląski do granicy Gminy Izbicko. 
Powyższe trasy mają łączną długość ok. 29 km. 

f)   Zaplecze motoryzacji 

Na obszarze gminy nie ma przydrożnych stacji paliw. Są trzy stacje zakładowe: 
 we wsi Górażdże, na terenie Zakładu Transportu Samochodowego, 
 we wsi Chorula, na terenie firm: Górażdże Cement S.A oraz MAGNUM. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina przewidziane 
zostały tereny pod lokalizacje stacji paliw wraz z obiektami obsługi podróżnych przy obu 
drogach wojewódzkich (nr 409 i 429). Nowe stacje powinny być zaprojektowane z 
zastosowaniem zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem wód podziemnych.  

5.2. Komunikacja kolejowa  

Przez obszar gminy przebiegają dwie linie magistralne kolejowe: nr 132 i 136. 
Linia kolejowa nr 132 relacji Bytom – Wrocław jest dwutorowa, zelektryfikowana, 
dostosowana do prędkości 120 km/h dla pociągów osobowych. Przebiega skrajnie               
w stosunku do obszaru gminy; najbliższy przystanek znajduje się niedaleko Kamienia 
Śląskiego, w miejscowości Otmice (gmina Izbicko).  
Linia kolejowa nr 136 relacji Kędzierzyn-Koźle – Opole Groszowice jest dwutorowa, 
zelektryfikowana. Biegnie przez Gogolin i Górażdże, gdzie znajdują się stacje kolejowe. Linia 
leży w ciągu linii kolejowej E 30 – należącej III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego 
łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. Polski odcinek tej linii o długości 677 km łączy 
najważniejsze centra i regiony ekonomiczne południowej Polski: województwo dolnośląskie, 
województwo opolskie, województwo śląskie, województwo małopolskie i województwo 
podkarpackie. Docelowo trasa ma spełniać parametry głównych międzynarodowych linii 
kolejowych (objęte umowami AGC) i głównych międzynarodowych linii kolejowych transportu 
kombinowanego (AGTC), czyli zapewnić prędkości do 160 km/h dla pociągów pasażerskich    
i 120 km/h dla pociągów towarowych, a także dopuszczalny nacisk do 221 kN na oś. 
Modernizacja linii E 30 realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA etapami od 
2000 roku.  W gminie Gogolin linia będzie modernizowana.  
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Od linii kolejowej nr 136 w granicach miasta Gogolina wyprowadzony był łącznik do 
Prudnika. Obecnie ten odcinek linii jest nieczynny i likwidowany. Grunty pod liną przejęła 
gmina i samorząd województwa; na jej fragmencie budowana jest droga samochodowa.  

5.3. Komunikacja wodna  

Przez teren gminy przepływa rzeka Odra – najważniejsza droga wodna w kraju. Planowane 
jest przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów IV klasy żeglugowej. We wsi 
Chorula znajduje się port rzeczny wybudowany przez Cementownię w Choruli dla transportu 
cementu. Obecnie port nie jest użytkowany. Teren stanowi własność Skarbu Państwa            
w użytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego.    

5.4. Komunikacja lotnicza  

Na obszarze gminy, w rejonie wsi Kamień Śląski na terenie byłego lotniska wojskowego, 
znajduje się lądowisko samolotowe40 wpisane w 2013 r. do ewidencji lądowisk cywilnych41 
pod numerem 185, z pasem startowym dla samolotów długości 2300 m. Teren lądowiska jest 
własnością prywatną. Na stałe funkcjonuje na nim wybudowany w 2016 r. samochodowy tor 
wyścigowy wraz z zapleczem. Pozostała część terenu byłego lotniska to grunt rolny – użytek 
zielony. Cały ten teren znajduje się w granicach Obszaru Natura 2000 „Kamień Śląski”. 

5.5. Transport publiczny  

W gminie Gogolin nie ma zorganizowanego lokalnego (gminnego) transportu publicznego, 
bowiem transport taki w warunkach gmin miejsko-wiejskich (i wiejskich) jest ekonomicznie 
nieuzasadniony.  
Mieszkańcy gminy korzystają z publicznego transportu kolejowego i autobusowego                 
o zasięgu ponadlokalnym (organizowanym przez jednostki zewnętrzne).  
Transport kolejowy zapewnia bezpośrednie powiązania zewnętrzne z większymi ośrodkami 
miejskimi:  Opole i Kędzierzyn – Koźle przez dwie stacje kolejowe: w Gogolinie                         
i w Górażdżach, oraz z Wrocławiem i Bytomiem przez stację kolejową położoną koło 
Kamienia Śląskiego (w miejscowości Otmice, gmina Izbicko).   
Transport autobusowy zapewnia powiązania pomiędzy miejscowościami w gminie                    
i powiązania zewnętrzne, najczęściej z miastami, z którymi gmina nie ma bezpośrednich 
połączeń kolejowych, tj. z Krapkowicami, Strzelcami Opolskimi i Prudnikiem. 
Na obszarze gminy Gogolin są zlokalizowane 22 przystanki autobusowe: 

Tabela 26                             Wykaz przystanków autobusowych na obszarze Gminy Gogolin  

L.p. Miejscowość 
Nazwa  

przystanku lub dworca 

Infrastruktura przystanku lub dworca (zatoka, 
wiata znak drogowy D-15, liczba stanowisk, 

informacja, kasy biletowe, poczekalnia) 

1. Gogolin 
ul. Krapkowicka I – PSP nr 3 
przystanek dwustronny 

zatoki, 2 wiaty, znak drogowy D-15 

2. Gogolin 
ul. Krapkowicka II- skrzyżowanie z 
ul. Zieloną  
przystanek dwustronny 

zatoka, wiata, znak drogowy D-15 

3. Gogolin 
Dworzec autobusowy na terenie 
Centrum Przesiadkowego,  
Plac Dworcowy 2 

poczekalnia, WC, znak drogowy D-15,  
3 stanowiska, plac manewrowy 

4. Gogolin 
ul. Strzelecka  
przystanek dwustronny 

znak drogowy D-15 

                                                      
40 Lądowiskiem, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1183 
ze zm.) jest to obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni, który może być w całości lub w części 
wykorzystywany do startów i lądowań naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych. 
41 Ewidencja lądowisk prowadzona jest przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 93 ust. 2 
ustawy Prawo lotnicze oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
ewidencji lądowisk (Dz.U.2013, poz.795). 
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5. Gogolin 
Zakrzowskie Maszyny  
przystanek dwustronny 

zatoki, 2 wiaty, znak drogowy D-15 

6. Gogolin 
ul.  Obrowiecka  
- skrzyżowanie z ul. Wygoda 

wiata, znak drogowy D-15 

7. Dąbrówka 
skrzyżowanie DW nr 409  
z ul. Szkolną  
przystanek dwustronny 

zatoki, 2 wiaty, znak drogowy D-15 

8. Zakrzów  
skrzyżowanie DW nr 409            
z ul. Leśną  
przystanek dwustronny 

zatoki, 2 wiaty, znak drogowy D-15 

9. Zakrzów  ul. Mickiewicza PSP zatoka, wiata, znak drogowy D-15 

10. Obrowiec 
ul. Krapkowicka – Kościół  
przystanek dwustronny 

zatoka, wiata, znak drogowy D-15 

11. Obrowiec 
ul. Krapkowicka - skrzyżowanie  
z ul. Stawową  
przystanek dwustronny 

znak drogowy D-15 

12. Odrowąż ul. Wiejska 35a wiata, znak drogowy D-15 

13. Odrowąż ul. Wiejska 55 wiata, znak drogowy D-15 

14. Malnia 
ul. Gogolińska  
przystanek dwustronny 

zatoki, znak drogowy D-15 

15. Malnia  
ul. Opolska - skrzyżowanie              
z ul. Podgórną  
przystanek dwustronny 

wiata, znak drogowy D-15 

16. Chorula 
ul. Opolska - skrzyżowanie           
z ul. Kościelną  
przystanek dwustronny 

zatoka, 2 wiaty, znak drogowy D-15 

17. Kamionek 
ul. Gogolińska - skrzyżowanie  
z ul. Polną 

wiata, znak drogowy D-15 

18. Kamionek ul. Szkolna wiata, znak drogowy D-15 

19. Kamień Śląski Plac Myśliwca wiata, znak drogowy D-15 

20. Kamień Śląski ul. Gogolińska   znak drogowy D-15 

21. Kamień Śląski ul. Mickiewicza  znak drogowy D-15 

22. Górażdże ul. Główna wiata, znak drogowy D-15 

Pomimo dość gęstej sieci przystanków autobusowych, główną rolę w gminie odgrywa 
indywidualny transport samochodowy.  
Dla poprawienia warunków funkcjonowania transportu publicznego, i – tym samym – 
zachęcenia mieszkańców do korzystania z niego, Gmina wybudowała w Gogolinie centrum 
przesiadkowe. Głównym obiektem centrum jest budynek stacji kolejowej, przekazany na 
własność Gminie Gogolin, który wraz z otoczeniem został gruntownie przebudowany, dzięki 
czemu powstał nowoczesny kompleks publicznych obiektów obsługi transportu. Budynek 
obsługuje zarówno stację kolejową jak i dworzec autobusowy. Przy budynku wybudowana 
została wiata na jednoślady oraz parking.   

Wnioski do polityki przestrzennej 

Uwzględnić wymienione wyżej obiekty infrastruktury drogowej, 
istniejące i planowane. 
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Uwzględnić korekty tras dróg powiatowych: Kamień Śląski – 
Kosorowice, Gogolin – Górażdże – Chorula.   
W ramach rozwoju dróg powiatowych i gminnych przyjąć:  

 modernizację trwałych nawierzchni na drogach powiatowych, 
 budowę trwałych nawierzchni na drogach z nawierzchnią gruntową    

i tłuczniową, 
 budowę chodników na terenach zabudowanych w miejscach, gdzie ich 

brak, 
 budowę ulic na terenach przeznaczonych pod zabudowę, w tym 

ciągów pieszo-jezdnych w pasach ulic o szerokości mniejszej niż 
8 m, 

 budowę dróg dojazdowych do planowanych terenów inwestycyjnych. 
Przyjąć postulatywnie wydzielenie lub budowę dróg rowerowych          
w pasach wyżej wymienionych dróg powiatowych. 
Utrzymać przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gogolina lokalizacje stacji paliw.  

7. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

Do studium Zarząd Województwa Opolskiego zgłosił następujące zadania wynikające             
z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego i opracowywanej jego 
aktualizacji.  

Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych wynikające z Planu zagospodarowania 

województwa opolskiego i opracowywanej jego 
aktualizacji 

 
Sposób ujęcia w studium zgłoszonego 

zadania  

Rozbudowa autostrady A-4 o trzeci pas ruchu w zależności od 
rosnącego natężenia ruchu 

Ustalenia studium nie ograniczają takiej 
możliwości 

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 409 relacji Dębina – 
Strzelce Opolskie do parametrów klasy G, wraz z postulowaną 
budową obejścia miejscowości Gogolin, z potencjalną budową 
wiaduktu na skrzyżowaniu z linią kolejową E-30 w Gogolinie 

Uwzględnione 

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 423 relacji Opole – 
Kędzierzyn Koźle do parametrów klasy G wraz z budową 
obejść Choruli, Malni i Obrowca 

Uwzględnione 

Utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 424  relacji Rogów Opolski 
Gogolin 

Uwzględnione 

Utrzymanie magistralnej linii kolejowej nr 132 relacji Wrocław – 
Bytom 

Uwzględnione 

Modernizacja magistralnej linii kolejowej nr 136 Kędzierzyn-
Koźle – Opole Groszowice. Dodatkowo postulowana jest 
odbudowa łącznika relacji Gogolin – Krapkowice, w celu 
stworzenia w przyszłości połączenia Opole - Krapkowice 

Uwzględnione w części dot. modernizacji linii 
kolejowej nr 136. Postulowana odbudowa 
łącznika relacji Gogolin – Krapkowice nie jest 
możliwa, ponieważ na odcinku tej trasy           
w Gogolinie wybudowana została droga.  

Utrzymanie funkcji lotniczych na lądowisku stałym w Kamieniu 
Śląskim 

Uwzględnione – utrzymano istniejące 
lądowisko 

Przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów IV 
klasy żeglugowej.  

Zadanie poza kompetencjami gminy                 
i zakresem ustaleń studium (podano 
informacyjnie w uwarunkowaniach).   

Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej wyso-
kiego napięcia 220 kV relacji Groszowice-Kędzierzyn na linię 
400 kV, względnie na linie wielonapięciowe i wielotorowe  

Ustalenia studium nie ograniczają takiej 
możliwości 

Utrzymanie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia 110kV relacji Groszowice - Zdzieszowice 

Uwzględnione 

Utrzymanie stacji GPZ: Chorula, Górażdże, Gogolin Uwzględnione 
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Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 relacji 
Zdzieszowice - Wrocław   

Uwzględnione 

Utrzymanie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszo-
wice – Wrocław wraz z odgałęzieniem do SRP Gogolin 

Uwzględnione 

Budowa systemowej SRP Obrowiec Uwzględnione 

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Obrowiec – 
Racibórz na odcinku Obrowiec – rz. Odra 

Uwzględnione 

Ochrona i wzmocnienie węzłowych obszarów przyrodniczo-
krajobrazowych: 
- Park Krajobrazowy Góra Św. Anny z otuliną, planowany do 
powiększenia w kierunku północno-zachodnim 
- SOO Natura 2000 „Kamień Śląski” 
- rezerwat przyrody „Kamień Śląski” 
- projektowany rezerwat przyrody „Góra Szpica” 
- korytarz ekologiczny dolinny o randze międzynarodowej na 
rzece Odrze 
- postulowany ogród botaniczny Gogolin 

Uwzględnione  

 

Uwzględnienie złóż: 
- wapieni i margli dla przemysłu cementowego i wapienniczego: 
Chorula, Górażdże, Tarnów Opolski, Tarnów Opolski Wschód 
- piasków ze żwirem: Krępna, Gogolin, Obrowiec.  

Uwzględnione wszystkie udokumentowane 
na obszarze gminy złoża, tj. Chorula, 
Górażdże, Tarnów Opolski, Tarnów Opolski 
Wschód, Krępna. Nie uwzględniono złoża 
Gogolin, bo zostało anulowane oraz złoża 
Obrowiec, bo nie figuruje w centralnej bazie 
danych Państwowego Instytutu Geologiczne-
go.  

Utworzenie pomnika historii Kamień Śląski - propozycja  Zadanie poza kompetencjami gminy i zakre-
sem ustaleń studium (podano informacyjnie 
w uwarunkowaniach).   

Ochrona historycznego układu ruralistycznego miejscowości 
Kamień Śląski 

Uwzględnione 

Ochrona przed zabudową obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią rzeki Odry  

Uwzględnione zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo wodne   

Modernizacja polderu „Obrowiec” na rzece Odrze Uwzględnione 

Budowa nowych i modernizacja istniejących wałów przeciw-
powodziowych rzeki Odry, w tym: przebudowa wału prawo-
stronnego na odcinku Chorula – Kąty Opolskie, modernizacja 
wałów na dł. 4,5 km, budowa nowych wałów o dł. 4,9 km, 
wykonanie budowli wlotowej i wylotowej (śluz) do polderu    

Uwzględnione istniejące wały oraz możliwość 
budowy nowych  

Przekształcenie istniejącej przeładowni przemysłowej w Choruli 
na port gminny ze składowiskami i magazynami 

Przeładowni przemysłowej na terenie byłego 
portu już nie ma. W studium uwzględniono 
możliwość reaktywacji portu.  

Ochrona zasobów wodnych, w tym: zbiorników wód 
podziemnych wymagających ochrony GZWP 333, 335 i  336 

Uwzględnione pośrednio, tj. w ustaleniach 
określających zmiany w zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie określono bezpośrednich 
zasad ochrony, ponieważ nie leży to w kom-
petencji gminy (zbiorniki nie mają ustano-
wionych obszarów ochronnych, co dawałoby 
gminie podstawę prawną do ograniczeń         
w użytkowaniu i zagospodarowywaniu tere-
nów w ich granicach). W granicach gminy nie 
ma zbiornika nr 336. 

Poza budową: wiaduktu na skrzyżowaniu z drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową E-30    
w Gogolinie, obejść Choruli, Malni i Obrowca w ciągu drogi wojewódzkiej 423, gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN 1000 relacji Zdzieszowice – Wrocław, inwestycje celu publicznego 
ujęte w ww. zadaniach nie zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, 
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zgodnie z ich właściwością, ani w programach zawierających zadania rządowe służące 
realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o których mowa w art. 48 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Wnioski do polityki przestrzennej: 

Zgłoszone zadania służące realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych, wynikające z Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa opolskiego i opracowywanej jego aktualizacji, należy 
uwzględnić zgodnie z wyżej przedstawionym sposobem ich ujęcia         
w studium.  

8. Predyspozycje rozwoju (szanse, bariery, zagrożenia)  

Gmina Gogolin ma bardzo korzystne warunki rozwoju: 

Najważniejsze atuty gminy stwarzające szansę rozwoju to: 
 bogate złoża surowców węglanowych, 
 przemysł cementowo-wapienniczy i jego potencjał produkcyjny, 
 położenie przy ważnych trasach komunikacyjnych (autostrada A4, dwie drogi 

wojewódzkie, dwie magistralne linie kolejowe), 
 wysokie dochody budżetu gminy. 

Dodatkowe atuty to: 
 możliwości transportowe lotnicze (lądowisko cywilne w Kamieniu Śląskim) i wodne 

(port rzeczny w Choruli), 
 duże kompleksy leśne, 
 walory przyrodnicze i kulturowe. 

Bariery i zagrożenia ograniczające rozwój gminy to: 
 położenie w pobliżu dużych, konkurencyjnych ośrodków miejskich: Krapkowic, 

Opola, Kędzierzyna-Koźla, 
 niekorzystne warunki dla produkcji rolnej, 
 położenie całej gminy na nieizolowanym zbiorniku użytkowym wód podziemnych 

GZWP - 333, wymagającym wysokiej ochrony, 
 wysoki stopień degradacji środowiska (powierzchnia ziemi, powietrze i hałas), 
 zagrożenie powodziowe w dolinie Odry. 

9. Prawne zasady planowania przestrzennego  

Zgodnie z art. 9 ust. 2  ustawy opizp w studium obowiązkowo uwzględnia się zasady 
określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Aktualnym takim 
dokumentem jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta 
uchwałą Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. (M.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). 
W dokumencie tym określone zostały następujące zasady polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju42: 

Zasada generalna:  
 ustrojowa zasada zrównoważonego rozwoju – oznacza taki rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności oraz obywateli 
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

 
 
                                                      
42 KPZK 2030, rozdział 4.1. Zasady polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, str. 67, 68. 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 101



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 102

Zasady planowania publicznego: 
 zasada racjonalności ekonomicznej – oznacza, że w ramach polityki przestrzennej 

uwzględniana jest ocena korzyści społecznych, gospodarczych i przestrzennych               
w długim okresie; 

 zasada preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów pod 
zabudowę – oznacza intensyfikację procesów urbanizacyjnych na obszarach już 
zagospodarowanych, tak aby minimalizować ekspansję zabudowy na nowe tereny.         
W praktyce zasada ta przeciwdziała rozpraszaniu zadań inwestycyjnych, przyczynia się 
do efektywnego wykorzystania przestrzeni zurbanizowanej, chroniąc jednocześnie 
przestrzeń wewnątrz miast przed dewastowaniem (zasada odnosi się do recyklingu 
przestrzeni, użytkowania zasobu); 

 zasada przezorności ekologicznej – oznacza, że rozwiązywanie pojawiających się 
problemów powinno następować we właściwym czasie, tj. odpowiednie działania 
powinny być podejmowane już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione przypuszczenie, że 
problem wymaga rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne tego naukowe 
potwierdzenie;  

 zasada kompensacji ekologicznej – polega na takim zarządzaniu przestrzenią, 
planowaniu i realizacji działań polityki rozwojowej, w tym przestrzennej, aby zachować 
równowagę przyrodniczą i wyrównywać szkody w środowisku wynikające z rozwoju 
przestrzennego, wzrostu poziomu urbanizacji i inwestycji niezbędnych ze względów 
społeczno-gospodarczych, a pozbawionych alternatywy neutralnej przyrodniczo. 

W ustawie opizp dwie pierwsze zasady zostały skonkretyzowane w art. 1 ust. 4 następująco:  
W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, 
efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni 
następuje poprzez: 
1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego; 
2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom 
maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka 
transportu; 
3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych          
i rowerzystów; 
4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy: 
a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,          
w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 
2005 r. poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy, 
b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji 
braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na 
obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach                
w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary 
charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym 
stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, 
ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej 
zabudowy. 
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1. Podstawy rozwoju przestrzennego gminy 

1.1. Cele rozwoju gminy wynikające ze strategii rozwoju   

W Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 – 2020 określona została następująca 
wizja gminy (tj. swego rodzaju projekcja przyszłości, do jakiej dążą samorząd i społeczność 
lokalna):  

Gmina Gogolin  w 2020 roku to region harmonijnego i zrównoważonego 

rozwoju, z wysokim potencjałem kapitału i konkurencyjną gospodarką, gdzie 

podejmowane są działania proekologiczne. 

Cel nadrzędny rozwoju gminy (misja) określony został następująco: 

Gmina Gogolin – dobry pomysł na długie lata. 

Dla realizacji tego celu określone zostały kierunki rozwoju, cele strategiczne i cele 
operacyjne. Z planowaniem zagospodarowania przestrzennego wiążą się następujące cele 
operacyjne: 
 wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, 
 rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, 
 zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego, 
 ochrona dziedzictwa kulturowego, 
 zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej, 
 wspieranie rozwoju mieszkalnictwa i tworzenie dogodnych warunków życia 

mieszkańców, 
 wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych.     

Realizacja tych celów w polityce przestrzennej powinna być uwzględniona poprzez: 
 wyznaczenie terenów dla rozwoju różnego rodzaju działalności gospodarczej, w tym 

przetwórstwa rolno-spożywczego, 
 uwzględnienie ochrony: 

- rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
- zasobów środowiska naturalnego, 
- dziedzictwa kulturowego, 

 wyznaczenie terenów pod rozwój zabudowy mieszkaniowej odpowiednio do potrzeb, 
 rozmieszczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową możliwie najbliżej 

istniejących obiektów infrastruktury społecznej. 
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1.2. Założenia do kierunków rozwoju przestrzennego gminy 

1.2.1. Funkcje gminy 

Na okres perspektywy ustala się 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 

 - mieszkalnictwo 
 - rolnictwo 
funkcje uzupełniające       - usługi 
 - rekreacja i wypoczynek. 

 
Dla wyżej wymienionych funkcji przyjmuje się następujące kierunki rozwoju:  

 Kierunki rozwoju funkcji przemysłowej 
Rozwój funkcji przemysłowej musi być podporządkowany wymogom ochrony środowiska 
naturalnego. W celu ochrony stanu środowiska naturalnego na obszarze gminy wyklucza się 
lokalizację zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, a możliwość 
lokalizacji zakładów z przedsięwzięciami zakwalifikowanymi w przepisach o ochronie 
środowiska do mogących zawsze znacząco działać na środowisko, uzależnia od stopnia 
oddziaływania na środowisko, w szczególności wyklucza się zakłady stanowiące potencjalne 
zagrożenie dla: 
 Obszarów Natura 2000 i pozostałych obszarów objętych ochroną na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody, 
 wód podziemnych,  
 jakości powietrza. 
Zakłady produkcyjne uciążliwe należy lokalizować w oddaleniu od terenów zabudowy 
mieszkaniowej i rekreacyjno-wypoczynkowej.   

 Kierunki rozwoju funkcji mieszkaniowej 
Rozwój mieszkalnictwa powinien wpłynąć na poprawę warunków zamieszkiwania i rozwój 
ludnościowy gminy. W związku z tym tereny mieszkaniowe powinny być zwarte, mieć 
zapewniony dostęp do infrastruktury drogowej i technicznej, oraz znajdować się możliwie jak 
najbliżej obiektów infrastruktury społecznej i innych usług użyteczności publicznej, oraz jak 
najbliżej przystanków komunikacji zbiorowej. Na terenach mieszkaniowych należy 
przewidzieć lokalizację usług podstawowych oraz osiedlowej zieleni rekreacyjno-
wypoczynkowej (skwery, place zabaw). Ponieważ z bilansu terenów przeznaczonych pod 
zabudowę wynika, że tereny zabudowy mieszkaniowej w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego są większe, niż wynika z potrzeb mieszkaniowych, nie 
można wyznaczać nowych terenów przeznaczonych pod taką zabudowę poza obszarami o 
w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek 
osadniczych. Do roku 2040 w granicach terenów mieszkaniowych należy przygotować tereny 
budowlane (tj. dokonać parcelacji i uzbroić) umożliwiające realizację ok. 640 nowych 
mieszkań, w tym 400 w Gogolinie i 240 w pozostałych miejscowościach.  

 Kierunki rozwoju funkcji rolniczej i kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
Rozwój rolnictwa musi być, podobnie jak rozwój przemysłu, podporządkowany wymogom 
ochrony środowiska naturalnego. Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze, w tym 
konieczność ochrony wód podziemnych, preferowany jest na obszarze gminy rozwój 
gospodarstw o zrównoważonym profilu roślinno-zwierzęcym, w celu ograniczenia nawożenia 
mineralnego. Rolnicze wykorzystanie ścieków możliwe na ograniczonym obszarze,                 
i wyłącznie w zakresie określonym w pozwoleniach wodno-prawnych. Wyklucza się 
lokalizację nowych przemysłowych ferm hodowli zwierząt o obsadzie powyżej 210 DJP.        
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W celu ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez nadmierną zabudową, ogranicza się 
możliwość rozpraszania zabudowy związanej z produkcja rolną, w tym zabudowy 
zagrodowej, poprzez ustanowienie zasad i kryteriów lokalizacji tej zabudowy.  

 Kierunki rozwoju funkcji usługowej 
Rozwój usług ma na celu - z jednej strony - poprawę obsługi mieszkańców,  z drugiej strony - 
rozwój gospodarczy. Usługi powinny być lokalizowane odpowiednio do ich zasięgu obsługi       
i rodzaju.   
 Usługi podstawowe, tj. usługi użyteczności publicznej towarzyszące funkcji 

mieszkaniowej, służące zaspakajaniu codziennych lub częstych potrzeb mieszkańców, 
należy lokalizować na terenach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych, lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie, najlepiej, w miarę możliwości, w zasięgu dojścia pieszego. 
Do usług tych zalicza się: 
-  w grupie usług publicznych: przedszkola, świetlice, ew. ośrodki zdrowia i szkoły -  

odpowiednio do ilości mieszkańców; 
-  w grupie usług komercyjnych: nieduże sklepy z artykułami codziennego użytku, małe 

punkty gastronomiczne, drobne rzemiosło usługowe służące potrzebom 
mieszkańców. 

Do usług tych nie zalicza się usług technicznych, tj. usług wykonywanych w warsztatach, 
np. usług samochodowych, stolarskich itp. które, w przypadku małych, nieuciążliwych 
zakładów, można lokalizować na terenach mieszkaniowo – usługowych, większe – na 
terenach usługowych lub usługowo-produkcyjnych. Zasady te należy także stosować do 
małych zakładów wytwórczych.  

 Usługi ponadpodstawowe: 
-  użyteczności publicznej i inne nieuciążliwe - należy lokalizować na terenach 

usługowych w obrębie obszarów zwartej zabudowy jednostek osadniczych, oraz na 
terenach mieszkaniowo-usługowych,  

-  uciążliwe oraz terenochłonne lub wymagające obiektów o dużych gabarytach - 
należy lokalizować na terenach usługowych lub produkcyjno-usługowych poza 
obszarami zwartej zabudowy jednostek osadniczych, na terenach dobrze 
skomunikowanych.  

 Kierunki rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej 
Rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej ma na celu podniesienie jakości życia 
mieszkańców. Tereny o takiej funkcji, podobnie jak usługi, powinny być lokalizowane 
odpowiednio do ich zasięgu obsługi i rodzaju.   
Osiedlowe tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, takie jak parki, skwery, place zabaw, należy 
lokalizować w obrębie lub w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, w zasięgu dojścia 
pieszego.  
Inne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe powinny być lokalizowane przede wszystkim na 
terenach o warunkach ekofizjograficznych predysponujących je do takich celów i nie 
wskazanych pod zabudowę.  

1.2.2. Prognozowane zmiany ludnościowe 

Zgodnie z prognozą demograficzną, liczbę mieszkańców gminy w 2040 r. szacuje się na 
12 805 osób, co daje wzrost ludności w gminie o 2,4%.  

1.2.3. Planowany rozwój sieci osadniczej 

Uwzględniając wnioski wynikające z analizy uwarunkowań rozwoju przestrzennego, 
przyjmuje się następujące kierunki rozwoju ludnościowego i funkcjonalnego jednostek 
osadniczych: 
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Nazwa miejscowości 
funkcja w hierarchii  
usług publicznych 

Kierunek zmian   
ludnościowych   
miejscowości 

Podstawowe  
funkcje  

Wyposażenie  
w infrastrukturę  

techniczną 
Gogolin  
ośrodek gminny i siedziba władz 
samorządowych  

 
 

progresywny 
(rozwojowy) 

usługowa 
mieszkaniowa 

 
 
wodociąg 
kanalizacja sanitarna 
sieć elektroenergetyczna  
sieć gazowa 
 
 
  
 

Kamień Śląski  
ośrodek stopnia podstawowego 

mieszkaniowa 
przemysłowa 
rekreacyjno-
wypoczynkowa 

Malnia  
ośrodek stopnia podstawowego 

mieszkaniowa 

Górażdże 
ośrodek stopnia podstawowego 

 
stabilny  

(stagnacyjny) 

przemysłowa 
mieszkaniowa 

Zakrzów 
ośrodek stopnia podstawowego 

mieszkaniowa 
rolnicza 

wodociąg 
kanalizacja sanitarna 
sieć elektroenergetyczna 

Odrowąż progresywny 
(rozwojowy) 

mieszkaniowa  
wodociąg 
kanalizacja sanitarna 
sieć elektroenergetyczna  
sieć gazowa 
 

Chorula  
stabilny  

(stagnacyjny) 

przemysłowa 
mieszkaniowa 
rolnicza 

Kamionek mieszkaniowa 
rolnicza 
 Obrowiec 

Dąbrówka  wodociąg 
kanalizacja sanitarna 
sieć elektroenergetyczna 

2. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 

2.1. Generalne kierunki zmian 

Najistotniejsze planowane zmiany w strukturze przestrzennej gminy wiążą się                          
z wyznaczeniem nowych terenów o znacznej powierzchni przeznaczonych pod: 
 przemysł wydobywczy na terenach leśnych w Górażdżach i Kamieniu Śląskim, 
 obiekty produkcyjno-składowe i produkcyjno-usługowe w północnej części Gogolina 

(częściowo w obrębie Dąbrówka), w Zakrzowie przy drodze wojewódzkiej nr 409 oraz      
w Obrowcu przy drodze wojewódzkiej nr 423 na  granicy z miastem Krapkowice, 

 zabudowę usługową, która ze względu na potrzeby terenowe, gabaryty lub uciążliwość 
nie może być zlokalizowana w strefach osadniczych, w obrębie wsi Zakrzów, przy drodze 
wojewódzkiej nr 409 na granicy z miastem Gogolin, 

 zabudowę mieszkaniową w Gogolinie, Odrowążu i Kamieniu Śląskim 
W przypadku terenów przeznaczonych pod przemysł wydobywczy, jest to zmiana czasowa 
(ale długoterminowa), bowiem są to tereny leśne, które będą rekultywowane głównie w tym 
kierunku (miejscami w kierunku wodnym).  
Mniej znaczące zmiany związane są z terenami przeznaczonymi pod zabudowę: 
 produkcyjno-usługową w Dąbrówce przy drodze wojewódzkiej nr 409,   
 mieszkaniową, planowaną jako uzupełnienie lub kontynuacja istniejących zespołów 

zabudowy we wszystkich nie wymienionych wyżej miejscowościach, 
 planowanymi zalesieniami gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej w sąsiedztwie 

istniejących lasów - w celu powiększenia powierzchni gruntów leśnych, oraz przy 
autostradzie w Gogolinie - w celach izolacyjnych. 

Uwzględniając wyniki bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, który wykazał, że 
wyszacowana chłonność terenów przeznaczonych pod zabudowę w gminie jest znacznie 
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 
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powierzchnię terenów przeznaczonych pod zabudowę w poprzednim studium,                      
(3) pozostawia się możliwość przeznaczania pod rozwój działalności gospodarczej                
w planach miejscowych atrakcyjnych inwestycyjnie terenów wyznaczonych na ten cel             
w poprzednim studium, poprzez ustanowienie dla tych terenów stref rozwojowych.   

2.2. Planowana struktura przestrzenna gminy 

Uwzględniając uwarunkowania ekofizjograficzne oraz dotychczasowy sposób i stan 
zagospodarowania terenów, a także kierując się: przyjętymi w Strategii celami rozwoju 
gminy, wymaganiami ładu przestrzennego i zasadami zrównoważonego rozwoju, oraz 
prawnymi zasadami planowania przestrzennego43, wydziela się na obszarze gminy: 
- obszary o odmiennych funkcjach – tworzące strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy, 

tzw. strefy funkcjonalno–przestrzenne, 
- obszary o różnych formach ochrony i ograniczeń użytkowania – tworzące system 

obszarów szczególnej ochrony środowiska. 
Wyznaczone obszary nakładają się na siebie tworząc dwuwarstwową strukturę przestrzenną. 
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustalenia dotyczące struktury 
przestrzennej należy stosować zgodnie z następującymi zasadami:  
 projektowane w planach miejscowych zmiany przeznaczenia, zagospodarowania               

i użytkowania terenów powinny: (1) być podporządkowane podstawowej funkcji strefy        
i kierunkom jej rozwoju oraz zgodne z kierunkami dotyczącymi zagospodarowania               
i użytkowania terenów, (2) uwzględniać zasady ochrony środowiska ustalone dla 
obszarów szczególnej ochrony środowiska44;  

- przebieg linii rozgraniczających strefy funkcjonalno-przestrzenne oraz granice 
wydzielonych w strefach terenów szczególnego zagospodarowania należy                        
w miejscowych planach korygować w nawiązaniu i dostosowaniu do faktycznego 
zagospodarowania i użytkowania terenów, oraz w dostosowaniu do stanu własności 
(władania), granic ewidencyjnych działek, oraz innych warunków uzasadniających 
korektę, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń Studium.  

Strukturę funkcjonalno–przestrzenną gminy tworzą następujące strefy: 
  OBSZARY STREFY PODSTAWOWE STREFY SZCZEGÓŁOWE 

I.  Obszary  
    otwarte 

1. Strefy rolnicze A. chronione 
B. produkcyjne  
C. produkcyjne z ograniczoną zabudową 

2. Strefy leśne  A. chronione 
B. produkcyjne 

3. Strefy specjalne A. rekreacyjno-wypoczynkowe 
B. rekreacyjno-wypoczynkowa z lądowiskiem 

II.  Obszary  
     osadnicze 

1. Strefy mieszkaniowe A. osiedlowe 
B. mieszane 

2. Strefy koncentracji usług A. śródmiejska 
B. mieszkaniowo-usługowe  
C. sportowo-rekreacyjne 

3. Strefy zieleni A. rekreacyjno-wypoczynkowe 
B. izolacyjne 
C. leśne 

4. Strefy działalności 
gospodarczej  

A. produkcyjne 
B. produkcyjno-usługowe 
C. usługowe 

III.  Obszary  
     gospodarcze 

1. Strefy przemysłowe A. produkcyjne 
B. wydobywcze (górnicze) 

2. Strefy działalności 
gospodarczej  

A. produkcyjno-usługowe 
B. usługowe 

3. Strefy rozwojowe A. produkcyjno-usługowe 
B. usługowe 

                                                      
43 Patrz rozdział I pkt 9 
44 Z zasady tej wynika możliwość zachowania w planach miejscowych dotychczasowego przeznaczenia, 
zagospodarowania i użytkowania terenów bez zmian, jeśli są zgodne z prawem.   
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Planowana struktura przestrzenna gminy 

 

 

 
W poszczególnych strefach wydziela się tereny: 

- o ściśle określonej funkcji, wymaganej dla osiągnięcia celów polityki przestrzennej,  
- specjalnego znaczenia - obszary przestrzeni publicznych,  
- wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji.  
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3. Kierunki zmian w przeznaczaniu terenów oraz kierunki i wskaźniki   
dotyczące zagospodarowania terenów 

3.1. Kierunki zmian w przeznaczaniu i zagospodarowaniu terenów w strefach 
funkcjonalno-przestrzennych 

Dla poszczególnych stref funkcjonalno-przestrzennych ustala się następujące podstawowe 
funkcje i kierunki rozwoju oraz kierunki dotyczące zmian przeznaczenia, zagospodarowania          
i użytkowania terenów z odpowiednimi dla nich wskaźnikami, a także – dla stref rolniczych           
i leśnych - kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

 

I. OBSZARY OTWARTE 

I.1. – STREFY ROLNICZE: A – chronione 

                                             B – produkcyjne 

                                             C – produkcyjne z ograniczoną zabudową 

Podstawowa funkcja 
stref 

Produkcja rolnicza 

Kierunek     rozwoju 
stref  

Kierunek podstawowy – rozwój produkcji rolniczej z zachowaniem 
równowagi pomiędzy procesami naturalnymi a działalnością gospodarczą. 

Kierunek uzupełniający – kształtowanie Systemu Przyrodniczego Obszaru 
(SPO).  

Kierunki    dotyczące 
zmian przeznaczenia 
oraz    zagospodaro-
wania  i użytkowania 
terenów  
Kierunki   i  zasady 
kształtowania   leś- 
nej przestrzeni pro-
dukcyjnej 

 W strefach chronionych A należy prowadzić ekstensywną gospodarkę 
rolną ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego 
poprzez m. in.: 
 zachowanie trwałych użytków zielonych,  
 zachowanie zbiorników wodnych i podmokłości oraz 

obudowywanie biologiczne cieków, 
 nie lokalizowanie dużych obiektów budowlanych (budynków 

inwentarskich, obiektów szklarniowych, magazynowych itp.), które 
stanowią dysonans w krajobrazie, 

 zaprzestanie rolniczego wykorzystania gruntów VI klasy 
bonitacyjnych i niskiej przydatności rolniczej, i ich zalesianie, 
zadrzewianie lub pozostawienie do renaturalizacji poprzez sukcesję 
- odpowiednio do warunków siedliskowych.  

 W strefach produkcyjnych B należy prowadzić produkcję zbożowo – 
hodowlaną z dostosowaniem struktury zasiewów zbóż do warunków 
glebowych oraz rozwijać rolniczą produkcję specjalistyczną. 

 Chronić i uzupełniać lub odbudowywać zadrzewienia śródpolne        
i przydrożne oraz nasadzać zadrzewienia śródpolne zapobiegające 
erozji gleb na terenach o dużych spadkach. 

 Obsadzać zabudowę rozproszoną zielenią wysoką z preferencją 
gatunków rodzimych, a w przypadku siedlisk – drzew owocowych. 

 Gospodarkę wodną prowadzić z uwzględnieniem: 
 ochrony przed zaburzeniami stosunków wodnych, zmianami 

jakości wód podziemnych i powierzchniowych, 
 utrzymania naturalnej zdolności retencyjnej obszaru. 

 Zachować istniejącą zabudowę zgodnie z jej dotychczasowym 
przeznaczeniem z możliwością: 
 rozwoju w granicach istniejących działek budowlanych lub siedlisk45,   
 zmian przeznaczenia zgodnych z podstawowym kierunkiem rozwoju 

strefy, w tym związanych z obsługą rolnictwa i przetwórstwem rolno-

                                                      
45 Przez siedlisko należy rozumieć teren z zabudową zagrodową lub mieszkaniową jednorodzinną, wydzielony w 
ewidencji gruntów jako teren rolny zabudowany lub teren mieszkaniowy w granicach działek rolnych.  
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spożywczym,  
 drobnej działalności gospodarczej nierolniczej w granicach 

istniejących w strefie działek budowlanych i siedlisk z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną. 

 Możliwe:  
 zalesianie gruntów rolnych zgodnie z rysunkiem studium lub wyżej 

określonymi zasadami,  
 rozwój zabudowy zgodnie z rysunkiem studium, przy czym: 

- na terenach obiektów produkcji rolniczej, istniejących                    
i planowanych, można lokalizować obiekty produkcji roślinnej         
i zwierzęcej, obiekty obsługi rolnictwa oraz obiekty przetwórstwa 
rolno-spożywczego, 

- nowa zabudowa mieszkaniowa możliwa tylko na wyróżnionych 
terenach zabudowy mieszkaniowej, 

- rodzaj i charakter zabudowy mieszkaniowej na wyróżnionych 
terenach zabudowy mieszkaniowej dostosować do zabudowy 
istniejącej, 

 zmiana przeznaczenia zabudowy produkcyjnej na terenie 
wymagającym rehabilitacji na dowolną nieuciążliwą działalność 
gospodarczą, 

 rozwój zabudowy na potrzeby nierolniczej działalności gospodarczej 
w granicach nieruchomości z budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, w odległości do 50 m od tych budynków, 

 w strefach A - lokalizacja nowej zabudowy związanej z produkcją 
rolniczą w gospodarstwach rolnych, w odległości do 100 m od 
granic istniejących siedlisk, z wyłączeniem obiektów zaliczonych do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, 

 w strefach B - lokalizacja nowej zabudowy związanej z produkcją 
rolniczą w gospodarstwach rolnych, w odległości do 100 m od 
granic istniejących siedlisk, z wyłączeniem obiektów zaliczonych do 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, 

 w strefach C: 
- lokalizacja farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 

kW zgodnie z rysunkiem studium,  
- lokalizacja nowych obiektów produkcji roślinnej (szklarni, tuneli) 

w odległości do 100 m od granic stref osadniczych lub siedlisk, 
- rozwój zabudowy związanej z produkcją rolną przy istniejących 

obiektach produkcji rolniczej w granicach ich działek 
ewidencyjnych, z wyłączeniem produkcji zwierzęcej powyżej 40 
DJP,  

 w strefach A i B - zabudowa zagrodowa w siedliskach na obszarach 
gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha -             
w miarę potrzeb, z wyłączeniem obszarów zagrożenia powodzią  
(tereny wnioskowanych siedlisk powinny być określone                     
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego),   

 budowa wałów przeciwpowodziowych w rejonie obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią, 

 terenowe obiekty i urządzenia turystyczne takie jak trasy piesze           
i rowerowe, polany widokowe i wypoczynkowe,  

z uwzględnieniem zakazów i ograniczeń wymaganych na obszarach 
szczególnej ochrony środowiska oraz wynikających z przepisów odrębnych, 
w tym zakazów wykonywania robót wpływających na szczelność lub 
stabilność wałów przeciwpowodziowych. 
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I.2. – STREFY LEŚNE:       A – chronione 

                                             B – produkcyjne 

Podstawowa funkcja 
stref 

Produkcja leśna i kształtowanie Systemu Przyrodniczego Obszaru 
(SPO) 

Kierunek rozwoju 
stref  

Kierunek podstawowy – rozwój produkcji leśnej przy zachowaniu funkcji 
przyrodniczej lasów, tj. funkcji obszarów węzłowych w Systemie 
Przyrodniczym Obszaru. 

Kierunek uzupełniający – poprawa jakości środowiska.  

Kierunki    dotyczące 
zmian przeznaczenia 
oraz    zagospodaro-
wania  i użytkowania 
terenów  
Kierunki   i  zasady 
kształtowania   leś- 
nej przestrzeni pro-
dukcyjnej 

 Gospodarkę leśną prowadzić zgodnie z planami urządzenia lasów. 
 W strefach chronionych zalecana ekstensywna gospodarka leśna ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego poprzez 
m. in.: 
 kształtowanie drzewostanów zgodnie z siedliskiem, 
 przebudowę drzewostanów zniekształconych z uwzględnieniem 

zróżnicowania mikrosiedlisk oraz ochrony polan śródleśnych. 
 Zalesiać grunty rolne i nieużytki z wykorzystaniem gatunków zgodnie        

z siedliskiem i roślinnością potencjalną i z uwzględnieniem zakazów         
i ograniczeń określonych dla obszarów szczególnej ochrony 
środowiska. 

 Rekultywować składowisko odpadów komunalnych w kierunku leśnym. 
 Zachować istniejącą zabudowę zgodnie z jej dotychczasowym 

przeznaczeniem z możliwością: 
 rozwoju w granicach istniejących działek budowlanych lub siedlisk46, 
 zmian przeznaczenia zgodnych z podstawowym kierunkiem rozwoju 

strefy, tj. związanych z obsługą produkcji leśnej, 
 zmiany przeznaczenia zabudowy mieszkaniowej i obiektów 

powojskowych na terenie wymagającym rehabilitacji na dowolną 
działalność gospodarczą, 

 lokalizacji nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem studium, przy czym 
zabudowa ta nie może kolidować z kierunkiem rozwoju strefy,         
tj. znacząco oddziaływać na lasy w jej otoczeniu.   

 Poza terenami zabudowanymi i przeznaczonymi pod zabudowę na 
rysunku studium - zakaz zabudowy. 

I.3. – STREFY SPECJALNE:       A – rekreacyjno-wypoczynkowe 

                                                      B – rekreacyjno-wypoczynkowa z lądowiskiem 

Podstawowa funkcja 
stref 

Rekreacja i wypoczynek 

Kierunek rozwoju 
stref  

Kierunek podstawowy – rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej  
z zachowaniem równowagi pomiędzy procesami naturalnymi a działalnością 
człowieka.  

Kierunek uzupełniający w strefie B - komunikacja lotnicza.  

Kierunki    dotyczące 
zmian przeznaczenia 
oraz    zagospodaro-
wania  i użytkowania 
terenów  

 

 Podstawowy kierunek rozwoju stref realizować poprzez odpowiednie 
zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno- wypoczynkowo- 
sportowe z obiektami towarzyszącymi, z uwzględnieniem zakazów  
i ograniczeń wymaganych na obszarach szczególnej ochrony 
środowiska oraz niżej określonych zasad.   

 Zachować istniejącą zabudowę zgodnie z jej dotychczasowym 
przeznaczeniem z możliwością: 
 rozwoju w granicach istniejących działek budowlanych, 
 zmian przeznaczenia zgodnych z kierunkiem rozwoju stref,   
 w strefie B – zmian przeznaczenia związanych z funkcjonowaniem      

                                                      
46 Jak w przypisie 45.  
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i obsługą istniejącego toru doskonalenia jazdy, nie kolidujących         
z kierunkami rozwoju strefy. 

 Możliwe:  
 budowa nowych obiektów związanych z funkcją stref oraz  

– w strefie B – z funkcjonowaniem i obsługą istniejącego toru 
doskonalenia jazdy, przy czym łączna powierzchnia zabudowy 
budynków nie może przekraczać: 3% powierzchni strefy A, 1% 
powierzchni strefy B,  

 w strefie B – terenowe obiekty sportowe przeznaczone na różnego 
rodzaju aktywne formy rekreacji i wypoczynku,  

z zastrzeżeniem, że dopuszczone w strefie B obiekty związane z  
funkcjonowaniem i obsługą istniejącego toru doskonalenia jazdy oraz 
terenowe obiekty sportowe nie mogą kolidować z kierunkami rozwoju strefy 
oraz powodować pogorszenia stanu środowiska na terenach sąsiedniej 
strefy rekreacyjno-wypoczynkowej i zabudowy mieszkaniowej47 wsi. 

II. OBSZARY OSADNICZE 

II.1. – STREFY MIESZKANIOWE: A – osiedlowe 

                                                        B – mieszane 

Podstawowa funkcja 
stref 

Mieszkalnictwo  

Kierunek rozwoju 
stref  

Kierunek podstawowy – kształtowanie i rozwój atrakcyjnego pod względem 
użytkowym i estetycznym środowiska mieszkaniowego. 

Kierunek uzupełniający w strefach B – rozwój drobnej przedsiębiorczości 
nie kolidującej z funkcją mieszkaniową.  

Kierunki    dotyczące 
zmian przeznaczenia 
oraz    zagospodaro-
wania  i użytkowania 
terenów  

 

 Podstawowy kierunek rozwoju stref realizować poprzez zachowanie  
i rozwój zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, wraz     
z usługami podstawowymi oraz zielenią rekreacyjno-wypoczynkową.   

 Na terenach zabudowanych: 
 nową zabudowę kształtować z uwzględnieniem zasad kompozycji 

przestrzennej ustalonych przez zabudowę istniejącą, w tym zasad 
lokalizacji, linii zabudowy, wysokości, gabarytów i dominującej 
formy budynków, 

 ograniczać działalność uciążliwą dla funkcji mieszkaniowej. 
 Nowe zespoły zabudowy kształtować zgodnie z podstawowym 

kierunkiem rozwoju strefy, z uwzględnieniem relacji przestrzennych        
z zabudową sąsiadującą, kontekstu krajobrazowego oraz wysokich 
walorów użytkowych i estetycznych wnętrz urbanistycznych (ulic, 
placów). 

 Zachować funkcję obiektów i terenów wyróżnionych na rysunku 
studium. 

 Realizować uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
 Możliwe zachowanie istniejącej zabudowy niezgodnej z funkcją strefy,   

a także jej rozbudowa w granicach  działki budowlanej, jeśli nie koliduje 
to z zabudową mieszkaniową. 

 Możliwe: 
 w strefach A: 

- zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności, pojedyncza  
i w zespołach, 

- ponadlokalne usługi użyteczności publicznej, 

                                                      
47 Przez pogorszenie stanu środowiska należy rozumieć pogorszenie jakości wszystkich elementów środowiska     
w stosunku do stanu obecnego z uwzględnieniem warunków określonych w obowiązującej decyzji środowiskowej, 
pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniu na użytkowanie toru doskonalenia jazdy przy lotnisku w Kamieniu 
Śląskim.  
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 w strefach B: 
- hodowla zwierząt gospodarskich o obsadzie do 10 DJP              

w istniejących gospodarstwach rolnych, przy czym jest to 
wielkość maksymalna, którą, w przypadku przewidywanych 
uciążliwości i konfliktów, należy w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego odpowiednio zmniejszyć,    

- drobna, nieuciążliwa  działalność produkcyjna i usługowa, 
wyłącznie na działkach z bezpośrednim dostępem do dróg 
publicznych.  

II.2. – STREFY KONCENTRACJI USŁUG: A – śródmiejska 

                                                                      B – mieszkaniowo – usługowe 

                                                                      C – sportowo – rekreacyjne 

Podstawowa funkcja 
stref 

Usługi łączone z zabudową mieszkaniową – w strefach A i B  

Usługi sportowo-rekreacyjne – w strefie C 

Kierunek rozwoju 
stref  

Kształtowanie reprezentacyjnych przestrzeni o wysokich walorach 
architektonicznych i użytkowych, w tym: strefach A i B – mieszkaniowo-
usługowych, w strefach C – sportowo-rekreacyjno-usługowych.   

Kierunki    dotyczące 
zmian przeznaczenia 
oraz    zagospodaro-
wania  i użytkowania 
terenów  

 

 Podstawowy kierunek rozwoju stref realizować poprzez:  
 W strefach A i B – zachowanie zabudowy usługowej,  

mieszkaniowo–usługowej i mieszkaniowej, oraz rozwój: 
- usług, głównie użyteczności publicznej,  
- zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej w strefie A, 
- zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej w strefie B, 

 w strefie  C – zachowanie i rozwój zabudowy i zagospodarowania      
o funkcji rekreacyjno-sportowej i usług związanych z tymi funkcjami. 

 Nową zabudowę w strefach A i B kształtować z uwzględnieniem zasad 
kompozycji przestrzennej ustalonych przez zabudowę istniejącą, w tym 
zasad lokalizacji, linii zabudowy, wysokości i dominującej formy oraz 
charakteru budynków kształtujących wnętrza urbanistyczne: ulice, 
place.   

 Zachować funkcję obiektów i terenów wyróżnionych na rysunku studium 
oraz obszary przestrzeni publicznych. 

 Podnosić atrakcyjność stref poprzez: 
 wydzielanie ogólnodostępnych przestrzeni wyłączonych z ruchu 

samochodowego, (placów, ciągów pieszych) oraz wysoki poziom 
architektoniczny tych przestrzeni, 

 wysoki poziom architektoniczny zabudowy i zagospodarowania 
terenów. 

 W strefie śródmiejskiej A: 
 zachować istniejące pierzeje, urządzoną zieleń towarzyszącą 

istniejącej zabudowie, parkingi publiczne, 
 na terenie kolejowym wymagającym przekształceń możliwe funkcje 

usługowe i/lub rekreacyjne, zgodnie z planem rewitalizacji.   
 W strefach sportowo-rekreacyjnych C: 

 lokalizować ogólnodostępne obiekty i urządzenia sportowo-
rekreacyjne, z uwzględnieniem powiązań funkcjonalno- 
przestrzennych z istniejącą zabudową, 

 możliwe usługi wzbogacające podstawową funkcję strefy, np. 
gastronomiczne, noclegowe, oraz zieleń rekreacyjno-
wypoczynkowa i izolacyjna od strony terenów mieszkaniowych. 

 Możliwe zachowanie istniejącego zagospodarowania i istniejącej 
zabudowy niezgodnych z funkcją stref, a także rozbudowa tej zabudowy 
w granicach  działki budowlanej, jeśli nie koliduje to z podstawową 
funkcją stref, w tym - w strefach A i B -  z funkcją mieszkaniową. 

 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 114



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 115

II.3. – STREFY ZIELENI: A – rekreacyjno-wypoczynkowe 

                                         B – izolacyjne 

                                         C – leśne 

Podstawowa funkcja 
stref 

Zieleń o funkcjach rekreacyjno-wypoczynkowych, izolacyjnych                
i przyrodniczych 

Kierunek rozwoju 
stref  

Kierunek podstawowy – kształtowanie systemu terenów zieleni na 
obszarach osadniczych i poprawa jakości środowiska.  
Kierunek uzupełniający – wspomaganie Systemu Przyrodniczego Obszaru 
(SPO) 

Kierunki    dotyczące 
zmian przeznaczenia 
oraz    zagospodaro-
wania  i użytkowania 
terenów  

 

 Podstawowy kierunek rozwoju stref realizować poprzez:  
 w strefach A – zachowanie i kształtowanie układów zieleni o funkcji 

rekreacyjno-wypoczynkowej, 
 w strefach B – nasadzanie zieleni zapewniającej maksymalną 

ochronę terenów mieszkaniowych przed uciążliwością autostrady, 
 w strefach C – zachowanie lasów i zalesianie gruntów rolnych,          

z możliwością wprowadzania elementów nadających lasom 
charakter parków leśnych.  

 Zagospodarowanie terenów parkowych i leśnych podporządkować 
wymogom ochrony przyrody, a w parkach zabytkowych również 
względom ochrony zabytków. 

 Nowe założenia parkowe kształtować z wykorzystaniem gatunków roślin 
zgodnie  z siedliskiem, w powiązaniu z istniejącą zielenią. 

 Zakaz zabudowy z wyjątkiem: 
 w strefach A i C – obiektów małej architektury związanych z funkcją 

terenów oraz terenowych obiektów rekreacyjnych i sportowych na 
gruntach nieleśnych; 

 w strefach A – wyjątkowo można dopuścić rozbudowę istniejących 
budynków oraz budowę pojedynczych, parterowych budynków          
o funkcji związanej z funkcją strefy, wkomponowanych w układ 
założenia parkowego, przy czym łączna powierzchnia zabudowy 
budynków nie może przekraczać 3% powierzchni strefy.  

II.4. – STREFY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: A – produkcyjne 

                                                                                      B – produkcyjno-usługowe 

                                                                                      C – usługowe  

Podstawowa funkcja 
stref 

Nieuciążliwa działalność gospodarcza  

Kierunek rozwoju 
stref  

Rozwój działalności gospodarczej nie kolidującej z funkcją osadniczą 
obszaru. 

Kierunki    dotyczące 
zmian przeznaczenia 
oraz    zagospodaro-
wania  i użytkowania 
terenów  

 

 Podstawowy kierunek rozwoju stref realizować poprzez zachowanie       
i rozwój zabudowy: 
 produkcyjnej  - w strefach A, 
 produkcyjnej i/lub usługowej  - w strefach B, 
 usługowej – w strefach C, 
nieuciążliwej dla sąsiednich stref obszaru osadniczego, z wyłączeniem  
obiektów usługowych chronionych akustycznie oraz obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

 Rozwój zabudowy należy podporządkować wymogom ochrony 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na  
istniejącą  w strefach i w ich sąsiedztwie zabudowę mieszkaniową oraz 
wody powierzchniowe i podziemne. 

 Możliwe: 
 obiekty obsługi podróżnych ze stacjami paliw zgodnie z rysunkiem 
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studium, 
 zachowanie istniejącej zabudowy niezgodnej z funkcją strefy,           

a także jej rozbudowa w granicach działek budowlanych, oraz 
ogrodów przy budynkach mieszkalnych,  

 małe instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW – 
zgodnie z kierunkami rozwoju energetyki opartej na odnawialnych 
źródłach energii, 

 w strefach B i C wyjątkowo można dopuścić funkcję mieszkaniową, 
wyłącznie jako funkcję towarzyszącą bez możliwości wydzielania 
terenów zabudowy mieszkaniowej. 

III. OBSZARY GOSPODARCZE 

III.1. – STREFY PRZEMYSŁOWE: A – produkcyjne 

                                                         B – wydobywcze (górnicze) 

Podstawowa funkcja 
stref 

Produkcja przemysłowa  

Kierunek rozwoju 
stref  

Zrównoważony rozwój przemysłu produkcyjnego i wydobywczego  

Kierunki    dotyczące 
zmian przeznaczenia 
oraz    zagospodaro-
wania  i użytkowania 
terenów  

 

 Podstawowy kierunek rozwoju stref realizować poprzez rozwój: 
 zakładów przemysłowych - w strefach A, 
 działalności wydobywczej - w strefach B, 

w sposób nie powodujący trwałego, znacząco negatywnego wpływu na stan 
środowiska.    
 W strefach A możliwe: 

 funkcje składowa i usługowa, jako funkcje towarzyszące produkcji 
przemysłowej lub jako funkcje uzupełniające, 

 małe instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW – 
zgodnie z kierunkami rozwoju energetyki opartej na odnawialnych 
źródłach energii. 

 W strefach B: 
 wydobywanie kopalin prowadzić w sposób racjonalny w oparciu      

o dokumentację geologiczną oraz projekt zagospodarowania złoża,  
zgodnie z prawnymi zasadami ochrony środowiska,  

 zachować w złożu „Górażdże” filar ochronny dla rezerwatu Kamień 
Śląski w granicach otuliny rezerwatu, 

 zachować drogę powiatową nr DP-1817 wyznaczając w złożu 
„Tarnów Opolski – Wschód” filar ochronny zapewniający jej trwałość 
i bezpieczeństwo użytkowania, 

 sukcesywnie rekultywować tereny poeksploatacyjne, w miarę 
możliwości w kierunku zgodnym z pierwotnym użytkowaniem 
terenu, tj. w kierunku leśnym,  lub – odpowiednio do warunków –       
w kierunku wodno-leśnym  i przyrodniczym. 

III.2. – STREFY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: A – produkcyjno-usługowe 

                                                                                       B – usługowe 

III.3. – STREFY ROZWOJOWE:                                   A – produkcyjno-usługowe 

                                                                                       B – usługowe 

Podstawowa funkcja 
stref 

Działalność gospodarcza  

Kierunek rozwoju 
stref  

Rozwój działalności gospodarczej, która, ze względu na uciążliwości, 
potrzeby terenowe lub gabaryty oraz formę obiektów, nie powinna być 
lokalizowana w strefach osadniczych.   

 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 116



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 117

Kierunki    dotyczące 
zmian przeznaczenia 
oraz    zagospodaro-
wania  i użytkowania 
terenów  

 

 Podstawowy kierunek rozwoju stref realizować poprzez rozwój 
zakładów produkcyjnych i produkcyjno-usługowych w strefach A     
i usługowych w strefach B, z możliwością:  
 farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW zgodnie                

z rysunkiem studium, oraz małych instalacji fotowoltaicznych            
o mocy przekraczającej 100 kW – zgodnie z kierunkami  rozwoju 
energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, 

 w strefach usługowych - lokalizacji obiektów sportowych. 
 Zakaz: 

 obiektów powodujących trwały, znacząco negatywny wpływ na stan 
środowiska, 

 obiektów usługowych chronionych akustycznie, 
 obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
 funkcji mieszkaniowej. 

We wszystkich strefach możliwa jest lokalizacja infrastruktury drogowej i technicznej, 
służącej obsłudze zainwestowania istniejącego i planowanego w strefach. 

3.2. Wskaźniki urbanistyczne 

W celu zapewnienia pożądanych standardów zagospodarowania terenów ustala się 
następujące graniczne wielkości wskaźników urbanistycznych dla terenów zabudowy:   

Lp  
Rodzaj zabudowy Max. % 

powierzchnia 
zabudowy 

Min. % 
powierzchnia 
biologicznie 

czynnej 
1 Zabudowy mieszkaniowa  

wielorodzinna   
40 40 

2 Zabudowa mieszkaniowa   
jednorodzinna  

30 50 

 Zabudowa mieszkaniowo-
usługowa i rzemieślnicza 

40, 50* 30 

4 Zabudowy usługowa: 
- biura i urzędy 

- obiekty handlowe 
- gastronomia 

- szpitale 
- teatry, kina, sale widowiskowe 

- hotele 
- inne obiekty usług użyteczności 

publicznej i usług bytowych 

70 15** 

6 Zabudowa zagrodowa 40 30 
5 Obiekty produkcyjne   70 10 
 Składy i magazyny  

*     dotyczy wyłącznie strefy śródmiejskiej  
**    nie dotyczy budynków oświaty i wychowania oraz opieki zdrowotnej z wyjątkiem przychodni, dla których minimalną  
      powierzchnię terenu biologicznie czynnego określają przepisy budowlane. 
 

Wytyczne stosowania ustalonych wskaźników urbanistycznych w planach miejscowych:  

1) Ustalone wskaźniki urbanistyczne należy traktować jako nieprzekraczalne i obowiązujące 
dla nowej zabudowy na terenach przeznaczonych pod zabudowę. Oznacza to, że                        
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można: 
 ustalać dla nowej zabudowy na terenach przeznaczonych pod zabudowę mniejsze 

powierzchnie zabudowy oraz większe powierzchnie biologicznie czynne i większą 
ilość miejsc parkingowych, odpowiednio do miejscowych warunków i typu zabudowy; 

 na terenach istniejącej zabudowy, gdzie zastosowanie ustalonych wskaźników nie jest 
możliwe, stosować inne wskaźniki dostosowane do możliwości wynikających ze stanu 
faktycznego.  
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2) W przypadku zabudowy zagrodowej wskaźniki powierzchni zabudowy i powierzchni 
biologicznie czynnej dotyczą części działek wchodzących w skład gospodarstw rolnych 
położonych w granicach obszarów osadniczych, a w przypadku zabudowy zagrodowej w 
strefach rolniczych – powierzchni siedlisk.  

3) Ustalone wskaźniki powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej nie dotyczą 
terenów na obszarze parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, gdzie należy stosować 
wskaźniki zagospodarowania działek ustalone w Rozporządzeniu Nr 0151/P/1/09 
Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony 
Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. 

3.3. Obszary przestrzeni publicznych 

Wyznacza się następujące obszary przestrzeni publicznych: 
 dwa place w Gogolinie:  

- plac z pomnikiem Karolinki przy ul. Strzeleckiej, 
- plac Benedyktyński z terenem lokalizacji zabytkowych pieców wapienniczych; 

 zieleniec ze zbiornikiem wodnym na Placu Myśliwca w Kamieniu Śląskim. 

3.4. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji 

Wyznacza się następujące obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji: 
 obszar obejmujący tereny kolejowe w strefie śródmiejskiej – wymagający przekształceń; 
 dwa obszary wymagające rehabilitacji w Kamieniu Śląskim: 

- obszar byłego zakładu wydobywczego przy wyrobisku poeksploatacyjnych w rejonie 
ulicy Ligonia,  

- obszar trzech budynków wielorodzinnych i obiektów powojskowych przy ul. Leśnej; 
 obszar wymagający rekultywacji - składowisko odpadów komunalnych. 
Kierunki przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji – zgodnie z ustaleniami określającymi 
kierunki dotyczące zmian w przeznaczeniu oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów. 

3.5. Tereny zamknięte 

Terenami zamkniętymi na obszarze gminy są tereny kolejowe, tj. linie kolejowe i przyległe do 
niej tereny infrastruktury komunikacyjnej, pokazane na rysunku studium. Tereny te obejmują 
następujące działki:   
- Górażdże, dz. nr 165, 185, 186, 188, 189, 190, 192/1, 192/2, 197, 9, 
- m. Gogolin, obręb Gogolin 1 – dz. nr: 3, 716, 875, 918, 
- m. Gogolin, obręb Karłubiec – dz. nr: 246, 
- m. Gogolin, obręb Strzebinów – dz. nr 1, 212,  
- Zakrzów, dz. nr 381,  
- Kamień Śląski, dz. nr 87. 
Na terenach kolejowych można, poza obiektami związanymi z obsługą linii kolejowej, 
lokalizować obiekty składowe i produkcyjne - pod warunkiem dostępu do drogi publicznej. 
Wyjątkiem jest teren w strefie śródmiejskiej w Gogolinie, który wymaga przekształceń 
zgodnie z określonymi dla tej strefy kierunkami zmian w przeznaczeniu oraz 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów.     

4. System obszarów szczególnej ochrony środowiska 

Na obszarze gminy wydziela się obszary szczególnej ochrony środowiska, dla których, ze 
względu na walory, znaczenie gospodarcze lub zagrożenia, obowiązują lub powinny być 
określone szczególne warunki użytkowania i zagospodarowania.  
System obszarów szczególnej ochrony środowiska uzupełniają obiekty cenne przyrodniczo, 
krajobrazowo i kulturowo, objęte ochroną prawną i wymagające ochrony. 
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4.1. Środowisko przyrodnicze i krajobraz 

4.1.1. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody        
i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego  

a) Obszary i obiekty  tworzące System Przyrodniczy Obszaru SPO 

System Przyrodniczy Obszaru nawiązuje do miejscowych uwarunkowań przyrodniczych, 
krajobrazowych i fizjograficznych, w tym geomorfologicznych, i obejmuje następujące 
obszary i obiekty: 

Obszar Natura 2000 „Kamień Śląski” 

Cel ochrony – zachowanie siedlisk właściwych dla miejsca wsiedleń susła moręgowanego 
oraz innych chronionych gatunków zwierząt.  

Zasady ochrony 
Wszelkie działania związane z dopuszczonym użytkowaniem terenów na tym obszarze 
powinny być podporządkowana ochronie siedlisk i zwierząt będących przedmiotem ochrony 
obszaru, w szczególności przeciwdziałać należy największym zagrożeniom, tj.:  

 naturalnej sukcesji na murawach,  
 znaczącym zmianom form użytkowania gruntów, 
 intensywnej penetracji ludzi i pojazdów zmotoryzowanych,  

oraz stosować się do ustaleń planu zadań ochronnych ustanowionego Zarządzeniem 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003 
(Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 31 marca 2014 r. poz. 895). 

Obszar Natura 2000 „Żywocickie Łęgi” 

Cel ochrony – zachowanie siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych. 

Zasady ochrony 
Nie powinny być dopuszczone zmiany sposobu użytkowania przyległych terenów ani 

inne zmiany naruszające stosunki wodne, mogące niekorzystnie wpłynąć na warunki 
siedliskowe na tym obszarze.   
Budowa planowanej drogi, łączącej drogę wojewódzką nr 409 z drogą krajową nr 45, 
możliwa po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia i zgodnie z warunkami określonymi w tej decyzji.  

Rezerwat przyrody Kamień Śląski z otuliną (filarem ochronnym) 

Cel ochrony - zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego ze 
stanowiskiem brekini (Sorbus torminalis). 

Zasady ochrony 
Obowiązują zasady ochrony określone w Zarządzeniu 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). 
Z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego istotny jest zakaz wycinania brekini       
i innych drzew oraz pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych 
potrzebami gospodarstwa rezerwatowego.  

Otulina rezerwatu jest jednocześnie filarem ochronnym wyznaczonym w złożu kopaliny, nie 
można więc na jej terenie prowadzić prac wydobywczych.  

 

 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 119



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 120

Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” z otuliną 

Cel ochrony – zachowanie najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, walorów 
krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego zachodniego krańca Wyżyny Śląskiej, 
zwanego Garbem Chełmu.  

Zasady ochrony: 
Obowiązują zasady ochrony określone w rozporządzeniu Nr 0151/P/17/06 Wojewody 
Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny"          
(Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 maja 2006 r. nr 33, poz. 1134). 
Z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego istotne są zakazy:  

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeśli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub wodnego, lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
naprawy urządzeń wodnych; 

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 
urządzeń wodnych; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli zmiany te nie są służą ochronie przyrody 
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 
6) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

przy czym zakaz wymieniony w pkt 1 nie dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie  
znacząco oddziaływać na środowisko, chyba że plan ochrony wyklucza możliwość ich 
realizacji w wybranych obszarach parku. 

Dodatkowo na obszarze Parku obowiązują ustalenia planu ochrony, ustanowionego 
rozporządzeniem Nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie 
ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz. Woj. Op. z 
dnia 9 kwietnia 2009 r. nr 25. poz. 412), w szczególności w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać wskaźniki oraz zasady 
zagospodarowania terenów i zabudowy określone w § 16 ust. 1 tego rozporządzenia. 

Ponieważ planowane jest powiększenie Parku, na terenach położonych w projektowanej 
granicy Parku nie powinny być lokalizowane obiekty ani wykonywane inne zmiany 
zagospodarowania i użytkowania terenów, sprzeczne z zasadami ochrony Parku.  
Dla otuliny Parku nie ma określonych prawnie ograniczeń w użytkowaniu                                  
i zagospodarowaniu terenów, biorąc jednak pod uwagę cel jej wyznaczenia, nie powinny być 
w niej lokalizowane obiekty mogące niekorzystnie wpłynąć na elementy środowiska, dla 
ochrony których Park został ustanowiony, w szczególności obiektów znacząco 
oddziaływujących na przyrodę i krajobraz.  

Teren planowanego ogrodu botanicznego, przewidziany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego48.  

Cel ochrony – zapewnienie prawidłowej działalności i rozwoju ogrodu. 

Zasady ochrony: 
Obowiązują zasady ochrony określone w art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.          
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Zgodnie z tym przepisem ochrona terenów  

                                                      
48 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego, uchwalony uchwałą nr XII/99/2015 . 
Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 września 2015 r.    
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przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na budowę nowych 
ogrodów botanicznych polega na zakazie: 
 wznoszenia na terenie ogrodu botanicznego obiektów budowlanych i urządzeń  

niezwiązanych z ich działalnością; 
 zmniejszenia obszaru ogrodu botanicznego na rzecz działalności niezwiązanej z ich rolą     

i przeznaczeniem; 
 zmiany na terenie ogrodu botanicznego lub w jego sąsiedztwie stosunków wodnych,       

w tym obniżenia poziomu wód gruntowych; 
 zanieczyszczania na terenie ogrodu botanicznego lub w jego sąsiedztwie powierzchni 

ziemi, wód i powietrza; 
 wznoszenia w sąsiedztwie ogrodu botanicznego obiektów budowlanych lub 

urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej lub 
usługowej, wpływających szkodliwie na warunki przyrodnicze niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania ogrodów. 

Planowany rezerwat przyrody „Góra Szpica”  

Cel ochrony 
Ochrona walorów krajobrazowych pierwszego od strony zachodniej wzgórza Chełmu, 
będącego wyraźną dominantą krajobrazową, oraz zachowanych fragmentów drzewostanów 
bukowych i stanowisk chronionych gatunków roślin. 

Zasady ochrony 
Do czasu ustanowienia ochrony prawnej, na terenie planowanego rezerwatu i w jego 
otoczeniu nie należy dokonywać zmian zagospodarowania i użytkowania terenów mogących 
niekorzystnie wpłynąć na elementy środowiska, dla ochrony których rezerwat ma być 
ustanowiony. 

Lasy ochronne 

Cel ochrony 
 poprawa stanu drzewostanów, 
 ochrona zasobów wód (lasy wodochronne). 

Zasady ochrony 
Obowiązują zasady ochrony określone w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 
z 2017 r. 788 ze zm.) oraz w rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia 1992 r. Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki 
leśnej (Dz. U. Nr 67, poz. 337).  
Zgodnie z przepisami ww. aktów prawnych w lasach ochronnych należy prowadzić 
gospodarkę leśną w sposób zapewniający ciągłe spełnianie przez nie celów, dla których 
zostały wydzielone, w szczególności przez zachowanie ich trwałości oraz odpowiednie 
zagospodarowanie, w tym kształtowanie struktury gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z 
warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększania różnorodności biologicznej i zwiększania 
odporności lasu na czynności destrukcyjne. 

Korytarze ekologiczne rzeki Odry i głównych cieków   

Cel ochrony: 
 powiązanie głównych elementów systemu obszarów ochrony ekologicznej dla 

zapewnienia wymiany genów i rekolonizacji pomiędzy obszarami najbogatszymi 
w gatunki roślin i zwierząt dziko żyjących, 

 ochrona wód powierzchniowych i ich źródeł oraz głównych obszarów zasilania wód  
podziemnych. 
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Zasady ochrony: 
Nie należy zabudowywać dolin oraz dokonywać innych zmian zagospodarowania                   
i użytkowania terenów powodujących przerwanie ich ciągłości. 
Należy: 
 zachować trwałe użytki zielone oraz przywracać je, w miejscach gdzie zostały zmienione 

na grunty orne, 
 chronić i uzupełniać naturalną obudowę przyrodniczą cieków, 
 na terenach przeznaczonych pod zabudowę pozostawiać, w miarę możliwości, pasy 

zieleni wzdłuż cieków o szerokości nie mniejszej niż 5 m po obu stronach cieku. 
 

Pomniki przyrody: 
 drzewa pomnikowe  
 głaz narzutowy  

Cel ochrony - zachowanie obiektów w stanie najmniej zmienionym ze względu na 
wyróżniające je indywidualne cechy co do wieku i rozmiarów. 

Zasady ochrony: 
Obowiązują zasady ochrony określone w rozporządzeniu Wojewody Opolskiego                   
Nr 0151/P/38/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 
(D. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005 r. Nr 72 poz. 2231). Zgodnie z 
rozporządzeniem zakazane jest niszczenie, uszkadzanie lub przekształcania obiektów 
objętych ochroną, uszkadzanie i zanieczyszczanie gleby przy drzewach pomnikowych, 
umieszczanie tablic reklamowych. 
 

 Chronione siedliska przyrodnicze 
 Stanowiska roślin naczyniowych objętych ochroną gatunkową 
 Stanowiska zwierząt objętych ochroną gatunkową 
wykazane w rozdziale I i pokazane na rysunku studium  

Cel ochrony - zachowanie składników przyrody o wysokich walorach w celu zachowania  
różnorodności biologicznej oraz zapewnienia ciągłości istnienia gatunków roślin i zwierząt, 
wraz z ich siedliskami. 

Zasady ochrony: 
Obowiązują zasady ochrony określone w przepisach odrębnych, tj. w:  
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) oraz 

w planie zadań ochronnych ustanowionym 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);  

 ustawie 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 odniesieniu do chronionych siedlisk 
przyrodniczych położonych poza Obszarami Natura 2000; 

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (D. U. z 2014 r. poz. 1409) – w odniesieniu do roślin naczyniowych 
objętych ochroną gatunkową  

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (D. U. z 2014 r. poz. 1348) – w odniesieniu do zwierząt objętych 
ochroną gatunkową. 
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 Proponowane użytki ekologiczne  
 Ostoje roślin naczyniowych 
 Ostoje zwierząt 
 Siedliska ryb 
 Stanowiska roślin naczyniowych - rzadkich  
 Stanowiska rzadkich gatunków grzybów                                                                                               

wykazane w rozdziale I i pokazane na rysunku studium  

Cel ochrony – zachowanie wartościowych składników przyrody dla zachowania 
bioróżnorodności obszaru. 

Zasady ochrony: 
 Tereny proponowanych użytków ekologicznych, ostoi roślin naczyniowych i ostoi zwierząt 

wyłącza się z zabudowy; wyłączenie nie dotyczy zabudowy ustalonej w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed wejściem w życie drugiej 
edycji studium.   

 Nie należy dokonywać zmian zagospodarowania oraz użytkowania terenów mogących 
ujemnie wpłynąć na ww. elementy środowiska przyrodniczego, w szczególności zmian 
naturalnej rzeźby terenów oraz stosunków wodnych, mogących niekorzystnie wpłynąć na  
warunki siedliskowe.  

 Na terenach przeznaczonych pod zabudowę stanowiska rzadkich roślin naczyniowych 
należy – w miarę możliwości – zachować lub przenieść na stanowiska zastępcze. 
 
Ochrona zasobów przyrody nieożywionej 

Na obszarze gminy występują następujące zasoby przyrody nieożywionej objęte ochroną 
prawną i wymagające ochrony: 

Ujęcia wód podziemnych chronione w granicach stref ochronnych obejmujących 
tereny ochrony bezpośredniej   
wykazane w rozdziale I i pokazane na rysunku Studium  

Cel ochrony – zapewnienie odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających 
wody wysokiej jakości. 

Zasady ochrony: 
Obowiązują zakazy i nakazy określone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne       
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), w tym zakaz użytkowania gruntów do celów 
niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 

Udokumentowane złoża surowców mineralnych 

Cel ochrony - zapewnienie racjonalnego gospodarowania złożem, ograniczanie negatywnych 
skutków eksploatacji, w szczególności degradacji środowiska przyrodniczego, zapobieganie 
konfliktom związanym z istniejącym i potencjalnym wydobywaniem surowców.  

Zasady ochrony 

 Obowiązują zasady ochrony określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. Nr 779 ze zm.), zgodnie z którą złoża kopalin 
podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz 
kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących. 

 Na terenach nieeksploatowanych złóż i w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie należy 
dokonywać zmian istniejącego sposobu użytkowania, które mogą uniemożliwić lub 
istotnie utrudnić ich eksploatację, do czasu wyeksploatowania lub anulowania złoża. Nie 
dotyczy to złoża „Chorula” które jest w znacznej części wyeksploatowane i nie planuje się 
jego eksploatacji a właściciel terenu podjął działania w kierunku anulowania złoża. 
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Użytkowe zasoby wód podziemnych na obszarze całej gminy 
(GZWP 333, GZWP 335, GZWP 332) 

Cel ochrony - 
zachowanie stanu czystości wód podziemnych dla obecnych i przyszłych potrzeb ludności       
i gospodarki narodowej. 

Zasady ochrony 

Do czasu ustanowienia obszarów ochronnych wód podziemnych należy na zbiornikach tych 
wód: 
 ograniczyć rozwój zakładów przemysłowych i obiektów hodowlanych, mogących 

znacząco oddziaływać na wody podziemne, 
 nie lokalizować obiektów szczególnie zagrażających zanieczyszczeniem wód 

podziemnych, takich jak np. punkty przeładunkowe i dystrybucyjne produktów 
ropopochodnych.  

*** 
Do chronionych zasobów środowiska zalicza się także: gleby klas II i III, lasy oraz wody 
powierzchniowe (zbiorniki wodne, rzeki, kanały), które podlegają ochronie na podstawie 
przepisów ogólnie obowiązujących:  
 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
 ustawy o lasach, 
 ustawy Prawo wodne. 

c) Ochrona krajobrazu 

Ze względu na wymogi ochrony krajobrazu ochrony wymagają:  

Punkty widokowe i kierunki ekspozycji z tych punktów 
Kierunki ekspozycji z drogi  
Pole widokowe 

Cel ochrony: 
Zachowanie i eksponowanie walorów krajobrazowych. 

Zasady ochrony 
Na kierunkach ekspozycji oraz w polu widokowym nie należy wprowadzać elementów 
przysłaniających i zakłócających widok, w szczególności zespołów drzew oraz obiektów             
budowalnych i urządzeń przysłaniających lub niekorzystnie oddziaływujących na krajobraz 
(dysharmonijnych).  

Wartościowe ciągi drzew przydrożnych 

Cel ochrony - zachowanie szpalerów drzew ze względu na ich walory krajobrazowe.  

Zasady ochrony 
Należy zachować istniejące szpalery drzew, oraz uzupełniać je i odtwarzać w przypadku 
wycinki związane z pracami pielęgnacyjnych. 

Układy ruralistyczne ukształtowane na przełomie XIX i XX wieku, nie objęte 
ochroną prawną (określone na rysunku studium) 

Cel ochrony: 
Zachowanie lokalnego krajobrazu kulturowego wsi, ze względu jego na znaczenie dla 
tożsamości kulturowej gminy. 

Zasady ochrony 
Ochrona układów ruralistycznych powinna polegać na zachowaniu: 
 historycznego przebiegu dróg, 
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 historycznych układów zabudowy zagrodowej i układu budynków w stosunku do drogi, 
oraz zachowaniu i kontynuowaniu tradycyjnych form zabudowy. 

4.1.2. Obszary występowania zagrożeń w środowisku 

Określenia szczególnych warunków zagospodarowania i użytkowania, ze względu na 
wymogi ochrony życia i zdrowia ludzi, wymagają następujące obszary: 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy i wymagania 
określone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (D. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), 
tj.: 
 zakaz gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także 

innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, z zastrzeżeniem, że 
właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić z tego zakazu, określając 
warunki niezbędne dla ochrony jakości wód;  

 wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w  przypadkach:  
-  lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz nowych obiektów budowlanych, 
-  gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także 

innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych 
obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli 
wydano decyzję zwalniającą z zakazu gromadzenia tych materiałów. 

Na obszarze polderu Obrowiec zakazuje się lokalizacji nowych siedlisk rolniczych i obiektów 
produkcji rolnej. 

Tereny górnicze istniejące i planowane 

Tereny górnicze to przestrzeń, na której przewiduje się szkodliwy wpływ robót górniczych 
zakładu górniczego. Ochronę ludzi przed tym wpływem należy zapewnić określając 
szczególne warunki  zagospodarowania i użytkowania terenów w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia                 
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (D. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).  

Strefy zagrożenia wybuchem wokół magazynu materiałów wybuchowych 

Z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu 
strzałowego w ruchu zakładu górniczego. (D. U. z 2017 r. poz. 321)  wynika zakaz 
sytuowania:  
 obiektów przemysłowych  w odległości 100 m od magazynu, 
 obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych i składów materiałów 

łatwopalnych w odległości 300 m od magazynu. 
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Strefy ochronne w zasięgu oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokich 
napięć 110 kV i 220 kV 

Ze względu na wymogi ochrony zdrowia ludzi, nie należy sytuować budynków mieszkalnych    
i innych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w odległości mniejszej  
niż: 
 26 m od linii 220 kV, 
 14,5 m od linii 110 kV, 
mierząc od skrajnego przewodu do najbliższych części budynków. 

Strefy sanitarne cmentarzy 

Ze względu na ochronę sanitarną ludzi, w strefach sanitarnych cmentarzy, tj. w odległości 
mniejszej niż 50 m od istniejących i planowanych granic cmentarzy, nie należy sytuować 
zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia 
zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studni służących do 
czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, co wynika pośrednio z rozporządzenia        
z dnia 25 sierpnia 1959 r. Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie określenia, jakie tereny 
pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315).  

4.2. Środowisko kulturowe 

Wydziela się następujące elementy środowiska kulturowego (obszary i obiekty), które ze 
względu na walory kulturowe i historyczne objęte są ochroną lub wymagają ochrony: 

Zabytki architektury i budownictwa (tereny i obiekty) wpisane do rejestru 
zabytków województwa opolskiego (RZWO) i pozostałe ujęte w gminnej 
ewidencji zabytków (GEZ) oraz zabytki archeologiczne (wg wykazu w rozdziale I) 
 

Cel ochrony: 
Zachowanie i utrzymanie w dobrym stanie zabytków, ze względu na ich wartość historyczną, 
naukową lub artystyczną. 

Zasady ochrony 
 Ochronę zabytków należy zapewnić w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego poprzez:  
- uwzględnienie prawnej ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków 

województwa opolskiego, wynikającej z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, 

- ustaleniu ochrony zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków odpowiednio do 
ich stanu zachowania, z uwzględnieniem elementów wymagających zachowania 
i/lub odtworzenia, 

- ustaleniu zasad ochrony stanowisk archeologicznych nie wpisanych do RZWO, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 

Uwaga: Miejsca lokalizacji zabytków pokazane na rysunku studium są orientacyjne i należy 
je precyzować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na podstawie kart 
Gminnej Ewidencji Zabytków oraz kart ewidencyjnych stanowisk archeologicznych.   

Strefy ochrony konserwatorskiej historycznych układów zabudowy: układu 
miejskiego w Gogolinie, układu ruralistycznego i zespołu folwarcznego w 
Kamieniu Śląskim.  
 

Cel ochrony: 
Zachowanie historycznych układów zabudowy ze względu na ich walory historyczne                
i krajobrazowe.  
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Zasady ochrony: 
Ochrona w strefach konserwatorskich powinna obejmować: 
 historyczny przebieg dróg i parcelację,  
 historyczny układ zabudowy działek budowlanych i siedlisk oraz zieleni (ogrodów), 
 historyczną linię zabudowy oraz układ budynków w stosunku do drogi, 
 tradycyjne formy zabudowy, materiały wykończeniowe elewacji i dachów, kolorystykę. 
Nowa zabudowa w strefach powinna harmonizować z zabudową historyczną w zakresie 
układu, gabarytów, formy, zewnętrznych materiałów wykończeniowych i kolorystyki. 
Granice stref ochrony konserwatorskiej należy w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego doprecyzować odpowiednio do skali planu, z uwzględnieniem granic 
ewidencyjnych działek i faktycznego stanu zagospodarowania. Strefę obejmującą zespół 
folwarczny w Kamieniu Śląskim można połączyć w jedną strefę z przyległym pałacowym 
parkiem  krajobrazowym, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego.  
  

*** 
Ochrony wymaga także pomnik Karolinki w Gogolinie, który został uznany za dobro kultury 
współczesnej, jako powszechnie rozpoznawalny symbol miasta. 
 

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

5.1. Systemy infrastruktury komunikacyjnej 

5.1.1. Komunikacja drogowa 

W zakresie rozwoju systemów infrastruktury drogowej przewiduje się niżej wymienione 
zadania, wynikające z planów zarządców dróg, planu zagospodarowania województwa 
opolskiego oraz potrzeb. 

Drogi wojewódzkie   
Zadania w zakresie rozwoju dróg wojewódzkich obejmują:  
 modernizację drogi nr 423 do parametrów klasy G z budową obwodnic wsi: Chorula, 

Malnia (w trakcie realizacji) i Obrowiec; 
 modernizację drogi nr 409 do parametrów klasy G z budową wiaduktu w Gogolinie; 
 budowę nowej drogi wiążącej drogę nr 409 z drogą krajową 45, z mostem na rzece 

Odrze. 
Budowa obwodnic w ciągu drogi nr 423 spowoduje zmianę klasyfikacji odciążonych 
odcinków dróg. Ze względu na funkcję i powiązania odcinki te powinny mieć klasę:  
- Z (zbiorczą) – w części od Gogolina do Choruli, w miejscu włączenia drogi powiatowej     

nr 1832 O, 
- L (lokalną): 

- w Choruli w od miejsca włączenia drogi powiatowej nr 1832 O do połączenia z drogą 
powiatową nr 1768 O, 

- w Obrowcu na obszarze zabudowanym.  
Do czasu wybudowania obwodnic i formalnej zmiany klasyfikacji wyżej wymienionych 
odcinków dróg, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy 
przyjmować dotychczasowe klasy (zgodnie z wnioskami zarządców).    
Ponieważ ww. zadania, poza realizowaną obecnie obwodnicą wsi Chorula i Malnia, nie są 
ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, 
właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością, ani w programach 
zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
krajowym, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, należy je uwzględniać w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego przez pokazanie informacyjnie na rysunku planu oraz zachowanie warunków 
ich realizacji poprzez odpowiednie ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania                
i użytkowania terenów na ich trasie.  
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Drogi powiatowe   
Drogi powiatowe wymagają modernizacji oraz rozbudowy do parametrów klas przyjętych 
przez zarządcę, tj.: 
 drogi nr: 1454 O, 1817 O, 1826 O, 1829 O, 1831 O, 1832 O - do klasy Z, 
 drogi nr: 1443 O, 1768 O, 1828 O – do klasy L. 
Dla poprawy warunków ruchu przewiduje się: 
 korektę przebiegu drogi Kamień Śląski – Kosorowice (nr 1829 O) przy włączeniu do drogi 

Gogolin - Kamień Śląski (nr 1831 O), 
 budowę nowego odcinka drogi nr 1832 O w miejscowości Górażdże, omijającego 

centrum miejscowości, ze względu na uciążliwość transportu samochodowego na tej 
drodze związanego z funkcjonowaniem Zakładu Wapienniczego Lhoist S.A., oraz ze 
względu na brak możliwości rozbudowy tej drogi w centrum miejscowości do parametrów 
klasy Z.  

Drogi gminne   
Zadania w zakresie rozwoju dróg gminnych obejmują: 
 modernizację dróg do parametrów klas określonych na rysunku studium; (drogi nie 

pokazane na rysunku studium powinny mieć klasę D);  
 budowę nowej drogi klasy L łączącej drogę wojewódzką nr 409 z drogą powiatową           

nr 1831 O, w celu umożliwienia dojazdu do terenu inwestycyjnego II („Dzioły”) z drogi      
nr 409 bez konieczności przejazdu przez obszar osadniczy miasta Gogolina;  

 budowę nowego odcinka drogi gminnej klasy L, od projektowanego skrzyżowania 
budowanej aktualnie obwodnicy drogi nr 423 do ulicy Waltera Hengsta w Gogolinie; 

 budowę nowego odcinka drogi gminnej klasy L w Kamionku, na przedłużeniu drogi            
z Dąbrówki w kierunku Kamienia Śląskiego, z pominięciem obszaru osadniczego wsi 
Kamionek;   

 budowę trwałych nawierzchni na drogach: nr 106122 relacji Malnia – Górażdże,               
nr 106124 Kamionek – Dąbrówka, nr 106119 Dąbrówka – Kamień Śląski – Miedziana; 

 budowę brakujących trwałych nawierzchni na istniejących ulicach w Gogolinie, Kamieniu 
Śląskim, Obrowcu i w Zakrzowie;   

 budowę nowych dróg i ulic do obsługi terenów przeznaczonych pod zabudowę                 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Na rysunku studium pokazany jest alternatywny przebieg odcinka drogi z Dąbrówki do 
Kamionka (wariant 2), który będzie korzystniejszy w stosunku do wariantu 1 w przypadku 
wybudowania planowanej drogi łączącej drogę wojewódzką nr 409 z drogą powiatową             
nr 1831 O. Droga ta powinna zostać uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego po zabezpieczeniu pieniędzy na jej realizację i podjęciu decyzji o wyborze 
jednego z dwóch wariantów jej przebiegu. Do tego czasu należy uwzględnić ją jako drogę 
dojazdową do gruntów leśnych w istniejących granicach. 

Drogi rowerowe 
Z   uwarunkowań wynika potrzeba dróg rowerowych łączących poszczególne miejscowości, 
w tym przede wszystkim: 
 w ciągu obecnej trasy drogi Nr 423 od miejscowości Chorula do włączenia drogi Nr 424, 
 w ciągu drogi Nr 424 od wsi Odrowąż do miasta Gogolina, 
 w ciągu drogi Nr 409 od miejscowości Krapkowice do wsi Dąbrówka, 
 w ciągu drogi Nr 423, w granicach terenów zabudowanych wsi Obrowiec, 
 w ciągu drogi powiatowej Nr 1 826 O Obrowiec – Gogolin, 
 w drodze pomiędzy Kamionkiem i Kamieniem Śląskim (teren prywatny), 
Budowa bądź wydzielenie dróg rowerowych w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych nie 
leży w kompetencji gminy, gmina może jedynie podejmować działania na rzecz ich 
wykonania przez zarządców dróg, ewentualnie współpracę w tym zakresie.  
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Dla celów turystycznych planuje się rozwój sieci turystycznych tras rowerowych.  

Obsługa podróżnych 
W celu zapewnienia możliwości rozwoju infrastruktury służącej obsłudze podróżnych w ruchu 
samochodowym określone zostały miejsca możliwej lokalizacji obiektów obsługi podróżnych 
przy drogach wojewódzkich:  
 nr 423 – jedno w Obrowcu i dwa w Gogolinie; 
 nr 409 – dwa w Gogolinie i jedno w Dąbrówce.  

5.1.2. Komunikacja kolejowa 

W zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej przewiduje się: 
 modernizację magistralnej linii kolejowej nr 136 Kędzierzyn-Koźle – Opole Groszowice, 

na której utrzymane zostaną stacje kolejowe w Gogolinie i w Górażdżach; 
 utrzymanie magistralnej linii kolejowej nr 132 relacji Wrocław – Bytom. 

5.1.3. Komunikacja lotnicza 

Utrzymuje się funkcję lotniczą na terenie lądowiska samolotowego w Kamieniu Śląskim. 

5.1.4. Komunikacja wodna 

Możliwa reaktywacja portu rzecznego w Choruli. 

5.2. Systemy infrastruktury technicznej 

5.2.1. Systemy zaopatrzenia w wodę 

Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę będzie obejmował:  
 modernizację i rozbudowę wszystkich systemów, tj. Gogolin, Kamień Śląski, Dalnia            

i Odrowąż, w zakresie przyjętym w  „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego 
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latach 
2018 – 2022”, w tym połączenie systemu zaopatrzenia w wodę Dalnia z systemem 
Gogolin; 

 dalszą sukcesywną rozbudowę sieci na potrzeby terenów przeznaczonych pod 
zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

5.2.2. Systemy odbioru i oczyszczania ścieków 

Planuje się następujące kierunki rozwoju systemów odbioru i oczyszczania ścieków: 
 dostosowanie oczyszczalni ścieków komunalnych w Choruli do wymogów prawnych; 
 skanalizowanie miejscowości Dąbrówka, Zakrzów i Obrowiec i połączenie ich ze zlewnią 

Oczyszczalnią Ścieków Chorula; 
 rozbudowę sieci kanalizacyjnej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę        

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 
 rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w granicach obszarów osadniczych. 

5.2.3. Systemy przesyłu i zaopatrzenia w gaz  

W zakresie rozwoju systemów gazowniczych planuje się: 
 utrzymanie czynnych gazociągów przesyłowych;  
 budowę gazociągu DN1000 Pn 8,4 MPa, relacji Zdzieszowice – Wrocław, odcinek 

Zdzieszowice – Brzeg, którego trasa będzie biegła wzdłuż istniejącego gazociągu DN 
400/350, relacji Zdzieszowice – Brzeg Opolski (strefa kontrolowana projektowanego 
gazociągu zawierać się będzie całkowicie w strefie kontrolowanej istniejącego gazociągu, 
nie powodując tym samym dodatkowych ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w 
gminie; 
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 przebudowę gazociągu relacji Obrowiec – Racibórz (odcinek Obrowiec – rzeka Odra)       
o średnicy DN 300 i ciśnieniu nominalnym PN 4,0 MPa na średnicę DN 300 i ciśnienie 
nominalne PN 6,3 MPa, wraz z budową stacji gazowych: SP Obrowiec, SSRP Obrowiec. 

 sukcesywną rozbudowę gazowej sieci rozdzielczej w Gogolinie w miarę potrzeb                 
i opłacalności ekonomicznej. 

5.2.4. Systemy przesyłu i zaopatrzenia w energię elektryczną  

W zakresie rozwoju systemów elektroenergetycznych planuje się: 
 utrzymanie istniejących linii 110 kV i 220 kV i istniejących stacji GPZ;  
 przebudowę napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia na obszarach 

osadniczych, kolidujących z planowaną zabudową; 
 sukcesywną rozbudowę sieci dystrybucyjnych na potrzeby terenów przeznaczonych pod 

zabudowę; 
 budowę stacji GPZ w północnej części miasta Gogolina, w przypadku zwiększonego 

zapotrzebowania na energię elektryczną przez potencjalne zakłady, które mogą powstać 
na terenach przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową i produkcyjną             
w tamtym rejonie (orientacyjna lokalizacja stacji pokazana jest na rysunku studium).   

Przewidywana w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 
przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV na 400 kV, ponieważ nie jest 
ustalona w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, 
właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością, ani w programach 
zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
krajowym, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, i nie wnioskował o nią zarządca sieci, może być uwzględniona w planach 
miejscowych tylko informacyjnie (nie jako ustalenie planu - ze względu na skutki finansowe 
uchwalenia planu).  

5.2.5. Kierunki rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii 

Planuje się rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE) poprzez:  
 umożliwienie budowy:  

- elektrociepłowni na gaz rolniczy o mocy powyżej 100 kW w Zakrzowie,  
- farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW, 

      zgodnie z rysunkiem studium; 
 dopuszczenie małych instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną            

o mocy przekraczającej 100 kW w strefach II.4A, II.4B, II.4C, III.1A, III.2A, III.2B, III.3A, 
III.3B: 
-  na terenach zabudowy techniczno-produkcyjnej - w celu zużycia jej na potrzeby 

własne oraz w uzupełnieniu innej działalności produkcyjnej, 
-  na terenach zabudowy usługowej - w celu zużycia jej na potrzeby własne;    

 dopuszczenie małych instalacji wytwarzających energię elektryczną i cieplną o mocy do 
100 kW:   
-  wiatrowych (małych turbin wiatrowych) – na terenach zakładów przemysłowych          

w strefach przemysłowych produkcyjnych;  
- fotowoltaicznych - na wszystkich terenach zabudowy, z wyjątkiem terenów                  

z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w tym w zabudowie zagrodowej na 
obszarach osadniczych, i z budynkami rekreacji indywidualnej;   

-  biogazowni rolniczych – w gospodarstwach rolnych poza obszarami osadniczymi.  

Ustalenia uzupełniające: 

1. Dla wyżej wymienionych urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 
o mocy przekraczającej 100 kW nie przewiduje się stref ochronnych związanych                    
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, tzn. ich 
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znaczące oddziaływania nie mogą wykraczać poza tereny przewidziane na ich 
lokalizację.   

2. Małych instalacji fotowoltaicznych nie należy dopuszczać na terenach o walorach 
architektonicznych i krajobrazowych, jeśliby ich realizacja mogła wpłynąć negatywnie na 
te walory. 

3. Urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, wykorzystujące energię 
wiatru, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji, powinny być zakazane na wszystkich 
terenach zabudowy w obszarach osadniczych, z wyjątkiem terenów obiektów 
produkcyjnych i składowych oraz zabudowy usługowej w strefach działalności 
gospodarczej II.4A i II.4B.     

5.2.6. Rozwój systemów telekomunikacji 

Systemy telekomunikacji mogą rozwijać się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 maja     
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 
ze zm.)  

5.2.7. System odbioru i  gospodarowania odpadami 

Istniejące na obszarze gminy składowisko odpadów komunalnych będzie funkcjonować 
do momentu osiągnięcia rzędnych terenu lub do osiągnięcia ilości (masy) przyjętych 
odpadów, określonych w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska. 
Docelowo miejscem przekazywania wszystkich odpadów komunalnych z obszaru gminy 
będą instalacje Centrum Przetwarzania Odpadów w Opolu. W gminie pozostanie punkt 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonujący na terenie obecnego składowiska.  

6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 

6.1. Inwestycje o znaczeniu lokalnym  

Obszarami, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym są: 
 trasa nowej drogi klasy L łączącej drogę wojewódzką nr 409 z drogą powiatową              

nr 1831 O, w celu umożliwienia dojazdu do terenu inwestycyjnego II („Dzioły”) z drogi      
nr 409, bez konieczności przejazdu przez obszar osadniczy miasta Gogolina;  

 trasa nowego odcinka drogi gminnej klasy L, od projektowanego skrzyżowania 
budowanej aktualnie obwodnicy drogi nr 423 do ulicy Waltera Hengsta w Gogolinie; 

 trasa nowego odcinka drogi gminnej klasy L w Kamionku, na przedłużeniu drogi                
z Dąbrówki w kierunku Kamienia Śląskiego, z pominięciem obszaru osadniczego wsi 
Kamionek;   

 teren planowanych obiektów rekreacyjno-sportowych w Malni; 
 teren projektowanego cmentarza w Zakrzowie; 
 trasa planowanego odcinka drogi z Dąbrówki do Kamionka - wariant 2. 
Teren planowanego cmentarza należy ująć w planie miejscowym po uwzględnieniu budowy 
cmentarza w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy; do tego czasu należy zapewnić 
warunki umożliwiające budowę cmentarza w przyszłości poprzez zachowanie 
dotychczasowego sposobu użytkowania tego terenu i terenów w jego otoczeniu.  

6.2. Inwestycje o znaczeniu o znaczeniu ponadlokalnym 

Obszarami, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym są: 
 trasy planowanych obwodnic Choruli, Malni i Obrowica w ciągu drogi wojewódzkiej          

nr 423; 
 teren planowanego wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w Gogolinie; 
 trasa nowej drogi łączącej drogę nr 409 z drogą krajową 45; 

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 131



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 132

 trasa planowanego odcinka drogi Kamień Śląski – Kosorowice (nr 1829 O) przy 
włączeniu do drogi Gogolin - Kamień Śląski (nr 1831 O); 

 trasa nowego odcinka drogi nr 1832 O w miejscowości Górażdże; 
 tereny w granicach strefy kontrolowanej planowanego gazociągu DN1000 Pn 8,4 MPa, 

relacji Zdzieszowice – Wrocław, odcinek Zdzieszowice – Brzeg; 
 tereny w granicach strefy kontrolowanej planowanego do przebudowy gazociągu relacji 

Obrowiec – Racibórz (odcinek Obrowiec – rzeka Odra) o średnicy DN 300 i ciśnieniu 
nominalnym PN 4,0 MPa na średnicę DN 300 i ciśnienie nominalne PN 6,3 MPa wraz z 
towarzyszącymi stacjami gazowymi; 

 teren planowanej stacji GPZ w Gogolinie; na rysunku studium jego lokalizacja jest 
orientacyjna i w planie miejscowym może być dowolnie przesunięta w obrębie strefy 
3.IIA. 

7. Polityka w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego  

7.1. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 
obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także 
obszary przestrzeni publicznej  

W granicach gminy nie ma obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem obszarów przestrzeni 
publicznej, które objęte są planami.  

7.2. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego  

W zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjmuje 
się: 
 sukcesywną aktualizację obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z oceną aktualności planów sporządzaną obowiązkowo na 
podstawie art. 32 ustawy z dnia z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; ze względu na rozwój zabudowy mieszkaniowej w Odrowążu i Dąbrówce 
poza granicami planów (na podstawie decyzji o warunkach zabudowy), w ramach 
aktualizacji planów tych miejscowości należy powiększyć obszary opracowania: 
 w Odrowążu – w kierunku zachodnim do granicy strefy I.1.A, 
 w Dąbrówce – w kierunku wschodnim – do granicy gminy; 

 sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących 
obszary stref rozwojowych, w oparciu o analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do 
sporządzenia planu, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia z 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem faktycznych potrzeb            
planowanych inwestycji w zakresie uzbrojenia terenu i realnych możliwości realizacji tego 
uzbrojenia.  
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SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM  

Z UZADANIENIEM PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
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Generalne zasady i założenia polityki przestrzennej  

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 granicach Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny oraz kompleksy leśne z dużym 
udziałem lasów chronionych;  

 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 Odrowążu i Kamieniu Śląskim; 

 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, Odrowąża i Kamienia Śląskiego, 
- 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, 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, a powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę w poprzednim 
studium, nie objętych planami, została ograniczona w dostosowaniu potrzeb inwestycyjnych 
gminy wynikających z konieczności realizacji zadań własnych, związanych z lokalizacją 
nowej zabudowy, do możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych 
i infrastruktury technicznej, służących realizacji zadań własnych gminy. 
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Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy określone zostały przez wyznaczenie: 
 obszarów o odmiennym użytkowaniu – tworzące strukturę funkcjonalno-przestrzenną 

gminy, 
- obszarów objętych różnymi formami ochrony i ograniczeń użytkowania oraz 

wymagających ochrony i ograniczeń użytkowania – tworzące system obszarów 
szczególnej ochrony środowiska 

zgodnie z wnioskami sformułowanymi w części uwarunkowań.  
 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy  

Na strukturę funkcjonalno-przestrzenną składają się następujące strefy funkcjonalne, 
wydzielone z uwzględnieniem podobieństwa w sposobie użytkowania, zabudowy i 
zagospodarowania terenów oraz wartości przyrodniczych i krajobrazowych:   

  OBSZARY STREFY PODSTAWOWE STREFY SZCZEGÓŁOWE 
I.  Obszary  
    otwarte 

1. Strefy rolnicze A. chronione 
B. produkcyjne  
C. produkcyjne z ograniczoną zabudową 

2. Strefy leśne  A. chronione 
B. produkcyjne 

3. Strefy specjalne A. rekreacyjno-wypoczynkowe 
B. rekreacyjno-wypoczynkowa z lądowiskiem 

II.  Obszary  
     osadnicze 

1. Strefy mieszkaniowe A. osiedlowe 
B. mieszane 

2. Strefy koncentracji usług A. śródmiejska 
B. mieszkaniowo-usługowa  
C. sportowo-rekreacyjna 

3. Strefy zieleni A. rekreacyjno-wypoczynkowe 
B. izolacyjne 
C. leśne 

4. Strefy działalności 
gospodarczej  

A. produkcyjne 
B. produkcyjno-usługowe 
C. usługowe 

II.  Obszary  
     gospodarcze 

1. Strefy przemysłowe A. produkcyjne 
B. wydobywcze (górnicze) 

2. Strefy działalności 
gospodarczej  

A. produkcyjno-usługowe 
B. usługowe 

3. Strefy rozwojowe A. produkcyjno-usługowe 
B. usługowe 

 
Do obszarów otwartych zaliczono tereny rolno-leśne z nieliczną rozproszoną zabudową.  
Strefy rolnicze na tych obszarach obejmują tereny o dominującej funkcji rolniczej. 
Podstawowy kierunek rozwoju stref rolniczych to rozwój produkcji rolniczej z zachowaniem 
równowagi pomiędzy procesami naturalnymi a działalnością gospodarczą, uzupełniającym 
kierunkiem jest kształtowanie Systemu Przyrodniczego Obszaru. Strefy zostały podzielone 
na chronione, produkcyjne i produkcyjne z ograniczoną zabudową, na podstawie wartości 
przyrodniczych oraz położenia. Strefy chronione obejmują tereny rolnicze o walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych, tj.: tereny w dolinie Odry i jej starorzecza, oraz tereny 
rolnicze w granicach Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Dla stref tych ustalone zostały 
ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów, których celem jest zachowanie ich 
walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Strefy produkcyjne obejmują tereny głównie użytków 
rolnych w południowej, rolniczej części gminy (poniżej autostrady). Dla stref tych ustalone 
zostały kierunki zmian w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów umożliwiające rozwój 
produkcji rolniczej w sposób zrównoważony, w szczególności chroniący rolniczą przestrzeń 
produkcyjna przed nadmiernym rozpraszaniem zabudowy. Strefy produkcyjne z ograniczoną 
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zabudową obejmują tereny głównie użytków rolnych w północnej części gminy (powyżej 
autostrady), tj. w części gminy o wysokim stopniu urbanizacji. W strefach tych, ze względu 
na planowany dalszy rozwój urbanizacji, ograniczono możliwość rozwoju zabudowy rolniczej 
do obiektów produkcji roślinnej w pobliżu stref osadniczych, oraz obiektów produkcji rolnej      
w gospodarstwach rolnych, tylko w uzupełnieniu takiej zabudowy. 
Strefy leśne obejmują tereny o dominującej funkcji leśnej, w tym istniejące kompleksy leśne, 
zadrzewione nieużytki w wyrobiskach poeksploatacyjnych oraz łąki śródleśne i grunty rolne  
przeznaczone do zalesienia.  Podstawowym kierunkiem rozwoju stref jest rozwój produkcji 
leśnej przy zachowaniu funkcji przyrodniczej lasów, tj. funkcji obszarów węzłowych                 
w Systemie Przyrodniczym Obszaru; kierunkiem uzupełniającym jest poprawa jakości 
środowiska. Strefy zostały podzielone na chronione i produkcyjne na podstawie wartości 
przyrodniczych i znaczenia. Strefy chronione obejmują tereny leśne z dużym udziałem lasów 
chronionych oraz położone w granicach Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. W strefach 
tych obowiązują ograniczenia wynikające z ustanowionych form ochrony lasów i przyrody.  
Strefy produkcyjne obejmują pozostałe tereny w strefach leśnych. Dla wszystkich stref 
leśnych ustalono zakaz zabudowy, z wyjątkiem istniejących działek budowlanych i siedlisk 
oraz zabudowy ustalonej w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego.  
Strefy specjalne obejmują tereny o przesądzonej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.           
W strefach tych wyróżniono teren z istniejącym lądowiskiem. Podstawowy kierunek rozwoju 
stref to rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej z zachowaniem równowagi pomiędzy 
procesami naturalnymi a działalnością człowieka, kierunek uzupełniający - komunikacja 
lotnicza - dotyczy strefy z istniejącym lądowiskiem. 

Do obszarów osadniczych zaliczono tereny istniejącej i planowanej zwartej zabudowy 
jednostek osadniczych.   
W strefach mieszkaniowych podstawową funkcją jest mieszkalnictwo. Strefy te zostały 
podzielone na osiedlowe i mieszane. Podstawowy kierunek rozwoju stref to kształtowanie        
i rozwój atrakcyjnego pod względem użytkowym i estetycznym środowiska mieszkaniowego, 
kierunkiem uzupełniającym jest rozwój drobnej przedsiębiorczości i dotyczy on tylko stref 
mieszanych. Strefy osiedlowe obejmują istniejące i planowane zespoły zabudowy 
mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, z towarzszącymi usługami podstawowymi. Strefy 
mieszane obejmują istniejące zespoły zabudowy, głównie mieszkaniowej jednorodzinnej, 
mieszanej z drobną, nieuciążliwą działalnością gospodarczą oraz istniejącą zabudową 
zagrodową. W strefach osiedlowych możliwa jest zabudowa wielorodzinna niskiej 
intensywności, w strefach mieszanych drobna działalność usługowa i wytwórcza oraz 
hodowla zwierząt gospodarskich o obsadzie do 10 DJP w istniejących gospodarstwach 
rolnych. 
Strefy koncentracji usług obejmują tereny usługowe i mieszkaniowo-usługowe.  Strefy te 
zostały podzielone na: 
 strefę śródmiejską obejmującą centrum Gogolina,  
 strefy mieszkaniowo-usługowe z istniejącą i planowaną zabudową usługową, 

mieszkaniowo-usługową i mieszkaniową w Gogolinie, Kamieniu Śląskim, Górażdżach        
i Obrowcu, 

 strefy rekreacyjno-sportowe w Gogolinie i Górażdżach z istniejącymi i planowanymi 
terenami i obiektami rekreacyjno-sportowymi.   

Podstawową funkcją strefy śródmiejskiej oraz stref mieszkaniowo-usługowych są usługi 
łączone z zabudową mieszkaniową, kierunkiem rozwoju stref - kształtowanie 
reprezentacyjnych przestrzeni mieszkaniowo-usługowych o wysokich walorach 
architektonicznych i użytkowych.  
Podstawową funkcją stref sportowo-rekreacyjnych są usługi sportowo-rekreacyjne, 
kierunkiem rozwoju stref - kształtowanie reprezentacyjnych przestrzeni rekreacyjnych.   
W strefie śródmiejskiej planowane jest zachowanie miejskiego charakteru zabudowy oraz 
rozwój usług, głównie użyteczności publicznej, oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
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Znajdujące się w niej nieużytkowane tereny kolejowe powinny zostać przekształcone na 
funkcje usługowe i/lub rekreacyjne w ramach rewitalizacji tego terenu.   
W strefach mieszkaniowo-usługowych planowany jest rozwój zabudowy usługowej, głównie 
użyteczności publicznej, oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. 
W strefach sportowo-rekreacyjnych, poza obiektami o funkcji sportowej i rekreacyjnej,  
możliwe są usługi wzbogacające podstawową funkcję strefy, np. gastronomiczne, 
noclegowe, oraz zieleń o funkcji wypoczynkowej.  
Strefy zieleni rekreacyjno-wypoczynkowe, izolacyjne i leśne, wydzielone zostały na 
podstawie uwarunkowań ekofizjograficznych i obejmują istniejące w granicach obszarów 
osadniczych parki i zadrzewienia, doliny cieków wodnych, lasy, oraz tereny rolne w rejonie 
węzła autostrady „Gogolin”. Podstawowe kierunki rozwoju stref to kształtowanie systemu 
terenów zieleni na obszarach osadniczych i poprawa jakości środowiska. Kierunkiem 
uzupełniającym jest wspomaganie Systemu Przyrodniczego Obszaru (SPO). Dla stref ustala 
się zakaz zabudowy z nielicznymi wyjątkami obejmujących obiekty budowlane wzbogacające 
funkcję rekreacyjno-wypoczynkową terenów.  
W strefach gospodarczych produkcyjnych, produkcyjno-usługowych oraz usługowych, 
kierunkiem rozwoju jest rozwój działalności gospodarczej nie kolidującej z funkcją osadniczą 
obszaru. Celem wyznaczenia stref jest aktywizacja gospodarcza gminy i rozwój miejsc pracy. 
W strefach zakazane są obiekty chronione akustycznie oraz obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 a nowa zabudowa musi być podporządkowana wymogom 
ochrony środowiska. W granicach stref możliwa jest lokalizacja obiektów obsługi podróżnych 
ze stacjami paliw zgodnie z rysunkiem studium. 

Do obszarów gospodarczych zaliczono istniejące i planowane tereny przemysłowe oraz 
planowane tereny działalności produkcyjno-usługowej i usługowej, poza obszarami 
osadniczymi.  
Tereny przemysłowe wydzielone zostały jako strefy przemysłowe, które dzielą się na: 
 produkcyjne, obejmujące tereny istniejących zakładów przemysłowych; 
 wydobywcze (górnicze), obejmujące istniejące obszary górnicze, na których jest lub 

będzie prowadzona działalność wydobywcza (powierzchniowa eksploatacja kopalin 
węglanowych na potrzeby przemysłu cementowego i wapienniczego). 

Planowane tereny działalności produkcyjno-usługowej i usługowej wydzielone zostały jako 
strefy działalności gospodarczej i rozwojowe - produkcyjno-usługowe i usługowe. Strefy te 
przeznaczone są na rozwój działalności gospodarczej, która, ze względu na uciążliwości, 
potrzeby terenowe lub gabaryty oraz formę obiektów, nie powinna być lokalizowana                  
w strefach osadniczych, bez możliwości lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2. W strefie usługowej możliwa jest lokalizacja obiektów 
sportowych. Strefy działalności gospodarczej obejmują tereny przeznaczone na ten cel w 
obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, strefy rozwojowe 
nie są objęte planami jako tereny zabudowy.    
Na obszarach gospodarczych zakazana jest funkcja mieszkaniowa a prowadzona 
działalność nie może powodować trwałego, znacząco negatywnego wpływu na stan 
środowiska. 

We wszystkich strefach funkcjonalno-przestrzennych pokazane zostały najważniejsze 
obiekty infrastruktury społecznej i technicznej istniejące i planowane, oraz wyróżnione tereny 
o ściśle określonej funkcji, do uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Ponadto wyróżniono: 
 teren wymagający przekształceń, który obejmuje nieużytkowane tereny kolejowe             

w strefie śródmiejskiej w Gogolinie; 
 dwa tereny wymagające rehabilitacji w Kamieniu Śląskim: zespół zabudowy przy             

ul. Leśnej oraz nieczynny zakład wydobywczy w rejonie ul. Ligonia; 
 teren wymagający rekultywacji – komunalne składowisko odpadów w Gogolinie;  
 trzy obszary przestrzeni publicznych: dwa place w Gogolinie i zieleniec ze stawem            

w centrum Kamienia Śląskiego, 
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a także tereny możliwej lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW na 
pograniczu Malni i Gogolina, Gogolina i Zakrzowa oraz w Choruli. 

Dla terenów zamkniętych, obejmujących linie kolejowe i tereny infrastruktury komunikacyjnej 
przy tych liniach, ustalone zostały indywidualne kierunki zmian w zagospodarowaniu 
terenów. 

W uzupełnieniu ustaleń określających kierunki dotyczące zmian przeznaczenia oraz 
zagospodarowania  i użytkowania terenów, ustalone zostały graniczne wielkości wskaźników 
urbanistycznych według rodzajów zabudowy, w celu zapewnienia pożądanych standardów 
zagospodarowania terenów. 

System obszarów szczególnej ochrony środowiska  

System obszarów szczególnej ochrony środowiska obejmuje obszary i obiekty objęte 
różnymi formami ochrony i ograniczeń w użytkowaniu oraz obszary i obiekty wymagające  
ochrony i ograniczeń w użytkowaniu, ze względu na wymogi ochrony przyrody, zasobów 
naturalnych i krajobrazu, zagrożenia w środowisku oraz wymogi ochrony dóbr kultury, w tym 
zabytków. 
Dla ochrony przyrody i jej zasobów oraz krajobrazu uwzględniono ochronę oraz ustalono 
zasady ochrony następujących obszarów i obiektów: 
w zakresie ochrony przyrody:  
 obszary Natura 2000 „Kamień Śląski” i „Żywocickie Łęgi”, 
 rezerwat przyrody „Kamień Śląski” z otuliną (filarem ochronnym w złożu),  
 Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny” z otuliną, z uwzględnieniem terenu planowanego 

powiększenia Parku, 
 teren planowanego ogrodu botanicznego, przewidziany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, 
 planowany rezerwat „Góra Szpica” (w granicach gminy Gogolin znajduje się niewielki 

fragment tego rezerwatu), 
 lasy ochronne, 
 korytarze ekologiczne rzeki Odry i głównych cieków, 
 pomniki przyrody, 
 pozostałe obszary i miejsca cenne przyrodniczo: 

- proponowane użytki ekologiczne, 
- chronione siedliska przyrodnicze, 
- ostoje roślin naczyniowych, 
- ostoje zwierząt, 
- siedliska ryb (rzeka Odra), 
- stanowiska roślin naczyniowych objętych ochroną gatunkową oraz rzadkich, 
- stanowiska zwierząt objętych ochroną gatunkową, 
- stanowiska rzadkich gatunków grzybów; 

w zakresie ochrony zasobów przyrody nieożywionej: 
 ujęcia wód podziemnych, 
 udokumentowane złoża surowców mineralnych, 
 użytkowe zasoby wód podziemnych (na obszarze całej gminy); 
w zakresie ochrony krajobrazu: 
 punkty widokowe i kierunki ekspozycji z tych punktów, 
 kierunki ekspozycji z drogi, 
 pole widokowe (na przedpolu zabytkowego kościoła w Malni), 
 wartościowe ciągi drzew przydrożnych, 
 układy ruralistyczne ukształtowane na przełomie XIX i XX wieku, nie objęte ochroną 

prawną. 
Dodatkowo wskazano na konieczność ochrony gleb klas II i III, lasów oraz wód 
powierzchniowych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.   
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Dla ochrony przed zagrożeniami w środowisku wykazano następujące obszary                  
z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu: 
 obszary szczególnego zagrożenia powodzią Q10 i Q1 oraz – informacyjnie - obszary 

zagrożenia powodzią Q 0,2; 
 tereny górnicze istniejące i planowane, tj. tereny na których przewiduje się szkodliwy 

wpływ robót górniczych zakładu górniczego; 
 magazyn materiałów wybuchowych ze strefami zagrożenia wybuchem; 
 strefy ochronne w zasięgu oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych     

220 kV, 110 kV, 
 strefy sanitarne cmentarzy. 
Dla ochrony walorów środowiska kulturowego i zabytków uwzględniono ochronę oraz 
ustalono zasady ochrony następujących obszarów i obiektów: 
 zabytki nieruchome, tj. architektury i budownictwa oraz archeologiczne, objęte ochroną 

prawną i wymagające ochrony, 
 strefy ochrony konserwatorskiej układu miejskiego w Gogolinie oraz układu 

ruralistycznego i zespołu folwarcznego w Kamieniu Śląskim. 

Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

W zakresie rozwoju systemów komunikacji planuje się: 
 modernizację dróg wojewódzkich nr 409 i 423 do parametrów klasy G, wraz z budową 

wiaduktu w Gogolinie w ciągu drogi nr 409, oraz obwodnic Choruli, Malni (w trakcie 
realizacji) i Obrowca w ciągu drogi nr 423, 

 budowę nowej drogi wiążącej drogę nr 409 z drogą krajową 45 z mostem na rzece Odrze 
(planowanej przez zarząd dróg wojewódzkich), 

 modernizację dróg powiatowych z dwoma nowymi odcinkami w ich ciągu, planowanymi 
dla poprawy warunków ruchu; 

 w zakresie dróg gminnych: budowę dwóch nowych dróg dla obsługi planowanej 
zabudowy produkcyjnej i produkcyjno-usługowej w północnym rejonie miasta Gogolina,  
budowę nowego odcinka drogi gminnej klasy L w Kamionku, modernizację istniejących 
dróg do wymaganych parametrów, budowę brakujących trwałych nawierzchni, budowę 
nowych dróg i ulic do obsługi terenów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. 

W zakresie komunikacji kolejowej planowana jest modernizacja linii kolejowej nr 136. 
Na terenie byłego lotniska wojskowego w Kamieniu Śląskim planuje się utrzymanie 
lądowiska samolotowego. W zakresie komunikacji wodnej ustala się możliwość reaktywacji 
nieczynnego obecnie portu rzecznego w Choruli.  

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej planuje się: 
 modernizację systemów zaopatrzenia w wodę i ich rozbudowę na potrzeby terenów 

przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego; 

 modernizacje oczyszczalni ścieków komunalnych w Choruli, 
 skanalizowanie miejscowości Dąbrówka, Zakrzów i Obrowiec, 
 rozbudowę sieci kanalizacyjnej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę          

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
 rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w granicach obszarów osadniczych. 
W zakresie systemów przesyłu i zaopatrzenia w gaz planuje się: 
 utrzymanie istniejących gazociągów przesyłowych, 
 budowę nowego gazociągu DN1000 Pn 8,4 MPa, relacji Zdzieszowice – Wrocław, 

odcinek Zdzieszowice – Brzeg, 
 przebudowę gazociągu relacji Obrowiec – Racibórz (odcinek Obrowiec – rzeka Odra) na 

średnicę DN 300 i ciśnienie nominalne PN 6,3 MPa,  
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 sukcesywną rozbudowę gazowej sieci rozdzielczej w Gogolinie w miarę potrzeb                 
i opłacalności ekonomicznej. 

W zakresie systemów przesyłu i zaopatrzenia w energię elektryczna planuje się: 
 utrzymanie istniejących linii 110 i 220 kV i stacji GPZ, 
 przebudowę i rozbudowę linii średniego i niskiego napięcia z uwzględnieniem potrzeb 

planowanej zabudowy, 
 budowę stacji GPZ w Gogolinie, na wypadek zwiększonego zapotrzebowania na energię 

elektryczną. 
W celu rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii ustalono: 
 możliwość budowy elektrociepłowni na gaz rolniczy o mocy powyżej 100 kW w Zakrzowie 

(wydana decyzja o warunkach zabudowy) oraz farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 
100 kW na trzech terenach: pomiędzy Gogolinem i Malnią, pomiędzy Gogolinem                
i Zakrzowem oraz w Choruli – zgodnie z rysunkiem studium, 

 dopuszczenie małych instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną            
o mocy przekraczającej 100 kW w strefach: II.4A, II.4B, II.4C, III.1A, III.2A, III.2B, III.3A, 
III.3B z zasadami ich dopuszczenia, 

 zasady rozwoju małych instalacji OZE o mocy do 100 kW oraz mikroinstalacji.  
W zakresie system odbioru i  gospodarowania odpadami planuje się docelowo: 
 zamknięcie składowiska odpadów komunalnych i przekazywania wszystkich odpadów 

komunalnych z obszaru gminy na instalacje Centrum Przetwarzania Odpadów w Opolu, 
 pozostawienie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie obecnego 

składowiska.  

Polityka w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego  

W zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjmuje 
się: 
 sukcesywną aktualizację obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego z powiększeniem obszarów opracowania planów wsi Odrowąż i Dąbrówka; 
 sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących 

obszary stref rozwojowych, w oparciu o analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do 
sporządzenia planu. 
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RYS. NR 1 – Struktura użytkowania gruntów na obszarze gminy Gogolin 

 
źródło: Opracowanie ekofizjograficzne  
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RYS. NR 2 – Formy ochrony przyrody istniejące, projektowane i proponowane 
na obszarze gminy Gogolin  

 
źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem opracowania ekofizjograficznego  

Id: DEA2338F-ED77-46A8-BED4-CFE63CAAAF92. Podpisany Strona 143



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (2 edycja) 

 
 

 

 144

RYS. NR 3 – Zabytki, stanowiska archeologiczne i obszary o szczególnych walorach 
kulturowych na obszarze gminy Gogolin  

 
źródło: Opracowanie ekofizjograficzne  
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RYS. NR 4 – Lokalizacja sieci gazowych na obszarze gminy Gogolin  

 
źródło: Opracowanie ekofizjograficzne  
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RYS. NR 5 – Lokalizacja sieci elektroenergetycznych WN i SN wraz ze stacjami 
transformatorowymi, bazowymi i telefonii komórkowej na obszarze 
gminy Gogolin  

 
źródło: Opracowanie ekofizjograficzne  
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RYS. NR 6 – Sieć komunikacyjna na obszarze gminy Gogolin  

 
źródło: Opracowanie ekofizjograficzne  
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Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VIII/76/2019  
Rady Miejskiej w Gogolinie   

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 
  

ROZSTRZYGNIECIE  
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 
w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin  
  
Do projektu studium wpłynęły dwie uwagi o tej samej treści, dotyczące rozwiązań przyjętych 
dla stref wypoczynkowo-rekreacyjnych obejmujących teren byłego lotniska w Kamieniu 
Śląskim: I.3A i I.3B.  
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza 
Gogolina, Rada Miejska w Gogolinie rozstrzyga, jak następuje:  

1. Odrzuca się uwagi w części dotyczącej:   

1) pominięcia wniosków złożonych do projektu studium o: zakwalifikowanie terenu   
po byłym lotnisku w Kamieniu Śląskim (dz. nr 677/61, 677/62 i 677/59) do strefy objętej 
działaniami rozwojowymi oraz o umożliwienie rozwoju usług motoryzacyjnych  
i wystawienniczych a także produkcji energii odnawialnej (instalacje fotowoltaiczne 
powyżej 100 kW) na południe od pasa drogi startowej;  

2) umieszczenia lądowiska i toru doskonalenia jazdy w jednej strefie związanej z rekreacją 
i wypoczynkiem;  

3) zakwalifikowania terenu dawnego lotniska i terenów otaczających go od strony 
północnej do strefy funkcjonalnej rekreacyjno-wypoczynkowej i zmiany tych stref   
na strefy sportu i rekreacji lub sportu, rekreacji i wypoczynku.  

Uzasadnienie: Uwagi dotyczą terenu byłego lotniska, który obecnie w całości objęty jest 
ochroną prawną w formie ustanowienia Obszaru Natura 2000 „Kamień Śląski” oraz terenów 
istniejącego i planowanego pola golfowego, tj. urządzonego w zieleni terenu, przystosowanego 
do gry w golfa, z dużym udziałem terenów leśnych. Tereny te położone są w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, tj. parku wypoczynkowo- 
leczniczego i zabytkowego parku pałacowego.   

Złożone wnioski, o których mowa w pkt 1, nie zostały uwzględnione, ponieważ byłoby  
to niezgodne z wymogami ochrony Obszaru Natura 2000 „Kamień Śląski”, dodatkowo  
kolidowałoby to z funkcją istniejących terenów rekreacyjno- wypoczynkowych.   

Zarzut umieszczenia lądowiska i toru doskonalenia jazdy w jednej strefie związanej z rekreacją 
i wypoczynkiem nie został uwzględniony, ponieważ rozwiązanie to wynika z konieczności 
ograniczania na tym terenie rozwoju funkcji mogących niekorzystnie oddziaływać  
na środowisko, w tym zabudowy. Należy mieć tu na uwadze, że w studium określa się kierunki 
zmian w przeznaczeniu terenów, a nie przeznaczenie terenów, zatem przyjęta funkcja 
podstawowa dotyczy zmian w przeznaczaniu terenów a nie istniejącego przeznaczenia. Przyjęte 
rozwiązanie jest tym bardziej uzasadnione, że istniejące obiekty lądowiska i toru doskonalenia 
jazdy zajmują jedynie 15% powierzchni strefy oraz, że funkcja rekreacyjno- wypoczynkowa 
jest planowana dla tego terenu w obecnie obowiązującym studium (od czasu ustanowienia 
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obszaru Natura 2000 „Kamień Śląski”).                                                                                         .                                                                    
Proponowana zmiana przedmiotowych stref wypoczynkowo- rekreacyjnych na strefy sportu         
i rekreacji lub sportu, rekreacji i wypoczynku nie została uwzględniona również z powodu          
konieczności ograniczania na tych terenach rozwoju funkcji mogących niekorzystnie 
oddziaływać na środowisko oraz kolidujących z istniejącymi terenami rekreacyjno- 
wypoczynkowymi. Przyjęta funkcja nie wyklucza możliwości urządzania tych terenów również 
na cele sportowe oraz lokalizacji na terenie po byłym lotnisku obiektów sportowych,  
ale powinny to być to obiekty przeznaczone na różnego rodzaju aktywne formy rekreacji  
i wypoczynku, a nie duże obiekty sportowe, co zostało doprecyzowane w ustaleniach studium. 
Zwraca się uwagę, że ustalona w studium funkcja nie jest tożsama z terenami rekreacyjno-
wypoczynkowymi wg ewidencji gruntów ani wg przepisów normujących dopuszczalne 
poziomy w środowisku (w granicach stref można zostawić istniejące przeznaczenia terenów 
oraz planować nowe tereny o różnym przeznaczeniu związanym  z szeroko rozumianą rekreacją 
i wypoczynkiem).  
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