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CZ Ę Ś Ć      I

1. WPROWADZENIE

1.1. PODSTAWA PRAWNA

− ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku ( Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn. zm.),

− ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1590 z późn. zm.),

− uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr X/54/99 z dnia 13 lipca 1999 roku
o przystąpieniu do prac nad planem.

1.2. PODSTAWA  MERYTORYCZNA

1) Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 � 2015,
2) Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
3) Studia i analizy, w tym ,, Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego

województwa�� i ,, Uwarunkowania rozwoju przestrzennego województwa��
wykonane w latach 1995 � 1998, zaktualizowane w latach 1999 � 2000,

4) Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
5) Strategia rozwoju pogranicza polsko � czeskiego,
6) Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry,
7) Program dla Odry 2006,
8) Wnioski zgłoszone do ,, Programu rozwoju województwa opolskiego na lata 2001

� 2002 ��,
9) Kontrakt Województwa Opolskiego na lata 2001 � 2002,
10) Uwagi i wnioski zgłoszone w wyniku konsultacji założeń i projektu planu.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

1.3.1. Zakres  przestrzenny

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego obejmuje obszar
w aktualnych na 2002 rok granicach administracyjnych.
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       W trakcie sporządzania planu, na etapie analizy uwarunkowań rozwoju uwzględniono
obszar 6 gmin powiatu oleskiego włączonych w granice województwa opolskiego w wyniku
reformy podziału administracyjnego kraju.

Badania i analizy dokonywane w procesie sporządzania planu wykraczały poza granice
administracyjne, w zakresie powiązań przestrzennych z województwami ościennymi �
dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i śląskim oraz z graniczącym od południa obszarem
Republiki Czeskiej.

1.3.2. Zakres  czasowy

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym plan zagospodaro-
wania przestrzennego województwa nie ma ograniczonego horyzontu czasowego. Uchwalony
plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego podlega okresowej
aktualizacji na zasadach ogólnych określonych w ustawie.

Przyjęty w planie zasięg analiz i prognoz oparty został na założeniach strategii rozwoju
województwa opolskiego, która obejmuje lata 2000 � 2015.

1.3.3.  Zakres rzeczowy

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego zgodnie z zapisem
Art.54b ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisami uchwały Sejmiku
Województwa o przystąpieniu do sporządzenia planu � określa zasady organizacji struktury
przestrzennej województwa oraz zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego
w przekroju podstawowych komponentów przestrzeni, w tym:

− uwarunkowania i zasady kształtowania środowiska przyrodniczego,
− uwarunkowania, zasady i kierunki rozwoju sieci osadniczej,
− uwarunkowania i zasady rozmieszczenia infrastruktury społecznej o znaczeniu

ponadlokalnym, w aspekcie funkcjonalnym i jakości życia,
− uwarunkowania, zasady i kierunki kształtowania zintegrowanego systemu

komunikacyjnego,
− uwarunkowania i zasady zagospodarowania przestrzennego sfery produkcyjnej,
− uwarunkowania, zasady i kierunki rozwoju infrastruktury technicznej ( gospodarka

wodna, energetyka ),
− uwarunkowania i zasady zagospodarowania przestrzennego turystyki i rekreacji,
− uwarunkowania, ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego,
− uwarunkowania i zasady zagospodarowania przestrzennego w obszarach o szczególnych

preferencjach:

! obszar aktywizacji gospodarczej związany z autostradą A4,
! obszar aktywizacji pasma Odry,
! obszar pogranicza polsko � czeskiego,
! obszary depresji gospodarczej.

− problemy wspólne z województwami sąsiadującymi z województwem opolskim.

Zgodnie z art.54b ust.2 pkt.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się zadania rządowe służące



PLAN       ZAGOSPODAROWANIA       PRZESTRZENNEGO       WOJEWÓDZTWA       OPOLSKIEGO

URZĄD   MARSZAŁKOWSKI    WOJEWÓDZTWA   OPOLSKIEGO      �     BIURO     PLANOWANIA     PRZESTRZENNEGO

3

realizacji ponadlokalnych celów publicznych wpisanych do rejestru, które w myśl art.61. ust1
prowadzi Wojewoda. W okresie uzgadniania i opiniowania projektu planu zagospodarowania
przestrzennego województwa opolskiego w rejestrze Wojewody Opolskiego nie były
umieszczone zadania rządowe. Dodatkowo w odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pismem z dnia 14 lutego 2002 roku potwierdził,
że : ( cytat )
,, resort obrony narodowej obecnie nie prowadzi zadań rządowych służących realizacji
ponadlokalnych celów publicznych wymagających uwzględnienia w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa opolskiego.�� ( koniec cytatu)

W czasie sporządzania projektu planu nie było także rejestru zadań samorządu
województwa w rozumieniu art. 54b ust.2 pkt.4 ustawy. Zadania samorządu województwa
były dostępne w postaci uchwalonego przez Sejmik Województwa ,, Programu rozwoju
województwa opolskiego na lata 2000 � 2002 �� i kontraktu dla województwa.

W tym stanie rzeczy, w ramach sporządzonego planu opracowano wykaz zadań
publicznych ponadlokalnych o znaczeniu krajowym i samorządu województwa zawierający
rozmieszczenie zadań wynikających z przyjętych w projekcie planu rozwiązań
przestrzennych, który stanowi integralną część planu.

Kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru województwa opolskiego
oparte zostały na wnioskach z analizy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych,
w których dominującą rolę pełnić będzie pokonywanie barier rozwoju i wykorzystanie rezerw
i szans tkwiących w istniejącym zagospodarowaniu przestrzennym województwa i jego roli
w strukturze przestrzennej kraju.

1.3.4. Zakres prawny

Zgodnie z zapisem Art.54c ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym plan
zagospodarowania przestrzennego województwa nie jest aktem prawa miejscowego i nie
narusza wyłącznych uprawnień gmin w zakresie podejmowania decyzji o przeznaczeniu
i sposobie zagospodarowania terenów.

Związki planu zagospodarowania przestrzennego województwa z planami miejscowymi
realizowane są drogą uzgadniania i negocjowania rozmieszczenia zadań rządowych
i samorządu województwa oraz opiniowania spójności studiów i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin z ustaleniami strategii rozwoju województwa zawartą
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

1.4. PRZEBIEG  PRAC  NAD  PLANEM

Przyjęty w Uchwale Sejmiku Województwa w sprawie przystąpienia do sporządzenia
planu tok prac przewidywał dwie fazy projektowe:

� fazę założeń planu,
� fazę projektu planu.

W uchwale znalazł się zapis upoważniający do wykorzystania dotychczasowych
bogatych opracowań z zakresu rozwoju przestrzennego województwa, w tym
opracowywanego w latach 1994 � 98 studium zagospodarowania przestrzennego
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województwa obejmującego diagnozę stanu zagospodarowania przestrzennego
i uwarunkowania rozwoju przestrzennego województwa.

Zarówno diagnozę stanu jak i uwarunkowania rozwoju uzupełniono dla obszaru
województwa powiększonego w wyniku reformy administracyjnej o 6 gmin składających się
na powiat oleski.

Wyniki prac analityczno � diagnostycznych przedstawione zostały w czterech odrębnie
zredagowanych częściach:

1. Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego województwa opracowana w 1995
roku i zaktualizowana w 1999 roku. Część opisowa + mapa 1: 100 000. Aktualizacja
wprowadzona została bezpośrednio do zapisu  �Założeń Planu��.

2. Uwarunkowania rozwoju � opracowane w 1997 roku i zaktualizowane w 1999 roku,
w tym synteza opisowa + mapa 1: 50 000 i 1: 100 000 oraz uszczegółowiona część
opisowa w przekroju poszczególnych gmin ( 6 tomów).

3. Założenia planu �  opracowane w latach 1999 � 2000, na które składają się: część
opisowa, mapa 1: 100 000 i mapy branżowe w skali 1: 100 000.

4. Plan zagospodarowania przestrzennego �  opracowywany w latach 2001 � 2002,
stanowiący zweryfikowaną wersję założeń planu.

Tok prac nad planem obejmował następujące czynności:

1) Zawiadomienie pisemne o podjęciu uchwały w sprawie opracowania planu
zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z prośbą o zgłaszanie wniosków do
planu skierowane do:
− wojewody opolskiego
− starostów powiatowych
− burmistrzów i wójtów
− marszałków województw ościennych
− ważniejszych podmiotów gospodarczych III kwartał 1999 r.           

2)   Analiza zgłoszonych postulatów i wniosków. IV kwartał 1999 r.

3)  Opracowanie Założeń Planu, uzyskanie pisemnej opinii II kwartał 2000 r.
      wykonanej przez rzeczoznawcę prof. dr hab. Elżbietę � (25.05.2000 r.)
      Wysocką.           

4) Wymiana informacji i wstępne uzgodnienia z zakresu  � 2000 r.
      uwarunkowań rozwoju z województwami ościennymi.

5) Prezentacja i opiniowanie Założeń Planu na posiedzeniach II kwartał 2000 r.
      wszystkich komisji Sejmiku Województwa. � (14.06.-26.06.2000r.)

6)  Prezentacja Założeń Planu na XX sesji Sejmiku Wojewódz- � 27.06.2000r.
     twa i uzyskanie akceptacji do drugiej fazy prac.

          
7) Prezentacja i konsultacja Założeń Planu wraz z częścią III � IV kwartał 2000r.
     szczegółową opracowaną dla każdego powiatu we                     � (19.09. - 26.10.2000r.)

 wszystkich starostwach z udziałem zarządów gmin
 i reprezentantów społeczności lokalnych.
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8)  Zebranie i analiza otrzymanych pisemnie uwag i wniosków IV kwartał 2000r.
� I kwartał 2001r.

9)  Opracowanie i przekazanie Zarządowi Województwa i Komisji
     Polityki Regionalnej Sejmiku informacji o przebiegu konsultacji    I kwartał 2001r.
     i sposobu uwzględnienia zgłoszonych uwag        � ( 26.02.2001 r. )

10)  Ostateczna redakcja Założeń Planu                                                   I kwartał 2001r.

11)  Opracowanie projektu planu                                                             I kwartał 2001r.
� II kwartał 2002 r.

12)  Prezentacja projektu planu  na Zarządzie Województwa. II kwartał 2002 r.

13)  Zaopiniowanie projektu planu  przez Komisje Sejmiku                    II kwartał 2002 r.
     Województwa.

14)  Uzgodnienia z województwami ościennymi.                                      II kwartał 2002 r.

15)  Opiniowanie projektu planu  przez organy gmin i powiatów oraz    I kwartał 2002r.
       jednostki uprawnione do opiniowania projektu planu.                   � II kwartał 2002 r.

 16) Uzgodnienie projektu planu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa     II kwartał 2002 r.
        i Rozwoju Miast.                                                                               � ( 11.06.2002 r. )

17)  Przekazanie Zarządowi Województwa informacji                             III kwartał 2002 r.
     o przebiegu uzgadniania i opiniowania projektu planu.

18)  Ostateczna redakcja i zgłoszenie projektu planu do uchwalenia. III kwartał 2002 r.

19)  Przekazanie uchwały Wojewodzie do ogłoszenia w Dzienniku        IV kwartał 2002 r.
     Urzędowym.

1.5. CZĘŚCI SKŁADOWE PLANU

1) Uwarunkowania rozwoju przestrzennego województwa, w tym:

− uwarunkowania  rozwoju przestrzennego � synteza opisowa  (180 stron). Obszar
województwa sprzed reformy administracyjnej,

− mapa uwarunkowań rozwoju województwa � skala 1: 50 000,
− uwarunkowania  rozwoju przestrzennego gmin ( 71 ) � 6 tomów,
− uwarunkowania  rozwoju przestrzennego obszaru włączonego do województwa

w wyniku reformy administracyjnej � opis ilustrowany mapami.

2) Założenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym:

− opis ilustrowany mapami,
− mapa podstawowa w skali 1: 100 000,
− mapy branżowe w skali 1: 100 000.
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Założenia planu zawierają aktualizację uwarunkowań rozwoju zewnętrznych
i wewnętrznych według stanu na 2001 rok oraz zasady i kierunki zagospodarowania
przestrzennego w pełnej problematyce określonej w ustawie o zagospodarowaniu
przestrzennym i uchwale Sejmiku Województwa, dotyczącej przystąpienia
do sporządzenia planu.

3) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym:

a) część tekstowa - ilustrowana mapami i schematami, zawierająca syntezę
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz zasady i kierunki zagospo-
darowania przestrzennego województwa wraz z wykazem proponowanych
w planie zadań rządowych i samorządowych, służących realizacji ponadlokalnych
celów publicznych

Część tekstowa planu składa się z 4 części:

część I � Wprowadzenie.
część II � Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.
część III � Cele i zasady zagospodarowania przestrzennego województwa.
część IV � Kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa.

b) część graficzna - określająca kierunki zagospodarowania przestrzennego
województwa na mapie w skali 1: 100 000, w tym:

− granice jednostek struktury wewnętrznej,
− środowisko przyrodnicze i kulturowe o znaczeniu ponadlokalnym,
− osadnictwo z wyróżnieniem funkcji i skali rozwoju,
− sieć komunikacyjna,
− systemy zasilania ( energetyka ),
− obszary o szczególnych preferencjach,
− strefy polityki przestrzennej.

c) opracowania graficzne charakteryzujące uwarunkowania i kierunki zagospoda-
rowania przestrzennego wybranych elementów struktury przestrzennej woje-
wództwa, w tym:

1) System powiązań przyrodniczych � Ochrona przyrody
�  Mapa w skali 1:100 000.

2) Ochrona środowiska � Polityka przestrzenna
�  Mapa w skali 1:100 000.

3) Zintegrowany system komunikacyjny
� Mapa w skali 1:100 000.

4) System energetyczny
� Mapa w skali 1:100 000.

5) Gospodarka wodno � ściekowa
�   Mapa w skali 1:100 000.
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6) Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich � Kierunki polityki przestrzennej
�  Mapa w skali 1:100 000.

7) Dziedzictwo kulturowe � Kierunki polityki przestrzennej
�  Mapa w skali 1:100 000.

8) Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
zakwalifikowanych  w planie do zadań rządowych i samorządu województwa

      �   Mapa w skali 1:100 000.

4) Materiały planistyczne

1) Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego �

Etap I           Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego

Etap II      Koncepcja kształtowania środowiska przyrodniczego. Opracowanie
IGPiK W �wa 1991 r. Część opisowa 2 tomy. Mapa podstawowa
w skali 1: 50 000

2) Studium zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego � Diagnoza
stanu. Opracowanie BPP 1995 r. Zawartość: część opisowa ilustrowana mapkami
i schematami, mapa podstawowa w skali 1: 100 000 oraz mapy problemowe
w skali 1: 100 000.

3) Materiały do strategii rozwoju pogranicza polsko � czeskiego �  Opracowanie BPP
2000 r.

4) Materiały Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry - na odcinku
województwa opolskiego. Opracowanie BPP - 2001/02 r.

5) Sytuacja województwa opolskiego na tle otoczenia. Mapa w skali 1: 300 000.

6) Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego województwa. Opracowanie BPP - 2002 r.

5) Dokumentacja formalno � prawna

Dokumentacja planu zawiera zbiór dokumentów formalno � prawnych związanych
z procesem sporządzania, opiniowania, uzgadniania i uchwalenia planu oraz zbiór
wniosków i korespondencji związanej ze sporządzaniem planu.

1.6. ZAKRES PLANU PODLEGAJĄCY UCHWALENIU

Uchwaleniu podlega część elaboratu planu opisana w pkt. 1.5 poz.3 a, b, na którą składa
się mapa podstawowa w skali 1: 100 000 określająca kierunki zagospodarowania
przestrzennego województwa oraz zapis tekstowy planu.
Mapy branżowe wyszczególnione w pkt. 1.5 poz. 3 c mają charakter pomocniczy,
uzasadniający bądź uczytelniający rozwiązania przyjęte w planie.
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2. ZWIĄZKI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA Z OBOWIĄZUJĄCYMI RÓWNOCZEŚNIE
OPRACOWANIAMI PLANISTYCZNYMI NA POZIOMIE
KRAJOWYM, REGIONALNYM I LOKALNYM

2.1. POLITYKA PRZESTRZENNA PAŃSTWA

Zasady polityki przestrzennej państwa zawarte w dokumencie pod nazwą ,, Koncepcja
polityki przestrzennego zagospodarowania kraju��, będącej integralną częścią strategii
rozwoju kraju stanowiły ważną przesłankę do formułowania celów rozwoju zarówno strategii
rozwoju województwa jak i planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Zgodnie z zapisem ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym �Koncepcja polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju� określa przyrodnicze, kulturowe, społeczne
i ekonomiczne uwarunkowania i cele oraz kierunki tej polityki.

Wyróżnione uwarunkowania rozwoju polskiej przestrzeni o znaczeniu zewnętrznym
i wewnętrznym stanowiły przesłankę do ich rozwinięcia w planie województwa stosownie do
specyfiki województwa opolskiego.

Strategiczne cele rozwoju i przestrzennego zagospodarowania oraz kierunki transformacji
struktury społeczno � gospodarczej kraju wykorzystane zostały do formułowania zasad
i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.

Z grupy podstawowych celów kształtowania struktur przestrzennych plan zagospodaro-
wania przestrzennego województwa uwzględnia:

− dynamizację rozwoju, nawiązującą do europejskiego systemu gospodarki otwartej
na świat,

− tworzenie warunków wzrostu efektywności gospodarowania i konkurencyjności,
− kształtowanie warunków  racjonalizacji przestrzeni i równoważenia  rozwoju,
− hamowanie dewaloryzacji środowiska przyrodniczego i tworzenie warunków do

jego racjonalnej ochrony i kształtowania,
− tworzenie warunków do znaczącej poprawy standardu cywilizacyjnego społeczeń-

stwa,
− ochronę i wykorzystanie dla rozwoju regionu dziedzictwa kulturowego,
− podniesienie walorów obronnych i bezpieczeństwa społeczności regionalnej.

Z grupy  celów określających kierunki transformacji struktury społeczno � gospodarczej,
jako podstawy przekształceń przestrzennych plan województwa w pełni adaptuje i rozwija
wszystkie wymienione w ,, Koncepcji ...�� cele, a  w tym w szczególności:

− restrukturyzację technologiczną przemysłu,
− restrukturyzację rolnictwa i obszarów wiejskich,
− budowę i rozbudowę nowoczesnej infrastruktury technicznej,
− modernizację i ekologizację obszarów osadniczych, turystycznych i rekreacyjnych.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest jednym z najważniejszych
narzędzi realizowania polityki państwa na obszarze województwa.
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Nie pozostając w zależności hierarchicznej w stosunku do ,,Koncepcji polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju�� � plan zagospodarowania przestrzennego
województwa ma zapewnić spójność z polityką przestrzenną państwa, czego wyrazem jest
obowiązek ustawowy dotyczący opiniowania i uzgadniania planu na szczeblu centralnym
przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

2.2. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Uchwalona w 2000 roku strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 � 2015,
stanowiąca odrębny dokument planistyczny, została wykorzystana w formułowaniu zasad
i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa, jako przestrzenne odniesienie
określonych w niej celów i kierunków rozwoju.

Obydwa dokumenty zachowują spójność merytoryczną w zakresie oceny stanu,
uwarunkowań rozwoju i celów strategicznych.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa przekłada cele strategiczne na
zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego w przekroju podstawowych struktur
przestrzennych oraz określa kierunki polityki przestrzennej w odniesieniu do całego obszaru
województwa i do wybranych obszarów problemowych.

Podstawę polityki przestrzennej przyjętej w planie województwa  stanowią główne
wyznaczniki sformułowane w ,, Strategii ... ��:

�     Priorytety

I.     Wzmocnienie  konkurencyjności  województwa  opolskiego
II.    Wyrównywanie  szans  rozwoju  w  regionie

�    Cele  strategiczne

1. Dobrze wykształcone społeczeństwo.
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału

gospodarczego.
3. Aktywizacja gospodarcza regionu z wykorzystaniem europejskiego korytarza

transportowego przebiegającego przez województwo opolskie.
4. Restrukturyzacja rolnictwa i rozbudowa sektora przetwórstwa rolno - spożywczego  oraz

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich  i  małych miast.
5. Rozwój współpracy międzynarodowej, kontaktów indywidualnych oraz współpracy

transgranicznej.
6. Poprawa warunków życia w regionie.

2.3. PLANOWANIE MIEJSCOWE

2.3.1.    Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gmin

Ogólny zakres związków planu zagospodarowania przestrzennego ze studiami
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin określony został
w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym � Art.6 ust.2 stanowiący, że ,, Zarząd gminy
sporządza studium uwzględniając ustalenia strategii rozwoju województwa zawarte  w  planie
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zagospodarowania przestrzennego województwa�� i w Art.6 ust.3 zobowiązujący Zarządy
Gmin do przedkładania studium do zaopiniowania kompetentnym organom, w tym zarządom
województw.

Przedmiotem opracowywanych opinii były elementy zagospodarowania przestrzennego
o znaczeniu ponadlokalnym warunkujące realizację celów określonych w planie
województwa.

Intencją procedury opiniodawczej było zachowanie spójności ustawy z kierunkami
polityki przestrzennej regionu i gminy.

Plan województwa nie jest dokumentem hierarchicznie nadrzędnym. Rozbieżności
w kreowaniu polityki przestrzennej na obydwu poziomach rozstrzygane są w trybie
negocjacji.

W województwie opolskim uchwalono w latach 1995 � 2001 studia uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 60 gmin ( ogółem 71gmin ), studia dla 11
gmin znajdują się w końcowej fazie opracowania.

Wszystkie studia uwzględniły przekazane wnioski z zakresu polityki przestrzennej
województwa wynikające z projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa
opolskiego.

2.3.2.    Miejscowe plany zagospodarowania  przestrzennego

Relacje między planowaniem przestrzennym na poziomie województwa i poziomie
miejscowym określa Art.18 ust.2 pkt.4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
zobowiązujący do uzgadniania planów miejscowych w zakresie zgodności z zadaniami
rządowymi i zadaniami samorządu województwa wpisanymi do rejestru. W okresie
sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa wszystkie sporządzane
miejscowe plany uzyskiwały wnioski z zakresu polityki przestrzennej województwa,
a następnie były oceniane w zakresie spójności z tą polityką.

Nie dokonywano formalnych uzgodnień planów z uwagi na brak rejestru zadań
rządowych i samorządu województwa, który zgodnie z ustawą stanowi podstawę prawną
dokonywania uzgodnień.
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CZ Ę Ś Ć      II

3. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA � / SYNTEZA /

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego w ujęciu
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych zawarte zostały w odrębnej części planu na któ-
ry składa się:

� opis uwarunkowań w obrębie województwa ilustrowany mapami i schematami,
� mapa podstawowa uwarunkowań w skali 1: 50 000,
� opis uwarunkowań w przekroju poszczególnych gmin  (7 części ),
� mapy branżowe w skali 1: 100 000.

Przedstawiona synteza uwarunkowań stanowi skrótową wersję zapisu zweryfikowaną
w trakcie procesu sporządzania planu.

3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA

Województwo opolskie położone jest w południowej części kraju granicząc
z województwami dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim oraz z Republiką Czeską.

−  Powierzchnia województwa � 9.412 km2 co stanowi 3% powierzchni kraju
                                                              i 16 miejsce w rankingu województw

− Ludność � 1084.7 tys. osób co stanowi 2.8% ludności
                                                               kraju i 15 miejsce w rankingu województw
      w tym: w miastach � 52.3%

− Sieć osadnicza � 34 miasta i 1594 miejscowości wiejskich

− Podział administracyjny � 12 powiatów i 71 gmin

− Stolica województwa � Opole � 128.9 tys. mieszkańców

− Miasta o predyspozycjach � Kędzierzyn �Koźle � 69.6 tys. M
subregionalnych � Nysa � 48.5 tys. M

� Brzeg � 39.6 tys. M
� Kluczbork � 26.8 tys. M
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Wiodące funkcje w gospodarce województwa pełnią przemysł charakteryzujący się roz-
budowaną strukturą gałęziowo � branżową, wysoko wydajne rolnictwo oraz transport kolejo-
wy, drogowy i wodny.

W obszarze społecznym rozwojowe znaczenie mają funkcje naukowo � badawcze
i usługowe o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

3.2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE / SYNTEZA /

3.2.1. Ograniczenia / zależności /

! Wpływ procesów integracji europejskiej, w tym polityka państwa, w zakresie dy-
namiki transformacji kraju i regionu prowadzące do osiągnięcia europejskich stan-
dardów rozwoju.

! W aspekcie przestrzennym dotyczy to głównie globalizacji rozwoju, ekorozwoju
i integracji z przestrzenią europejską. Problemy rozwoju województwa występują
w obszarze gospodarczym, społecznym, infrastruktury technicznej i ekologii. Pro-
ces wkomponowywania przestrzeni województwa w układ europejski zależeć bę-
dzie od polityki państwa i tempa realizacji strategii rozwoju województwa. Głów-
ne kierunki rozwoju zmierzać winny do zapewnienia konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki na warunkach zrównoważonego rozwoju oraz elimi-
nacji opóźnień cywilizacyjnych w zakresie standardów życia i funkcjonowania
województwa w układzie europejskim.

! Wpływ polityki państwa, w tym dynamika realizacji zadań ponadlokalnych
o znaczeniu rządowym, w szczególności tempo realizacji zadań z zakresu systemu
komunikacyjnego i modernizacji drogi wodnej rzeki Odry, w tym ,, Programu dla
Odry 2006��.

! Wymogi współpracy transgranicznej, w tym polityka rządowa i samorządowa Re-
publiki Czeskiej w sprawie zagospodarowania przestrzennego pogranicza z R.P.

! Problemy wspólne z sąsiednimi województwami w zakresie obszarów chronio-
nych środowiska przyrodniczego, komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej, in-
frastruktury technicznej tranzytowej oraz gospodarki wodnej.

! Silna konkurencja ościennych aglomeracji, szczególnie śląskiej i dolnośląskiej
w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej.

3.2.2. Atuty

! Położenie województwa w paśmie wysoko uprzemysłowionych aglomeracji prze-
widzianych w polityce przestrzennej do intensywnego  rozwoju.

! Położenie w ciągu paneuropejskiego korytarza transportowego południowej części
kraju opartego na wybudowanej autostradzie A � 4 Zgorzelec � Korczowa,
a szerzej Berlin � Kijów i gęstej sieci powiązań  międzyregionalnych, międzyna-
rodowej magistrali kolejowej wschód � zachód przewidzianej do włączenia do Eu-
ropejskiego Systemu Transportu Kolejowego.
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! Położenie województwa na jedynej w kraju trasie żeglugi śródlądowej o znaczeniu
międzynarodowym na rzece Odrze o znacznym potencjale  rozwojowym na skalę
międzynarodową, której znaczenie podniesie przewidywany kanał Odra � Dunaj
z ważną dla tego transportu infrastrukturą portową w Kędzierzynie � Koźlu
i Opolu.

! Położenie województwa na pograniczu z Czeską Republiką z szansami rozwoju
gospodarczego i turystycznego, a równocześnie z potrzebą wspólnego rozwiązy-
wania problemów, w szczególności z zakresu komunikacji, infrastruktury tech-
nicznej i ochrony środowiska.

! Położenie województwa w bezpośrednim sąsiedztwie województw dolnośląskiego,
wielkopolskiego, łódzkiego i śląskiego, z silnie rozwiniętą infrastrukturą komuni-
kacyjną i walorami środowiska przyrodniczego, wymagającymi współdziałania
w zakresie zasad rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.

! Powiązania gospodarcze, społeczne i rolnicze ludności województwa z zagranicą,
w szczególności z Republiką Federalną Niemiec, wpływające na kształtowanie
potrzeb i sposób ich realizacji.

3.2.3. PROBLEMY WSPÓLNE Z SĄSIEDNIMI WOJEWÓDZTWAMI

3.2.3.1. Województwo Dolnośląskie

1. Zagospodarowanie i komunikacyjne wykorzystanie rzeki Odry.
2. Bezpieczeństwo powodziowe drogą stworzenia spójnego systemu ochrony.
3. Ochrona wód zlewni Nysy Kłodzkiej i Oławy jako zasobu wody pitnej dla aglomera-

cji wrocławskiej i regionu wałbrzyskiego.
4. Budowa systemów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z gminy Oława na

oczyszczalnię ścieków w Brzegu.
5. Ochrona wód zlewni Widawy jako potencjalnego zasobu wody pitnej, a także

w związku z występowaniem na obszarze zlewni terenów przyrodniczych przewi-
dzianych do objęcia ochroną.

6. Ochrona terenów o wysokich wartościach przyrodniczych w ramach sieci ekologicz-
nej Econet � Polska w rejonie projektowanego parku krajobrazowego �Nadodrzański
Oławsko � Wrocławski Park Krajobrazowy �, obszaru węzłowego �Bory Stobraw-
skie� ( Stobrawski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu �Lasy Stob-
rawsko � Turawskie�) i korytarza ekologicznego rzeki Nysa Kłodzka oraz ostoi przy-
rodniczych NATURA 2000 (Grądy Odrzańskie, Lasy między Bystrzycą a Lubszą).

7. Utrzymanie korytarzy linii energetycznych:
− 400 kV Dobrzeń � Pasikurowice,
− 220 kV  Groszowice  (Opole) � Ząbkowice Śl.,
− 110 kV Hermanowice (Brzeg) � Oława,
− 110 kV Hermanowice (Brzeg)  � Zacharzyce,
− 110 kV Orlęta (Nysa) � Ziębice,
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− 110 kV Paczków � Kamieniec Ząbkowicki.
8. Budowa linii energetycznej jednotorowej 400 kV relacji Dobrzeń � Świebodzice.
9. Utrzymanie i modernizacja korytarza gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzie-

szowice � Wrocław o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa i  przekroju DN 400/350.
10. Zagospodarowanie autostrady A4 oraz modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich

łączących obydwa województwa:

− droga krajowa nr 94 relacji Krzywa � Wrocław � Brzeg � Opole � Bytom � Ol-
kusz � Kraków Balice,

− droga krajowa nr 46 relacji  Kłodzko � Nysa � Opole � Częstochowa � Szczeko-
ciny,

− droga krajowa nr 39 relacji Łagiewniki � Strzelin � Owczary � Brzeg � Namy-
słów � Kępno,

− droga wojewódzka nr 382 relacji Stanowice � Paczków,
− droga wojewódzka nr 384 relacji Walibórz � Grodków,
− droga wojewódzka nr 385 relacji Jaczkowice � Granica Państwa,
− droga wojewódzka nr 403 relacji Łukowice Brzeskie � Młodoszowice,
− droga wojewódzka nr 451 relacji Namysłów � Oleśnica,
− droga wojewódzka nr 452 relacji Bierutów � Oława.

11. Modernizacja linii kolejowych nr: 132 (E30, E 59) relacji Wrocław � Brzeg � Opole �
Strzelce Opolskie � Gliwice, 137 relacji Katowice � Legnica na odcinku pierwszo-
rzędnym Kędzierzyn Koźle � Legnica, 143 relacji Kalety � Wrocław-Mikołajów,
277 (C 30, C 59) relacji Opole � Wrocław Nadodrze.

12. Współpraca przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego obszarów pogranicza
polsko � czeskiego.

13. Współpraca przy realizacji zbiornika przeciwpowodziowego �Kozielno�
oraz ,,Topola�� na Nysie Kłodzkiej wraz z budową elektrowni wodnych.

3.2.3.2.  Województwo Wielkopolskie

1. Ochrona wód zlewni rzeki Widawa jako potencjalnego zasobu wody pitnej dla miasta
Wrocławia oraz zlewni wód rzeki Prosny jako potencjalnego zasobu wody pitnej dla
południowo � wschodniej części województwa wielkopolskiego.

2. Ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie ekologicznego systemu obsza-
rów  chronionych na obszarach stykowych (leśny kompleks promocyjny �Lasy
Rychtalskie�, proponowany obszar chronionego krajobrazu �Dolina Prosny�).

3. Utrzymanie i modernizacja dróg krajowych: nr 11 relacji Kołobrzeg � Poznań �
Kluczbork � Lubliniec � Bytom  oraz nr 39 relacji Łagiewniki � Strzelin � Owczary �
Brzeg � Namysłów � Kępno.

4. Utrzymanie i modernizacja magistralnej linii kolejowej nr 272 relacji Kluczbork �
Poznań Główny.

5. Utrzymanie korytarza linii energetycznej 110 kV relacji Kluczbork � Kostów �
Kępno.
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6. Utrzymanie korytarza gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Komorzno � Tworzeń
o nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju DN 2 x 500 oraz budowa gazociągu wy-
sokiego ciśnienia relacji Komorzno � Tworzeń o przewidywanym nominalnym ci-
śnieniu 6,3 MPa i przekroju DN 700.

7. Współpraca przy planowaniu zagospodarowania turystycznego proponowanego ob-
szaru chronionego krajobrazu �Dolina Prosny� oraz parku kulturowego �Krajobraz
osadniczy rzeki Widawy�.

3.2.3.3.  Województwo Łódzkie

1. Ochrona wód zlewni rzeki Prosny i podziemnych struktur wodonośnych doliny ko-
palnej Prosny (GZWP 311) i zbiornika Częstochowa (GZWP 325) jako potencjalnego
zasobu wody pitnej południowo � zachodniej części województwa łódzkiego.

2. Budowa zbiorników wodnych małej retencji Gola, Gola � Wójcin, Toplin, Grześlaki
na rzece Prosna.

3. Ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie ekologicznego systemu obsza-
rów chronionych na obszarach stykowych (Załęczański Parki Krajobrazowy, propo-
nowany obszar chronionego krajobrazu �Dolina Prosny�, leśny kompleks promocyj-
ny �Lasy Rychtalskie�).

4. Utrzymanie i modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich łączących obydwa wo-
jewództwa:
− droga krajowa nr 45 relacji Granica Państwa � Chałupki � Racibórz � Opole �

Kluczbork �  Złoczew,
− droga krajowa nr 43 relacji Wieluń � Rudniki � Kłobuck �  Częstochowa.

5. Wstrzymanie ruchu na linii kolejowej nr 181 relacji Herby Nowe � Oleśnica.
6. Utrzymanie korytarza linii energetycznej110 kV relacji Kluczbork � Praszka �

Wieluń.
7. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bąków � Biadacz � Gorzów Śl. � Uszyce �

Skomlin � Wieluń o przewidywanym nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju
DN 250.

8. Współpraca przy planowaniu zagospodarowania turystycznego obszarów Załęczań-
skiego Parku Krajobrazowego, proponowanego obszaru chronionego krajobrazu
�Dolina Prosny� oraz parku kulturowego �Krajobraz osadniczy rzeki Prosny�.

3.2.3.4.  Województwo Śląskie

1. Zagospodarowanie i ochrona przeciwpowodziowa obszarów nadodrzańskich
w południowo � wschodniej części województwa (powiat Kędzierzyn � Koźle
i Racibórz) w ramach �Programu dla Odry 2006�.

2. Ochrona wód podziemnych na obszarze GZWP 333 jako zasobu wody pitnej
o znaczeniu strategicznym dla województwa opolskiego.

3. Ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowania ekologicznego regionalnego
systemu ochrony przyrody na obszarach stykowych (korytarz ekologiczny doliny
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Odry, Park Krajobrazowy �Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe�, proponowany
park krajobrazowy �Lasy nad Górną Liswartą�.

4. Zagospodarowanie przestrzenne obszarów w paśmie autostrady A4 i Kanału Gliwic-
kiego.

5. Współpraca przy planowaniu zagospodarowania turystycznego obszarów przygra-
nicznych z Republiką Czeską.

6. Zagospodarowanie autostrady A4 oraz modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich
łączących obydwa województwa:
− droga krajowa nr 11 relacji Kołobrzeg � Poznań � Kluczbork � Lubliniec � By-

tom,
− droga krajowa nr 46 relacji Kłodzko � Nysa � Opole � Częstochowa � Szczekoci-

ny,
− droga krajowa nr 45 relacji Granica Państwa � Chałupki � Racibórz � Opole �

Kluczbork � Złoczew,
− droga krajowa nr relacji 40 relacji Granica Państwa � Głuchołazy � Prudnik �

Kędzierzyn-Koźle � Pyskowice,
− droga krajowa nr 42 relacji Namysłów � Kluczbork � Praszka � Rudniki � Ra-

domsko � Przedbórz � Rudnik,
− droga krajowa nr 43 relacji Wieluń � Rudniki � Kłobuck �  Częstochowa,
− droga krajowa nr 903 relacji Strzelce Opolskie � Bytom,
− droga wojewódzka nr 408 relacji Gliwice � Kędzierzyn-Koźle,
− droga wojewódzka nr 416 relacji Krapkowice � Racibórz,
− droga wojewódzka nr 417 relacji Laskowice � Klisino � Szonów � Racibórz,
− droga wojewódzka nr 421 relacji Szczyty � Błażejowice � Nędza,
− droga wojewódzka nr 425 relacji Bierawa � Rudy,
− droga wojewódzka nr 494 relacji Bierdzany � Częstochowa,
− droga wojewódzka nr 901 relacji Olesno � Gliwice.

7. Utrzymanie i modernizacja linii kolejowych nr: 132 (C 30) relacji Wrocław � Brzeg �
Opole � Strzelce Opolskie � Bytom, 137 (E 30) relacji Katowice � Legnica na odcin-
ku magistralnym Kędzierzyn Koźle � Katowice, 151 (C-E 59) relacji Kędzierzyn-
Koźle � Racibórz oraz pozostałych:
− 61 relacji Kolonowskie � Lubliniec,
− 143 relacji Kalety � Wrocław-Mikołajów,
− 144 relacji Opole � Tarnowskie Góry.

8. Utrzymanie korytarzy linii energetycznych:
− 400 kV Dobrzeń � Trębaczew,
−     220 kV Blachownia � Łagisza,
− 220 kV Blachownia � Wielopole,
− 220 kV Kędzierzyn � Wielopole,
−     110 kV Kietrz � Studzienna,
− 110 kV Polska Cerekiew � Studzienna,
− 110 kV Kędzierzyn � Kuźnia Raciborska,
− 110 kV Kędzierzyn � Sośnica ( dwutorowa),
− 110 kV Blachownia � Myśliwska,
− 110 kV Blachownia � Bumar,
− 110 kV Zawadzkie � Krupski Młyn,
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− 110 kV Zawadzkie � Rokitnica,
− 110 kV Praszka � Panki,
− 110 kV Zawadzkie � Lubliniec.

 9.   Budowa dwutorowej linii energetycznej 400 kV relacji Dobrzeń � Wielopole.
     10.  Utrzymanie korytarzy gazociągów wysokiego ciśnienia relacji:

�    Komorzno � Tworzeń o nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i  przekroju 2 x 500 DN,
− Zdzieszowice � Tworzeń o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju 500 DN,
− Sobiszowice � Blachownia � Zdzieszowice o nominalnym ciśnieniu 1,6 MPa

i przekroju 500 DN,
− Tworóg  � Z. Azotowe Kędzierzyn o nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju

400 DN,
− Obrowiec � Racibórz o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju 250 DN,
− Zawadzkie � Wielowieś o nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju 200 DN.

     11.  Budowa gazociągów wysokiego ciśnienia relacji:
� Komorzno � Tworzeń o przewidywanym nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa

i  przekroju DN 700,
� Bąków � Biadacz � Praszka � Krzepice o przewidywanym nominalnym ciśnie-

niu 6,3 MPa i przekroju DN 250/200/150/100.

3.2.4. PROBLEMY WSPÓLNE Z REPUBLIKĄ CZESKĄ

1. Utrzymanie powiązań komunikacyjnych drogowych i kolejowych oraz przejść gra-
nicznych dla obsługi ruchu tranzytowego i wymiany towarowej
− droga krajowa nr 40 relacji Granica Państwa � Głuchołazy � Prudnik � Kędzie-

rzyn � Koźle � Pyskowice,
− droga krajowa nr 41 relacji Granica Państwa � Trzebina � Prudnik � Nysa,
− droga krajowa nr 38 relacji Granica Państwa � Pietrowice � Głubczyce � Kędzie-

rzyn-Koźle,
− droga wojewódzka nr 382 relacji Paczków � Granica Państwa do przejścia gra-

nicznego Paczków � Bily Potok,
− droga wojewódzka nr 411 relacji Nysa � Granica Państwa do przejścia graniczne-

go Konradów � Zlate Hory,
− droga wojewódzka nr 419 relacji Nowa Cerekiew � Branice do przejścia granicz-

nego Branice � Uvalno,
− droga wojewódzka nr 420 relacji Kietrz � Granica Państwa do przejścia granicz-

nego Wiechowice � Vavrowice,
− linie kolejowe nr 333 relacji Głuchołazy � Opava i nr 334 relacji Głuchołazy �

Jesenik,
− przejście graniczne pełnotowarowe Trzebina � Bartultovice; przejścia  osobowo-

towarowe: Paczków � Bily Potok, Głuchołazy � Mikulovice, Konradów � Zlate
Hory, Pietrowice � Krnov; przejścia małego ruchu  granicznego: Branice � Uval-
no, Dziewiętlice � Bernatice, Kałków � Vidnava, Kietrz � Trebom, Pilszcz �
Opava, Pomorzowiczki � Osoblaha, Sławniowice � Velke Kunetnice, Ściborzyce
� Rohov, Ściborzyce Wlk. � Hnevosice, Wiechowice � Vavrovice oraz przezna-
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czone dla ruchu turystycznego pieszego  i  narciarskiego Jarnołtówek (Biskupia
Kopa); przejście graniczne kolejowe w Głuchołazach.

2. Współpraca w zakresie monitoringu i ochrony wód powierzchniowych z zlewni Bia-
łej Głuchołaskiej, Złotego Potoku, Opawy i Opawicy oraz ochrony wód podziemnych
ujęć wodnych Bliszczyce � Uvalno.

3. Budowa kolektora ściekowego z Złotych Hor do oczyszczalni ścieków w Prudniku.
4. Współpraca w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Białej Głuchołaskiej,

Złotego Potoku, Opawy, Opawicy i wspólnego monitoringu ochrony przeciwpowo-
dziowej.

5. Współpraca w zakresie ochrony zasobów i walorów przyrodniczych na obszarach
przyrodniczo cennych pogranicza polsko � czeskiego (Park Krajobrazowy �Góry
Opawskie�, doliny rzek Osobłogi, Prudnika, Opawy, Opawicy).

6. Współpraca przy planowaniu zagospodarowania i wzajemnym wykorzystaniu tury-
stycznym obszaru pogranicza, w szczególności obszarów o najwyższej i wysokiej
atrakcyjności turystycznej (Park Krajobrazowy �Góry Opawskie�, obszar chronione-
go krajobrazu jezior otmuchowsko � nyskich, Parku Krajobrazowego �Jeseniki�).

7. Współpraca w zakresie pełniejszego wykorzystania szlaku transportowego odrzań-
skiej drogi wodnej, w tym budowa kanału Odra � Dunaj.

8. Budowa dwutorowej linii energetycznej 110 kV relacji Hajduki / Nysa /� Česká
Wieś.

9. Utrzymanie korytarzy gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Głuchołazy � Zlate
Hory oraz Krnov� Branice o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa  i przekroju DN 100.

10. Zainicjowanie procesu rozbudowy gazociągu z Republiki Czeskiej relacji Branice �
Krnov (obecnie obsługującego wieś Branice ) jako źródła zasilania południowej czę-
ści gminy Branice.

11. Koncepcja zasilania rejonu Osoblahy po czeskiej stronie w gaz ziemny za pomocą
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szonów � Prudnik � Głuchołazy o nominalnym
ciśnieniu 4,0 MPa  i przekroju DN 150/100.

3.3. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE / SYNTEZA /

3.3.1. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE I ŚRODOWISKOWE

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju przestrzennego województwa określone są przez
zjawiska, wynikające z istniejącego stanu zagospodarowania i funkcjonowania sfery społecz-
nej, ekologicznej, gospodarczej i infrastruktury technicznej. Uwarunkowania te mogą wpły-
wać w sposób sprzyjający rozwojowi województwa, (preferencje np. dla turystyki i rekreacji,
osadnictwa, gospodarki leśnej itp.), bądź ograniczający (bariery przyrodnicze, konflikty śro-
dowiskowe) możliwości pożądanego kierunku rozwoju i zaspakajania potrzeb i aspiracji.

! Zasoby i walory przyrodnicze województwa opolskiego cechują się stosunkowo dużą róż-
norodnością przyrodniczą i krajobrazową, czego wyrazem jest objęcie różnymi formami
ochrony prawnej ok. 255.2 tys. ha powierzchni (ok. 27.1 % powierzchni ogółem woje-
wództwa), a ich rozmieszczenie przestrzenne przebiega pasmowo w północnej, środkowej
i południowej części województwa. Obszar województwa cechuje się występowaniem
zróżnicowanych zbiorowisk naturalnych i różnorodnością gatunków, jest miejscem wy-
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stępowania ważnych ostoi ptactwa wodno � błotnego o randze międzynarodowej. Aktual-
ny układ przestrzenny obszarów nie zapewnia jednak skutecznego powiązania i ochrony
wszystkich, typowych dla województwa biotopów i zbiorowisk roślinnych, stanowisk flo-
rystycznych  i faunistycznych, przez co obniża ich odporność biologiczną.

! Tereny leśne zajmują ok. 247 tys. ha powierzchni województwa (ok. 26.5 % jego po-
wierzchni ogólnej), a ich rozmieszczenie jest bardzo nierównomierne; część północna
i środkowa cechuje się wysokim zalesieniem (wskaźnik zalesienia dochodzi do 73 % po-
wierzchni gminy), część południowa i zachodnia jest obszarem zdecydowanej dominacji
terenów rolnych (wskaźnik zalesienia 1 - 12 % powierzchni  gminy). Wszystkie lasy na
obszarze województwa wskutek presji środowiskowych znajdują się w strefie uszkodzeń
przemysłowych i wykazują objawy degradacji (I klasa uszkodzeń przemysłowych ok.
54.7 %, II klasa uszkodzeń przemysłowych ok. 44.2 %, III klasa uszkodzeń przemysło-
wych 1.1 % powierzchni leśnej). Z uwagi na zaburzenie struktury wiekowej i gatunkowej,
istniejące drzewostany wymagają stopniowej przebudowy i dostosowania do warunków
siedliskowych.

! Województwo opolskie cechuje się występowaniem bogatych zasobów wód podziem-
nych, skumulowanych w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych, kredowych, ju-
rajskich i triasowych, w obrębie 14 głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP)
oraz w czwartorzędowych dolinach kopalnych. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych
wynoszą ok. 520 mln m3 i są w stanie zaspokoić potencjalne potrzeby gospodarki komu-
nalnej, przemysłu i rolnictwa. Do najcenniejszych struktur wodonośnych, posiadających
strategiczne znaczenie dla województwa zalicza się zbiornik triasowy Opole � Zawadzkie
(GZWP 333) oraz czwartorzędowe doliny kopalne Rud Raciborskich i Małej Panwi.
Z uwagi na dużą przepuszczalność warstw nadkładu i potencjalne zagrożenie zasobów
wodnych, 6 zbiorników wód podziemnych z obszarami ich zasilania zaliczonych zostało
do obszarów najwyższej ochrony przed degradacją (ONO), pozostałe 8 zaliczonych zo-
stało do obszarów wymagających wysokiej ochrony (OWO).

! Sieć hydrograficzna województwa jest dobrze rozwinięta, niemniej zaznaczają się różnice
w gęstości i równomierności jej rozmieszczenia. Sieć wodna środkowej części woje-
wództwa cechuje się większą gęstością � w granicach 0,75 � 1,25 km/km2, a cieki stosun-
kowo wysokimi przepływami wody, część północna i południowa posiada mniejszą gę-
stość � w granicach 0,25 � 0,75 km/km2 i charakteryzuje się niższymi przepływami.
Łączne zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych województwa opolskiego w prze-
kroju granicznym z województwem dolnośląskim szacuje się na ok. 448,5 mln m3 w roku
suchym oraz na ok. 860 mln m3 w roku normalnym.

! Duże nagromadzenie surowców mineralnych stanowi dobrą bazę surowcową dla gospo-
darki województwa. W grupie udokumentowanych surowców mineralnych, podstawowe
znaczenie dla gospodarki posiadają złoża �Górażdże� i �Kamień Śląski�. Do najważniej-
szych w skali województwa zaliczyć należy złoża:
− wapieni i margli dla przemysłu wapienniczego i cementowego,
− piasków podsadzkowych,
− kamieni drogowych,
− surowców ilastych ceramiki budowlanej,
− kruszywa naturalnego.
Eksploatacji surowców mineralnych towarzyszy degradacja i dewastacja powierzchni
ziemi, obejmująca ok. 3981 ha (gminy Bierawa, Gogolin, Izbicko, Lewin Brzeski, Nie-
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modlin, Opole, Otmuchów, Paczków, Prószków, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski,
Tułowice, Zdzieszowice).

! Jednym z głównych atutów województwa są dobre jakościowo gleby i bardzo korzystne
walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej, podlegające ochronie przed zmianą sposobów
użytkowania. Obszary o najwyższym potencjale produkcyjnym skupione są
w południowej, zachodniej i północnej części województwa. Zasoby glebowe woje-
wództwa cechuje stały, wysoki poziom zakwaszenia gleb, występujący na ok. 51 % po-
wierzchni użytków rolnych oraz procesy erozyjne, występujące na obszarze ok. 30.2 %
powierzchni województwa, w tym w stopniu intensywnym na obszarze Płaskowyżu
Głubczyckiego, masywu Chełmu i na Wzgórzach Strzelińskich.

! Problemem gospodarki odpadami jest jej przestarzały model, bazujący na składowiskach
odpadów komunalnych i prostych metodach składowania odpadów, przy niskim udziale
segregacji i wtórnego wykorzystania. Istniejące w chwili obecnej na obszarze woje-
wództwa składowiska odpadów komunalnych (łącznie 48) zapewniają wszystkim jed-
nostkom osadniczym możliwość bezpiecznego składowania masy odpadowej. W grupie
odpadów przemysłowych od kilkunastu lat występuje stała tendencja wzrostowa gospo-
darczego wykorzystania wytworzonych mas odpadowych, jednak istotnym problemem
jest brak regionalnego systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, w szczegól-
ności medycznymi, zwierzęcymi i środkami ochrony roślin. Z uwagi na uwarunkowania
techniczne, technologiczne i organizacyjne istnieje konieczność funkcjonowania składo-
wisk przemysłowych dla odpadów o charakterze masowym.

! Poziom bezpieczeństwa powodziowego na obszarze województwa opolskiego wymaga
radykalnej poprawy. Na obszarze ok. 6.3 % powierzchni ogółem województwa występuje
zagrożenie powodziowe, w szczególności w dolinie Odry, Nysy Kłodzkiej, Małej Panwi,
Osobłogi, Białej Głuchołaskiej, Prudnika, Złotego Potoku, Stobrawy, Psiny, Troji, Opa-
wy, Opawicy, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz majątku gospodarcze-
go.

! Działalność człowieka powoduje uboczne, negatywne skutki dla środowiska człowieka
i warunków jego zamieszkania. Obserwowany od początku lat 90 � tych proces stopnio-
wego obniżania presji środowiskowej, w szczególności w zakresie zanieczyszczenia at-
mosfery, w sposób znaczący skutki te ograniczył, jednak na części obszaru o najwyższym
poziomie zainwestowania przemysłowego (Kędzierzyn � Koźle, Zdzieszowice, Opole,
Ujazd) obserwuje się w dalszym ciągu przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczysz-
czeń. Przestarzałe technologie przemysłowe i komunalne, energo, wodo i materiałochłon-
ne, w połączeniu z niedoinwestowaniem technicznym obszarów o funkcjach ochronnych
stanowi barierę rozwojową dla dalszego, zrównoważonego rozwoju województwa.

! Coraz poważniejszym problemem staje się uciążliwość akustyczna, w szczególności
związana ze wzrastającym natężeniem ruchu samochodowego na obszarach miejskich
i podmiejskich miast: Opole, Kędzierzyn � Koźle, Strzelce Opolskie, Brzeg, Nysa, Do-
brodzień, Praszka, Gorzów Śląski oraz na terenach przyległych do głównych ciągów ko-
munikacyjnych (droga krajowa 94).

! Istniejące zasoby środowiskowe, stanowiące o naturalnym potencjale rozwojowym,
w wielu przypadkach nie są optymalnie wykorzystane dla celów rozwoju. Poprawa stop-
nia wykorzystania, w szczególności zasobów odnawialnych (zwiększenie dyspozycyjno-
ści wód powierzchniowych, wykorzystanie wód odwodnieniowych) i nieodnawialnych
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(ochrona przeciwerozyjna, odkwaszanie) oraz potencjału turystyczno � rekreacyjnego sta-
owić będzie poważny atut rozwojowy dla społeczności lokalnych i równoważenia roz-
woju województwa.

Kluczowe problemy rozwoju w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska.

Przeprowadzona diagnoza stanu, analiza uwarunkowań w ujęciu słabych i silnych stron,
szans i zagrożeń rozwoju pozwala na określenie kluczowych problemów w zakresie ochrony,
kształtowania oraz wykorzystania zasobów środowiska dla rozwoju przestrzennego woje-
wództwa opolskiego. Problemy te obejmują:

! Utrzymującą się degradację zasobów środowiskowych, w tym:

− zanieczyszczenie wód powierzchniowych wszystkich cieków w stopniu dyskwalifi-
kującym je dla celów użytkowych (ok. 60 % wód powierzchniowych cechuje się prze-
kroczeniem wszelkich norm jakościowych, ok. 28 % wód spełnia kryteria III klasy, a
tylko 12 % spełnia kryterium II klasy zanieczyszczenia); na obszarze województwa
nie występują wody kwalifikujące się do I klasy czystości,

− postępujące zanieczyszczenie wód podziemnych, przejawiające się ponadnormatywną
zawartością związków azotu na obszarze występowania najbogatszych zasobów wód
podziemnych zbiornika wodnego Opole � Zawadzkie (GZWP 333)  w gminie Strzelce
Opolskie, Izbicko, Tarnów Opolski, Gogolin, Turawa,

− niedobory ilościowe wód podziemnych w szczególności w rejonie górskim Sudetów
(gminy Paczków, Głuchołazy, Prudnik, Lubrza),

− stosunkowo małe nadwyżki wody na Równinie Opolskiej i Grodkowskiej (gminy
Skarbimierz, Olszanka, Lubsza, Wilków, Świerczów, Pokój, Łubniany, Chrząstowice,
Tarnów Opolski,

− niedobory wód podziemnych wywołane niską jakością wód na obszarze gmin Nysa
i Skarbimierz,

− deficyt wód występujący w okresie największego zapotrzebowania na wodę
(w okresie wegetacyjnym) oraz okresy nadmiaru wody prowadzące do wezbrań i po-
owodzi (w okresach wczesnowiosennych i letnich),

− nierównomierne rozłożenie przestrzenne zasobów wodnych oraz niską retencję zbior-
nikową w południowej części województwa, w szczególności na obszarach Płaskowy-
żu Głubczyckiego w zlewniach Troji, Psiny, Morawki oraz w jego części środkowej,
w zlewniach Białej i Ścinawy Niemodlińskiej, a także w Masywie Chełmu i na Rów-
ninie Oleśnickiej w zlewniach Widawy, Stobrawy,

− zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na obszarach zurbanizowanych,
w szczególności w rejonie głównych ośrodków przemysłowych (Opole, Kędzierzyn �
Koźle, Nysa, Ozimek i Prudnik),

− degradację i dewastację powierzchni ziemi, wywołaną eksploatacją surowców mine-
ralnych, przede wszystkim surowców węglanowych, kruszywa naturalnego oraz ka-
mieni budowlanych, na łącznej powierzchni ok. 3981 ha, w tym zdewastowanych
3697 ha i zdegradowanych 284 ha,
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− zanieczyszczenie i stałe, silne zakwaszenie gleb na około 51 % powierzchni woje-
wództwa oraz zagrożenie procesami erozyjnymi w południowej i południowo � za-
chodniej części województwa,

− uciążliwość akustyczną wywołaną wzrastającym natężeniem ruchu samochodowego
na terenach miejskich i podmiejskich, w szczególności w Opolu, Kędzierzynie �
Koźlu, Strzelcach Opolskich, Brzegu, Nysie,

− powszechną degradacją terenów leśnych powodującą, że wszystkie lasy województwa
opolskiego znajdującą się w strefach uszkodzeń przemysłowych: w I klasie 137 020
ha, w II klasie 111 075 ha (nadleśnictwo Krasiejów, Lubliniec, Opole, Prószków,
Prudnik, Rudziniec, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn � Koźle) i w III klasie ok. 2605 ha
(nadleśnictwo Kędzierzyn � Koźle, Strzelce Opolskie),

− brak nowoczesnych i kompleksowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,
bazujących na selekcji, segregacji i odzysku odpadów.

! Przestarzałe technologie przemysłowe i komunalne (energochłonne, materiałochłonne,
wodochłonne), niedoinwestowanie techniczne obszarów zamieszkania, w szczególności
na obszarach o funkcjach wodochronnych i przyrodniczych, brak nowoczesnych techno-
logii i systemów zagospodarowania odpadów komunalnych.

! Zagrożenie powodziowe terenów, w szczególności w dolinie Odry, Nysy Kłodzkiej,
Osobłogi, Stobrawy, Małej Panwi, Białej Głuchołaskiej, Opawy, Opawicy, Psiny, Troji,
Jemielnicy, Prudnika, Złotego Potoku.

! Brak komplementarnego, spójnego, stabilnego i ciągłego przestrzennie, regionalnego
systemu przyrodniczego, zapewniającego skuteczną ochronę wszystkich, typowych dla
województwa biotopów i zbiorowisk roślinnych oraz stanowisk faunistycznych, dostoso-
wanego do aktualnych metod ochrony, jak i rodzajów zagrożeń ze strony działalności
ludzkiej, podlegającego specjalnym zasadom zarządzania i ochrony, bazującego na osto-
jach przyrody NATURA 2000 i korytarzach ekologicznych ECONET PL.

! Niepełne wykorzystanie lub brak wykorzystania zasobów przyrodniczych dla celów go-
spodarczych,  w szczególności:

− wód podziemnych, związanych z odwadnianiem kopalni surowców węglanowych,
− wód powierzchniowych, związanych z niewystarczającą dyspozycyjnością wód dla

potrzeb rolnictwa, energetyki wodnej i transportu rzecznego,
− gleb, związanych z ubytkiem rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wywołanej erozją

gruntów rolnych i zakwaszeniem gleb,
− związanych z niskim stopniem wykorzystania walorów i zasobów wodnych i leśnych

dla rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze województwa.

3.3.2. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE

3.3.2.1.  Uwarunkowania demograficzne jako kontekst przekształceń przestrzennych

Zasoby ludzkie są podstawowym atutem rozwoju, a ich rozmieszczenie ma decydujący
wpływ na strukturę transformacji przestrzennego zagospodarowania.
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W ujęciu jakościowym zasoby ludzkie stanowią wiodący warunek osiągania postawio-
nych celów rozwoju. Oczekiwane i pożądane tendencje kształtowania się czynnika ludzkiego
to dostosowanie społeczeństwa do potrzeb nowoczesnej gospodarki rynkowej, a więc społe-
czeństwa zdrowego, wykształconego i mobilnego podatnego na wyzwania europejskiego
systemu gospodarowania.

Sytuacja demograficzna województwa opolskiego w świetle dotychczasowych trendów
nie przedstawia się korzystnie, a jej prognozy do roku 2010 � 2015 posiadają w dużym stop-
niu charakter ostrzegawczy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że przekroczone zostały
bezpieczne granice procesów demograficznych grożąc osłabieniem potencjału demograficz-
nego.

Do podstawowych zagrożeń w rozwoju ludnościowym województwa należą: spadek
liczby urodzeń i stopy urodzeń, wysoki współczynnik nadumieralności mężczyzn w wieku
produkcyjnym, spadek przyrostu naturalnego, utrzymujący się od wielu lat wysoki poziom
migracji zagranicznych, znaczne deformacje demograficzne, w szczególności postępujący
proces starzenia się społeczeństwa, wzrost zachorowalności, spadek przeciętnej wielkości go-
spodarstwa domowego, wysoki stopień bezrobocia i wiążący się z tym wzrost ubóstwa.

 Na podstawie opracowanej przez GUS prognozy demograficznej dla regionu opolskiego
w roku 2015 należy się spodziewać zmniejszenia liczby ludności województwa o około 12 �
15 tys. mieszkańców, przy czym zmiany te dotyczyć będą tylko wsi. W miastach wystąpi mi-
nimalny przyrost. Ogólne zaludnienie województwa wyniesie około 1075 �1080 tys. miesz-
kańców. Istotnych zmian należy oczekiwać w strukturze ludności. Zmniejszy się udział lud-
ności w wieku przedprodukcyjnym, a wrośnie ludność w wieku produkcyjnym i poproduk-
cyjnym.

Zmiany w obrębie funkcjonalnych grup wieku prowadzić będą do presji na tworzenie
nowych miejsc pracy, oraz wpływać na spotęgowanie problemu mieszkaniowego, na wzrost
potrzeb

z zakresu opieki zdrowotnej i socjalnej.
Zmiany ludnościowe w układzie przestrzennym wyrażać się będą przede wszystkim

spadkiem liczby ludności wiejskiej o około 3,0% i umiarkowanym wzrostem liczby ludności
miast o około 2,0%.

W obrębie miast prognozowana dynamika wzrostu nie wykazuje istotnego zróżnicowa-
nia. Opole � miasto wojewódzkie osiągnąć może około 134 tys. mieszkańców, Kędzierzyn �
Koźle � około 70 tys. mieszkańców, Nysa � około 51 tys. mieszkańców, Brzeg � około
41 tys. mieszkańców.

Zahamowanie negatywnych procesów demograficznych i złej sytuacji na rynku pracy za-
grażających rozwojowi regionu wymaga podjęcia pilnych działań w sferze polityki społecznej
państwa i regionu. W grupie celów strategicznych w tym obszarze mieści się poprawa eduka-
cji i regionalnego rynku kwalifikacji zawodowych, wzrost mobilności przestrzennej ludności.
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PROGNOZA LICZBY LUDNOŚCI MIAST WOJ. OPOLSKIEGO NA LATA 2000 � 2010 ( W TYS. OSÓB )

STAN ISTNIEJĄCY Dynamika
/ spadku/

PROGNOZA Dynamika
/ spadku/Lp MIASTO

1980 1985 1990 1995 1997 1995/1990 1997/1990 2000 2010 2010/1997

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Baborów 3,2 3,3 3,4 3,6 3,6 109,1 105,9 3,7 3,7 102,8
2. Biała 2,9 2,9 3,9 2,9 2,9 100,0 100,0 2,9 2,9 100,0
3. Brzeg 35,8 37,3 38,7 39,9 39,8 107,0 102,8 39,9 40,5 101,8
4. Byczyna 2,8 2,8 3,3 3,7 3,7 132,1 112,1 3,9 4,0 108,1
5. Dobrodzień 4,5 4,5 4,5 100,0
6. Głogówek 6,2 6,3 6,2 6,6 6,6 6,5 104,8 6,7 6,9 106,2
7. Głubczyce 12,7 13,3 13,9 13,9 13,9 104,5 100,0 14,0 14,3 102,9
8. Głuchołazy 14,5 15,1 15,7 15,8 15,7 104,6 100,0 15,8 16,0 102,0
9. Gogolin 6,0 6,2 6,5 6,6 6,7 106,5 103,1 6,7 6,9 103,0
10. Gorzów Śl. 2,7 2,7 2,7 100,0
11. Grodków 7,0 7,8 8,8 9,2 9,2 117,9 104,5 9,2 9,6 104,0
12. Kędzierzyn Koźle 69,7 72,1 71,7 70,6 70,4 97,9 98,2 69,5 69,8 99,2
13. Kietrz 6,0 6,3 6,5 6,7 6,7 106,3 103,1 6,8 6,7 100,0
14. Kluczbork 21,8 24,2 26,5 26,8 26,8 110,7 101,1 27,1 27,7 103,4
15. Kolonowskie 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 100,0 100,0 4,0 3,9 95,2
16. Korfantów 1,9 1,9 1,9 2,0 105,3
17. Krapkowice 18,1 19,7 19,7 20,1 19,9 102,0 101,0 19,9 20,1 101,0
18. Leśnica 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 106,7 103,2 3,1 3,1 96,9
19. Lewin Brzeski 5,3 5,5 5,7 6,0 6,0 109,1 105,2 6,1 6,1 101,6
20. Namysłów 13,4 14,2 16,1 16,6 16,6 116,9 103,1 16,7 17,2 103,7
21. Niemodlin 5,3 6,2 6,9 7,0 7,0 112,9 101,4 7,0 7,2 102,9
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22. Nysa 41,7 44,7 47,2 48,9 48,8 109,4 103,4 49,4 51,0 104,5
23. Olesno 10,6 10,6 10,8 101,9
24. Opole 116,7 126,1 128,4 130,2 130,1 103,3 101,3 130,8 133,5 102,7
25. Otmuchów 4,5 5,2 5,3 5,5 5,5 105,8 103,8 5,5 5,6 101,9
26. Ozimek 8,2 9,4 10,6 11,0 11,0 117,0 103,8 11,1 11,3 102,8
27. Paczków 8,4 8,0 8,5 8,6 8,9 107,5 101,2 8,5 8,5 98,9
28. Praszka 8,5 8,6 8,7 102,0
29. Prudnik 22,5 24,0 24,5 24,3 24,3 101,3 99,2 24,0 24,0 98,8
30. Strzelce Opolskie 19,8 21,5 21,8 21,9 21,8 101,9 100,0 21,6 22,2 101,9
31. Ujazd 1,7 19,0 1,9 1,8 1,7 34,7 89,5 1,7 1,6 94,2
32. Wołczyn 5,5 5,5 9,7 6,3 6,4 114,5 112,3 6,5 6,7 104,7
33. Zawadzkie 7,9 8,3 8,9 9,2 3,3 110,8 104,5 9,3 9,3 100,0
34. Zdzieszowice 10,8 12,7 12,8 13,7 13,9 107,9 108,6 14,2 14,4 103,6

Ogółem miasta 572,4 573,6 583,4 102,0

         Uwaga: dla miast, które po 1.01.1999 r. włączone zostały w granice województwa opolskiego brak danych retrospektywnych
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PROGNOZA LICZBY LUDNOŚCI WSI  WOJ. OPOLSKIEGO NA LATA 2000 � 2010 ( W TYS. OSÓB )

STAN ISTNIEJĄCY Dynamika
/ spadku/

PROGNOZA Dynamika
/ spadku/Lp GMINA

1980 1985 1990 1995 1997 1995/1990 1997/1990 2000 2010 2010/1997

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Baborów 4,2 4,2 4,0 3,8 3,8 90,5 95,0 3,6 3,3 89,2
2. Biała 10,2 10,3 9,8 9,7 9,6 94,2 98,0 9,5 9,5 99,0
3. Bierawa 8,8 9,2 9,4 9,0 8,9 97,8 94,7 9,0 8,8 98,8
4. Branice 9,2 9,4 8,7 8,6 8,5 91,5 97,7 8,5 8,3 97,6
5. Brzeg 5,7 5,8 5,4 6,0 6,5 103,4 120,4 6,6 6,6 101,5
6. Byczyna 7,1 7,2 6,7 6,3 6,3 87,5 94,0 6,2 5,9 93,7
7. Chrząstowice 6,6 6,6 6,5 6,6 6,6 100,0 92,3 6,3 6,6 100,0
8. Cisek 7,9 8,0 7,5 7,2 7,1 90,0 91,7 7,0 6,6 93,0
9. Dąbrowa 9,3 9,3 9,3 9,3 9,4 100,0 101,1 9,2 9,3 98,9
10. Dobrodzień 6,9 6,9 6,9 100,0
11. Dobrzeń Wielki 13,0 13,2 13,2 14,0 14,2 106,1 107, 5 14,3 14,9 104,9
12. Domaszowice 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 95,1 97,5 3,8 3,6 92,3
13. Głogówek 10,1 9,9 9,4 9,1 8,9 91,9 94,7 8,9 8,7 97,8
14. Głubczyce 12,7 12,7 11,9 11,6 11,4 91,3 95,8 11,5 11,1 97,4
15. Głuchołazy 11,9 11,9 11,4 11,3 11,3 95,0 99,1 11,3 11,0 97,3
16. Gogolin 6,8 7,0 6,7 6,7 6,6 95,7 98,5 6,7 6,7 101,5
17. Gorzów Śl. 5,5 5,4 5,3 96,4
18. Grodków 11,6 11,8 11,0 11,0 11,0 93,2 100,0 10,8 10,5 95,5
19. Izbicko 5,6 5,8 5,7 5,7 5,6 98,2 98,2 5,6 5,6 100,0
20. Jemielnica 7,6 7,7 7,9 7,8 7,9 101,3 100,0 7,8 7,6 96,2
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21. Kamiennik 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 100,0 102,6 3,9 3,8 97,4
22. Kietrz 6,4 6,3 6,1 5,9 5,8 93,7 95,1 5,7 5,3 91,4
23. Kluczbork 13,6 13,8 13,1 13,1 13,2 31,9 100,7 13,0 12,5 94,7
24. Kolonowskie 3,2 3,2 3,3 3,2 3,1 100,0 96,8 3,1 3,0 96,8
25. Komprachcice 10,7 10,8 10,8 11,0 11,1 101,9 102,8 11,1 11,1 100,0
26. Korfantów 10,5 10,7 10,3 8,3 8,3 95,0 97,0 8,3 8,2 98,8
27. Krapkowice 7,5 7,5 7,2 7,2 7,1 96,0 98,0 7,1 7,1 100,0
28. Lasowice Wielkie 7,7 8,0 7,6 7,6 7,6 95,0 100,0 7,5 7,3 96,1
29. Leśnica 6,4 6,4 6,4 6,2 6,2 96,9 96,9 6,2 6,0 96,8
30. Lewin Brzeski 8,2 8,2 7,9 7,7 7,8 93,9 98,7 7,6 7,2 92,3
31. Lubrza 5,0 5,1 4,9 4,8 4,8 94,1 97,9 4,7 4,5 93,8
32. Lubsza 9,2 9,2 8,9 8,6 8,5 93,5 95,5 8,4 8,0 94,1
33. Łambinowice 8,3 8,6 8,4 8,2 8,2 98,0 97,6 8,0 7,8 95,1
34. Łubniany 9,6 9,5 9,4 9,6 9,6 101,1 102,1 9,5 9,7 101,0
35. Murów 6,8 6,9 6,5 6,5 6,5 94,2 100,0 6,4 6,2 95,4
36. Namysłów 11,0 11,2 10,3 10,1 10,1 90,2 98,0 10,0 9,6 95,0
37. Niemodlin 12,2 12,9 7,1 7,0 7,1 96,8 100,0 7,0 6,7 94,4
38. Nysa 12,0 12,3 12,4 12,2 12,3 99,2 99,2 12,1 12,0 97,6
39. Olesno 9,4 9,4 9,2 97,9
40. Olszanka 5,2 5,3 5,3 5,2 5,1 98,1 96,2 5,0 4,8 94,1
41. Otmuchów 10,0 10,0 9,6 9,5 9,5 95,0 98,9 9,4 8,9 93,7
42. Ozimek 11,5 11,9 11,5 11,6 11,6 97,5 100,0 11,5 11,5 99,1
43. Paczków 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 100,0 98,2 5,6 5,4 96,1
44. Pakosławice 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 95,1 97,5 3,8 3,6 92,3
45. Pawłowiczki 9,7 9,8 9,5 9,2 9,1 93,9 95,8 9,0 8,6 94,5
46. Pokój 5,4 5,6 5,7 5,7 5,7 101,8 100,0 5,6 5,4 94,7
47. Polska Cerekiew 5,8 5,9 5,6 5,3 5,3 89,8 94,6 5,2 5,1 96,2
48. Popielów 8,9 9,2 8,9 8,7 8,8 94,6 98,8 8,6 8,4 95,5
49. Praszka 5,9 5,8 5,7 96,6
50. Prószków 10,5 10,2 10,1 10,1 10,0 99,0 99,0 10,0 10,1 101,0
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51. Prudnik 6,9 6,7 6,6 6,4 6,5 95,5 98,5 6,4 6,2 95,5
52. Radłów 4,7 4,7 4,6 97,5
53. Reńska Wieś 9,7 10,1 9,9 9,7 9,8 96,0 99,0 9,9 9,7 99,0
54. Rudniki 8,8 8,7 8,6 97,7
55. Skoroszyce 6,1 6,3 6,6 6,5 6,6 103,2 101,5 6,4 6,1 92,4
56. Strzelce Opolskie 13,7 14,3 14,0 13,9 13,9 97,2 99,2 13,8 13,6 97,8
57. Strzeleczki 8,6 8,7 8,6 8,7 8,6 100,0 100,0 8,6 8,5 98,8
58. Świerczów 3,9 3,9 3,7 3,5 3,5 80,7 94,6 3,4 3,1 88,6
59. Tarnów Opolski 9,7 9,8 10,3 10,5 10,5 107,1 101,9 10,4 10,4 99,0
60. Tułowice 5,7 5,7 98,0 98,0 5,6 5,4 94,7
61. Turawa 9,8 9,9 10,3 10,4 10,4 105,1 101,0 10,4 10,5 101,0
62. Ujazd 5,4 5,3 5,1 5,1 5,2 96,2 101,9 5,0 4,7 90,4
63. Walce 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 101,6 100,0 6,4 6,2 95,4
64. Wilków 5,1 5,1 4,8 4,7 4,7 92,2 97,9 4,5 4,2 89,4
65. Wołczyn 9,3 9,5 9,1 8,7 8,7 91,6 95,6 8,5 8,0 92,0
66. Zawadzkie 4,9 4,9 4,9 5,0 4,9 102,2 100,0 4,9 4,9 100,0
67. Zdzieszowice 4,6 4,8 4,3 4,3 4,3 89,6 100,0 4,3 4,3 100,0
68. Zębowice 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 97,8 100,0 4,3 4,1 93,2

Razem gminy 518,8 513,7 502,6 96,9

       Uwaga: dla gmin, które po 1.01.1999 r. włączone zostały w granice województwa opolskiego brak danych retrospektywnych
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3.3.2.2.  SIEĆ OSADNICZA

Sieć osadniczą województwa opolskiego tworzą 34 miasta i 1594 miejscowości
wiejskich, w tym 1003 sołectwa. Pod względem administracyjnym województwo składa się
z 12 powiatów i 71 gmin.

Gęstość sieci i jej układ przestrzenny oceniany jest w skali kraju jako niemal wzorcowy.
Stopień koncentracji jednostek miejskich jest relatywnie wysoki, przestrzennie jedno miasto
przypada na powierzchnię 285 km2 / kraj � 370 km2 /, a przeciętna dostępność ośrodków
miejskich wynosi 15 �30 minut.

Pod względem liczby mieszkańców sieć miast województwa należy do najmniejszych
w kraju. W ogólnej liczbie 34 miast aż 20 to miasta małe do 10 tys. mieszkańców; od
10 � 20 tys. mieszkańców jest 7 miast; od 20 �50 tys. mieszkańców � 5 miast; od 50 �100 tys.
mieszkańców � 1 miasto; powyżej 100 tys. mieszkańców � 1 miasto.
Największe miasto � Opole, stolica województwa nie przekracza 130 tys. mieszkańców.
      Odmienna sytuacja w porównaniu z krajem występuje w strukturze jednostek wiejskich,
w której dominują wsie duże.
      Średnia wielkość wsi województwa opolskiego wynosi 525 osób / kraj � 340 osób /.
Co piąta wieś liczy powyżej 800 mieszkańców.
      Jednostki wiejskie województwa szczególnie położone w strefie uprzemysłowienia
i wokół  większych miast charakteryzują się wysokim stopniem urbanizacji. Odsetek ludności
utrzymującej się ze źródeł pozarolniczych wynosi w wielu gminach ponad 80%.
      Równocześnie w wielu gminach w części zachodniej województwa w efekcie likwidacji
państwowych gospodarstw rolnych i spadku miejsc pracy w przemyśle występuje proces
degradacji społecznej. Znaczne obszary powiatów nyskiego, brzeskiego i namysłowskiego
znajdują się w strefie depresji społecznej.
      Kierunki przekształceń sieci osadniczej województwa w okresie najbliższych 10 �15 lat
opierać się winny przede wszystkim na kryteriach jakościowych.
      Na podstawie prognoz demograficznych można założyć, że dynamika wzrostu zaludnienia
w miastach kształtować się będzie w przedziale 101 � 104 %. Generalnie rozwój ludnościowy
miast zależeć będzie od lokalnych warunków i aktywności gospodarczej i społecznej
mieszkańców oraz nowych bodźców tworzonych poprzez procesy transformacji
dostosowujące region do otwartej gospodarki rynkowej o standardach europejskich.

Sieć osadnicza wiejska utrzyma tendencje stagnacyjne bądź malejące pod względem
zaludnienia, ale równocześnie przejdzie proces zmian jakościowych poprzez rozwój
infrastruktury społecznej, technicznej i gospodarczej towarzyszącej wielofunkcyjnemu
rozwojowi obszarów wiejskich.

Tendencje rozwojowe sieci osadniczej województwa tkwią w jej słabościach, które
należy pokonać i walorach, które należy wykorzystać. Rozwój zarówno miast jak i wsi
zależeć będzie od poziomu rozwoju społeczno �gospodarczego całego regionu.

W obrębie sieci osadniczej województwa nie występują ograniczenia przestrzenne
w znaczeniu dosłownym, wykraczające poza skalę rozwoju określoną w prognozach
demograficznych.

Uwarunkowania wynikające z ograniczeń infrastrukturalnych i powodziowych
występujące w części jednostek mają charakter lokalny i są do pokonania w drodze realizacji
programu infrastruktury technicznej województwa.
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3.3.2.3.  INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Infrastrukturę społeczną w województwie opolskim tworzy sieć obiektów i placówek
zaspokajających potrzeby mieszkańców.
Zasoby infrastruktury społecznej decydującej w największym stopniu o poziomie życia
stanowią:

w zakresie edukacji i nauki:
− 76 liceów ogólnokształcących,
− 341 szkół średnich technicznych i zawodowych,
− 13 szkół artystycznych,
− 3 szkoły wyższe.

w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej:
− 27 szpitale,
− 128 przychodni,
− 105 ośrodków zdrowia,
− 192 aptek,
− 35 domów i zakładów pomocy społecznej.

w zakresie kultury:
− 21 kin,
− 3 teatry,
− 346 placówek bibliotecznych,
− 13 muzeów.

w zakresie usług bytowych:
− 10618 sklepów,
− 52 targowisk stałych,
− 201 punktów sprzedaży paliw.

W wyniku reformy 1998 r. województwo opolskie stało się terytorialnie najmniejszym
regionem w kraju. Również pod względem wyposażenia w infrastrukturę społeczną pozycja
województwa jest relatywnie niska.

Utworzenie 16 regionów spowodowało, że województwo opolskie graniczy z dużymi
i silnymi pod względem społeczno - ekonomicznym województwami: dolnośląskim, śląskim,
wielkopolskim i łódzkim. Województwa te stanowią istotną konkurencję zewnętrzną dla
regionu opolskiego.

Poziom konkurencyjności zdeterminowany jest szeregiem różnorodnych czynników.
Czynnikiem taki jest między innymi także stan ilościowy i jakościowy infrastruktury
społecznej.

! Edukacja

W dziedzinie oświaty wymiar ponadlokalny posiada szkolnictwo średnie.
Dobrze zorganizowana w województwie opolskim sieć szkół ponadgimnazjalnych
ogólnokształcących i zawodowych w pełni zabezpiecza naukę wszystkim absolwentom szkół
gimnazjalnych.
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Sieć placówek tworzy 76 liceów ogólnokształcących oraz 341 szkół średnich
technicznych i zawodowych różnego typu, w których kształci się 78 tysięcy uczniów.

Województwo opolskie cechuje relatywnie wysoki udział kształcenia w szkołach
zawodowych.  Na jednego ucznia szkół ogólnokształcących przypadało w 2000 r. 2 uczniów
szkół zawodowych. Należy zaznaczyć że od początku lat 90�tych wzrasta znacznie
zainteresowanie nauką w liceach ogólnokształcących i zmienia się na korzyść regionu relacja
między kształceniem ogólnym i zawodowym.

Szkolnictwo zawodowe w województwie skupia się głównie w miastach, gdzie
zlokalizowanych jest 87 % szkół tego typu. Koncentracja liceów w ośrodkach miejskich jest
jeszcze bardziej wyraźna. Jedyną tego typu placówką na terenach wiejskich jest liceum
w Dobrzeniu Wielkim.

Na terenie województwa ukształtowało się kilka silnych ośrodków szkolnictwa
zawodowego. Należą do nich miasta: Opole, gdzie kształci się 10,4 tys. uczniów tj. 23,3 %
ogółu  uczniów województwa, w następnej kolejności Nysa, Kędzierzyn � Koźle, Brzeg,
Kluczbork i Prudnik ( kształcące od 11,9 % do 5,1 % ogółu uczniów ).

! Nauka

Podstawową bazę nauki w regionie tworzą 3 stacjonarne uczelnie wyższe � Uniwersytet
Opolski, Politechnika Opolska oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. Ponadto
prace naukowe prowadzą 3 instytuty naukowo � badawcze tj. Instytut Śląski, Instytut
Mineralnych Materiałów Budowlanych, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej.

Szkolnictwo wyższe koncentruje się w opolskim ośrodku akademickim, gdzie studiuje
ponad 31,8 tys. studentów (2000/2001). W ostatnich latach miał miejsce znaczny rozwój
opolskich uczelni. W stosunku do 1990 roku liczba studentów wzrosła czterokrotnie.
Decydujący udział w kształceniu akademickim ma  Uniwersytet Opolski (6 wydziałów, 38
kierunków i specjalności, 15,6 tys. studentów).

W porównaniu z sąsiednimi regionami województwo opolskie dysponuje najmniejszym
potencjałem naukowym. Fakt ten przejawia się najmniejszą liczbą studentów na 10 000
mieszkańców regionu (w roku akademickim 97/98: dolnośląskie � 280, wielkopolskie � 261,
łódzkie � 257, śląskie � 248, opolskie � 189).

W rozwoju opolskiego ośrodka akademickiego upatrywać należy możliwość odwrócenia
niekorzystnych preferencji edukacyjnych młodzieży regionu opolskiego oraz lepsze zasilenie
gospodarki kadrami z wyższym wykształceniem.

! Ochrona zdrowia

Funkcjonowanie i wydolność infrastruktury ochrony zdrowia w wymiarze ponadlokal-
nym zapewniają:

− kadry medyczne:

Liczba zatrudnionego personelu w przeliczeniu na 10 000 ludności jest niższa w porównaniu
ze wskaźnikami krajowymi (woj. opolskie � 16,3 lekarza medycyny i 1,4 lekarza
stomatologa, 44,1 pielęgniarek∗ ). Ogółem zatrudnionych jest 1773 lekarzy medycyny i 157
stomatologów oraz 4781 pielęgniarek∗ .

                                                
∗   w roku 2000
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Stopień zabezpieczenia opieki lekarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej odpowiada
normom ale rozmieszczenie kadry jest nierównomierne. Najlepsze wskaźniki �nasycenia�
kadrą posiadają ośrodki miejskie i te gminy na terenie których zlokalizowane są szpitale.
Większość zatrudnionych lekarzy posiada specjalizację właściwą dla charakteru pełnionych
zadań, jak: choroby wewnętrzne, choroby dziecięce, medycyna ogólna.
Spośród ogółu zatrudnionych pielęgniarek ok. 64 % zabezpiecza świadczenia pielęgnacyjno �
opiekuńcze w stacjonarnej opiece zdrowotnej, a ok. 36 % w podstawowej opiece zdrowotnej.

− lecznictwo szpitalne:

Wskaźniki z zakresu dostępu do służby zdrowia wskazują na dystans dzielący
Opolszczyznę od regionów sąsiednich.

Dane dotyczące służby zdrowia w województwie opolskim plasują region poniżej
średniej krajowej. Pod względem liczby ludności na 1 lekarza opolskie zajmuje 15 miejsce,
na lekarza stomatologa � 14, a na jedną pielęgniarkę � 11.
Pod względem liczby osób przypadających na 1 łóżko szpitalne województwo opolskie
plasuje się na 11 pozycji (województwa sąsiednie mają w tym zakresie lepsze wskaźniki).

Największą konkurencyjnością wewnętrzną pod względem dostępności do placówek
lecznictwa zamkniętego na Opolszczyźnie odznaczają się: miasto Opole (109 osoby na
1 łóżko szpitalne), powiat nyski (166), powiat namysłowski (166), powiat prudnicki (191),
powiat kędzierzyńsko-kozielski (276). Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w powiecie
strzeleckim (419), krapkowickim (420) i kluczborskim (407).
W zakresie ilościowym sieć szpitali województwa opolskiego jest rozbudowana.
Województwo posiada 27 szpitali. Na jeden szpital przypada 40 tys. mieszkańców.  Jednak
statystyczny szpital w województwie opolskim posiada tylko 4 oddziały∗  , a w kraju � 7.
Liczba łóżek na 10 000 ludności wynosi 46,1, w kraju ponad 51.  Dominują ilościowo szpitale
małe. W nich zawarta jest przeważająca część łóżek. Stan taki ma aspekt pozytywny,
zapewnia bowiem dostępność terytorialną. W aspekcie organizacyjnym i ekonomicznym jest
to natomiast sytuacja niekorzystna. Rozproszenie bazy szpitalnej powoduje jej nieracjonalne
wykorzystanie zwłaszcza kadry fachowej i aparatury medycznej, zwiększa także nakłady
finansowe na wyposażenie i utrzymanie.
Mimo tak rozbudowanej sieci szpitali należy dostrzec nierównomierne rozmieszczenie
zasobów nie zawsze odpowiadające gęstości zaludnienia. Między innymi w niedostatecznym
stopniu jest skoncentrowana baza szpitali w Opolu, które realizują równocześnie zadania
wojewódzkie i rejonowe.
Jednocześnie występuje zróżnicowanie stanu posiadania w poszczególnych kategoriach
zasobów. W łóżkach opieki krótkoterminowej  � �ostrych� i psychiatrycznych występuje
przekroczenie zalecanych wskaźników** , natomiast w kategorii łóżek długoterminowych
występuje znaczny niedobór. Niedostateczną liczbę łóżek do potrzeb stwierdza się
w onkologii, kardiologii, oraz intensywnej opiece medycznej.
Ocena zasobów w czterech podstawowych specjalnościach pozwala na następujące wnioski:

− nadmierny stan łóżek pediatrycznych,
− deficyt łóżek opieki długoterminowej w każdej formie, a szczególnie rehabilitacyj-

nych,
− deficyt łóżek opieki dziennej,
− zwiększenie bazy dla stacjonarnej opieki terminalnej,

                                                
** wg Centrum Ekonomiki Ochrony Zdrowia przy MZiOS
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− względny nadmiar łóżek �ostrych� (pediatria, interna, laryngologia, dermatologia,
pulmonologia) przy jednoczesnym deficycie łóżek �ostrych� w kardiologii, onkologii
i intensywnej opiece medycznej.

− opieka specjalistyczna:

Opieka specjalistyczna realizowana jest przez przychodnie i poradnie specjalistyczne.
Sieć placówek specjalistycznych jest dostateczna. Każda jednostka organizacyjna służby
zdrowia zapewnia podstawowe świadczenia specjalistyczne w takim zakresie jak:
laryngologia, okulistyka, dermatologia, chirurgia, choroby płuc i gruźlicy. Pozostałe
świadczenia specjalistyczne (wąskich specjalizacji) zapewniają Wojewódzkie Przychodnie
Specjalistyczne.

! Opieka Społeczna

W województwie opolskim funkcjonuje 36 domów i zakładów pomocy społecznej, które
posiadają ogółem 3123 miejsca. Nie zaspokaja to aktualnych potrzeb w tym zakresie.

Rozmieszczenie placówek opieki społecznej jest nierównomierne.
Dysproporcje we wskaźniku liczby miejsc w domach i zakładach pomocy społecznej
przypadających na 10 tys. mieszkańców kształtują się w granicach od 3,5 � 104 miejsc /
10 000 M.

! Kultura

Działalność kulturalną na terenie województwa opolskiego prowadzą różnego rodzaju
instytucje kultury oraz placówki upowszechniania kultury, takie jak: ośrodki kultury, domy
kultury, świetlice, biblioteki publiczne, kina, teatry, muzea.
Głównym ośrodkiem skupiającym działalność kulturalną o wymiarze regionalnym jest miasto
Opole, gdzie znajdują się instytucje artystyczne upowszechniające teatr, muzykę, rozrywkę
i plastykę w profesjonalnym wykonaniu, a także stanowiące siedzibę regionalnej rozgłośni
radiowej, telewizyjnej i prasy.

Wyposażenie województwa opolskiego w placówki kultury jest znacząco uboższe niż
w regionach sąsiednich.
Liczba 13 muzeów stawia Śląsk Opolski na ostatnim miejscu w kraju. Także pod względem
dostępności do teatrów i filharmonii sytuacja w woj. opolskim jest gorsza niż w sąsiednich
województwach.

Zdecydowanie lepsze wskaźniki ma Opolszczyzna w zakresie liczby miejsc na widowni
w kinach przypadających na 1000 mieszkańców (5,5 podczas gdy w woj. śląskim 4,0,
wielkopolskim 4,9, łódzkim 5,1).

! Sport i rekreacja

Rozmieszczenie podstawowych obiektów takich jak: stadiony, boiska, sale gimnastyczne,
pływalnie odkryte, kąpieliska oraz zaplecza usługowe tych obiektów należy uznać jako
równomierne � każdy powiat wyposażony jest w tego typu obiekty.
Wymiar ponadlokalny posiadają przede wszystkim: wielofunkcyjne hale sportowe
z widownią, kryte baseny kąpielowe oraz sztuczne lodowiska.
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Ilość i rozmieszczenie tych obiektów jest niezadowalające.
Wielofunkcyjne hale sportowe z widownią znajdują się we wszystkich ośrodkach
powiatowych oraz dodatkowo w Głuchołazach, Grodkowie, Niemodlinie, Praszce,
Zdzieszowicach i Zawadzkim.
Kryte pływalnie funkcjonują w Opolu (2), Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Głubczycach,
Głogówku, Kluczborku, Gogolinie, Nysie, Prudniku, Jarnołtówku i Dobrodzieniu.
Lodowiska sztuczne posiadają tylko dwa miasta: Opole i Kędzierzyn-Koźle.

Największa koncentracja i nasycenie obiektami sportu i rekreacji występuje w Opolu,
ośrodkach subregionalnych (Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Kluczbork) oraz niektórych
miastach powiatowych (Prudnik, Głubczyce).

! Wymiar sprawiedliwości i bezpieczeństwo publiczne

Nie wszystkie ośrodki powiatowe województwa opolskiego wyposażone są w placówki
sądownictwa i prokuratury.
Miasto Krapkowice nie obsługuje powiatu w zakresie wymiaru sprawiedliwości,
a w Namysłowie i Głubczycach działają tylko tzw. Stałe Roki Sądowe.

! Administracja publiczna

Elementem infrastruktury społecznej są także placówki różnych szczebli samorządu
terytorialnego oraz administracji specjalnej.

Wymiar ponadlokalny posiadają przede wszystkim placówki o zasięgu powiatowym
i wojewódzkim (np.: starostwa powiatowe, powiatowe urzędy pracy, stacje sanitarno-
epidemiologiczne, urzędy skarbowe, urzędy celne, urząd wojewódzki i urząd marszałkowski).
W związku w problemami lokalowymi niektórych starostw powiatowych funkcjonowanie
tych placówek oraz ich dostępność jest niezadowalająca.
Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w powiecie ziemskim w Opolu, gdzie występuje
największe rozproszenie komórek organizacyjnych starostwa (w kilku budynkach w różnych
miejscach Opola).

! Otoczenie biznesu

Instytucje systemu finansowo � ubezpieczeniowego, a także organizacje ułatwiające
nawiązywanie kontaktów gospodarczych oraz wspierające rozwój gospodarczy na szczeblu
regionalnym i lokalnym tworzą sektor otoczenia biznesu.

W województwie opolskim działa blisko pięćset instytucji należących do sfery otoczenia
biznesu. Najliczniejszą grupę (blisko 60%) stanowią jednostki zajmujące się działalnością
związaną z prowadzeniem interesów. Są to m.in. firmy consultingowe, szkoleniowe, doradcze
i marketingowe. Ponad 20 % z nich to banki (nie licząc ich punktów kasowych, ekspozytur).
Prawie 7 % to firmy związane z działalnością informatyczną. Inne organizacje komercyjne
i profesjonalne, do których należą m.in. cechy rzemiosł, stowarzyszenia i zrzeszenia
gospodarcze oraz związki pracodawców, stanowią 15% ogółu sfery otoczenia biznesu.

Do ważnych instytucji otoczenia biznesu należą ośrodki innowacji i przedsiębiorczości.
Zajmują się one doradztwem, rozpowszechnianiem i wdrażaniem wiedzy technologicznej,
pomocą finansową, m.in. w formie pożyczek i gwarancji oraz tworzeniem inkubatorów
przedsiębiorczości, centrów i parków technologicznych.

Tendencję spadku liczby tych instytucji obserwuje się prawie we wszystkich
województwach w Polsce, a tylko w czterech (lubelskie, wielkopolskie, warmińsko �
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mazurskie i dolnośląskie) liczba tego typu placówek wzrosła. W województwie opolskim
w 1999 r. działały 4 ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, a ich liczba w porównaniu
z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 2. Są to: 2 ośrodki szkoleniowo � doradcze, 1 fundusz
pożyczkowo - poręczeniowy oraz 1 inkubator przedsiębiorczości.
Na terenie województwa opolskiego funkcjonuje 65 oddziałów bankowych. Wskaźnik
nasycenia bankami na 100 tys. mieszkańców wynosi w regionie 6,0 i jest niższy od średniej
krajowej równej 6,5. Województwo opolskie oraz lubuskie to dwa regiony, na terenie których
nie funkcjonują centrale bankowe.

3.3.3. UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE

3.3.3.1.   Ogólna charakterystyka gospodarki

Cechą charakterystyczną województwa opolskiego jest relatywnie mały potencjał
ludnościowy i gospodarczy w stosunku do innych regionów kraju, a zwłaszcza do
województw sąsiednich.

Miernikiem poziomu rozwoju regionu jest wielkość produktu krajowego brutto.
W 1998 r. wytworzony w województwie opolskim PKB wyniósł 13 779,4 mln zł, plasowało
to województwo na 14 miejscu w kraju.

Uwzględniając relację wielkości wytworzonej PKB do potencjału ludnościowego
województwa, wskaźnik PKB na jednego mieszkańca wynoszący 12 634,9 zł, sytuuje
województwo na 12 miejscu w kraju.
Udział poszczególnych dziedzin gospodarki w tworzeniu produktu krajowego brutto jest
następujący:

− usługi rynkowe � 38 % (kraj � 45 %),
− przemysł � 31 % (kraj � 28 %),
− usługi nierynkowe � 15 % (kraj � 14 %),
− budownictwo � 9 % (kraj � 8 %),
− rolnictwo � 7 % (kraj � 5 %).

3.3.3.2.   Przemysł

Dominującą gałęzią gospodarki w województwie opolskim jest przemysł. Świadczy
o tym przede wszystkim wysoki udział tego sektora w strukturze wartości dodanej brutto
(30,6 %, przy średniej krajowej 27,9 %) oraz wysoka liczba zatrudnionych (33,6 %, przy
średniej krajowej 32,6 %).

Sektor przemysłowy odznacza się zróżnicowaną strukturą gałęziowo-branżową oraz
zróżnicowaną strukturą przestrzenną.

Najwyższym poziomem uprzemysłowienia mierzonym liczbą pracujących w przemyśle
na 1000 mieszkańców, odznacza się środkowo � wschodnia część województwa tworząca
tzw. aglomerację opolską - koncentrującą ok. 62 % ogólnego zatrudnienia w przemyśle
województwa.

Poza obszarami koncentracji ważniejszymi ośrodkami przemysłowymi, zatrudniającymi
ponad 3,0 tys. osób są miasta: Nysa, Brzeg i Prudnik.

Generalnie w strukturze przestrzennej województwa wyróżnić można 3 podstawowe
strefy funkcjonalne:
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− strefę uprzemysłowienia i urbanizacji,
− strefę rolną,
− strefę rolno-leśną.

W obrębie poszczególnych stref występują obszary charakteryzujące się dominacją
określonych funkcji gospodarczych. Z uwagi na tę właściwość wyróżnić można następujące
obszary:

− obszary silnie uprzemysłowione z dużą koncentracją przedsiębiorstw produkcyjnych
tworzących wyraźne ośrodki przemysłowe, w tym miasta: Kędzierzyn - Koźle, Opole,
Nysa, Brzeg, Prudnik, Kluczbork, Krapkowice, Strzelce Opolskie, Zdzieszowice,
Ozimek, Zawadzkie, Głuchołazy, Praszka,

− obszary rolniczo � przemysłowe, w których obok funkcji rolniczej istotne znaczenie
ma funkcja przemysłowa związana z lokalizacją dużych zakładów produkcyjnych np.
gminy: Dobrzeń Wielki, Gogolin, Tarnów Opolski, Tułowice, Bierawa,

− obszary rolnicze, wspomagane pozostałymi funkcjami (leśnictwo, usługi) w których
rolnictwo stanowi główne źródło dochodów i utrzymania ludności,

− obszary gospodarki leśnej, gdzie prowadzone jest intensywne gospodarcze
wykorzystanie bogatych zasobów leśnych,

− rejony turystyczne, w których dochody z obsługi turystyki stanowią istotną pozycję
budżetów gminnych (rejon jezior Turawskich, rejon jezior Nyskiego i Otmuchowskie-
go, rejon Gór Opawskich).

3.3.3.3.  Uwarunkowania rozwoju

        Możliwości rozwoju � wynikające z cech fizyczno-geograficznych i społeczno-
gospodarczych przestrzeni to przede wszystkim:
− położenie w paśmie wysoko uprzemysłowionych aglomeracji krakowsko � śląsko �

dolnośląskiej,
− położenie w ciągu międzynarodowego układu drogowego (autostrada A-4) oraz

kolejowego (magistralne linie kolejowe C-E 30 i C-E 59),
− położenie na trasie żeglugi śródlądowej rzeki Odry o znacznym potencjale

rozwojowym na skalę międzynarodową,
− potencjał instytucjonalny (innowacyjno � naukowy i otoczenia biznesu) skupiony

w głównych ośrodkach miejskich województwa,
− rozwinięta infrastruktura techniczna, energetyczna i transportowa zwłaszcza na

terenie ośrodków miejskich i gmin położonych we wschodniej części obszaru (gminy
leżące w obrębie aglomeracji opolskiej),

− zasoby rzeczowe tj. nieruchomości z możliwością adaptacji do funkcji produkcyjnych
lub intensyfikacji zagospodarowania,

− rezerwy terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania na cele aktywności
gospodarczej,

− zasoby surowcowe, w tym złoża wapieni i margli o znaczeniu krajowym, szeroka
gama kruszyw naturalnych, baza surowcowa dla przemysłu drzewnego, dostęp do



PLAN       ZAGOSPODAROWANIA       PRZESTRZENNEGO       WOJEWÓDZTWA       OPOLSKIEGO

URZĄD   MARSZAŁKOWSKI    WOJEWÓDZTWA   OPOLSKIEGO      �     BIURO     PLANOWANIA     PRZESTRZENNEGO

37

zasobów wód podziemnych wysokiej jakości (zbiornik wód trzeciorzędowych
Grotowice-Zawadzkie),

− wysoka kultura rolnictwa opolskiego; wysoki poziom i towarowość produkcji rolnej.

! Ograniczenia rozwoju

Uwarunkowania wynikające bezpośrednio z istniejącego stanu zagospodarowania
przestrzeni województwa nie stanowią zasadniczych barier rozwoju gospodarki i odnoszą
się głównie do ograniczeń środowiskowych i infrastrukturalnych.

Główne ograniczenia środowiskowe dotyczą struktur prawnie chronionych,
obszarów wymagających prowadzenia racjonalnej gospodarki surowcowej oraz obszarów
zagrożonych okresowymi zalewami powodziowymi.

Oprócz ograniczeń przestrzennych nie mniej poważne są ograniczenia natury
społeczno - gospodarczej, w tym pogarszająca się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw
przemysłowych, dekapitalizacja majątku produkcyjnego, brak przemysłów zaawansowa-
nej technologii, wzrastająca stopa bezrobocia.

Główne ograniczenia infrastrukturalne, tzw. bariery techniczne, związane są
z niepełną dostępnością lub sprawnością funkcjonowania systemów zaopatrzenia
w wodę, utylizacji ścieków, zasilania w energię elektryczną i gaz, telekomunikacji,
a także złego stanu technicznego i niewydolności parametrowej dróg.

Potencjalne szanse rozwoju sfery produkcyjnej występują we wszystkich obecnych
koncentracjach w obrębie miast. Szczególne predyspozycje wynikające z obecnego
zainwestowania i tradycji posiadają: Opole, Kędzierzyn- Koźle, Nysa, Brzeg, Kluczbork,
Olesno, Strzelce Opolskie, Namysłów, Prudnik, Krapkowice, Zdzieszowice, Ozimek
i Głubczyce. W wyniku restrukturyzacji można oczekiwać rozwoju funkcji przemysłowej
w miastach: Praszka, Wołczyn, Niemodlin, Lewin Brzeski i Grodków.

3.3.3.4.   Obszary wiejskie

Podstawowe uwarunkowania rozwoju

 Województwo opolskie jest regionem przemysłowo - rolnym, w którym niespełna połowa
jego ludności zamieszkuje w wiejskich jednostkach osadniczych.

Dokonujące się przemiany w gospodarce narodowej, zwłaszcza procesy dostosowawcze
do systemów Unii Europejskiej spowodują istotne zmiany w funkcjonowaniu rolnictwa �
podstawowego źródła utrzymania i dochodów ok. 30 % mieszkańców Opolszczyzny.
Podstawowym problemem wymuszającym podjęcie działań (inspirujących i pomocowych)
staje się �zagospodarowanie� nadwyżki zatrudnienia w sektorze produkcji rolnej w działach
pozarolniczych.
     Obiektywnie istniejące zjawiska i procesy warunkują możliwości wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich.

Wśród uwarunkowań tkwiących w obszarze województwa opolskiego podstawowe
znaczenie mają:

− Silne strony

! Korzystna struktura osadnicza i jej rozkład przestrzenny (przeciętnie jedna jednostka
osadnicza przypada na 10,17 km2 obszaru województwa, zwarty typ zabudowy wiejskiej).
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! Dogodna dostępność ośrodków miejskich (przeciętna dostępność ośrodków miejskich
województwa opolskiego mieści się w izochronie 15-30 min.)

! Wysoka towarowość produkcji rolnej.

! Utrwalone kierunki przetwórstwa rolno � spożywczego: cukrowniczego, tłuszczowego
piwowarskiego, ziemniaczanego, chłodniczego.

! Wysoki stopień zwodociągowania wsi.

! Dobrze rozwinięta sieć drogowa i kolejowa.

! Urozmaicone walory środowiska przyrodniczego umożliwiające rozwój funkcji
turystycznych.

! Dobre wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytku.

− Słabe strony

! Niekorzystna struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych (przewaga
gospodarstw małych � do 5 ha).

! Niski poziom wykształcenia ludności zamieszkującej tereny wiejskie (tylko 2,1 %
mieszkańców wsi posiada wykształcenie wyższe,  a 15,2 % wykształcenie średnie).

3.3.4. UWARUNKOWANIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

3.3.4.1.  Komunikacja drogowa

Województwo opolskie zaliczane jest do regionów o dobrze rozwiniętej sieci dróg
krajowych i wojewódzkich i dobrej dostępności wszystkich obszarów województwa.

Wskaźnik gęstości sieci dróg o nawierzchni ulepszonej w odniesieniu do powierzchni
województwa wynoszący 77,9 km/km2 jest znacznie wyższy niż średnia krajowa wynosząca
65,8 km/km2, ale niższy od województw ościennych, takich jak: dolnośląskie � 82,7 km/km2

oraz śląskie � 124,7 km/km2.
Zrównoważone wartości wykazuje udział dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych

i gminnych w odniesieniu do ogólnej sieci dróg ( 11,564 km ).
Województwo opolskie wyróżnia również wysoki wskaźnik gęstości sieci dróg

o nawierzchni ulepszonej odniesiony do liczby mieszkańców wynoszący 6,8 km na 1 tysiąc
mieszkańców, przy średniej krajowej 5,2 tys. km/1M.

Najważniejszym elementem układu tranzytowego, międzyregionalnego jest korytarz
transportowy relacji wschód � zachód, którego oś stanowi wybudowana ( 2001 r. ) na całym
odcinku województwa autostrada A-4 i przebiegająca równolegle droga Nr 94 pełniąca tę
funkcję przed wybudowaniem autostrady.

Jako niezbyt korzystne ocenia się relacje północ � południe oparte na połączeniach dróg
krajowych ( droga Nr 45,39, 38, 46 ) z układem dróg wojewódzkich.

Do podstawowych uwarunkowań układu drogowego w wyniku przeprowadzonej
diagnozy stanu i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa zalicza się:
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a) modernizację i rozbudowę dróg w obrębie węzłów na autostradzie ( 6 węzłów ) oraz
wyposażenie węzłów w infrastrukturę obsługi,

b) budowę obwodnic miast i osiedli wiejskich, w tym w pierwszej kolejności
zakończenie budowy obwodnicy północnej miasta Opola, budowę obwodnicy miast:
Kędzierzyn � Koźle, Strzelce Opolskie, Prudnik, Biała, Otmuchów, Kluczbork,
Dobrodzień i Byczyna,

c) modernizację powiązań drogowych z przejściami granicznymi, w tym
w szczególności powiązań z nowym przejściem międzynarodowym pełnotowarowym
w Trzebini � Bartultovicach,

d) modernizację stanu technicznego dróg krajowych i wojewódzkich, które mimo
korzystnych wskaźników na tle kraju wymagają radykalnej poprawy stosownie do
przewidywanych prognoz ruchu i standardów europejskich.

3.3.4.2.  Komunikacja kolejowa

Przez województwo opolskie przebiegają linie priorytetowe znaczenia międzynarodowego
dla ruchu pasażersko � towarowego ( linie ,, AGC�� i �AGTC� ). Są to dwutorowe,
zelektryfikowane linie magistralne nr:

− 132 relacji Wrocław � Bytom na odcinku Wrocław � Opole Groszowice �  linia E 30,
E 59,

− 136 relacji Opole Groszowice � Kędzierzyn Koźle � linia E 30, C-E 59,
− 137 relacji Katowice � Legnica na odcinku Kędzierzyn Koźle � Katowice � linia E 30,
− 151 relacji Kędzierzyn Koźle � Chałupki �  linia C-E 59.

Na podstawie ,, Umowy Europejskiej o Głównych Międzynarodowych Liniach
Kolejowych�� tzw. umowy AGC linie kolejowe tej rangi mają być zmodernizowane
i przebudowane tak, aby docelowo zapewnić kursowanie pociągów pasażerskich
z prędkością co najmniej 160 km/h, a pociągów towarowych 120 km/h. Modernizacja linii na
odcinku Opole �Wrocław została już rozpoczęta.

Obsługę pasażersko � towarową województwa pełnią ponadto linie pozostałe znaczenia
krajowego i linie o znaczeniu regionalnym omówione w części obejmującej zasady i kierunki
zagospodarowania przestrzennego województwa.

3.3.4.3.  Transport wodny

Sieć żeglownych dróg wodnych w województwie wynosi 131,2 km, w tym:
−  rzeka Odra na odcinku Koźle � Lipki - 111,6 km
−  Kanał Gliwicki - 15,1 km
−  Kanał Kędzierzyński - 4,5 km

Odrzańska droga wodna posiada duży potencjał transportowy, który obecnie ze względu
na przestarzałą infrastrukturę techniczną i brak regulacji w środkowym i dolnym biegu jest
wykorzystywana w ograniczonym stopniu. W perspektywie, po przeprowadzeniu szeregu
inwestycji i budowie kanału Odra � Dunaj, będzie ważnym elementem komunikacyjnym �
aktywizującym rozwój gospodarczy całego Nadodrza.
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Szlak żeglowny Odry w ujęciu ogólnym posiada trzy zasadnicze odcinki:
− odcinek od miasta Raciborza do Kędzierzyna � Koźla długości 44,4 km, praktycznie

nie wykorzystywany żeglugowo,
− odcinek Odry skanalizowanej od Kędzierzyna � Koźla do Brzegu Dolnego, łącznie

z Kanałem Gliwickim o długości 228,3 km,
− odcinek Odry swobodnie płynący od Brzegu Dolnego do Szczecina o długości

459,4 km.

Charakterystyczną cechą nie sprzyjającą transportowi jest nierównomierność przepływów
w Odrze.

Największe ilości transportowanych towarów miały miejsce w 1980 r. sięgając ok.
15 mln ton rocznie.

W latach następnych następował gwałtowny spadek � 6,0 mln rocznie w 1990 r. i ok.
3,0 mln ton w latach ostatnich

W perspektywie do roku 2015 po przeprowadzeniu szeregu inwestycji hydrotechnicznych
i budowie Kanału Odra � Dunaj, rzeka Odra stać się ma ważnym elementem
komunikacyjnym o międzynarodowym znaczeniu.

Wyróżnikiem obszarów nadodrzańskich w granicach województwa opolskiego, oprócz
nasycenia elementami infrastruktury żeglugi śródlądowej takimi jak: porty, przeładownie,
nabrzeża, stocznie) jest także dobra dostępność do pozostałych elementów infrastruktury
komunikacyjnej paneuropejskiego korytarza transportowego, w tym autostrady A-4,
magistralnych linii kolejowych C-E 30 i C- E 59

Pozostałe, również istotne czynniki wpływające na możliwości przewozowe to:
− położenie w obrębie terenów aktywnych gospodarczo i społecznie ( główne ośrodki

miejskie województwa: Opole, Kędzierzyn � Koźle, Brzeg oraz Strzelce Opolskie,
Krapkowice),

− położenie w zasięgu koncentracji przemysłowych Republiki Czeskiej.

Podstawowe uwarunkowania rozwoju funkcji żeglugowej Odry:
− powiązanie Odry z systemem dróg wodnych Europy Zachodniej poprzez kanały

Odra� Havela i Odra � Szprewa,
− funkcjonowanie zespołu portowego Szczecin � Świnoujście u ujścia Odry,
− planowane połączenie Odry z Dunajem,
− funkcjonowanie skanalizowanego odcinka odrzańskiej drogi wodnej łączącego

wysoko uprzemysłowione aglomeracje: śląską, opolską i dolnośląską,
− dostępność szlaku żeglugowego poprzez:

− 2 porty rzeczne w Kędzierzynie � Koźlu oraz Opolu,
− 3 przeładownie zakładowe: w Kędzierzynie ( Azoty), Choruli, Opolu � Gro-

towicach ( Metalchem),
− 12 nabrzeży w: Januszkowicach, Krępie, Krapkowicach, Rogowie, Kątach,

Opolu, Wróblinie, Dobrzeniu Małym, Zawadzie, Zwanowicach, Brzegu i Lip-
kach.

Dodatkowe korzystne uwarunkowania dla rozwoju funkcji żeglugowej Odry stanowią:
− potencjał instytucjonalny ( innowacyjno �naukowy i otoczenia biznesu) skupiony

w głównych ośrodkach miejskich województwa: Opolu i Kędzierzyn � Koźlu,
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− możliwość intensyfikacji zagospodarowania obiektów i terenów portowych,
− możliwość pozyskania i zagospodarowania na cele aktywności gospodarczej terenów

położonych w sąsiedztwie istniejących portów i przeładowni.

3.3.4.4.  Energetyka i telekomunikacja

Podstawowym źródłem energii elektrycznej na obszarze województwa opolskiego jest
elektrownia ,, Opole �� zlokalizowana w Brzeziu gm. Dobrzeń Wielki o mocy 1440 MW
( docelowo 2160 MW) pracująca dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Do realizacji
pozostały 2 bloki energetyczne po 360 MW każdy, które będą budowane w miarę potrzeb.
W stanie istniejącym elektrownia ,,Opole�� w pełni zaspokaja potrzeby zaopatrzenia
w energię elektryczną mieszkańców województwa. Uzupełniającym źródłem energii
elektrycznej jest elektrownia ,, Blachownia�� zlokalizowana na terenie miasta Kędzierzyna �
Koźla o mocy 158 MW a także elektrociepłownie i elektrownie przemysłowe lokalnego
znaczenia ( 40 MW � 1,5 MW ) oraz elektrownie wodne ( 4,8 MW � 0,022 MW ).
Istniejący system energetyczny w pełni zaspokaja potrzeby zaopatrzenia w energię
elektryczną mieszkańców województwa. Liczba odbiorców energii elektrycznej
województwa opolskiego przekracza 410 tys. Wielkość zapotrzebowania na energię
elektryczną dla odbiorców finalnych szacuje się na ok. 2500 GWh.
Problemem wymagającym rozwiązania jest likwidacja spadków napięcia i niedoborów
dostaw energii elektrycznej na liniach średniego i niskiego napięcia.
Ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym stanowią przebiegające przez obszar
województwa istniejące linie wysokich napięć 400 kV, 220 kV, 110 kV oraz linie
projektowane, w tym zamierzona budowa linii 400 kV relacji Dobrzeń Wielki � Wielopole
oraz Dobrzeń Wielki � Świebodzice wchodzące w układ systemu energetycznego kraju.

Istotnym źródłem energii cieplnej na terenie województwa opolskiego są duże
scentralizowane systemy ciepłownicze zasilane z Zakładów Energetyki Cieplnej w Brzegu,
Byczynie, Głuchołazach, Grodkowie, Kędzierzynie � Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach,
Lewinie Brzeskim, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku, Strzelcach Opolskich.
Ze względu na ograniczony dostęp do scentralizowanej sieci ciepłowniczej potrzeby
grzewcze zdecydowanej większości mieszkańców województwa opolskiego pokrywane są ze
źródeł lokalnych, do których należą kotłownie lokalne oraz piece opalane węglem, koksem,
olejem, gazem. Zużycie energii cieplnej przez odbiorców województwa opolskiego na
poziomie 3888,1TJ stanowi 2,87% całkowitego zużycia energii cieplnej na poziomie
krajowym ( 135489,8 TJ). Długość rozdzielczej sieci cieplnej na terenie województwa
opolskiego wynosi 143,0 km, stanowiąc 1,94% całkowitej długości krajowej sieci
rozdzielczej ( 7381,7 km) [GUS 2001].

Głównym problemem związanym z produkcją ciepła i wymagającym rozwiązania, jest
poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez rozszerzenie na obszar całego
województwa programu likwidacji niskiej emisji.

Na terenie województwa opolskiego nie występują źródła gazu ziemnego i dlatego
potrzeby w zakresie zaopatrzenia w gaz pokrywane są dostawami spoza województwa
z kierunku śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego ( w zależności od zapotrzebowania ).

Do głównych magistrali gazowych przebiegających przez obszar województwa należą
gazociągi relacji: Komorzno � Tworzeń (6,3 MPa, 2 x 500 DN), Zdzieszowice � Tworzeń
(4,0 MPa,500 DN), Sobiszowice � Blachownia � Zdzieszowice (1,6 MPa,500 DN), Tworóg  �
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Z. Azotowe Kędzierzyn (6,3 MPa, 400 DN), Kluczbork � Opole (6,3 MPa,500 DN);
Zdzieszowice � Wrocław (4,0 MPa, DN 400/350).

Zasilanie w gaz ziemny następuje gazociągami wysokoprężnymi za pomocą stacji
redukcyjno � pomiarowych I stopnia. Z gazu ziemnego korzystają mieszkańcy 27 miast oraz
22 wsi wchodzących w skład 13 gmin województwa opolskiego. Ponadto istnieje grupa
zakładów przemysłowych korzystająca z gazu koksowniczego wytwarzanego w Zakładach
Koksowniczych w Zdzieszowicach. Należą do nich: ,, Górażdże�� � Wapno S.A., Zakłady
Azotowe ,,Kędzierzyn��, Zakłady Chemiczne ,,Blachownia�� oraz elektrownia ,,Blachownia��.
Istniejąca liczba odbiorców gazu ziemnego województwa opolskiego szacowana jest na ok.
150,9 tys. co stanowi 2,23 % wszystkich krajowych odbiorców gazu ziemnego (6760,9 tys.).
Zużycie gazu z sieci przez odbiorców województwa opolskiego na poziomie 64,7 hm3 ( 1 hm3

� 1 m3 gazu o cieple 1647 kJ) stanowi 1,72% całkowitego zużycia gazu na poziomie
krajowym ( 3750,8 hm3). Wskaźnik mieszkań wyposażonych w gaz ziemny określony dla
miast województwa opolskiego wynoszący 82,4% (151656 mieszkań) jest wyższy od
średniego wskaźnika krajowego wynoszącego 76,7% i plasuje województwo opolskie na
jednym z pierwszych miejsc w Polsce. Natomiast wskaźnik mieszkań wyposażonych w gaz
ziemny określony dla terenów wiejskich województwa opolskiego wynoszący 3,0% ( 4071
mieszkań) jest zdecydowanie niższy od średniego wskaźnika krajowego wynoszącego 15,9%
i plasuje województwo opolskie na jednym z ostatnich miejsc w Polsce. Długość rozdzielczej
sieci gazowej na terenie województwa opolskiego wynosi 1098,7 km (w tym 999,5 km na
obszarach miejskich ), stanowiąc 1,4% całkowitej długości krajowej sieci rozdzielczej
( 96419,7 km) [GUS 2001].

Głównym problemem wymagającym rozwiązania jest zapewnienie pełnej dostępności do
sieci gazowej, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Telekomunikację województwa opolskiego tworzy telefonia przewodowa oparta o sieć
takich operatorów jak: Telekomunikacja Polska S.A., Netia sp. z o.o, Niezależny Operator
Międzystrefowy � NOM oraz telefonia bezprzewodowa ( komórkowa ) oparta o sieć takich
operatorów jak: ERA GSM, Plus GSM, Idea Centertel.
Ogólna liczba standardowych łącz głównych (abonentów) telefonii przewodowej
województwa opolskiego szacowana jest na ok.261,4 tys. ( w tym:  w miastach � 174,3 tys.,
na wsi � 87,1 tys.) co stanowi 2,43 % wszystkich krajowych standardowych łącz głównych
(10740,2). Liczba standardowych łącz głównych przypadająca na 1000 mieszkańców
województwa opolskiego ( wskaźnik gęstości telefonii przewodowej ) wynosi 241,0 ( w tym:
w miastach � 306,9, na wsi � 168,5) i jest niższa od średniej krajowej liczby łącz wynoszącej
277,9. Plasuje to województwo opolskie na jednym z ostatnich miejsc w Polsce [GUS 2001].
Najwyższy wskaźnik gęstości telefonów występuje w miastach: Opolu � 395.9, Nysie �
312.1, Głubczycach � 309.4, Brzegu � 308.2, Krapkowicach � 306.5 oraz Prudniku � 306.2.
Najniższy wskaźnik gęstości telefonów występuje w gminach: Lasowice Wielkie � 63.1,
Byczyna � 72.5, Lubsza � 74.1, Jemielnica � 85.8. [US w Opolu 2000].

Głównym problemem wymagającym rozwiązania jest niepełna dostępność do
standardowych łącz telefonicznych.

Do podstawowych uwarunkowań rozwoju w zakresie energetyki i telekomunikacji należy
modernizacja i rozbudowa sieci energetycznych, gazowych, ciepłowniczych, szersze
wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, sukcesywna gazyfikacja jednostek osadniczych,
w szczególności na obszarach wiejskich a także zapewnienie pełnego dostępu do nowoczesnej
sieci telefonicznej.
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3.3.4.5. Zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa

Województwo opolskie posiada wystarczające zasoby wody na potrzeby komunalne
i przemysłowe.
Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę są zasoby wód podziemnych.
Wody powierzchniowe są wykorzystywane tylko częściowo.
Znaczącymi w skali województwa ujęciami wód podziemnych są ujęcia o wydajności
powyżej 200m3/h w miejscowościach: Zimnice Małe w gminie Prószków obsługujące gminę
Prószków, Komprachcice i częściowo gminę Dąbrowa oraz gminę Lewin Brzeski, ujęcia
wody dla miasta Opola w miejscowości Zawada w gminie Turawa oraz w Opolu-
Grotowicach a także  ujęcia wody w miejscowościach: Krapkowice, Kędzierzyn, Głubczyce
i Nowa Wieś Kosice w gminie Strzelce Opolskie.

W województwie opolskim oprócz wymienionych większych ujęć wód podziemnych,
eksploatowane są ujęcia mniejsze zaopatrujące w wodę mieszkańców tylko jednej jednostki
osadniczej lub co  najwyżej kilku.
Miasto Brzeg, częściowo gmina Skarbimierz zaopatrywane są w wodę z wykorzystaniem wód
powierzchniowych Nysy Kłodzkiej. Ujęcie wód powierzchniowych zlokalizowane jest
w miejscowości Obórki na doprowadzalniki wód (Potok Pępicki) z rzeki Nysy Kłodzkiej.
Z wód powierzchniowych rzeki Biała Głuchołaska zaopatrywane w wodę jest miasto Nysa
i miasto Głuchołazy.
Z istniejących ujęć wodnych zaopatrywanych w wodę jest 94% mieszkańców województwa
Brak sieci wodociągowej występuje tylko na obszarach wiejskich: w gminie Grodków
(6 wsi), Otmuchów (8 wsi), Głuchołazy (10 wsi), Korfantów (2 wsie), Biała (4 wsie),
Głubczyce (9 wsi), Namysłów (6 wsi), Pokój (1 wieś), Byczyna ( 7wsi), Murów (3 wsie).

Za najważniejsze problemy w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej województwa
należy uznać systematyczne pogarszanie się jakości wód podziemnych, zły stan jakościowy
wód powierzchniowych, niepełną sieć wodociągową w zabudowie mieszkalnej oraz niski
stopień skanalizowania obszarów zabudowy.

Stan gospodarki ściekowej w województwie opolskim jest niezadowalający z powodu
braku systemów kanalizacyjnych na obszarach wiejskich oraz na obszarach  peryferyjnych
dzielnic miast. Z kanalizacji sanitarnej korzysta w miastach 83,9% mieszkańców a na
obszarach wiejskich 6% ludności.
Do gmin wiejskich na obszarze których występuje całkowity brak zorganizowanych
systemów do odprowadzania i oczyszczania ścieków należą: Pakosławice, Lubrza,
Strzeleczki, Lubsza, Cisek, Domaszowice, Lasowice Wielkie, Zębowice, Dąbrowa,
Jemielnica, Świerczów, Wilków. Częściową kanalizacją objęte są jednostki osadnicze gmin:
Skarbimierz, Dobrzeń Wielki, Nysa, Turawa, Gogolin, Komprachcice, Prószków, Walce,
Reńska Wieś, Bierawa, Chrząstowice, Tarnów Opolski, Kamiennik, Głubczyce, Rudniki,
Radłów, Pokój, Izbicko, Łubniany, Popielów.
Do miast nie posiadających zorganizowanych systemów kanalizacyjnych należy miasto
Kolonowskie.
Na obszarze województwa opolskiego funkcjonują 52 oczyszczalnie ścieków, w tym:
1 oczyszczalnia mechaniczna, 37 oczyszczalni mechaniczno-biologicznych oraz
14 oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Modernizacji i rozbudowy wymagają oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Dobrzeń
Wielki, Czarnowąsy, Murów, Kietrz, Niemodlin, Wołczyn, Branice, Korfantów, Olesno,
Mąkoszyce, Byczyna, Pokój, Praszka.
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Zagrożenie dla środowiska naturalnego stwarza funkcjonowanie mechanicznych oraz
niesprawnych oczyszczalni ścieków. Należą do nich oczyszczalnie w miejscowościach:
Lewin Brzeski, Koźle, Biała, Walce, Bierdzany, Długomiłowice.

Zakłady przemysłowe posiadają 63 oczyszczalnie ścieków, w tym: 31 oczyszczalni
mechanicznych, 2 oczyszczalnie chemiczne, 25 oczyszczalni mechaniczno-biologicznych,
5 oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem związków biogennych.

Gospodarkę ściekową na obszarze województwa opolskiego charakteryzują następujące
negatywne zjawiska (problemy) :

− niski stopień skanalizowania obszarów wiejskich (6%),
− niepełne skanalizowanie obszarów miejskich ( 85%-99%),
− całkowity brak zorganizowanych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków

w gminach: Pakosławice, Lubrza, Strzeleczki, Lubsza, Cisek, Domaszowice, Lasowice
Wielkie, Zębowice, Dąbrowa, Jemielnica, Świerczów, Wilków,

− zły stan techniczny oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lewin Brzeski, Walce,
Koźle, Bierdzany, Długomiłowice, Biała, Głuchołazy,

− mała przepustowość oczyszczalni ścieków w  miejscowościach: Dobrzeń Wielki,
Czarnowąsy, Murów, Kietrz, Niemodlin, Wołczyn, Branice, Korfantów, Olesno,
Mąkoszyce, Byczyna, Pokój, Praszka.

3.4. WNIOSKI Z ANALIZY UWARUNKOWAŃ W ZAKRESIE BARIER
I OGRANICZEŃ ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

W grupie obszarów ograniczonego zagospodarowania przestrzennego, w obrębie których
występują równocześnie konflikty pomiędzy sąsiadującymi formami użytkowania
w województwie opolskim znajdują się:

− obszary zagrożenia powodziowego,
− obszary środowiska przyrodniczego prawnie chronione oraz systemy powiązań

przyrodniczych,
− obszary stref ochronnych wód podziemnych,
− obszary zlewni wód powierzchniowych,
− obszary położone w bezpośrednim uciążliwym oddziaływaniu dróg i linii kolejowych

o dużym natężeniu ruchu,
− obszary położone w bezpośrednim uciążliwym oddziaływaniu linii energetycznych

i gazociągów wysokoprężnych,
− obszary gruntów rolnych o wysokiej wartości dla produkcji rolnej podlegające

ochronie prawnej,
− obszary złóż surowców mineralnych objęte prawem górniczym,
− obszary środowiska kulturowego.

Do najważniejszych ograniczeń trwałych o znaczeniu barier rozwoju należą prawnie
chronione tereny środowiska przyrodniczego i kulturowego, lasy ochronne, strefy ochronne
wód powierzchniowych i podziemnych, strefy zalewowe.
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Zasady zagospodarowania przestrzennego tych obszarów określają przepisy szczególne.
Na pozostałych obszarach ograniczenia mają charakter zmienny, podlegający ewolucjom

po spełnieniu określonych warunków.

Szczegółowe omówienie ograniczeń i zasad zagospodarowania w poszczególnych
obszarach zawiera część IV tekstu planu - ,, Kierunki zagospodarowania przestrzennego ��.

3.5. WNIOSKI Z ANALIZY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA WSKAZUJĄCE REZERWY ROZWOJU

Przeprowadzona analiza uwarunkowań rozwoju na tle aktualnego stanu zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa pokazuje, iż posiadany potencjał gospodarczy
i przyrodniczy oraz ogólna struktura przestrzenno � funkcjonalna zawiera wiele cech
rozwojowych mogących stanowić bazę wyjściową do dalszego, pożądanego rozwoju
gospodarczego i kształtowania przestrzeni.

Rezerwy rozwoju występują we wszystkich elementach struktury przestrzennej
województwa, a ich wykorzystanie warunkowane jest przestrzeganiem zasady
zrównoważonego rozwoju.

Motoryczną rolę w zagospodarowaniu przestrzennym województwa opolskiego odgrywać
będą rezerwy tkwiące w zagospodarowaniu istniejącym, omówione szczegółowo w analizie
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych w kategorii szans rozwoju.

Do wykorzystania w procesie rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa
wskazuje się:

! Niewykorzystane w dostatecznym stopniu możliwości aktywizacji gospodarczej
i społecznej województwa wynikające z położenia geograficznego i komunikacyjnego
w paśmie ukształtowanych aglomeracji na osi paneuropejskiego korytarza transportowe-
go, którego rola w transformacji przestrzeni europejskiej nabierać będzie rosnącego
znaczenia.

! Rezerwy rozwoju nowoczesnych koncentracji przemysłu i usług w obrębie oddanej
w 2001 roku do użytku autostrady A-4.
Tereny położone w obrębie 6 �ciu węzłów autostradowych na skrzyżowaniach z drogami
krajowymi i wojewódzkimi, kwalifikujące się do tego rozwoju zagospodarowania
wynoszą ok. 1500 ha oczekujących na oferty inwestycyjne. Większość wyznaczonych
obszarów aktywizacji gospodarczej posiada opracowane i uchwalone miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.

! Rezerwy rozwoju związane z aktywizacją żeglugi śródlądowej w oparciu o rzekę Odrę.
Wykorzystanie i rozbudowa istniejącej infrastruktury dla potrzeb transportowych
o znaczeniu międzynarodowym winna znaleźć przełożenie przestrzenne na rozwój
gospodarki i osadnictwa.

! Rezerwy rozwoju gospodarki i osadnictwa w oparciu o pełne wykorzystanie
modernizowanego systemu kolejowego o znaczeniu międzynarodowym. Szybki transport
osób i towarów należy do wiodących czynników rozwoju i dynamizacji procesów
integracyjnych z przestrzenią europejską.
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! Rezerwy w zagospodarowaniu obszarów transgranicznych w sferze gospodarczej,
społecznej i infrastruktury technicznej,

                   W zagospodarowaniu przestrzennym pogranicza polsko � czeskiego do wykorzystania
kwalifikuje się bogaty potencjał przyrodniczy i gospodarczy na zasadach zawartych
w opracowanej i przyjętej po obu stronach strategii rozwoju pogranicza,

! Rezerwy w obszarze restrukturyzowanego przemysłu dysponującego korzystnym
położeniem, pełną infrastrukturą techniczną i wolnymi nie zagospodarowanymi terenami,
otwartymi na oferty inwestycyjne,

! Rezerwy w obrębie gospodarki rolnej charakteryzujące się bogatym potencjałem
produkcyjnym z niewykorzystanymi możliwościami przetwórstwa, przechowalnictwa
i infrastruktury okołorolniczej,

! Rezerwy w bazie surowców mineralnych dla rozwoju przemysłu materiałów
budowlanych,

! Rezerwy w zasobach naturalnych środowiska przyrodniczego w zakresie zasobów wody
szczególnie przydatnych dla rozwoju przemysłu wodochłonnego ( przemysł spożywczy,
farmaceutyczny ),

! Rezerwy w walorach środowiska przyrodniczego i kulturowego korzystne dla rozwoju
rekreacji, turystyki i agroturystyki,

! Rezerwy terenowe w obrębie wszystkich miast województwa nie zagospodarowane
w związku z utrzymującą się w ostatnich latach recesją gospodarczą,

! Rezerwy terenowe w obrębie dawnych wsi pegeerowskich z pozostałościami bazy
gospodarczej ulegającej szybkim procesom dewastacji,

! Rezerwy w potencjale intelektualnym, naukowym i kulturowym, które winny być
wykorzystane w aktywizacji i kształtowaniu przestrzennym regionu.
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CZ Ę Ś Ć      III

4. CELE   ZAGOSPODAROWANIA   PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA

Cele zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego wynikają z ogólnych
założeń rozwoju przestrzennego kraju zawartych w ,, Koncepcji polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju��, z kierunków  polityki społeczno gospodarczej zawartej w strategii
rozwoju województwa na lata 2000 � 2015 i uwarunkowań przestrzennych rozwoju
zdiagnozowanych w ramach sporządzania planu.

Generalnie cele zagospodarowania przestrzennego województwa nawiązują do
priorytetów rozwojowych województwa za które w strategii uznano:

− Wzmocnienie  konkurencyjności  województwa

− Wyrównywanie  szans  rozwoju  w  regionie

Głównym celem zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego jest
tworzenie struktury przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój województwa,
zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała
niekorzystne różnice w warunkach życia wewnątrz regionu.

Podstawową zasadą osiągnięcia celu w procesie rozwoju przestrzennego
województwa � jest rozwój zrównoważony uwzględniający zarówno uwarunkowania
przyrodnicze, jak i potrzeby rozwoju gospodarczego.

Realizacja celu głównego odbywać się będzie poprzez cele cząstkowe, operacyjne,
w dłuższym i krótszym horyzoncie czasowym.

Cele cząstkowe realizowane mogą być równolegle bądź z wyróżnieniem niektórych,
uznanych za cele priorytetowe.

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego przewiduje się
realizację celu głównego w kilku podstawowych nurtach:

! Nurt 1-wszy:

− obejmujący cele cząstkowe związane z efektywnym wykorzystaniem zdiagnozowanych
szans rozwoju w obrębie istniejącego zagospodarowania, walorów środowiska
przyrodniczego i powiązań z otoczeniem

! Nurt 2-gi:

− obejmujący cele ukierunkowane na tworzenie warunków do poprawy standardów
życia i rozwoju zrównoważonego poprzez:
− zahamowanie degradacji środowiska,
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− aktywizację gospodarczą i społeczną,
− poprawę standardów życia mieszkańców,
− wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast,
− poprawę funkcjonowania  systemu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej,
− podniesienie standardu ponadlokalnej infrastruktury społecznej i rozszerzenie do niej

dostępu,
− eliminowanie konfliktów i zagrożeń w środowisku przyrodniczym i kulturowym,
− poprawę ładu przestrzennego i ogólnego wizerunku województwa.

! Nurt 3-ci:

− obejmujący cele cząstkowe skierowane na tworzenie warunków zwiększających
konkurencyjność województwa, w tym:

− utworzenie nowoczesnych zespołów przemysłowych opartych na zintegrowanym
systemie transportowym i nowoczesnych technologiach,

− efektywną restrukturyzację istniejącej sfery produkcyjnej stwarzającą konkurencyjne
warunki gospodarowania i pracy,

− efektywną restrukturyzację rolnictwa i obszarów wiejskich bazującą na wykorzystaniu
wyróżniających się w skali kraju warunkach glebowych i klimatycznych,

− racjonalne i efektywne zagospodarowanie walorów przyrodniczych i wykorzystanie
położenia przygranicznego województwa dla rozwoju turystyki i agroturystyki
o znaczeniu ponadregionalnym,

− podniesienie walorów sieci osadniczej wyróżniającej się już obecnie pozytywnie
i uczynienie z niej czynnika rozwoju zachęcającego do deglomeracji obszarów w kraju
o zbytniej koncentracji.

Rozwinięcie celów głównych w formie celów operacyjnych zawiera część IV tekstu
planu określająca kierunki zagospodarowania przestrzennego i polityki przestrzennej
w obrębie wyróżnionych elementów struktury przestrzennej województwa i wyróżnionych
obszarów o szczególnych preferencjach.

Wybór kolejności celów i dynamika ich osiągania zależeć będą od decyzji podejmowa-
nych na wszystkich szczeblach prowadzenia polityki przestrzennej, a więc rządowym,
samorządu województwa i samorządu gminy.
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5. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Podstawową zasadą zagospodarowania przestrzennego województwa przyjętą
w planie zagospodarowania przestrzennego jest racjonalizacja przestrzeni
i równoważenie  rozwoju uwzględniające niezbędną dynamizację rozwoju, tworzenie
warunków wzrostu efektywności gospodarowania i znacznej poprawy warunków życia
mieszkańców.

Proces transformacji przestrzennej województwa zapisany w formie kierunków
zagospodarowania przestrzennego, oparty został na następujących założeniach określających
ogólne zasady zagospodarowania przestrzennego:

− zasada doskonalenia struktury przestrzennej województwa, spójnej wewnętrznie
i otwartej na świat, zapewniającej sprawne funkcjonowanie wszystkich elementów
zagospodarowania przestrzennego na zasadach harmonii i ładu przestrzennego
i w pełni zaspokajającej cywilizacyjne potrzeby społeczeństwa,

− zasada zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego poprzez minimalizowanie
zagrożeń wynikających z urbanizacji, rozwoju sfery gospodarczej i występujących
powodzi, racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego
i ograniczanie degradacji zasobów,

− zasada bezwzględnej ochrony obszarów i systemów o cennych walorach
przyrodniczych,

− zasada przestrzegania barier i ograniczeń rozwoju przestrzennego w obrębie stref
uciążliwości i stref zagrożenia,

− zasada racjonalnego gospodarowania i przekształcania obszarów rolnych i leśnych,

− zasada racjonalnego kształtowania stref aktywizacji gospodarczej uwzględniająca
prymat zrównoważonego rozwoju,

− zasada humanizacji procesu restrukturyzacyjnego przemysłu uwzględniająca
efektywność gospodarki przy równoczesnym eliminowaniu występujących
konfliktów w środowisku,

− zasada kształtowania sieci osadniczej zapewniająca dominację kryteriów
jakościowych w zakresie warunków życia, ograniczania dysproporcji w tym zakresie
między miastem i wsią i między różnymi strefami obszarowymi, zapewnienia
równego dostępu do pracy, zamieszkania, usług i wypoczynku, zapewnienia
symbiozy środowiska zurbanizowanego, przyrodniczego i kulturowego,
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− zasada kształtowania obszarów wiejskich według kryteriów rozwoju
wielofunkcyjnego i ładu przestrzennego,

− zasada doskonalenia struktury hierarchicznej sieci osadniczej poprzez rozwój
ośrodków  o znaczeniu biegunów wzrostu, w tym miasta wojewódzkiego, miast
o predyspozycjach subregionalnych, miast powiatowych, siedzib gmin i wsi
,,kluczowych��,

− zasada bezkolizyjnego rozwoju systemu komunikacyjnego w zakresie powiązań
zewnętrznych i wewnętrznych oparta na modernizacji i wyłączaniu uciążliwego
ruchu tranzytowego z obszarów intensywnie zabudowanych,

− zasada tworzenia korytarzy infrastruktury technicznej sprzyjająca ograniczaniu
uciążliwości dla otoczenia,

− zasada racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi,

− zasada racjonalnej eksploatacji surowców mineralnych i rekultywacji terenów
zdegradowanych,

− zasada ekologicznego, niekonfliktowego składowania i utylizacji odpadów,

− zasada racjonalnego i bezkonfliktowego zagospodarowania obszarów turystycznych
i wypoczynkowych uwzględniająca pojemność środowiska przyrodniczego
i poszanowania praw do rozwoju innych funkcji użytkowych,

− zasada bezpieczeństwa i obronności w kształtowaniu struktur przestrzennych.
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CZ Ę Ś Ć      IV

6. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA   PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA I OGÓLNE WARUNKI DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ

6.1.  KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO I OGÓLNE
WARUNKI DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ W ZAKRESIE
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

6.1.1. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA    PRZYRODNICZEGO

6.1.1.1. Podstawy krajowej polityki ekologicznej

Celem krajowej polityki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego jest
kreowanie działań, które zapewniać będą realizację zrównoważonego rozwoju na obszarze
kraju. Rozwój zrównoważony rozumieć należy jako rozwój warunkowany cechami
przestrzeni ekologicznej, który poprzez synergię aspektów ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych, jest bezpieczny i korzystny dla człowieka, środowiska i gospodarki.
Rozwój taki nie stanowi ogranicznika postępu, a jest elementem sprzyjającym temu
postępowi.

Działania te winny być ukierunkowane na:

� zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki,
� eliminowanie lub minimalizowanie istniejących zagrożeń środowiskowych,

wynikających z urbanizacji i funkcjonowania sfery gospodarczej,
� wzmacnianie struktury przyrodniczej oraz zwiększenie bioróżnorodności celem

utrzymania równowagi ekologicznej oraz zwiększenia potencjału zasobowo �
użytkowego,

� rekultywowanie obszarów zdegradowanych,
� dostosowanie rozwoju społecznego i gospodarczego do efektywnego wykorzystania

możliwości, jakie stwarza środowisko przyrodnicze dla zwiększenie atrakcyjności
województwa.

Zgodnie z �II Polityką Ekologiczną Państwa� podstawowym założeniem polityki
ekologicznej jest takie stymulowanie procesami gospodarczymi i społecznymi, aby zachować
zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe możliwości korzystania z nich
zarówno przez obecne jak i przez przyszłe pokolenia, zachowując jednocześnie trwałość
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funkcjonowania środowiska przyrodniczego, przy uwzględnieniu podstawowych zasad
polityki ekologicznej państwa:

� równego dostępu do środowiska przyrodniczego,
� regionalizacji polityki ekologicznej państwa,
� uspołecznienia polityki ekologicznej państwa,
� �zanieczyszczający płaci�,
� przezorności,
� prewencji,
� likwidacji zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u źródła,
� zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska,
� zapewnienia ochrony środowiska na najwyższym dostępnym poziomie,
� wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska,
� etapowania działań ekologicznych.

6.1.1.2. Regionalna polityka ekologiczna � cele strategiczne i operacyjne oraz zasady
realizacji celów

Mając na uwadze istniejące zasoby i walory środowiska przyrodniczego, zewnętrzne
i wewnętrzne uwarunkowania środowiskowe, podstawowe problemy, zagrożenia i szanse
rozwoju ustala się strategiczne cele w zakresie ochrony i kształtowania środowiska
w województwie opolskim.

Głównym celem strategicznym w  zakresie ochrony i kształtowania środowiska na
obszarze województwa opolskiego jest kreowanie działań zapewniających realizację
zrównoważonego rozwoju społeczno � gospodarczego, warunkowanego cechami przestrzeni
ekologicznej, dla zapewnienia trwałych możliwości korzystania z jej zasobów przez obecne
i przyszłe pokolenia.

Cele strategiczne w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, nawiązując do celów
wytyczonych w �Strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 � 2015�,
zestawione zostały w trzech zasadniczych grupach problemowych, określających pożądane
kierunki działań w zakresie:

! poprawy stanu środowiska w podstawowych komponentach.
! zachowania równowagi w ekosystemach i kształtowania systemu zewnętrznych

i wewnętrznych, naturalnych powiązań przyrodniczych.
! proekologicznego rozwoju społeczno � gospodarczego.

Cele strategiczne i operacyjne obejmują:

! w grupie poprawy stanu środowiska:

1. Racjonalne użytkowanie zasobów wodnych i stopniowe ograniczanie ich dalszej
degradacji, w szczególności:

� zachowanie, ochronę i właściwe wykorzystanie zasobów wód podziemnych
i powierzchniowych,

� radykalną poprawę stanu czystości wód powierzchniowych,
� zwiększenie dyspozycyjności zasobów wód powierzchniowych,
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� ochronę przeciwpowodziową dolin rzecznych.

2. Radykalną poprawę środowiskowych standardów zamieszkania, w szczególności:

� poprawę jakości powietrza atmosferycznego na obszarach koncentracji działalności
przemysłowej i rozwoju osadnictwa,

� ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do poziomów wynikających
z �nowej polityki ekologicznej państwa� i polityk sektorowych,

� poprawę klimatu akustycznego na obszarach o funkcjach osadniczych.

3. Ochronę powierzchni ziemi przed dalszą degradacją i ubytkiem rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, w szczególności:

� zapobieganie dewastacji i degradacji powierzchni ziemi, w tym erozji gleb,
� przywracanie wartości użytkowych terenów zdegradowanych i zdewastowanych.

Cele związane z poprawą stanu środowiska będą realizowane wg następujących zasad:

� oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi w zlewniach wód
powierzchniowych  i na obszarach zbiorników wód podziemnych,

� zapewnienia wymaganych walorów użytkowych wód powierzchniowych
i podziemnych poprzez skuteczną, systematyczną redukcję zanieczyszczeń
odprowadzanych do wód i do ziemi,

� systemowej ochrony przeciwpowodziowej na obszarze zlewni Odry, uwzględniającej
zatrzymywanie wód powodziowych w miejscu ich powstawania i spowalniania jej
odpływu, zapewnienia miejsca dla rzeki, prewencji przeciwpowodziowej,

� osiągania wymaganych standardów emisyjnych i imisyjnych powietrza
atmosferycznego, wynikających ze zobowiązań międzynarodowych i krajowych,

� upowszechniania technologii produkcyjnych opartych na wysokiej efektywności
energetycznej i surowcowej,

� konsekwentnego ograniczania emisji zanieczyszczeń w źródłach ich powstawania,
� stałego zwiększania udziału energii ze źródeł alternatywnych, odnawialnych,
� poprawy klimatu akustycznego na obszarach zamieszkania, lokalizacji funkcji

rozwojowych na podstawie planów akustycznych miast,
� podnoszenia walorów produkcyjnych rolniczej przestrzeni na obszarach

zdegradowanych i zdewastowanych (erozja, zakwaszenie, zanieczyszczenie gleb).

! w grupie zachowania równowagi w ekosystemach i kształtowania systemu naturalnych
powiązań przyrodniczych:

1.  Zapewnienie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej struktur przyrodniczych, jako
warunek budowy systemu przyrodniczego, sprzyjającego skutecznej ochronie
typowych dla województwa ekosystemów, zbiorowisk roślinnych i ostoi fauny oraz
swobodnego przepływu materii, energii i informacji genetycznej w podstawowych
ekosystemach (hydrologicznych, klimatycznych, przyrodniczych), zwiększającego
skuteczność ochrony obiektów i form objętych ochroną prawną.

2.  Utrzymanie stabilności procesów ekologicznych i bioróżnorodności jako warunek
zapewnienia trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, wzmocnienia naturalnej
odporności na procesy antropopresji i  warunków odnawialności przyrody.
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3. Zwiększenie i wzmocnienie potencjału biologicznego, bioróżnorodności
i mozaikowatości krajobrazu w celu podniesienia trwałości i skuteczności
funkcjonowania procesów ekologicznych, podnoszenia jego odporności na różnego
rodzaju czynniki antropopresji oraz dostosowywania zagospodarowania do cech
i predyspozycji przyrodniczych.

4. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego dla kreowania rozwoju gospodarczego
regionu, w szczególności dla rozwoju turystyki i rekreacji, gospodarki leśnej i przemysłu
drzewnego.

5. Utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrodniczych, ochrona
terenów o najwyższych walorach przyrodniczych, przeprowadzanie działań
restytucyjnych, renaturyzacyjnych i rekultywacyjnych.

Cele te będą realizowane wg następujących zasad:

� przeciwdziałania fragmentacji przyrody, zapewnienia ciągłości przestrzennej
i funkcjonalnej oraz zgodności z naturalnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi na
poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

� zwiększania powierzchni obszarów wymagających prawnej ochrony zasobów
przyrodniczych i krajobrazowych,

� zachowania i zwiększenia zróżnicowania potencjału przyrodniczego województwa
poprzez renaturyzację, rekultywację i restytucję zasobów przyrodniczych,

� aktywnej ochrony obszarów o stwierdzonych zasobach przyrodniczych
i krajobrazowych,

� dostosowania kierunków rozwoju gospodarczego terenów do możliwości stwarzanych
przez środowisko przyrodnicze,

� przebudowy gatunkowej i siedliskowej obszarów leśnych.

! w grupie zapewniającej proekologiczny rozwój społeczno � gospodarczy województwa:

1.  Proekologiczną restrukturyzację i modernizację przemysłu

� modernizację stosowanych technologii produkcji,
� wprowadzanie nowoczesnych przemysłów i technologii produkcyjnych, realizujących

zasadę dobrych praktyk gospodarowania, kojarzących efekty gospodarcze z efektami
ekologicznymi,

� rozpowszechnianie systemów zarządzania środowiskiem i certyfikatów jakościowych.

2.  Racjonalną eksploatację rolniczej przestrzeni produkcyjnej

� ochronę najlepszych kompleksów glebowych,
� optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego gleb,
� poprawę warunków produkcyjnych gleb (agrotechnika, melioracje),
� przywracanie wartości użytkowych gleb zdegradowanych i zdewastowanych.

3.  Zwiększenie efektywności gospodarki leśnej

� kontynuację działań prowadzących do zwiększenia trwałości lasów,
� zwiększenie zasobów leśnych,
� unowocześnienie gospodarki leśnej.
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4.  Rozwój turystyki i rekreacji

� wykreowanie nowych rejonów aktywizacji turystycznej,
� restrukturyzację i modernizację terenów wiejskich,
� optymalne wykorzystanie warunków stwarzanych przez środowisko przyrodnicze

i kulturowe,
� rozwój terenów pasa przygranicznego,
� rozwój terenów regionalnego korytarza transportowego.

5.  Wykorzystanie istniejącego potencjału środowiska wodnego:

� wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych dla celów
rozwojowych gospodarki,

� wykorzystanie potencjału energetycznego wód płynących,
� rozwój transportu wodnego.

Cele proekologicznego rozwoju społeczno � gospodarczego będą realizowane wg
następujących zasad:

� proekologicznej modernizacji i przebudowy technologii, przy wykorzystaniu
najlepszych możliwych technologii, czystszej produkcji i standardów emisyjnych,

� wprowadzania nowoczesnych technik zarządzania środowiskiem (EMAS),
certyfikatów jakościowych (ISO) na wszystkich etapach produkcji, planowania
i organizowania działalności gospodarczej,

� przeciwdziałania przeznaczaniu gleb o wysokim potencjale produkcyjnym na cele nie
związane z funkcją rolniczą,

� udostępniania gleb najniższej jakości dla celów inwestycyjnych,
� stosowania technologii uprawowych dostosowanych do predyspozycji terenu, nie

powodujących naruszenia równowagi przyrodniczej,
� poprawiania zdrowotności lasów i zwiększania zasobów leśnych,
� utrzymania produkcyjnej zasobności lasów i naturalnych sposobów odnowy,
� utrzymania istniejących i rozwoju nowych obszarów turystyczno � rekreacyjnych,
� rozwoju nowych form turystyki aktywnej w oparciu o walory krajobrazowe

i kulturowe województwa,
� podnoszenia standardów wyposażenia i podnoszenia jakości produktu turystycznego,
� współpracy międzynarodowej w zakresie koordynacji działalności turystyczno �

rekreacyjnej na obszarze pogranicza polsko � czeskiego,
� preferowania przetwórstwa rolno � spożywczego i przemysłów nowej techniki na

obszarach nadwyżek wody użytkowej i na obszarach o wysokich parametrach
jakościowych wód podziemnych,

� zwiększenia wykorzystania  potencjału energetycznego małych elektrowni wodnych
oraz potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej.

6.1.2.  KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA � OBSZARY DZIAŁAŃ

Kierunki zagospodarowania w aspekcie rozwoju regionalnego stanowią wykładnię
polityki przestrzennej województwa. Realizują one generalne cele zagospodarowania
przestrzennego województwa, zapewniając efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania,
tworzenie warunków do poprawy  jakości życia i rozwoju zrównoważonego oraz zwiększają
konkurencyjność województwa.
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 Na obszarze województwa z uwagi na zróżnicowanie uwarunkowań, predyspozycji oraz
środowiskowych celów rozwoju wydziela się obszary realizacji polityk ekologicznych
w zakresie ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu. Obejmują one:

I. Obszary o specjalnych walorach, istotne dla zachowania równowagi środowiskowej,
wymagające kierunkowych działań ochronnych, w tym:

a) ochrony zasobów i walorów przyrodniczych,
b) wymagające ochrony wzmożonej.

II. Obszary wymagające zahamowania procesów naruszających zasoby środowiska,
w obrębie których wymagane są działania prowadzące do poprawy istniejącego stanu
i ograniczenia degradacji.

III. Obszary aktywizacji gospodarczej, bazujące na zasobach środowiska, zapewniające
możliwości rozwojowe i otwarcie na przyszłość.

Ad.I. Obszary o specjalnych walorach, istotne dla zachowania równowagi
środowiskowej,  wymagające kierunkowych działań ochronnych, obejmujące:

a) obszary ochrony zasobów i walorów przyrodniczych, w tym:

! podlegające prawnej ochronie:

� parki krajobrazowe: �Góra Św. Anny�, �Góry Opawskie�, �Stobrawski Park
Krajobrazowy� i �Załęczański Park Krajobrazowy�,

� obszary chronionego krajobrazu: �Bory Niemodlińskie�, �Lasy Stobrawsko �
Turawskie�, �Otmuchowsko � Nyskiego Obszar Chronionego Krajobrazu�, �Wronin �
Maciowakrze�, �Mokre � Lewice�, �Łęg Zdzieszowicki�, �Las Głubczycki�,

� rezerwaty przyrody (34),
� pomniki przyrody (351).

! przewidziane do objęcia lub poszerzenia ochrony prawnej:

� potencjalny park krajobrazowy �Dolina Małej Panwi�, proponowany do utworzenia na
dotychczasowym obszarze chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko � Turawskie,

� poszerzenia parku krajobrazowego �Góry Opawskie� w drodze przekształcenia
i włączenia obszaru chronionego krajobrazu �Mokre � Lewice�.

! przewidziane do utworzenia nowych i poszerzenia istniejących obszarów chronionego
krajobrazu:

� proponowany obszar chronionego krajobrazu Wzgórza Strzelińskie,
� proponowany obszar chronionego krajobrazu Przedgórze Paczkowskie,
� proponowany obszar chronionego krajobrazu Kamień Śląski,
� proponowany obszar chronionego krajobrazu Obrowiec,
� proponowany obszar chronionego krajobrazu Dolina Prosny,
� proponowany obszar chronionego krajobrazu Las Grudzicki,
� proponowane poszerzenie obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko

Turawskie.
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! przewidziane do utworzenia 21 rezerwatów przyrody.

! ostoje ptactwa wodno � błotnego o randze europejskiej (Grądy Odrzańskie, Jezioro
Turawskie, Jezioro Otmuchowskie, Jezioro Nyskie) oraz regionalnej (Staw Krystyna,
Stawy Niemodlińskie, Stawy Tułowickie).

! kształtowania i wzbogacania przestrzennego systemu przyrodniczego województwa,
stanowiące komplementarny i zintegrowany układ funkcjonalno � przestrzenny obszarów
węzłowych, korytarzy ekologicznych sieci ekologicznej ECONET oraz ostoi przyrody
sieci NATURA 2000.

W ramach regionalnej koncepcji sieci ekologicznej NATURA 2000 zakłada się
wydzielenie następujących jednostek przestrzennych � ostoi przyrody:
� ostoję kompleksową Lasy Stobrawsko � Turawskie z ostojami cząstkowymi doliny

Stobrawy, doliny Budkowiczanki i Grądów Odrzańskich,
� ostoję kompleksową Doliny Małej Panwi z ostojami cząstkowymi doliny Małej Panwi

i Zbiornika Turawskiego,
� ostoję kompleksową Bory Niemodlińskie z ostojami cząstkowymi Stawy

Niemodlińskie, Dolina Nysy Kłodzkiej i Staw Nowokuźnicki,
� ostoję kompleksową Trias Opolski z ostojami cząstkowymi Kamień Śląski i Chełm,
� ostoję kompleksową Otmuchowsko � Nyską z ostojami cząstkowymi Nyską

i Otmuchowską,
� ostoję Dolina Odry na odcinku Koźle � Krapkowice,
� ostoję Forty w Nysie,
� ostoję Góry Opawskie.

Powiązanie wewnętrzne i zewnętrzne ostoi przyrodniczych NATURA 2000
z elementami krajowego systemu (w tym z obszarami przyrodniczymi województwa
śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i Republiką Czech), realizowane
będzie przez zespół korytarzy ekologicznych europejskiej sieci ekologicznej ECONET
PL.

Na obszarze województwa  są to:
� korytarz ekologiczny Górnej Odry o znaczeniu międzynarodowym 19 m,
� korytarz ekologiczny Nysy Kłodzkiej o znaczeniu krajowym 36 k,
� korytarz ekologiczny Prosny o znaczeniu krajowym 37 k,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym Doliny Małej Panwi,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym Doliny Białej Głuchołaskiej,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym Doliny Ścinawy Niemodlińskiej,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym Doliny Osobłogi,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym Doliny Straduni,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym Doliny Widawy
� korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym Doliny Górnej Prosny,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym Doliny Cielnicy,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym Doliny Stobrawy,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym Doliny Troji,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym Doliny Psiny,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym Doliny Studnicy,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym Doliny Jaworzynki,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym Doliny Łomnicy,
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� korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym Doliny Wyderki,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym Doliny Pratwy,
� korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym Doliny Wołczyńskiego Potoku.

! restytucji, renaturyzacji i rekultywacji środowiska przyrodniczego, obejmujące obszary
i tereny o naruszonej strukturze przyrodniczej, wymagające odtworzenia
i rekultywacji zasobów oraz renaturyzacji terenów zubożonych antropogenicznie,
w kierunku zapewnienia zgodności z naturalnymi cechami i walorami przestrzeni
przyrodniczej. Działaniami restytucyjnymi, renaturyzacyjnymi i rekultywacyjnymi objęte
będą następujące obszary:

� większość kompleksów leśnych województwa opolskiego, cechujących się
niezgodnością siedliskową drzewostanów, w szczególności kompleksy leśne położone
na obszarze Borów Niemodlińskich, Borów Raciborskich oraz na obszarze
chronionego krajobrazu Mokre � Lewice,

� kompleksy leśne położone na terasach zalewowych doliny Odry, Nysy Kłodzkiej,
Małej Panwi oraz na polderze Stobrawa � Rybna,

� kompleksy leśne wymagające odbudowy na terenach po wielkim pożarze 1992 r.,
na obszarze Nadleśnictwa  Kędzierzyn � Koźle,

� tereny wymagające kompleksowej renaturyzacji w obrębie dolin rzecznych Odry
(odcinek górny i środkowy), Nysy Kłodzkiej (odcinek środkowy) i Małej Panwi,
poniżej zbiornika Turawa,

� tereny dewastacji kserotermicznych zbiorowisk roślinnych na obszarze Parku
Krajobrazowego Góra Św. Anny.

! ochrony zasobów wód powierzchniowych zlewni chronionej rzeki Nysy Kłodzkiej.

b) obszary wymagające ochrony wzmożonej, w tym:

! ochrony zasobów wód powierzchniowych  na terenach proponowanych do ochrony
zlewni rzek Widawa, Prosna i Jemielnica.

! ochrony zasobów wód podziemnych na terenach głównych zbiorników wód podziemnych
(GZWP) i ich stref zasilania oraz czwartorzędowych dolin kopalnych,
w tym:

�  wymagających najwyższej ochrony (ONO)

− GZWP 323 subzbiornik rzeki Stobrawy,
− GZWP 324 dolina kopalna Kluczborka,
− GZWP 332 subniecka Kędzierzyńsko � Głubczycka,
− GZWP 333 zbiornik Opole � Zawadzkie,
− GZWP 328 i 334 dolina kopalna Małej Panwi.

�  wymagających wysokiej ochrony (OWO)

− GZWP 311 dolina kopalna Prosny,
− GZWP 320 pradolina Odry,
− GZWP 325 zbiornik Częstochowa,
− GZWP 326 Niecka Opolska,
− GZWP 332 subniecka Kędzierzyńsko � Głubczycka,
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− GZWP 335 zbiornik Krapkowice � Strzelce Opolskie,
− GZWP 337 dolina kopalna Lasy Niemodlińskie,
− GZWP 338 subzbiornik Paczków � Namysłów.

� obszar źródłowy rzeki Biała,
� obszar dolin kopalnych: rejonu Kluczbork � Wołczyn, Przylesie � Prądy, Białej,  Knieja �

Lasowice, Koźle � Rudy Raciborskie, Korzekiwce � Kłodobok.

! występowania gleb o wysokich walorach rolniczej przestrzeni produkcyjnej na obszarze
gmin położonych na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego, Przedgórza Sudeckiego,
Wzgórz Strzelińskich, Równiny Grodkowskiej, Równiny Oleśnickiej.

! występowania lasów, w tym lasów ochronnych i leśnych kompleksów promocyjnych oraz
przewidywanych do zalesień.

Ad.II.   Obszary wymagające zahamowania procesów naruszających zasoby środowiska,
w obrębie których wymagane są działania prowadzące do poprawy istniejącego
stanu i ograniczenia degradacji, w tym:

! wymagające aktywnych działań restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych
w gospodarce, znacząco poprawiających warunki zamieszkania:

� wskazane do restrukturyzacji i proekologicznej modernizacji gospodarki na terenach
najwyższej koncentracji działalności przemysłowej w gminach  Kędzierzyn � Koźle,
Strzelce Opolskie, Opole, Zdzieszowice, Kolonowskie, Zawadzkie, Skarbimierz,
Krapkowice, Głuchołazy, Kluczbork, Lewin Brzeski, Ozimek oraz w gminie Dobrzeń
Wielki.

� wskazane do poprawy warunków klimatu akustycznego na terenie miast Opole,
Kędzierzyn � Koźle, Strzelce Opolskie, Brzeg, Nysa, Dobrodzień, Praszka, Gorzów
Śląski.

! wymagające likwidacji deficytu wód podziemnych na obszarze Przedgórza Sudeckiego
(gminy Paczków, Głuchołazy, Prudnik, Lubrza).

! wymagające likwidacji deficytu wód powierzchniowych na obszarze Płaskowyżu
Głubczyckiego (gminy Głubczyce, Branice, Kietrz, Baborów),  Masywu Chełmu (gminy
Gogolin, Izbicko, Strzelce Opolskie, Ujazd) i Równiny Oleśnickiej (gmina Wilków,
Namysłów, Domaszowice) oraz na obszarach wymagających zwiększonego
zapotrzebowania na wody powierzchniowe dla potrzeb rolnictwa, w szczególności
w zlewniach Ścinawy Niemodlińskiej, Białej, Troji, Psiny i Morawki.

! wymagające likwidacji zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,
w szczególności na obszarze zalegania zbiornika wodnego GZWP 333 Opole �
Zawadzkie i w zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej i Prosny.

! wymagające ochrony potencjału produkcyjnego przestrzeni rolniczej, w tym:

� obszary ochrony przeciwerozyjnej gleb na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego
(gminy: Głubczyce, Branice, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki),  w Masywie Chełmu
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(gmina Leśnica, Zdzieszowice, Strzelce Opolskie, Ujazd) oraz na Wzgórzach
Strzelińskich (gmina Kamiennik, Otmuchów),

� obszary ograniczania chemicznego zanieczyszczenia i prowadzenia zabiegów
agrotechnicznych, poprawiających zdolności produkcyjne gleb na terenie gmin
Bierawa, Branice, Skarbimierz, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Głubczyce,
Gorzów Śląski, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Korfantów, Łubniany, Murów,
Nysa, Olesno, Olszanka, Ozimek, Pokój, Popielów, Praszka, Strzelce Opolskie,
Tarnów Opolski, Zawadzkie, Zdzieszowice.

! wymagające rekultywacji i przywracania wartości użytkowych powierzchni ziemi, w tym:

� obszary rekultywacji, przywracania równowagi w środowisku oraz przywracania
wartości użytkowych na terenach intensywnej działalności rolniczej
w gminach Kluczbork, Otmuchów, Paczków, Lubsza, Byczyna, Baborów, Biała,
Głogówek, Głubczyce, Kietrz, Cisek, Lubrza, Łambinowice, Olszanka, Pawłowiczki,
Skoroszyce, Walce.

! wymagające ograniczenia zagrożenia powodziowego w dolinach Odry, Nysy Kłodzkiej,
Białej Głuchołaskiej, Małej Panwi, Stobrawy, Osobłogi, Psiny, Troji, Opawy
i Opawicy.

! wymagające zahamowania degradacji terenów leśnych i ich przebudowy, w tym:

� kompleksów leśnych wymagających zahamowania degradacji i kierunkowej
przebudowy drzewostanów, w szczególności na obszarze nadleśnictw Kędzierzyn �
Koźle, Strzelce Opolskie, Prószków, Prudnik, Opole, Zawadzkie, Krasiejów,
Lubliniec, Kluczbork, Brzeg, Kluczbork, Rudy Raciborskie, Tułowice,

� kompleksów leśnych wymagających przebudowy na terenach po wielkim pożarze
1992 r. na obszarze Nadleśnictwa  Kędzierzyn � Koźle.

Ad.III. Obszary aktywizacji gospodarczej, bazujące na zasobach środowiska,
zapewniające możliwości rozwojowe i otwarcie na przyszłość, w tym:

! rozwoju turystyki i rekreacji na terenach o podwyższonej atrakcyjności turystycznej,
w szczególności na obszarach o zróżnicowanej rzeźbie terenu i typach krajobrazu
naturalnego (istniejące i proponowane obszary ochrony krajobrazu, otoczenie istniejących
i projektowanych zbiorników wodnych, tereny leśne).

! rozwoju turystyki i rekreacji, rolnictwa i leśnictwa na terenach degradacji
 i dewastacji powierzchni ziemi wskutek eksploatacji surowców mineralnych,
 w szczególności w rejonach gmin Bierawa, Gogolin, Kędzierzyn � Koźle, Lewin Brzeski,
Opole, Popielów, Strzelce Opolskie, Zdzieszowice.

! rozwoju gospodarki rolnej w rejonach występowania kompleksów o najwyższych
walorach rolniczej przestrzeni produkcyjnej w południowej, południowo � zachodniej
i zachodniej części województwa, w tym dla rozwoju rolnictwa ekologicznego na
obszarach ochrony zasobów przyrodniczych.

! rozwoju gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego w rejonach występowania kompleksów
leśnych w środkowej, środkowo � wschodniej i północnej części województwa.
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6.1.3.  POLITYKA PRZESTRZENNA NA WYDZIELONYCH OBSZARACH
PLANISTYCZNYCH

Dla wydzielonych obszarów planistycznych plan zagospodarowania przestrzennego
województwa ustala następujące kierunki polityki przestrzennej, odpowiadające określonym
powyżej obszarom planistycznym.

GRUPA I � obszary o specjalnych walorach, wymagających wzmożonych działań
ochronnych.

1. Polityka przestrzenna na obszarach prawnej ochrony przyrody winna być ukierunkowana
na zapewnienie warunków ochrony zasobów i walorów przyrodniczych, przy zachowaniu
możliwości rozwoju zrównoważonego. Polityka ta obejmuje:

� ochronę zróżnicowanych typów ekosystemów, cennych zbiorowisk roślinnych, typów
siedliskowych i krajobrazowych, stanowisk roślin i gatunków chronionych
i rzadkich,

� ochronę istniejących, prawnych form ochrony przyrody i krajobrazu, zgodnie
z opracowanymi planami ochrony (parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) lub
dokumentacjami przyrodniczymi (obszary chronionego krajobrazu),

� objęcie ochroną prawną projektowanych i proponowanych form ochrony przyrody
i krajobrazu, stosownie do kierunków ochrony określonych w planach ochrony
i innych dokumentacjach przyrodniczych,

� zachowanie maksymalnej różnorodności biologicznej i mozaikowatości
krajobrazowej,

� ochronę najwartościowszych kompleksów leśnych, w szczególności lasów
ochronnych oraz zrównoważonych lasów liściastych i iglastych,

� ochronę charakterystycznych typów krajobrazu naturalnego i kulturowego parków
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,

� renaturyzację i rekultywację obszarów o zdegradowanych lub zdewastowanych
zasobach przyrodniczych,

� prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia udziału ekosystemów łąkowych
i wodnych w obszarach dolinnych i podmokłych,

� eliminowanie czynników zakłócających równowagę ekologiczną obszaru w zakresie
hałasu i zanieczyszczenia atmosfery,

� kompleksową realizację systemów wodno � ściekowych i odpadowych,
� ograniczanie działań mogących powodować lokalne zmiany warunków siedliskowych

na obszarach cennych przyrodniczo,
� udostępnienie terenu dla prowadzenia działalności gospodarczej, nie kolidującej i nie

naruszającej wysokich walorów przyrodniczo � krajobrazowych,
� ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko

określonych w przepisach szczegółowych,
� ograniczenie budowy, rozbudowy obiektów budowlanych, urządzeń lub instalacji

(w tym linii energetycznych i tras komunikacyjnych), niekorzystnie wpływających na
wysokie walory krajobrazowo � przyrodnicze,

� dopuszczenie lokalizacji, modernizacji i rozbudowy składowisk odpadów w miejscach
wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,



PLAN       ZAGOSPODAROWANIA       PRZESTRZENNEGO       WOJEWÓDZTWA       OPOLSKIEGO

URZĄD   MARSZAŁKOWSKI    WOJEWÓDZTWA   OPOLSKIEGO      �     BIURO     PLANOWANIA     PRZESTRZENNEGO

62

� zakaz wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
� wykorzystanie istniejących zasobów i wysokich walorów przyrodniczo �

krajobrazowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, w tym dla zróżnicowanych form
turystyki kwalifikowanej (turystyka piesza, rowerowa, kajakowa, jeździectwo),

� rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz bazy żywieniowo � wypoczynkowej
dla wypoczynku sobotnio � niedzielnego,

� tworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego na
obszarach występowania wysokich walorów przyrodniczo � krajobrazowych,
w szczególności na obszarach parków krajobrazowych,

� prowadzenie gospodarki leśnej w dostosowaniu do walorów przyrodniczo �
krajobrazowych struktur przyrodniczych, zgodnie z planami urządzeniowymi
gospodarstw leśnych,

� zalesianie terenów nieprzydatnych dla celów rolniczych, przewidzianych
w wojewódzkim programie zalesiania,

� sukcesywną przebudowę drzewostanów i dostosowanie ich do lokalnych warunków
siedliskowych i roślinności potencjalnej.

2. Polityka przestrzenna na obszarach ostoi i korytarzy ekologicznych winna być
ukierunkowana na zapewnienie warunków dla zachowania trwałości i ciągłości struktur
przestrzennych, przy zachowaniu możliwości rozwoju zrównoważonego. Polityka ta
obejmuje:

� tworzenie warunków dla zapewnienia ciągłości przestrzennej terenów biologicznie
aktywnych,

� ochronę zróżnicowanych typów ekosystemów i mozaiki krajobrazu, cennych
zbiorowisk roślinnych, typów siedliskowych i krajobrazowych, charakterystycznych
dla ekosystemów wilgotnych w dolinach rzecznych i na terenach wodno � błotnych,

� zachowanie istniejących i odtwarzanie właściwych warunków siedliskowych,
w szczególności warunków wodnych, oraz naturalnego ukształtowania terenu
w dolinach głównych cieków wodnych,

� wzmacnianie przyrodnicze terenów dolinnych i ich otoczenia poprzez wprowadzanie
zadrzewień i zakrzaczeń kępowych i biologicznej zabudowy cieków wodnych,

� eliminowanie czynników zakłócających równowagę ekologiczną obszaru w wyniku
zanieczyszczenia wód i składowania odpadów,

� ograniczanie działań mogących spowodować lokalne zmiany warunków
siedliskowych (ukształtowania powierzchni, warunków wodnych),

� udostępnienie terenu dla prowadzenia działalności gospodarczych, nie kolidujących
i nie naruszających wysokich walorów przyrodniczo � krajobrazowych,

� ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
określonych w przepisach szczegółowych,

� ograniczanie budowy, rozbudowy obiektów budowlanych, urządzeń lub instalacji
(w tym linii energetycznych i tras komunikacyjnych), niekorzystnie wpływających na
wysokie walory krajobrazowo � przyrodnicze,

� dopuszczenie lokalizacji modernizacji i rozbudowy składowisk odpadów w miejscach
wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

� zakaz wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
� wykorzystanie istniejących zasobów i wysokich walorów przyrodniczo �

krajobrazowych dla rozwoju zróżnicowanych form turystyki kwalifikowanej
(turystyka piesza, rowerowa, kajakowa, jeździectwo),
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� tworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego,
� podporządkowanie gospodarki leśnej na terenach zalewowych potrzebom ochrony

zasobów przyrodniczych i ochrony przeciwpowodziowej,
� przywrócenie warunków zalewowych lasom łęgowym w dolinach rzecznych,
� sukcesywną przebudowę drzewostanów i dostosowanie ich do lokalnych warunków

siedliskowych i roślinności potencjalnej.

3. Polityka przestrzenna na obszarach restytucji, renaturyzacji i rekultywacji środowiska
przyrodniczego obejmuje:

� stopniową przebudowę drzewostanów dolinnych w kierunku lasów
różnogatunkowych, o podwyższonych zdolnościach retencyjnych, typowych dla
siedlisk łęgowych i wilgotnych,

� przebudowę leśnych zbiorowisk zastępczych i niezrównoważonych lasów iglastych
w kierunku drzewostanów mieszanych, zgodnych z lokalnym siedliskiem
i roślinnością potencjalną,

� odbudowę terenów leśnych na obszarach zdegradowanych przyrodniczo (rejon
Kędzierzyna � Koźla),

� zachowanie maksymalnej różnorodności biologicznej i mozaikowatości
krajobrazowej,

� odbudowę biocenoz typowych dla terenów zalewowych w kierunku naturalnych
terenów łąkowych, o typach charakterystycznych dla obszarów zalewowych,

� przywracanie właściwych stosunków wodnych w dolinach rzecznych i na polderach
zalewowych,

� przebudowę struktury przestrzennej krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem
siedlisk przywodnych,

� odtworzenie struktury siedliskowej i biocenotycznej, odbudowę zbiorowisk roślinnych
i stanowisk florystycznych w dolinach rzecznych,

� zapewnienie okresowych zalewów w dolinach rzecznych,
� odbudowę siedliska i restytucję zbiorowisk roślinności kserotermicznej,
� podporządkowanie gospodarki leśnej na terenach zalewowych potrzebom ochrony

zasobów przyrodniczych i ochrony przeciwpowodziowej,
� ograniczanie rolniczego użytkowania gruntów ornych na obszarach zagrożenia

powodziowego.

4. Polityka przestrzenna na obszarach ochrony zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych powinna obejmować działania prowadzące do :

� eliminacji dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych,
� doprowadzenia wód powierzchniowych do I i II klasy czystości ,
� budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków,
� wyposażenia jednostek osadniczych  w wysokosprawne urządzenia i systemy wodno �

kanalizacyjne,
� wprowadzania nowoczesnych, wodooszczędnych technologii produkcji, stosowania

zamkniętych obiegów wody,
� ograniczenia dopływu zanieczyszczeń powierzchniowych z rolnictwa (optymalizacja

nawożenia mineralnego i organicznego),
� minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrażania systemów

unieszkodliwiania     i wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych,
� zwiększenia naturalnej retencyjności wód.
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5. Polityka przestrzenna na obszarach ochrony potencjału produkcyjnego przestrzeni
rolniczej obejmować powinna działania ukierunkowane na ograniczenie procesów
i zjawisk, pogarszających możliwości produkcyjne przestrzeni rolniczej, w tym:

� stosowanie zabiegów agrotechnicznych i biologicznych, ograniczających negatywne
przekształcenia przestrzeni rolniczej wskutek erozji mechanicznej i chemicznej gleb,

� powszechne odkwaszanie gleb,
� ograniczenie chemizacji w rolnictwie, podnoszenie produktywności gleb metodami

biologicznymi, przy dostosowaniu nawożenia organicznego i chemicznego do
możliwości sorpcyjnych kompleksów glebowych,

� rozwój rolnictwa zintegrowanego, upowszechnianie � o ile na to pozwolą warunki
lokalne � rolnictwa ekologicznego,

� gospodarcze wykorzystanie terenów rekultywowanych dla potrzeb rolnictwa,
leśnictwa, gospodarki wodnej, turystyki i rekreacji.

6. Polityka przestrzenna na obszarach rozbudowy potencjału przyrodniczego winna
uwzględniać:

� ochronę pozostałości naturalnych i seminaturalnych kompleksów leśnych na obszarze
Gór Opawskich, Borów Niemodlińskich, Lasów Stobrawsko � Turawskich, w dolinie
Odry i Nysy Kłodzkiej,

� przywracanie utraconej bioróżnorodności lasów na obszarze Borów Niemodlińskich
i Borów Raciborskich,

� odbudowę terenów leśnych na obszarach zdegradowanych przyrodniczo (rejon
Kędzierzyna � Koźla),

� ochronę terenów o wysokich walorach przyrodniczych, w szczególności terenów
wodno � błotnych oraz innych, objętych ochroną na mocy przepisów szczególnych,

� zwiększenie udziału powierzchni terenów leśnych do 27.8 % w strukturze
przestrzennej województwa opolskiego w drodze realizacji wojewódzkiego programu
zwiększenia lesistości,

� wprowadzanie na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego, Przedgórza Paczkowskiego
i Wzgórz Strzelińskich pasów zalesieniowych, zadrzewień śródpolnych i pasów
wiatrochronnych, ograniczających procesy erozyjne,

� zwiększenie zasobności drzewostanów poprzez podwyższenie wieku rębności,
� zwiększenie różnorodności biologicznej lasów poprzez tworzenie nowych form

ochrony przyrodniczej.

GRUPA II � obszary wymagające zahamowania procesów niszczących, w obrębie których
wymagane są działania prowadzące do poprawy istniejącego stanu    i zasobów
środowiska.

1. Polityka przestrzenna na obszarach wymagających poprawy stanu środowiska obejmować
powinna działania ukierunkowane na aktywne ograniczanie oddziaływań
środowiskowych, poprawę jakości i standardów zamieszkania, w tym:

� poprawę podstawowych parametrów jakościowych środowiska (powietrze, hałas,
ścieki, odpady) i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów i normatywów,

� proekologiczną modernizację i restrukturyzację istniejącego przemysłu, układu
komunikacyjnego i poprawę wyposażenia w infrastrukturę techniczną,
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� obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza do poziomów wynikających z �Nowej
polityki ekologicznej państwa�,

� ograniczanie i eliminację istniejących źródeł uciążliwości akustycznej
(przemysłowych i komunalnych) na obszarach miejskich oraz w ciągach
komunikacyjnych,

� przebudowę układów komunikacyjnych i optymalizację ruchu komunikacyjnego
w miastach,

� upowszechnianie nowoczesnych technologii produkcyjnych, bazujących na tzw.
czystszej produkcji i najlepszych możliwych technologii (BAT),

� wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania środowiskiem (EMAS)
i standaryzacji procesów produkcyjnych (ISO 14 000),

� likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych,
� zapewnienie wymaganej kubatury dla składowania odpadów,
� ograniczanie strumienia odpadów komunalnych i przemysłowych (technologie

małoodpadowe, bezodpadowe, czystsza produkcja, zarządzanie środowiskiem),
� wdrażanie systemu segregacji, recyklingu i kompostowania odpadów,
� zwiększenie poziomu gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych,
� upowszechnianie ponadlokalnych systemów zagospodarowania odpadów.

2. Polityka przestrzenna na obszarach likwidacji deficytu wód podziemnych obejmować
powinna działania ukierunkowane na poprawę i optymalizację gospodarki wodnej na
obszarach deficytowych, w tym:

� oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi w zlewniach � efektywne
wykorzystanie instrumentów zarządzania wodami  (pozwolenia wodno � prawne,
opłaty ekologiczne, kataster wodny),

� selektywne użytkowanie wód podziemnych dla potrzeb komunalnych
i przemysłowych, wymagających wód wysokiej jakości,

� wdrażanie wodooszczędnych technologii produkcyjnych, modernizację technologii
zakładów produkcyjnych,

� wykorzystanie wód odpadowych z odwodnień kopalni odkrywkowych dla celów
użytkowych, wymagających wody o dobrej jakości konsumpcyjnej,

� ochronę prawną głównych zbiorników wód podziemnych i obszarów ich zasilania
oraz zlewni wód powierzchniowych (Nysy Kłodzkiej, Widawy, Prosny, Jemielnicy)
i obszarów źródłowych (rzeka Biała) na obszarze województwa opolskiego,

� zwiększenie naturalnej retencji (zalesianie) na obszarze zlewni.

3. Polityka przestrzenna na obszarach likwidacji deficytu wód powierzchniowych
obejmować powinna działania ukierunkowane na zwiększenie zasobności i poprawę
dostępności do wód, w tym:

� zwiększenie naturalnej retencji wodnej poprzez realizację programów zalesiania
gruntów rolniczo nieprzydatnych, obszarów wododziałowych i źródliskowych,

� zachowanie i przywracanie naturalnych warunków wodnych w zlewni,
w szczególności terenów wodno � błotnych i torfowisk,

� zwiększenie dyspozycyjności wód powierzchniowych w drodze rozbudowy sztucznej
retencji wody (realizacja 35 zbiorników małej retencji, 4 zbiorników
wielozadaniowych, stawów hodowlanych w zlewniach Ścinawy Niemodlińskiej,
Białej, Troji, Psiny, Morawki).
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4. Polityka przestrzenna na obszarach wymagających likwidacji zanieczyszczeń wód
powierzchniowych i podziemnych obejmować powinna działania ukierunkowane na
ograniczenie strumienia zanieczyszczeń, wprowadzanych do obiegu przyrodniczego,
w tym:

� szczególną ochronę strategicznych zlewni rzek i zbiorników wód podziemnych,
� podniesienie poziomu wyposażenia jednostek osadniczych w wysokosprawne systemy

wodno � kanalizacyjne,
� zintegrowaną gospodarkę wodno � ściekową,
� porządkowanie gospodarki ściekowej  na obszarze zlewni wód powierzchniowych,
� optymalizację nawożenia mineralnego, organicznego i chemizacji rolnictwa

na obszarach szczególnej ochrony,
� likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych,
� zapewnienie wymaganej kubatury dla składowania odpadów,
� ograniczanie strumienia odpadów komunalnych i przemysłowych, wprowadzanych do
środowiska,

� edukację ekologiczną społeczności lokalnych.

5. Polityka przestrzenna na obszarach wymagających zahamowania degradacji powierzchni
ziemi (rolniczej przestrzeni produkcyjnej) obejmować powinna działania ukierunkowane
na ograniczenie procesów i zjawisk, pogarszających możliwości produkcyjnych
przestrzeni rolniczej, w tym:

� stosowanie zabiegów agrotechnicznych, ograniczających negatywne przekształcenia
przestrzeni rolniczej wskutek erozji mechanicznej i chemicznej gleb,

� powszechne odkwaszanie gleb,
� ograniczenie chemizacji w rolnictwie, podnoszenie produktywności gleb metodami

biologicznymi, przy dostosowaniu nawożenia organicznego i chemicznego do
możliwości sorpcyjnych kompleksów glebowych,

� rozwój rolnictwa zintegrowanego, upowszechnianie � o ile na to pozwolą warunki
lokalne � rolnictwa ekologicznego,

� gospodarcze wykorzystanie terenów rekultywowanych dla potrzeb rolnictwa,
leśnictwa, gospodarki wodnej, turystyki i rekreacji.

6. Polityka przestrzenna na obszarach wymagających rekultywacji i przywrócenia wartości
użytkowych terenów zdegradowanych i zdewastowanych obejmować powinna działania
ukierunkowane na przywrócenie wartości użytkowych terenu, w szczególności:

� rekultywację techniczną terenów poeksploatacyjnych,
� odtworzenie struktury biologicznej, dostosowanej do zdewastowanego siedliska

i odpowiadającej mu roślinności potencjalnej,
� gospodarcze wykorzystanie terenów rekultywowanych dla potrzeb turystyki, rekreacji,

gospodarki wodnej, leśnictwa.

7. Polityka przestrzenna na obszarach wymagających ograniczenia zagrożenia
powodziowego obejmować powinna działania ukierunkowane na zapewnienie
bezpieczeństwa powodziowego społecznościom lokalnym, ochronę majątku
produkcyjnego i infrastruktury technicznej,   w szczególności:

� stworzenie nowoczesnego, sprawnego i skutecznego systemu monitorowania,
ostrzegania i koordynacji działań ochronnych,
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� prowadzenie działań technicznych, zwiększających przepustowość koryt rzecznych,
udrażniających przepływ wód oraz zwiększających retencję dolinową i zlewniową
(pogłębienia, poszerzenia koryt i międzywala, modernizacja, podwyższenie
i przesuwanie obwałowań, budowa nowych obwałowań, realizacja kanałów ulgi,
realizacja polderów przeciwpowodziowych, zbiorników wielozadaniowych i małej
retencji),

� prowadzenie działań ekologiczno � profilaktycznych, utrzymujących
i rozbudowujących retencję powierzchniową, zwiększających przestrzeń dla rzeki,
ograniczających i spowalniających spływ wód (zwiększanie retencji naturalnej,
zachowanie naturalnego pokrycia terenów zlewni, renaturyzacja dolin rzecznych,
utrzymanie i rozbudowa naturalnych terenów retencyjnych),

� zapewnienie planistycznych warunków ochrony przeciwpowodziowej, określenie stref
działań ochronnych i dopuszczalnych w nich polityk przestrzennych.

8. Polityka przestrzenna na obszarach wymagających zahamowania degradacji terenów
leśnych obejmować powinna działania ukierunkowane na powstrzymanie procesów
degradacji, rekultywację i restytucję zasobów, w szczególności:

� stopniową, kierunkową przebudowę drzewostanów o zaburzonej strukturze
siedliskowo � drzewostanowej w kierunku zwiększenia udziału drzewostanów
liściastych, docelowo do stanu zgodnego z roślinnością potencjalną,

� ochronę terenów o wysokich walorach przyrodniczych, w szczególności terenów
wodno � błotnych oraz innych, objętych ochroną na mocy przepisów szczególnych,

� odbudowę terenów leśnych na obszarach zdegradowanych przyrodniczo (rejon
Kędzierzyna � Koźla),

� utrzymywanie zróżnicowanej struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanu,
� polepszenie stanu zdrowotnego i odporności drzewostanów poprzez upowszechnienie

biologicznych i ekologicznych metod ochrony lasów, w szczególności na obszarze
występowania drzewostanów uszkodzonych przemysłowo,

� prowadzenie gospodarki leśnej na obszarach objętych ochroną prawną zgodnie
z ustanowionymi planami ochrony,

� preferowanie zabiegów ochronnych i odnowień naturalnych,
� ograniczanie działalności produkcyjnej na terenie lasów ochronnych, w dostosowaniu

do podstawowej funkcji ochronnej,
� prowadzenie odpowiedniej gospodarki łowieckiej, w tym poprzez ochronę i poprawę
środowiska życia zwierzyny.

GRUPA III �  Obszary aktywizacji gospodarczej, bazujące na zasobach środowiska,
zapewniających możliwości rozwojowe i otwarcie na przyszłość.

1. Polityka przestrzenna na obszarach rozwoju turystyki i rekreacji obejmować powinna
działania ukierunkowane na rozwój oraz wykreowanie rejonów aktywizacji turystycznej,
wykorzystujących warunki stwarzane przez środowisko przyrodnicze i kulturowe oraz
restrukturyzację i modernizację terenów wiejskich, w szczególności:

� rozwój ukształtowanych obszarów aktywności turystycznej, szczególnie atrakcyjnych
i o wysokiej atrakcyjności dla turystyki i rekreacji (obszary parków krajobrazowych:
Góra Św. Anny, Góry Opawskie, Otmuchowsko � Nyski obszar chronionego
krajobrazu),
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� rozwój obszarów o wysokich walorach i predyspozycjach turystyczno �
rekreacyjnych, bazujących na istniejących i potencjalnych parkach krajobrazowych
(Stobrawski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy �Góry Opawskie�, Park
Krajobrazowy �Góra Św. Anny�, Załęczański Park Krajobrazowy, potencjalny park
krajobrazowy �Dolina Małej Panwi�) oraz istniejących i proponowanych obszarach
chronionego krajobrazu (Bory Niemodlińskie, Lasy Stobrawsko � Turawskie, Łęg
Zdzieszowicki, Las Głubczycki, Wronin � Maciowakrze, Mokre � Lewice, Wzgórza
Strzelińskie, Przedgórze Paczkowskie, Dolina Prosny),

� wykorzystanie dolin rzecznych Odry, Małej Panwi, Stobrawy, Budkowiczanki,
Bogacicy, Nysy Kłodzkiej, projektowanych zbiorników wodnych dla rozwoju
aktywnych form turystyczno � rekreacyjnych, w szczególności kajakarstwa,
jeździectwa, turystyki pieszej i rowerowej, wędkarstwa, turystyki przyrodniczej,

� rozwój bazy noclegowo � gastronomicznej dla potrzeb wypoczynku i rekreacji
świątecznej i codziennej (agroturystyka, turystyka wiejska, turystyka pobytowa),

� rozwój kwalifikowanych form turystyki i rekreacji, w szczególności wytyczenie
i utrzymanie szlaków turystyki pieszej, górskiej oraz sieci ścieżek rowerowych,
krajoznawczych szlaków tematycznych oraz zaplecza rekreacyjnego,

� podniesienie poziomu wyposażenia w infrastrukturę techniczną, komunikacyjną
i społeczną, w szczególności na obszarach predysponowanych dla rozwoju funkcji
turystyczno � rekreacyjnych,

� zachowanie ładu przestrzennego i krajobrazowego, ochrona i konserwacja
ukształtowanych układów ruralistycznych i historycznej zabudowy na terenach
wiejskich i w miastach.

2. Polityka przestrzenna na obszarach rozwoju gospodarki rolnej obejmować powinna
działania ukierunkowane na optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego
przestrzeni rolniczej, rozwój przetwórstwa rolno � spożywczego, w szczególności:

� ochronę terenów rolnych o wysokiej jakości przestrzeni produkcyjnej przed zmianą
sposobu użytkowania (utrzymanie dotychczasowej struktury użytkowania terenu),

� dostosowanie intensywności użytkowania i efektywności produkcji do możliwości
produkcyjnych i cech środowiska (rolnictwo zintegrowane) oraz do popytu na
produkty rolne,

� poprawę struktury agrarnej gospodarstw rolnych (scalanie gruntów, powiększanie
areałów gospodarstw rolnych),

� zwiększenie specjalizacji produkcji w powiązaniu z lokalnym przetwórstwem oraz
rozbudowę rolnictwa zintegrowanego,

� wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich.

3. Polityka przestrzenna na obszarach rozwoju gospodarki leśnej obejmować powinna
działania ukierunkowane na optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego lasów
państwowych i prywatnych, przy zachowaniu trwałości biologicznej  i zdolności ich
odtwarzania, w szczególności:

� dostosowanie etatu cięć do potrzeb i możliwości  hodowlanych i odnowieniowych
lasu,

� zwiększenie zasobności drzewostanów poprzez podwyższenie wieku rębności
i utrzymanie starodrzewów,

� polepszenie stanu zdrowotnego i odporności drzewostanów poprzez upowszechnienie
biologicznych i ekologicznych metod ochrony lasów,
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� preferowanie ekologicznych metod hodowli lasów, zabiegów ochronnych i odnowień
naturalnych,

� ograniczenie działalności produkcyjnej na terenie lasów ochronnych, w dostosowaniu
do podstawowej funkcji ochronnej.

6.1.4. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI

6.1.4.1. Charakterystyka uwarunkowań i szans rozwoju

! Zasoby surowcowe

Województwo opolskie należy do jednego z najzasobniejszych w kraju regionów
występowania surowców węglanowych dla przemysłu cementowego, wapienniczego,
kruszyw naturalnych, kamieni drogowych i budowlanych oraz surowców ilastych, a wielkość
udokumentowania zapewnia perspektywy funkcjonowania przemysłu wydobywczego na
długie lata.

Na obszarze województwa udokumentowane zostały 192 złoża surowców mineralnych,
z czego w chwili obecnej eksploatacji podlega 79 złóż (w tym 9 w sposób okresowy),
54 stanowią rezerwę surowcową, a w przypadku 59 złóż eksploatacja została zaniechana.

Do złóż podstawowych dla gospodarki narodowej zalicza się 2 złoża (Górażdże,
Tarnów Opolski ), aktualnie pozostające w eksploatacji.

Strategicznymi zasobami dla gospodarki województwa są zasoby surowców
węglanowych dla przemysłu cementowego i wapienniczego, piaski podsadzkowe, piaski
formierskie, surowce ilaste dla potrzeb ceramiki budowlanej.

Tabela 1. Zbiorcza charakterystyka kopalin udokumentowanych w województwie opolskim (tys. ton)  wg stanu 31.12.1999 r.
ilość złóż zasobyl.p. Grupa surowców

eksploato-
wane

nie
eksploatowa

-ne
zaniechane geologiczne przemysło-

we

udział w
zasobach

krajowych
w %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kamienie drogowe i
budowlane 7 3 3      97 600         62 481 1.06

2 Kruszywo naturalne 30 38 25 1 367 884 163 313 9.36

3 Piaski formierskie 2 1 4     33 225   24 091 8.56

4 Piaski kwarcowe do
produkcji betonów
komórkowych

- 2 -      4 689 - 3.54

5 Piaski kwarcowe do
produkcji cegły
cementowo � wapiennej

1 1 -    11 455    2 925 4.32

6 Piaski podsadzkowe 1 1 -  464 214  76 588 13.01

7 Surowiec ilasty dla
ceramiki budowlanej 22 3 20    61 518 23 713

8 Surowiec ilasty do
produkcji cementu 1 2 1    31 518 26 724 13.08
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9 Wapienie i  margle dla
przemysłu cementowego 4 2 -  887  172 76 323 6.78

10 Wapienie i margle dla
przemysłu wapienniczego 2 3 2   618 458      221 272 14.68

11 Łupki fyllitowe - - 2     11 141 - 100.00

! Konflikty przestrzenne i zagrożenia

Eksploatacja surowców mineralnych wywołuje konflikty z innymi sposobami
użytkowania terenu, oraz stwarza zagrożenia dla zasobów i walorów środowiska w ich
otoczeniu. Ponieważ każda eksploatacja jest źródłem konfliktów i zagrożeń środowiskowych
o mniejszej lub większej skali, konieczne są działania ograniczające skalę konfliktu lub
eliminujące go w całości.  Konflikty i zagrożenia występują w następujących płaszczyznach:

� zasoby surowcowe a zasoby przyrodnicze � ograniczenia wynikają z pokrywania się
terenów zasobowych z obszarami cennymi przyrodniczo, wymagającymi ochrony
(korytarz ekologiczny doliny Odry, Nysy Kłodzkiej, Osobłogi, Park Krajobrazowy
�Góry Opawskie�, obszary chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko � Turawskie,
Bory Niemodlińskie, Rejon Mokre � Lewice, rezerwat przyrody �Kamień Śląski�),

� zasoby surowcowe a osadnictwo � ograniczenia wynikają ze zmniejszenia możliwości
rozwojowych terenów miejskich, w szczególności miast: Opola i Strzelec Opolskich,

� zasoby surowcowe a gleby � ograniczenia związane są z występowaniem kompleksów
glebowych wysokich klas bonitacyjnych (II, III klasa), w szczególności w rejonie
miejscowości Folwark,

� zasoby surowcowe a chronione struktury wodonośne � ograniczenia wynikają
z zagrożenia stwarzanego przez eksploatację surowców poprzez możliwość
przenikania zanieczyszczeń w głąb gruntów lub bezpośrednio do wód (zbiornik
GZWP 333, rynna kopalna Kędzierzyn � Rudy, zlewnia Nysy Kłodzkiej, Widawy,
Prosny) oraz zagrożenia dla zasobności i jakości wód podziemnych w ujęciach wody
(ujęcia Tarnów Opolski, Kamień Śląski, Grotowice � Utrata, Kozielno, Głogówek).

Degradacja i dewastacja powierzchni ziemi wywołana eksploatacją wgłębną, przede
wszystkim surowców węglanowych, kruszywa naturalnego i kamieni budowlanych
koncentruje się w środkowym pasie województwa, poczynając od gmin: Strzelce Opolskie
i Bierawa - na wschodzie i południowym wschodzie, poprzez gminy Zdzieszowice, Gogolin,
Izbicko, Tarnów Opolski, Opole, Prószków, Tułowice, Niemodlin i Lewin Brzeski na
zachodzie oraz w gminach Paczków i Otmuchów na południowym � zachodzie województwa.
Łączna powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji w województwie opolskim wynosi
3982 ha, w tym zdewastowanych 3694 ha i zdegradowanych 288 ha.

! Szanse rozwojowe

Udokumentowane zasoby surowcowe i ich rozmieszczenie przestrzenne stanowią,
w połączeniu z warunkami infrastrukturalnymi i instytucjonalnymi naturalną szansę dla
rozwoju i wykreowania nowych wartości użytkowych. Na obszarze województwa opolskiego
szanse rozwojowe w zakresie eksploatacji surowców mineralnych stanowią:
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� rezerwy surowcowe w złożach udokumentowanych, eksploatowanych i nie
eksploatowanych:

− kamienia budowlanego na ok. 78 lata (przy poziomie wydobycia 1 250 tys. ton
rocznie),

− kruszywa naturalnego na ok. 305 lat (przy poziomie wydobycia 4 500 tys. ton
rocznie),

− piasków kwarcowych na ok. 220 lat (przy poziomie wydobycia 52 tys. ton rocznie),
− piasków formierskich na ok. 490 lat (przy poziomie wydobycia 70 tys. ton rocznie),
− piasków podsadzkowych na ok. 780 lat (przy poziomie wydobycia 595 tys. m3

rocznie),
− surowców ilastych ceramiki budowlanej na ok. 310 lat (przy poziomie wydobycia
198 tys. ton rocznie),

− surowców ilastych dla przemysłu cementowego na ok. 149 lat (przy poziomie
wydobycia 212 tys. ton rocznie),

− wapieni i margli dla przemysłu cementowego na ok. 164 lat (przy poziomie
wydobycia 5 407 tys. ton rocznie),

− wapieni i margli dla przemysłu wapienniczego na ok. 174 lat (przy poziomie
wydobycia 3 553 tys. ton rocznie).

� wyjątkowa w skali kraju zasobność, jakość i kompleksowość surowców węglanowych
dla produkcji cementu i wapna, znaczne zasoby surowców ilastych dla ceramiki
budowlanej, wszechstronność i komplementarność bazy kamieni budowlanych
i drogowych,

� perspektywa realizacji programów lokalnych i regionalnych w zakresie budowy
zbiorników małej i dużej retencji dla celów ochrony przeciwpowodziowej i rolnictwa,

� przychylny stosunek władz gminnych dla działań przyciągających kapitał
i zwiększających zatrudnienie, na bazie lokalnych zasobów surowcowych.

6.1.4.2. Cele strategiczne w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi

! Regionalna polityka ekologiczna � cele strategiczne i operacyjne oraz zasady
realizacji celów

Mając na uwadze istniejące zasoby, zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania
środowiskowe, podstawowe problemy, zagrożenia i szanse rozwoju ustala się strategiczne
cele w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi w województwie opolskim.

Celem strategicznym w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi jest zapewnienie
podaży surowców w warunkach zrównoważonego rozwoju, w dostosowaniu do możliwości
przyrodniczych. Cel ten jest kierunkowo zgodny ze �Strategią rozwoju województwa
opolskiego na lata 2000 � 2015�.

W ramach celów operacyjnych w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi
realizowana będzie:

� racjonalna i kontrolowana eksploatacja surowców,
� ochrona rezerw surowcowych,
� rekultywacja terenów poeksploatacyjnych,
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� optymalizacja poziomów wydobycia,
� minimalizacja i unikanie konfliktów ekologicznych.

Cele te będą realizowane poprzez stosowanie następujących zasad:

� ochronę udokumentowanych złóż surowców mineralnych,
� kompleksową eksploatację surowców mineralnych (kopalin głównych

i towarzyszących),
� wykorzystanie istniejących rezerw surowcowych i minimalizację strat w złożach

eksploatowanych,
� ograniczanie eksploatacji surowców na obszarach atrakcyjnych turystycznie,

przyrodniczo i gospodarczo,
� gospodarcze wykorzystanie odpadów poeksploatacyjnych (wody z odwodnienia

kopalni) w innych gałęziach gospodarki,
� wykorzystanie surowców odpadowych z hałd i składowisk po działalności górniczej,
� rekultywację i rewitalizację terenów zdegradowanych i zdewastowanych,
� gospodarcze wykorzystanie terenów rekultywowanych dla celów użytkowych,
� wykorzystanie programów rozwojowych (budowy zbiorników małej retencji

i zbiorników wielozadaniowych) dla udokumentowania i eksploatacji surowców
mineralnych.

6.1.4.3.  Kierunki zagospodarowania � obszary działań

Kierunki zagospodarowania w aspekcie rozwoju regionalnego stanowią wykładnię
polityki przestrzennej województwa. Realizują one generalne cele zagospodarowania
województwa, zapewniając efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, tworzenie
warunków do poprawy  jakości życia i rozwoju zrównoważonego oraz zwiększają
konkurencyjność województwa.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględniając istniejące
uwarunkowania ustala następujące obszary realizacji polityki przestrzennej:

! Występowania udokumentowanych zasobów surowców mineralnych, wymagające objęcia
ochroną prawną przed innym sposobem zagospodarowania terenu, w tym:

� surowców węglanowych dla potrzeb przemysłu cementowego i wapienniczego
w gminach: Gogolin, Izbicko, Opole, Prószków, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski,

� kruszywa naturalnego, w szczególności udokumentowanych w dolinach Odry, Nysy
Kłodzkiej, Osobłogi,

� surowców ilastych dla potrzeb ceramiki budowlanej w gminach: Byczyna,
Komprachcice, Niemodlin, Paczków, Głuchołazy, Głubczyce,

� surowców ilastych dla przemysłu cementowego w gminie Ozimek,
� piasków podsadzkowych w gminie Bierawa,
� kamieni drogowych i budowlanych w gminach: Otmuchów, Głuchołazy, Prudnik,

Tułowice, Niemodlin,
� piasków formierskich w gminie Ozimek,
� piasków kwarcowych w gminie: Łubniany, Kluczbork, Namysłów, Zębowice,

Dobrodzień.
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! Koncentracji eksploatacji surowców mineralnych, w których gospodarka surowcowa
stanowi priorytetowy kierunek działalności gospodarczej, w tym:

� surowców węglanowych dla potrzeb przemysłu cementowego i wapienniczego
w gminach: Gogolin, Izbicko, Opole, Prószków, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski,

� kruszyw naturalnych na obszarach istniejących, wielofunkcyjnych zbiorników
Otmuchów, Głębinów (Nysa),

� piasków podsadzkowych na obszarze złoża Kotlarnia Pole Północne.

! Ograniczonego rozwoju eksploatacji surowców mineralnych ze względu na:

� potencjał przyrodniczy występujący na obszarach zasobowych (korytarz ekologiczny
rzek Odry, Nysy Kłodzkiej, Osobłogi, park krajobrazowy Góry Opawskie, rezerwat
Kamień Śląski),

� zasoby wodne (GZWP 333 Opole � Zawadzkie, kopalna rynna czwartorzędowa
Kędzierzyn � Rudy),

� zasoby rolniczej przestrzeni produkcyjnej I � III klasy bonitacyjnej (Płaskowyż
Głubczycki, dolina Odry i Nysy Kłodzkiej),

� potencjalne konflikty przestrzenne na terenach rozwojowych aglomeracji miejskich
Opola i Strzelec Opolskich.

! Tereny wykorzystania i zagospodarowania rezerw surowcowych, w tym:

� rezerw surowcowych w złożach eksploatowanych:
− kamieni drogowych i budowlanych w złożach: Braciszów, Dębowiec, Kamienna

Góra, Sławniowice,
− kruszywa naturalnego w złożach Głębinów � Zbiornik, Skrzypiec,
− surowców ilastych dla ceramiki budowlanej w złożach: Czerwone Osiedle,

Głubczyce, Gołkowice, Komprachcice, Konradów Głuchołaski, Paczków,
Wesele,

− surowców ilastych dla przemysłu cementowego w złożu Krasiejów,
− piasków formierskich w złożu Grodziec,
− piasków podsadzkowych w złożu Kotlarnia Pole Północne,
− wapieni dla przemysłu wapienniczego w złożach: Górażdże, Tarnów Opolski,
− wapieni dla przemysłu cementowego w złożach: Opole � Folwark, Strzelce

Opolskie, Odra II, Górażdże,

� rezerw surowcowych w złożach nieeksploatowanych:
− kamieni drogowych i budowlanych w złożach: Lubiatów, Nadziejów, Starowice,
− kruszywa naturalnego w złożach: Bielice � zbiornik, Drogoszów, Kluczbork �

zbiornik, Racławice � Głogówek, Otmuchów � zbiornik, Landzmierz, Sarny,
Głębocko, Głębocko I, Świerczów, Krępna, Kopice,

− surowców ilastych dla ceramiki budowlanej w złożu Nasale,
− piasków podsadzkowych w złożu Kotlarnia Solarnia,
− wapieni dla przemysłu wapienniczego w złożach: Izbicko � Nakło, Strzelce

Opolskie II, Szymiszów.

� na terenach proponowanych, wielozadaniowych zbiorników wodnych Raszowa,
Jasiona oraz zbiorników małej retencji w gminach: Baborów, Biała, Branice,
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Głogówek, Głubczyce, Gorzów, Grodków, Kietrz, Kluczbork, Korfantów, Olesno,
Otmuchów, Praszka,

! Tereny wykorzystania i zagospodarowania zasobów specjalnych, w tym:

� wód termalnych w Wołczynie,
� wód mineralnych w Grabinie i Trzebini.

! Tereny wymagające rekultywacji nieeksploatowanych, zaniechanych lub znajdujących się
w końcowej fazie eksploatacji złóż surowców mineralnych i przywrócenia im wartości
użytkowych lub przyrodniczych poprzez wykonanie właściwych zabiegów technicznych,
agrotechnicznych i biologicznych, w tym:

� terenów eksploatacji kruszyw naturalnych na złożach: Lewin Brzeski, Dziergowice,
Miejsce Kłodnickie, Chróścice, Malerzowice,

� terenów eksploatacji piasków podsadzkowych na złożu Kotlarnia Pole Północne,
� terenów eksploatacji surowców węglanowych na złożach: Górażdże, Izbicko II,

Strzelce Opolskie I, Bolko, Piast, Groszowice II, Wróblin, Odra I,
� terenów eksploatacji kamieni budowlanych i drogowych na złożach: Chorula,

Maciejowice, Nadziejów.

Plan zakłada, że sukcesywnym działaniom rekultywacyjnym poddanych zostanie 3982
ha gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.

6.1.4.4. Polityka przestrzenna na wydzielonych obszarach planistycznych

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa ustala kierunki polityki
przestrzennej w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi, na określonych powyżej
obszarach planistycznych.

! Polityka przestrzenna na obszarach występowania surowców mineralnych ukierunkowana
winna być na ochronę udokumentowanych zasobów surowców mineralnych oraz
optymalną i oszczędną eksploatację istniejącej bazy surowcowej. Polityka przestrzenna
winna być realizowana poprzez:

� ujawnienie w planach zagospodarowania przestrzennego udokumentowanych złóż
surowców mineralnych,

� wykluczenie możliwości lokalizacji na obszarach udokumentowanych złóż
przedsięwzięć nie związanych z działalnością górniczą,

� prowadzenie polityki koncesyjnej w celu stałego uzupełniania bazy surowcowej
(prowadzenie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych),

� ochronę i racjonalną gospodarkę zasobami złóż kopalin z pełnym wykorzystaniem
surowców głównych i towarzyszących,

� pełną ochronę i wykorzystanie złóż kopalin podstawowych,
� optymalne wykorzystanie zasobów kopalin pospolitych,
� ochronę i wykorzystanie zasobów wód mineralnych i termalnych,
� minimalizację negatywnych skutków oddziaływania eksploatacji kopalin na
środowisko,

� bieżącą rekultywację terenów poeksploatacyjnych.
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! Polityka przestrzenna na obszarach koncentracji eksploatacji surowców mineralnych,
ukierunkowana winna być na optymalne wykorzystanie i wyeksploatowanie surowca
mineralnego, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska oraz być realizowana
poprzez:

� racjonalną eksploatację zasobami złóż kopalin, w szczególności wykorzystanie
kopalin głównych i towarzyszących,

� optymalne wykorzystanie i prawidłowe zagospodarowanie złóż kopalin głównych
i pospolitych,

� eksploatację surowców mineralnych z czasz zbiorników wodnych jeziora
Otmuchowskiego i Nyskiego,

� minimalizację negatywnych skutków oddziaływania eksploatacji kopalin na
środowisko,

� bieżącą rekultywację terenów poeksploatacyjnych,
� ochronę i wykorzystanie surowców odpadowych (wody z odwodnienia kopalni).

! Polityka przestrzenna na obszarach ograniczonego rozwoju eksploatacji surowców
mineralnych winna być ukierunkowana na ograniczanie negatywnych oddziaływań
środowiskowych i w szczególności powinna być realizowana poprzez:

� unikanie i ograniczanie potencjalnych konfliktów przestrzennych na terenach
o funkcjach przyrodniczych (parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, doliny rzeczne),

� stosowanie technik eksploatacyjnych najmniej uciążliwych dla środowiska,
� określanie granic i opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego terenów

górniczych dla eksploatowanych złóż surowcowych,
� ochronę zasobów wodnych chronionych struktur wodonośnych,
� sukcesywne wyłączanie gruntów rolnych wysokich klas bonitacyjnych z użytkowania

rolnego.

! Polityka przestrzenna na terenach przewidywanych do dalszej eksploatacji winna być
ukierunkowana na wykorzystanie istniejących i potencjalnych rezerw surowcowych oraz
być realizowana poprzez:

� ujawnienie w planach zagospodarowania przestrzennego udokumentowanych złóż
surowców mineralnych,

� racjonalną gospodarkę zasobami złożowymi (w tym minimalizację strat
eksploatacyjnych) z pełnym wykorzystaniem surowców głównych i towarzyszących
na złożach eksploatowanych,

� optymalne wykorzystanie zasobów surowcowych grup kopalin głównych
i pospolitych,

� wykorzystanie rezerw surowcowych z czasz istniejących, wielozadaniowych
zbiorników wodnych,

� wykorzystanie rezerw surowcowych na obszarach proponowanych zbiorników
wielozadaniowych i małej retencji,

� gospodarcze wykorzystanie wód z odwodnienia kopalni surowców węglanowych,
� wykorzystanie małych złóż kopalin mineralnych dla potrzeb lokalnych.
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! Polityka przestrzenna na terenach wykorzystania i zagospodarowania zasobów
specjalnych winna być ukierunkowana na:

� ochronę zasobów wód mineralnych i termalnych przed degradacją w ramach
wyznaczonych terenów górniczych,

� wykorzystanie gospodarcze istniejących zasobów wodnych dla rozwoju lecznictwa
i przemysłu spożywczego.

! Polityka przestrzenna na terenach przekształceń powierzchni ziemi, zdewastowanych
i zdegradowanych przez eksploatację surowców mineralnych ukierunkowana winna być
na:

� określenie kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
� rekultywację techniczną i przywrócenie wartości użytkowych terenom

poeksploatacyjnym,
� odtworzenie struktury biologicznej, dostosowanej do typu siedliska i odpowiadającej

mu roślinności potencjalnej,
� gospodarcze wykorzystanie terenów rekultywowanych dla potrzeb turystyki, rekreacji,

gospodarki wodnej, leśnictwa.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wskazuje potencjalne kierunki
rekultywacji terenu:

� przyrodniczy, zwiększający zasoby przyrody ożywionej oraz rolny, odtwarzający
zasoby rolne i wodne terenu na obszarach występowania surowców okruchowych
(kruszywa naturalne, piaski),

� rekreacyjno � turystyczny, z przeznaczeniem obiektów na sport i rekreację na terenach
eksploatacji surowców okruchowych, piasków (Dziergowice, Kotlarnia � Pole
Północne, Chróścice),

� leśny, powiększający zasoby przyrodnicze województwa i odtwarzający naturalne
pokrycie terenu na obszarach występowania surowców węglanowych, kamieni
budowlanych i drogowych,

� wodny, z przeznaczeniem na zbiorniki retencyjne, baseny kąpielowe, stawy rybne
(Kotlarnia � Pole Północne, Dziergowice, Lewin Brzeski, Chróścice, Malerzowice,
Racławice, Bielice, złoża surowców węglanowych),

� przemysłowy, z przeznaczeniem na składowiska odpadów (Opole, Gogolin,
Szymiszów, Gotartów, Wierzbica Górna).

6.1.5. GOSPODARKA ODPADAMI

6.1.5.1. Charakterystyka uwarunkowań i szans rozwoju

Przeprowadzone prace diagnostyczne pozwalają na określenie istniejących uwarunkowań
przyrodniczych i szans rozwoju, generujących rozwój województwa.

1. Stan gospodarki odpadami

1.1. Odpady komunalne
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Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarze województwa ma charakter w pełni
uporządkowany i pozostający pod kontrolą zainteresowanych jednostek nadzorujących.

System gospodarki odpadami na obszarze województwa opolskiego bazuje na
składowiskach, gdzie następuje deponowanie odpadów nagromadzonych w poszczególnych
gminach. Składowanie odpadów w większości przypadków ma charakter składowania
prostego, polegającego na deponowaniu całego strumienia wytworzonego odpadu, bez
wcześniejszych działań selektywnych. Tylko w 24 jednostkach gminnych prowadzona jest
segregacja odpadów �u producenta�, a w 4 jednostkach gminnych prowadzona jest segregacja
odpadów na składowisku.

Na obszarze województwa opolskiego w chwili obecnej funkcjonuje 48 czynnych
składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o łącznej powierzchni ok. 221 ha,
obsługujących wszystkie gminy Opolszczyzny. W przypadku 10 składowisk zasięg obsługi
obejmuje kilka jednostek administracyjnych (składowiska ponadgminne w Ziemiełowicach,
Gotartowie, Opolu, Dylakach, Gogolinie, Okopach, Domaszkowicach, Leśnicy, Prudniku,
Ciężkowicach), 4 jednostki gminne (miasto Brzeg i gmina Skarbimierz, Lubsza, Wilków)
deponują swoje odpady na składowiskach ponadgminnych, położonych na obszarze
województwa dolnośląskiego (Gać, Bierutów).

Strumień odpadów komunalnych i podobnych do komunalnych wytworzonych na
obszarze województwa (2000 r.) wynosił ok. 1 300 tys. m3 (325 tys. Mg), a łączna masa
odpadów nagromadzonych na składowiskach wynosi ok. 3 810 tys. Mg.

1.2. Odpady przemysłowe

Gospodarka odpadami przemysłowymi na obszarze województwa prowadzona jest
w oparciu o 20 składowisk przemysłowych, zajmujących łącznie powierzchnię ok. 222 ha, na
których nagromadzono ok. 29 400 tys. Mg odpadów.

W 1999 r. na obszarze województwa opolskiego wytworzonych zostało ok. 2 140 tys. Mg
odpadów przemysłowych, z czego w procesach produkcyjnych wytworzono ok. 62.4 %
ogólnej masy, a 34.8 % powstało przy produkcji energii elektrycznej, zaopatrywaniu w wodę
i gaz.

Wykorzystaniu gospodarczemu poddanych zostało ok. 1 670 tys. Mg (ok. 78 % masy
wytworzonej), a unieszkodliwieniu ok. 340 tys. Mg (ok. 16 % masy wytworzonej), w tym
poprzez składowanie na składowiskach przemysłowych ok. 325 tys. Mg.

Na obszarze Opolszczyzny w 1999 r. wytworzonych zostało ok. 12 590 Mg odpadów
niebezpiecznych, w tym wykorzystanych gospodarczo zostało ok. 1020 Mg (8.1 % masy
wytworzonej), unieszkodliwianiu ok. 11 550 Mg (ok. 91.7 % masy wytworzonej),  a jedynie
5.1 Mg (o.o4 % masy wytworzonej) podlegało składowaniu na wydzielonych powierzchniach
do składowania.

Największa ilość odpadów nagromadzonych na składowiskach i wytwarzanych przypada
na gminy Kędzierzyn � Koźle, Ozimek, Zdzieszowice, Tarnów Opolski, Dobrzeń Wielki,
Opole. Największa ilość odpadów składowanych na składowiskach przemysłowych przypada
na gminy: Kędzierzyn- Koźle, Opole, Krapkowice, Nysę, Otmuchów.
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Do największych składowisk odpadów przemysłowych w województwie opolskim
zaliczyć należy składowiska użytkowane przez:

� Elektrownię �Blachownia� w Kędzierzynie � Koźlu � składowisko nadpoziomowe
odpadów energetycznych,

� Zakłady Azotowe �Kędzierzyn� w Kędzierzynie � Koźlu - składowisko
nadpoziomowe odpadów energetycznych, stawy osadowe �Laguna�, stawy osadowe
oczyszczalni Piskorzowiec,

� Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach � składowisko nadpoziomowe odpadów
energetycznych,

� Zakłady Garbarskie S.A. w Brzegu � składowisko Raciszów, gm. Lubsza,
� Elektrownię �Opole� S.A. w Brzeziu � składowisko Opole � Groszowice,
� Cukrownię �Wróblin� w Lewinie Brzeskim, Ciężkowicach, Baborowie, Otmuchowie

� składowiska błota defekosaturacyjnego,
� ECO Opole � składowisko popiołu i żużla,
� Zakłady Papiernicze w Krapkowicach � składy popiołu i żużla oraz staw osadowy.

2. Problemy środowiskowe

Do głównych problemów środowiskowych w zakresie gospodarki odpadami na obszarze
województwa opolskiego zaliczyć należy:

� przestarzały model gospodarki odpadami komunalnymi, bazujący głównie na
składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

� bardzo niski stopień selektywnej zbiórki odpadów komunalnych � dominacja
�prostego� modelu składowania niesegregowanych odpadów komunalnych,

� bardzo niski stopień segregacji i wtórnego  wykorzystania odpadów komunalnych,
� szybki stopień zapełniania się istniejących składowisk,
� trudności w pozyskiwaniu nowych powierzchni do składowania odpadów

komunalnych,
� wysokie koszty realizacji nowych składowisk odpadów komunalnych,
� duża ilość �dzikich� składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

wymagających szybkiej rekultywacji,
� zagrożenia środowiskowe związane ze składowaniem odpadów przemysłowych na

nadpoziomowych składowiskach zewnętrznych,
� brak bezpiecznego systemu zagospodarowania odpadów  niebezpiecznych,

w szczególności odpadów medycznych, zwierzęcych i środków ochrony roślin.

3. Konflikty przestrzenne i zagrożenia

Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi stanowi źródło konfliktów
i zagrożeń środowiska na obszarach o podwyższonym potencjale przyrodniczym.
Podstawowe konflikty i zagrożenia środowiskowe związane są z lokalizacją składowisk
odpadów komunalnych i przemysłowych (legalnych i dzikich) na obszarze występowania
chronionych struktur przyrodniczych i wodnych, w szczególności na obszarach:

� GZWP 333 Opole - Zawadzkie, GZWP 335 Krapkowice � Strzelce Opolskie, GZWP
332 Subniecka Kędzierzyńsko � Głubczycka,

� kopalnych struktur wodonośnych Kędzierzyn � Rudy i Małej Panwi,
� zlewni chronionych wód powierzchniowych Nysy Kłodzkiej i Jemielnicy.
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4. Szanse rozwojowe

Szanse rozwojowe w zakresie gospodarki odpadami na obszarze województwa
opolskiego związane są z przebudowywanym systemem prawnym, dostosowującym krajowe
uregulowania do systemu europejskiego, co w konsekwencji prowadzi do zmiany �filozofii�
gospodarowaniu odpadami i radykalnej zmiany kierunków działań w tym zakresie.

Główny ciężar działania wymaga zmiany dotychczasowego systemu i jego
ukierunkowanie na zapobieganie powstawania odpadów i ich stałe ograniczanie,
maksymalizację odzyskiwania surowców z odpadów, powtórne użycie w procesach
produkcyjnych i ostateczne unieszkodliwianie, w tym również poprzez składowanie.

6.1.5.2. Regionalna polityka ekologiczna � cele strategiczne i operacyjne oraz zasady
realizacji celów

Mając na uwadze istniejące uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, podstawowe
problemy, zagrożenia i szanse rozwoju ustala się regionalne cele w zakresie gospodarki
odpadami na obszarze województwa opolskiego.

Celem strategicznym w zakresie gospodarki odpadami jest zbudowanie zintegrowanego,
optymalnego i bezpiecznego dla  środowiska przyrodniczego systemu funkcjonalnego przy
maksymalnym wykorzystaniu wytwarzanych odpadów dla działalności gospodarczej.

W ramach celów operacyjnych w zakresie gospodarki odpadami plan ustala:

1. Zapewnienie wszystkim jednostkom osadniczym i podmiotom gospodarczym dostępu
do bezpiecznych składowisk.

2. Tworzenie systemów zapobiegania i ograniczania powstawania odpadów.
3. Wykorzystanie i odzysk surowców odpadowych.
4. Wprowadzanie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania odpadami.
5. Rekultywację dzikich składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych.
6. Edukację ekologiczną.

Cele te będą realizowane poprzez:

� zapobieganie powstawania odpadów komunalnych i technologicznych,
� ograniczanie powstawania odpadów, upowszechnianie bezodpadowych i mało

odpadowych  technologii produkcyjnych,
� wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów  w miejscu ich wytwarzania, segregacji,

odzysku i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów,
� stałe zwiększanie gospodarczego wykorzystania odpadów,
� tworzenie ponadlokalnych związków celowych dla zagospodarowania odpadów,
� organizację systemu ewidencji i monitoringu odpadów,
� edukację ekologiczną społeczności lokalnych,
� odpowiedzialność prawną i ekonomiczną właściciela odpadów.



PLAN       ZAGOSPODAROWANIA       PRZESTRZENNEGO       WOJEWÓDZTWA       OPOLSKIEGO

URZĄD   MARSZAŁKOWSKI    WOJEWÓDZTWA   OPOLSKIEGO      �     BIURO     PLANOWANIA     PRZESTRZENNEGO

80

6.1.5.3. Polityka ekologiczna � regionalny system zagospodarowania odpadów

Dla zapewnienia właściwego rozwoju regionu i poprawy jego atrakcyjności
inwestycyjnej ważne jest uporządkowanie gospodarki odpadami w województwie.
Bezpieczne składowanie odpadów oraz ich neutralizacja jest czynnikiem wpływającym na
bezpieczeństwo istniejących zasobów przyrodniczych. Segregacja i powtórne wykorzystanie
odpadów zmniejszy powierzchnię i pojemność składowisk  oraz ogólne zużycie surowców.

W celu realizacji wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych zakłada się
zorganizowanie regionalnego systemu gospodarki odpadami na obszarze województwa
opolskiego. W ramach systemu gospodarki odpadami, podstawowe kierunki działań
ukierunkowane będą na zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów, preferencje dla
ich gospodarczego zagospodarowania, przy wykorzystaniu instrumentów technicznych,
prawnych i organizacyjnych, prowadzących do zmniejszenie strumienia odpadów
wprowadzanych do środowiska i obejmować będą:

! unikanie i zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez:
� wdrażanie w przemyśle technologii energooszczędnych, bezodpadowych

i małoodpadowych,
� wprowadzanie procesów czystszej produkcji i najlepszych dostępnych technologii

(BAT).

! wykorzystanie wytwarzanych odpadów bez przetwarzania poprzez:
� zorganizowanie i wspieranie systemu odzysku surowców wtórnych,
� selektywne gromadzenie i segregację odpadów.

! wykorzystanie wytwarzanych odpadów w drodze zawrócenia do cyklu produkcyjnego,
z którego zostały wygenerowane (recykling) poprzez:
� selektywne gromadzenie odpadów,
� segregację odpadów,
� ponowne wprowadzenie odpadów do procesów produkcyjnych.

! ponowne wprowadzenie odpadów do procesu produkcyjnego jako materiałów i surowców
poprzez:
� określenie możliwości gospodarczego wykorzystania,
� określenie miejsc wykorzystania wyselekcjonowanych odpadów.

! deponowanie na składowiskach odpadów komunalnych i przemysłowych.
! organizacja sprawnego systemu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów

niebezpiecznych.
! monitoring regionalnego systemu wytwarzania materiałów niebezpiecznych

(przewóz i składowanie), wytwarzania, składowania i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych.

! likwidację �dzikich� składowisk i składowisk odpadów niebezpiecznych.
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a)  odpady komunalne

 Regionalny system zagospodarowania odpadów komunalnych obejmować będzie cztery
główne poziomy organizacyjne:

Poziom 1 � wstępna segregacja odpadów u bezpośredniego wytwórcy na bazie
funkcjonujących w części gmin lub zespołu gmin systemu gromadzenia, usuwania oraz
postępowania z zebranymi odpadami  komunalnymi. Selekcji powinny być poddane te grupy
odpadów, które przy niewielkich nakładach finansowych i organizacyjnych mogą być
wykorzystane jako surowce wtórne lub przekazane do dalszej segregacji (makulatura, szkło,
tworzywa sztuczne, metale).

Poziom 2 � gromadzenie wyselekcjonowanych odpadów w miejscach  gromadzenia odpadów
i stacjach przeładunkowych odpadów (do czasu całkowitego wykorzystania, funkcje te pełnić
będą istniejące gminne składowiska odpadów), w okresie docelowym funkcje te przejmą
wybudowane na ich miejscu stacje przeładunkowe oraz miejsca  gromadzenia odpadów
wyselekcjonowanych.

Poziom 3 � nagromadzone odpady systemem transportu prostego dowożone będą do
zakładów segregacji i przeróbki odpadów. Zakłada się lokalizację trzech zakładów segregacji
i przetwarzania odpadów w rejonie Opola, Brzegu i Zdzieszowic, o wydajności linii
technologicznych w granicach 100 000 � 150 000 Mg odpadów w ciągu roku. Zakłady
obsługiwać będą ok. 250 � 400 tys. mieszkańców, a zasięg obsługi poszczególnych zakładów
obejmować będzie:

� rejon  Opole � powiaty Opole, Kluczbork, Olesno,
� rejon  Brzeg � powiaty Nysa, Brzeg, Namysłów,
� rejon Zdzieszowice � powiaty Kędzierzyn � Koźle, Krapkowice, Strzelce Opolskie,

Prudnik, Głubczyce.

Zakładany poziom redukcji strumienia odpadów wynosi ok. 90 %.

Poziom 4 � posegregowane odpady komunalne w dalszej kolejności wykorzystywane  będą
jako paliwo alternatywne do wypalania klinkieru w piecach obrotowych cementowni
województwa opolskiego. Odpady biologiczne, po uprzednim oczyszczeniu odprowadzane
będą do regionalnych kompostowni, odpady niebezpieczne przekazywane do
specjalistycznych firm. Jedynie niewielka część początkowego strumienia odpadów, dla
której nie będzie możliwości innego sposobu zagospodarowania trafiać będzie na centralne,
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Przewiduje się, że funkcje takie
mogły by spełniać następujące lokalizacje:

� dla rejonu opolskiego � składowisko Opole,
� dla rejonu brzeskiego � składowisko Domaszkowice (gmina Nysa) lub Ziemiełowice

(gmina  Namysłów),
� dla rejonu zdzieszowickiego � składowisko Kędzierzyn � Koźle.

b) odpady przemysłowe, w tym niebezpieczne

Gospodarka odpadami przemysłowymi podlegać będzie ogólnym zasadom gospodarowania
wynikającym z obowiązujących ustaw o zagospodarowaniu odpadów, o opakowaniach
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i odpadach opakowaniowych oraz o obowiązkach producentów, opłatach produktowych
i depozytowych.
Odpady przemysłowe, których powstaniu nie będzie można zapobiec, zminimalizować ani
wykorzystać gospodarczo (odzysk, recykling) podlegać będą składowaniu na istniejących
w chwili obecnej składowiskach odpadów.
Pozostałe odpady przemysłowe, będące wynikiem działalności wytwórcy odpadów lub
pozostające w dyspozycji posiadacza odpadów, podlegać będą ogólnym procedurom
administracyjnym w zakresie gospodarowania odpadami i obejmować będą zapobieganie
i minimalizację powstawania odpadów oraz preferencje dla ich gospodarczego
wykorzystania.

Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych w województwie opolskim obejmować będzie
cztery    główne poziomy organizacyjne:

� poziom I � opierać się będzie na gminnych punktach zbiórki odpadów
niebezpiecznych (GPZON), gromadzących odpady niebezpieczne od mieszkańców
regionu oraz małych i średnich przedsiębiorstw;  punkty takie zlokalizowane będą na
terenie każdej gminy w łącznej liczbie 71.

� poziom II � obejmować będzie Stacje Przeładunkowe Odpadów Niebezpiecznych
(SPON), mające za zadanie gromadzenie, identyfikację, przygotowanie do transportu
oraz ekspedycję odpadów niebezpiecznych,  dostarczanych z obiektów poziomu I; na
terenie województwa opolskiego stacja przeładunkowa przewidywana jest do
lokalizacji na terenie Zakładu Energetyki �Blachownia�  Sp. z o.o. w Kędzierzynie �
Koźlu.

� poziom III � obejmuje Stacje Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów
Niebezpiecznych (SUON), zlokalizowane na terenach zakładów, w których
prowadzone jest wykorzystywanie  i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
powstających w trakcie prowadzenia procesów technologicznych; na terenie
województwa opolskiego stacje unieszkodliwiania odpadów zlokalizowane będą w:
− Zakładzie Energetyki �Blachownia� Sp. z o.o. w Kędzierzynie � Koźlu

(unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych poprzez spalanie),
− Południowych Zakładach Rafineryjnych �NAFTOPOL� S.A. w Kędzierzynie �

Koźlu (instalacja przerobu i rafinacji olejów przepracowanych),
− instalacja rafinacji olejów przepracowanych w Opolu, przy ulicy Oświęcimskiej.

� poziom IV � obejmuje dwie instalacje unieszkodliwiania wybranych grup odpadów
niebezpiecznych, obsługujące obszar trzech województw Polski południowej
(małopolskie, opolskie, śląskie):
− spalarnię odpadów niebezpiecznych LOBBE Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,
− stację witryfikacji popiołów, produktów poreakcyjnych oraz niektórych grup

odpadów niebezpiecznych w Firmie Chemicznej �DWORY� S.A. w Oświęcimiu.

W zakresie zagospodarowania odpadów przemysłowych zakłada się dalsze, stałe
zmniejszanie strumienia wytwarzanych odpadów przy jednoczesnym wzroście ich
gospodarczego wykorzystania.
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Zakłada się:

� utrzymanie istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:
− składowiska nadpoziomowego odpadów energetycznych oraz stawów osadowych

zakładowej oczyszczalni ścieków Elektrowni �Blachownia� w Kędzierzynie �
Koźlu,

− składowiska nadpoziomowego odpadów energetycznych, stawów osadowych
�Laguna�, stawów osadowych oczyszczalni ścieków Piskorzowiec Zakładów
Azotowych �Kędzierzyn� w Kędzierzynie � Koźlu,

− składowiska nadpoziomowego odpadów energetycznych Zakładów
Koksowniczych w Zdzieszowicach,

− składowiska odpadów poprodukcyjnych Zakładów Garbarskich S.A. Brzeg
w Raciszowie, gm. Lubsza,

− składowiska odpadów energetycznych Elektrowni �Opole� S.A. w Brzeziu,
składowiska w Opolu � Groszowicach,

− składowiska popiołu i żużla ECO Opole w Opolu,
− składowiska popiołu i żużla oraz stawu osadowego Zakładów Papierniczych

w Krapkowicach,
− składowiska odpadów poprodukcyjnych Huty �Mała Panew� w Ozimku.

� utrzymanie (docelowo likwidację) składowiska odpadów niebezpiecznych na terenie
Zakładów Azotowych �Kędzierzyn� S.A.,

� likwidację składowiska odpadów niebezpiecznych (smółek porafinacyjnych) na
terenie Blachownia Holding S.A. oraz stopniową rekultywację hałdy przemysłowej
Huty �Mała Panew� w Ozimku,

� docelową likwidację mogielników środków ochrony roślin w Bogdańczowicach,
Głuszynie, Jędrzychowie i Wawelnie,

� kontrolowany obrót odpadami niebezpiecznymi przez wyspecjalizowane jednostki
gospodarcze lub wytwórców odpadów,

� kontrolowany obrót opakowaniami, odpadami opakowaniowymi, bateriami,
akumulatorami, osadami ściekowymi przez wytwórców odpadów, przy wykorzystaniu
systemu pozwoleń administracyjnych, opłat produktowych i depozytowych,

� pełne unieszkodliwianie odpadów medycznych i zwierzęcych (termiczne
przekształcanie odpadów).

Realizacja polityki przestrzennej wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi
i instrumentów, sprzyjających osiągnięciu wytyczonych celów. Do głównych narzędzi
realizacyjnych zaliczyć należy:

! narzędzia administracyjno � prawne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych,
strategii i polityk sektorowych kraju, w szczególności wynikających z:

� nowej polityki ekologicznej państwa, określającej ogólne cele i kierunki gospodarki
odpadami,

� ustawy o odpadach określającej zasady gospodarowania odpadami, obowiązki
posiadacza, zasady postępowania z odpadami, w tym w zakresie ich składowania,
magazynowania i obrotu międzynarodowego,

� ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, regulującej zasady
postępowania i obrotu opakowaniami, ustalania poziomu odzysku odpadów
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opakowaniowych i  obowiązek odbioru opakowań wielokrotnego użytku, ustalania
kaucji za  opakowania specjalnego przeznaczenia,

� ustawy o niektórych obowiązkach producentów oraz opłacie produktowej
i depozytowej, regulującej obowiązki wytwórców oraz importerów odpadów
w zakresie postępowania z odpadami, zapewnienia poziomu ich odzysku  i recyklingu,
zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej

! instrumenty ekonomiczne, wynikające z obowiązujących rozwiązań prawno �
systemowych, w szczególności:

� stosowanie opłat produktowych i depozytów ekologicznych,
� stosowanie opłat za składowanie odpadów,
� stosowanie prawa represyjnego w postaci kar ekologicznych za naruszenie przepisów

prawnych.

! instrumenty kontrolne, obejmujące powszechny monitoring wytwarzania materiałów
niebezpiecznych (przewóz i składowanie), wytwarzanie, składowanie i unieszkodliwianie
odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i informowanie społeczeństwa
o stanie gospodarki odpadami

! instrumenty organizacyjne, obejmujące wypracowanie i zastosowanie na szczeblu
gminnym, powiatowym i regionalnym planów gospodarki odpadami, określające
działania umożliwiające zapobieganie i ograniczenie powstawania odpadów, bezpieczne
postępowanie z odpadami, system gospodarowania odpadami, rozmieszczenie instalacji
i urządzeń do ich unieszkodliwiania oraz harmonogramy realizacji przedsięwzięć

6.1.5.4. Priorytety polityki ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami

Priorytety polityki ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami na obszarze
województwa opolskiego obejmują:

� opracowanie regionalnego planu gospodarowania odpadami wraz z koncepcją
przestrzenną organizacji systemu zagospodarowania odpadów,

� rozpowszechnienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

� ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych,

� zwiększenie gospodarczego wykorzystania wytworzonych odpadów,

� likwidację �dzikich� składowisk odpadów komunalnych,

� stworzenie związków celowych dla prowadzenia wspólnej, kompleksowej gospodarki
odpadami komunalnymi,

� utworzenie na bazie istniejących składowisk odpadów komunalnych stacji
przeładunkowych oraz utworzenie na terenie każdej gminy punktu zbiórki odpadów
niebezpiecznych GPZON,

� utworzenie stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych SPON.
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6.2. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OGÓLNE
      WARUNKI DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
           W SYSTEMIE OSADNICZYM

6.2.1.  STRUKTURA FUNKCJONALNO � PRZESTRZENNA WOJEWÓDZTWA

! W strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru województwa opolskiego wyróżniają się
w oparciu o istniejące uwarunkowania środowiska przyrodniczego oraz zróżnicowany
potencjał gospodarczy i warunki rozwoju, trzy główne strefy:

Strefa uprzemysłowienia i urbanizacji, obejmująca pas wzdłuż Odry � utożsamiana
z obszarem kształtującej się opolskiej aglomeracji miejsko � przemysłowej. Jest to strefa
silnie zurbanizowana, w obrębie której zlokalizowane są 4 rejony przemysłowe (opolski,
kędzierzyńsko-kozielski, strzelecko-górażdżański i ozimsko-zawadzki). Układ węzłowy
strefy tworzą � ośrodek wojewódzki miasto Opole oraz ośrodki regionalne: Kędzierzyn-
Koźle, Strzelce Opolskie, Krapkowice.

Strefa o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno �
spożywczego a także turystyki i rekreacji � obejmuje południowe i zachodnie obszary
województwa o najwyższej wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W obrębie strefy
znajdują się tereny o bardzo korzystnych warunkach przyrodniczo-glebowych, będące
podstawą dla intensywnej produkcji rolnej i opartego na niej przetwórstwa rolno-
spożywczego, a także obszary o znacznych walorach wypoczynkowych i turystycznych
(m. in. rejon Gór Opawskich, zbiorniki wodne Otmuchów, Nysa). Dodatkowym atutem
obszaru jest położenie w strefie pogranicza polsko-czeskiego z licznymi przejściami
granicznymi. Układ węzłowy tej części województwa tworzą wielofunkcyjne ośrodki
regionalne: Nysa, Brzeg, Prudnik, Głubczyce.

Strefa o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rekreacji �
obejmuje północną i północno-wschodnią część województwa, stanowiącą tereny rolne
o średniej wartości rolniczej. W południowej części strefy dominuje gospodarka leśna.
Układ strefowy obszaru tworzą tereny o dominacji funkcji produkcyjnych, t.j. tereny
chronione dla produkcji rolnej i dla intensywnej produkcji leśnej oraz funkcji
turystyczno-wypoczynkowych � w oparciu o środowisko leśne i wodne w rejonie
turawskich zbiorników wodnych. Układ węzłowy strefy tworzą: wielofunkcyjne ośrodki
powiatowe � Kluczbork, Namysłów i Olesno.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego zakłada, że dalszy
rozwój przestrzenny województwa oparty będzie na wykorzystaniu zróżnicowanych
szans rozwoju w poszczególnych strefach przy obowiązywaniu zasady wyrównywania
dysproporcji w poziomie wyposażenia w miejsca pracy i jakości życia.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa nie stanowi ograniczeń w zakresie
rozwoju funkcji dotąd słabo rozwiniętych pod warunkiem zachowania zasad rozwoju
zrównoważonego.
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6.2.2. STRUKTURA HIERARCHICZNO � FUNKCJONALNA

W strukturze hierarchiczno-funkcjonalnej sieci osadniczej województwa opolskiego
wyróżnia się cztery poziomy ośrodków, przyjmując jako podstawowe kryterium funkcję
obsługi. Są to:

I  � poziom � ośrodek wojewódzki, główny ośrodek obsługi regionalnej obejmujący miasto
Opole, siedzibę województwa i szereg instytucji o charakterze ogólnowojewódzkim
(i ponadwojewódzkim). Dalszy rozwój Opola, jako krajowego ośrodka równoważenia
rozwoju winien dokonywać się poprzez wzmocnienie w usługi wyższego rzędu � poziomu
krajowego i regionalnego tj.: nauki, szkolnictwa wyższego, zdrowia, kultury, sportu,
otoczenia biznesu, administracji rządowej i samorządowej, handlu i turystyki.

II � poziom � ośrodki subregionalne obejmujące miasta: Kędzierzyn-Koźle, Nysę, Brzeg
i Kluczbork, spełniające ponadlokalne funkcje i obsługujące od dawna relatywnie duże
obszary województwa. Pozycja ośrodków subregionalnych województwa winna być
wzmacniana poprzez utrzymanie i rozwinięcie ich wielofunkcyjnego charakteru,
zapewniającego pełny wachlarz usług dla ludności nie tylko tych miast, lecz także obszarów
stanowiących ich zaplecze.

III � poziom � ośrodki obsługi ponadlokalnej obejmujące miasta: Głubczyce, Krapkowice,
Prudnik, Strzelce Opolskie, Namysłów, Olesno. Są to wykształcone ośrodki powiatowe
posiadające strefy wpływów na zespoły kilku gmin. Miasta zapewniać będą mieszkańcom
powiatów obsługę w niezbędnym wymiarze usług ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego,
wymiaru sprawiedliwości, sportu i handlu.

IV � poziom � ośrodki obsługi lokalnej obejmujące pozostałe miasta i siedziby gmin
wiejskich, które koncentrować będą obiekty i placówki usług podstawowych w zakresie
szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, kultury,
sportu i handlu.

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa wyróżniono również
podstawowe funkcje ośrodków � w oparciu o dominującą obecnie i przewidywaną
w przyszłości  funkcję ośrodków. Przyjęto następujący podział:

I  � ośrodki wielofunkcyjne � Opole, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Namysłów, Olesno,
Strzelce Opolskie, Prudnik, Krapkowice, Głubczyce, Wołczyn, Byczyna, Gorzów Śląski,
Praszka, Grodków, Lewin Brzeski, Niemodlin, Korfantów, Biała, Głogówek, Baborów,
Kietrz, Leśnica, Ujazd.
II � ośrodki lokalne z rozwiniętą funkcją przemysłową � Zdzieszowice, Ozimek, Dobrodzień,
Kolonowskie, Zawadzkie, Gogolin oraz spośród ośrodków wiejskich: Dobrzeń Wielki,
Tarnów Opolski i Tułowice.
III � ośrodki lokalne z rozwiniętą funkcją turystyczno-wypoczynkową � Głuchołazy,
Otmuchów, Paczków oraz spośród ośrodków wiejskich: Turawa, Łubniany i Pokój.

Pozostałe ośrodki o dominującej funkcji rolniczej zaliczono do ośrodków podstawowych
o możliwościach wielofunkcyjnego rozwoju.
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6.2.3. GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SIECI OSADNICZEJ

Generalnie zakłada się, że przy osiągniętym stopniu koncentracji sieci osadniczej
w regionie dalszy jej rozwój winien być ukierunkowany głównie na dokonywanie procesów
porządkowania i poprawę wyposażenia infrastrukturalnego.

! Kierunki przekształceń sieci miast

W okresie najbliższej dekady dynamika zmian ludnościowych miast będzie niewielka,
zarówno w odniesieniu do przyrostów � obserwowanych w większych ośrodkach miejskich �
jak też stagnacji, a nawet recesji ludnościowej � głównie w miastach najmniejszych.

W przypadku największych miast regionu zakłada się dynamikę rozwojową ludności
w granicach 101,9 � 104,5 % (Brzeg, Opole, Nysa). Wyjątek stanowi miasto Kędzierzyn-
Koźle, w którym przewiduje się zmniejszenie liczby mieszkańców. Miasto to prezentuje od
1990 roku utrwalony, recesywny typ przekształceń ludnościowych, determinowany głównie
cechami przyrostu naturalnego oraz dominantami migracyjnymi.

Miasta średnie, w których utworzone zostały siedziby powiatów mają szansę zwiększenia
swoich perspektyw rozwojowych w wyniku wzmocnienia ich funkcji administracyjno-
usługowych.

Dynamika procesów rozwojowych miast pozostałych, głównie małych, będzie
zróżnicowana i zależna od lokalnych warunków takich jak: restrukturyzacja przemysłu,
rozwój funkcji usługowych, zmiana stanu infrastruktury, położenie w przestrzeni
geograficznej, aktywność środowisk lokalnych itp. Należy natomiast spodziewać się
zahamowania dotychczasowych trendów rozwojowych w monofunkcyjnych miastach
przemysłowych (takich jak: Zawadzkie, Kietrz). W miastach tych kosztem dominującej dotąd
funkcji przemysłowej nastąpić powinien wzrost znaczenia sektora usługowego.

! Kierunki przekształceń wiejskiej sieci osadniczej

Sieć osadnicza obszarów wiejskich nie ulegnie w przyszłości zasadniczym zmianom.
Przewiduje się natomiast stopniowe jej przekształcenie poprzez rozwój wyposażenia
w urządzenia infrastruktury społecznej i technicznej, co wiązać się będzie z rozwojem funkcji
pozarolniczych, a tym samym utworzeniem nowych miejsc pracy (przetwórstwo rolne,
rzemiosło, usługi itp.).

Zakłada się możliwość (jeśli będzie taka wola społeczności lokalnych) przywrócenia
statusu miejskiego wsiom będącym dawnymi miastami o zachowanej substancji miejskiej lub
posiadających pewne cechy miejskie. Zaliczono do nich: Branice, Dobrzeń Wielki, Polską
Cerekiew, Prószków, Strzeleczki, Pokój, Tułowice.

Jednym z elementów wspomagających proces przekształceń wiejskiej sieci osadniczej
może być wykorzystanie koncepcji wsi kluczowych, która zakłada wspieranie rozwoju w
wyselekcjonowanych, korzystnie usytuowanych wsiach. W strukturze osadnictwa wiejskiego
mogą one pełnić funkcje pozagminnych ośrodków wzrostu gospodarczego.

Do takiej roli predestynowane są, poza ośrodkami gminnymi, wsie położone głównie
w strefie silnie zurbanizowanej, wsie przemysłowe, wsie posiadające relatywnie wysoki
stopień wyposażenia infrastrukturalnego oraz niektóre z byłych ośrodków miejskich bądź
posiadających pewne cechy miejskie.
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6.2.4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SIECI OSADNICZEJ

1)   Utrzymanie historycznie ukształtowanej sieci osadniczej województwa, w tym:
! aktywizacja małych miast poprzez rozwój funkcji usługowych,
! przywrócenie statusu miejskiego wsiom będącym dawnymi miastami o zachowanej

substancji miejskiej lub posiadających pewne cechy miejskie

2) Kształtowanie rozwoju miast jako ośrodków usługowo-administracyjnych zgodnie
z  przyjętą hierarchią i wprowadzoną reformą administracyjną.

3)   Rozwój aglomeracji opolskiej jako centrum regionalnego poprzez stworzenie warunków
dla działalności i rozwoju:

! ośrodka administracji rządowej i samorządowej,
! centrum finansowo � bankowego,
! centrum informacji gospodarczej,
! centrum wystawowo � targowego i konferencyjno-szkoleniowego,
! specjalistycznych usług ochrony zdrowia,
! centrum turystyczno � krajoznawczego,
! centrum logistycznego.

4) Ukierunkowanie rozwoju jednostek osadniczych w zależności od położenia
w wyodrębniających się na terenie województwa strefach funkcjonalno-przestrzennych:

" Strefa uprzemysłowienia i urbanizacji � przewidywane główne działania:
! rozwój funkcji administracyjno-usługowej,
! restrukturyzacja sfery produkcyjnej, prawidłowe kształtowanie zespołów produkcyjnych,
! poprawa stanu środowiska umożliwiająca łagodzenie kolizji między rozwojem funkcji

przemysłowych a funkcją mieszkaniową,
! zachowanie walorów i zasobów środowiska na obszarze chronionego krajobrazu

w rejonie Góry Św. Anny,
! rozbudowa i modernizacja komunikacji, infrastruktury technicznej i społecznej.

" Strefa o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno �
spożywczego a także turystyki i rekreacji:

! restrukturyzacja rolnictwa w kierunku tworzenia silnych gospodarstw rolnych,
! tworzenie w ośrodkach lokalnych zespołów obsługi gospodarki rolnej,
! rozwijanie bazy przetwórstwa rolno-spożywczego,
! rozwój funkcji przemysłowej w wymiarze nie powodującym kolizji z funkcją turystyczno-

wypoczynkową i uzdrowiskową,
! ochrona zasobów wód powierzchniowych dla potrzeb sąsiednich regionów (zlewnia

chroniona rzeki Nysy Kłodzkiej),
! zapewnienie ochrony zasobów i walorów w rejonie głównych obszarów turystyczno-

wypoczynkowych � Góry Opawskie, jezioro Otmuchowskie i Nyskie,
! podnoszenie standardu sieci infrastruktury technicznej,
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! rozwijanie bazy i zaplecza turystyczno � rekreacyjnego oraz funkcji uzdrowiskowej
w rejonie Głuchołaz,

! eksponowanie zabytkowych obiektów i układów urbanistycznych.

" Strefa o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rekreacji �
pożądane działania:

! restrukturyzacja gospodarki rolnej i leśnej pod kątem ograniczeń wynikających
z położenia w obszarach chronionego krajobrazu,

! rozwój funkcji przemysłowej, w tym szczególnie zakładów powiązanych z miejscową
bazą surowcową oraz wykorzystujących lokalną podaż produktów rolnych,

! pełniejsze wykorzystanie zasobów i walorów obszarów leśnych do celów turystyczno-
wypoczynkowych,

! rozwijanie bazy i zaplecza turystyczno-rekreacyjnego,
! podnoszenie standardów sieci komunikacyjnej, infrastruktury technicznej i sieci usług.

5) Zapewnienie wysokiego poziomu ładu przestrzennego rozumianego, jako dążenie do
harmonii, uporządkowania, proporcjonalności i równoważenia środowiska
przyrodniczego z potrzebami urbanizacji. W zasadach zagospodarowania przestrzennego
w obrębie miast, wsi i obszarów otwartych plan województwa wskazuje na obowiązek
porządkowania istniejących struktur przestrzennych na zasadach poszanowania walorów
historycznych i kulturowych.

6.2.5.  OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Na szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe składają się dziedzictwo archeologiczne,
historycznie ukształtowane zespoły urbanistyczne, obiekty architektury, dorobek naukowy
oraz tradycja regionu.

Do podstawowych celów polityki przestrzennej związanej z ochroną dziedzictwa
kulturowego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa zaliczono:

− ochronę europejskiego dziedzictwa archeologicznego,
− ochronę i rewaloryzację obiektów i obszarów zabytkowych,
− ochronę krajobrazu kulturowego,
− możliwość wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społecznego

i gospodarczego rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej oraz działalności
kulturowej.

Śląsk opolski pod względem terytorialno-administracyjnym należy do najstarszych
i najtrwalszych struktur przestrzennych Polski � od własnej organizacji plemiennej Opolan
(VIII-IX w.), poprzez status udzielnego księstwa piastowskiego (XII-XVI w.) oraz rejencji
(okresowo prowincji) od początków XIX w., do statusu województwa od 1950 r.

Na Śląsku Opolskim znajdują się liczne obiekty zabytkowe, które pozwalają zaliczyć
województwo do regionów Polski najzasobniejszych w zabytki przeszłości. Niezapomnianych
wrażeń dostarczają urokliwe starówki 29 miast i miasteczek, które w większości zachowały
swoje średniowieczne układy urbanistyczne z dużą koncentracją renesansowych, barokowych
i klasycystycznych kamieniczek. Zabytkowe są także wszystkie wsie których zabudowa
powstała na przełomie XIX-XX w. Odległą metrykę historyczną Opolszczyzny dokumentują
także rozliczne zabytki architektury sakralnej i świeckiej (kościoły, klasztory, kapliczki,
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cmentarze, ruiny murów obronnych, grodziska, zamki, pałace, dwory, parki, folwarki,
budownictwo murowane i drewniane, dzieła sztuki).

6.2.5.1.  Ochrona zabytkowego krajobrazu

Krajobraz kulturowy jest jednym z najważniejszych składników dziedzictwa
kulturowego, które należy przekazać przyszłym pokoleniom. Jego ochrona jest więc
najistotniejszym czynnikiem kształtowania tożsamości i osobowości mieszkańców zgodnie
z tradycjami, by mogli identyfikować się ze swoim miastem i siedliskiem, oraz zrozumieć
jego historię.

Zasady ochrony krajobrazu w województwie powstały na bazie opracowania �Ochrona
i Konserwacja Zabytkowego Krajobrazu Kulturowego Województwa Opolskiego�.

Ochronie podlegają obszary krajobrazu kulturowego o predyspozycjach rezerwatów
kulturowych:

! o znaczeniu światowym:
− zespół klasztorno-pielgrzymkowy � �Góra Św. Anny�
Głównym elementem tego krajobrazu, oprócz wartości przyrodniczo-krajobrazowych, są

założenia pielgrzymkowe związane z Sanktuarium na Górze Św. Anny. Krajobraz kulturowy
�Góry Św. Anny� został w 1994 roku wytypowany dla UNESCO na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego z racji unikalnego połączenia walorów krajobrazowych,
historycznych i przyrodniczych.

! o  znaczeniu krajowym:
− zespół osiedleńczy  � �Koźle�
− zespół osiedleńczy � �Nysa Paczków�
W przypadku Nysy i Koźla elementem krajobrazu kulturowego są założenia

fortyfikacyjne, które prócz obwałowań centralnych, otoczone były pasmem rozproszonych
fortów i dział obronnych, wkomponowanych w teren, powiązanych systemem dróg
dojazdowych (miasta te stanowią przykład krajobrazu warownego).

Drugim elementem krajobrazu kulturowego są obszary o charakterze parków
kulturowych, które posiadają powiązania historyczne, zbliżone cechy założeń
urbanistycznych oraz podobne cechy architektury regionalnej. W województwie opolskim
proponowane są następujące parki kulturowe (granice pokazano na schemacie graficznym):

− krajobraz osiedleńczy �Doliny Małej Panwi�,
− krajobraz osiedleńczy �Doliny Odry�,
− krajobraz osadniczy �Doliny Prosny�,
− krajobraz osiedleńczy �Doliny Nysy Kłodzkiej�,
− krajobraz osiedleńczy �Doliny Widawy�,
− krajobraz osiedleńczy �Koźla�,
− krajobraz osiedleńczy �Leśnicy�,
− krajobraz osadniczy �Osobłogi Dóbr Oppersdorfów�,
− krajobraz osadniczy �Płaskowyżu Głubczyckiego�,
− �Krajobraz Reliktów Puszczy Odrzańskiej� � Bory Stobrawskie i Lasy Niemodlińskie.

Historyczne rezerwaty i parki kulturowe jako ważne elementy otaczającego nas
krajobrazu, po odpowiednim przebadaniu i określeniu wytycznych projektowych, winny
stanowić podstawę do wszystkich opracowań planistycznych obszarów, na których te
krajobrazy występują.
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Dodatkowo obszar województwa opolskiego podzielony został na zespoły i jednostki
architektoniczno-krajobrazowe będące uwieńczeniem analiz nad strukturą historyczną,
krajobrazową, geograficzną i osadniczą zespołów osiedleńczych.

Do krajobrazów kulturowych i historycznych zalicza się również obszary parków
krajobrazowych. Dwa z nich: �Góra Św. Anny� i �Góry Opawskie� posiadają plany ochrony
w których zawarto wytyczne do planów miejscowych i opracowań planistycznych odnośnie
zachowania krajobrazu kulturowego. Wymagane jest wykonanie podobnych planów dla
�Stobrawskiego Parku Krajobrazowego� oraz �Załęczańskiego Parku Krajobrazowego�
w celu stworzenia jednolitych zasad skutecznej ochrony krajobrazu kulturowego na tych
obszarach.

W celu skutecznej ochrony krajobrazu kulturowego � wielkoobszarowego przewiduje się
następujące kierunki działań:

− ograniczenie rozpraszania zabudowy poprzez rozwój budownictwa na zasadzie
dogęszczania istniejących jednostek osadniczych,

− niewprowadzanie obiektów agresywnych krajobrazowo tzn. o dużych kubaturach,
wysokich kominach itp.,

− preferowanie zabudowy nawiązującej do cech regionalnych (układ kalenicy, pokrycie
dachu,  kształt bryły budynku, zagospodarowanie działki) i krajobrazu,

− utrzymanie regionalno-historycznej skali i struktury jednostek osadniczych,
− stosowanie szczegółowych wytycznych architektonicznych dla nowopowstającego

budownictwa zagrodowego, mieszkaniowego oraz usługowego i ich egzekwowanie,
− izolowanie zielenią obiektów dysharmonijnych,
− łączenie ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego

poprzez ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym
założeniem architektonicznym.

6.2.5.2. Ochrona staromiejskich i wiejskich historycznych zespołów urbanistycznych

Zabytkowe obszary miejskie zalicza się do podstawowych elementów dziedzictwa
kulturowego. Pomimo wielokrotnych przekształceń struktur miejskich, w miastach
położonych w województwie opolskim w większości zachowany został pierwotny układ
urbanistyczny z czasów lokacji. Zespoły urbanistyczne z zachowaną zabytkową strukturą
występują w 29 miastach województwa opolskiego, w tym 23 wpisane są do rejestru
zabytków województwa opolskiego. Do najcenniejszych, zaliczanych do założeń
staromiejskich o znaczeniu krajowym należą: Brzeg, Byczyna, Głogówek, Kędzierzyn-Koźle,
Namysłów, Nysa, Opole oraz Paczków. Układy przestrzenne tych miast wpisane są do
rejestru zabytków.
Do miast, z cennymi założeniami urbanistycznymi, o znaczeniu regionalnym należą:
− wpisane do rejestru zabytków � Baborów, Biała, Głubczyce, Głuchołazy, Gorzów Śląski,

Grodków, Kluczbork, Krapkowice, Leśnica, Lewin Brzeski, Niemodlin, Otmuchów,
Prudnik, Strzelce Opolskie i Ujazd

− pozostałe: Dobrodzień, Kietrz, Korfantów, Olesno, Praszka i Wołczyn.

Wszystkie zabytkowe centra miast powinny podlegać ścisłej ochronie konserwatorskiej
poprzez wpis do rejestru zabytków województwa opolskiego, a ich usankcjonowanie musi
odbyć się poprzez umieszczenie w opracowaniach planistycznych.

Wiejskie układy ruralistyczne tworzą system krajobrazu kulturowego-wiejskiego.
Niektóre z opolskich wsi zachowały podstawowy układ urbanistyczny, pomimo
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wielowiekowych przekształceń, w szczególności w okresie powojennym. Ze względu na
unikalny, dobrze zachowany układ ruralistyczny, pięć wsi wpisanych jest do rejestru
zabytków. Są to: Biskupice (gm. Radłów), Grobniki (gm. Głubczyce), Jemielnica (gm.
Jemielnica), Pilszcz (gm. Kietrz) i Ścinawa Nyska (gm. Korfantów). Do szczególnie cennych
zalicza się również: Borzysławice (gm. Pawłowiczki), Pokój (gm. Pokój), Prószków (gm.
Prószków) oraz Góra Św. Anny i Wysoka (gm. Leśnica).

Podstawowe zadanie w obszarze ochrony zespołów urbanistycznych i ruralistycznych to
docelowa kompleksowa rewaloryzacja i utrzymanie historycznego rozplanowania,
opracowanie planów szczegółowych zabytkowych układów przestrzennych oraz wykonanie
prac dokumentacyjnych archiwizujących rozwój przestrzenny miejscowości. Drugie, nie
mniej ważne zadanie to objęcie szczególną ochroną panoram miast poprzez wyznaczenie stref
ekspozycji oraz chronionych osi widokowych, eksponowanie i odtwarzanie w sylwetach
miejscowości dominant architektonicznych.

W celu skutecznej ochrony zabytkowych układów staromiejskich przewiduje się
następujące kierunki działań:
− opracowanie planów szczegółowych i rewaloryzacji zabytkowych układów

przestrzennych, w szczególności w miastach zabytkowych o randze krajowej,
uwzględniających ochronę przed uciążliwościami wynikającymi z prowadzenia
działalności gospodarczej i układów komunikacyjnych,

− wykonanie prac dokumentacyjnych archiwizujących rozwój przestrzenny miejscowości,
− rygorystyczne realizowanie wytycznych konserwatorskich w zakresie rewaloryzacji

i użytkowania obiektów zabytkowych,
− preferowanie nowej zabudowy nawiązującej do stylu regionalnego i istniejącej zabudowy,
− objęcie szczególną ochroną panoram miast poprzez wyznaczenie strefy ekspozycji oraz

chronionych osi widokowych, eksponowanie i odtwarzanie w sylwetach miejscowości
dominant architektonicznych: wież kościołów, zamków, ratuszy,

� utrzymanie historycznego rozplanowania oraz podkreślenie i uczytelnienie ukształtowania
przestrzennego miast,

− konsekwentne modernizowanie bądź likwidowanie elementów dysharmonijnych
położonych w zabytkowych centrach miast,

� utrzymanie ulic w ich dzisiejszym przebiegu oraz liniach rozgraniczających,
� utrzymanie mieszkalno-usługowego charakteru centrum miast,
� wprowadzanie do obiektów zabytkowych funkcji zgodnych z ich pierwotnym

przeznaczeniem bądź nie kolidujących z ich zabytkowym charakterem,
� działania związane z ochroną przeciwpowodziową nie powinny wpływać niekorzystnie na

obraz i ukształtowanie obszarów miejskich położonych nad rzeką Odrą.

6.2.5.3. Ochrona obiektów i miejsc dziedzictwa kulturowego oraz stanowisk
archeologicznych

Ochroną prawną objęte są wszystkie obiekty i miejsca zabytkowe wpisane do rejestru
i ewidencji zabytków województwa opolskiego. Wszystkich obiektów zabytkowych jest
ponad 50 tysięcy, zaś stanowisk archeologicznych ponad 8 tysięcy. Nadzór nad obiektami
rejestrowymi należy do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a nad
obiektami ujętymi w ewidencji do zarządów gmin na których terenie znajdują się.

Do miejsc pamięci narodowej, które powinny zostać objęte szczególną ochroną należy:
obszar �Góry Św. Anny�, Centralny Obóz Jeniecki w Łambinowicach oraz obóz hitlerowski
w Sławięcicach. �Perełkami� wśród zabytków są bezsprzecznie: Zamek Piastowski w Brzegu,
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zamek w Głogówku, szlak polichromii gotyckich w kościołach w Brzegu, Brzezinach,
Małujowicach, Obórkach, Krzyżowicach, Pogorzeli, Łosiowie i Strzelnikach � w gminach
Brzeg, Skarbimierz i Olszanka), unikalne drewniane budownictwo sakralne na północy
województwa oraz pałac w Mosznej (gm. Strzeleczki).

Licznie występują w województwie zabytkowe obiekty sakralne (1611 obiektów)
z najcenniejszymi zespołami klasztornymi w Jemielnicy, Czarnowąsach i Górze Św. Anny.
Najwcześniejsze i zarazem najcenniejsze kościoły murowane występują w zachodniej,
południowej i centralnej części województwa. Do najważniejszych zaliczamy: gotycki kościół
Franciszkanów oraz gotycką katedrę Św. Krzyża w Opolu, barokowy kościół Podwyższenia
Krzyża Świętego oraz gotycki kościół Św. Mikołaja w Brzegu, reprezentujący najbardziej
charakterystyczne cechy stylowe śląskiej odmiany gotyku i będący jedną z największych
bazylik na Śląsku;  zespół klasztorny Bożogrobców w Nysie oraz kościół Św. Jakuba w Nysie
� jeden z najbardziej imponujących zabytków architektury sakralnej w Polsce.
W gotyckich kościołach wiejskich w powiecie brzeskim występuje jedno z największych w
Polsce skupisk unikalnych średniowiecznych polichromii ściennych. Na szczególną uwagę
zasługują również kościoły w Głogówku, Paczkowie i Lewinie Brzeskim. Dużą grupę
o niezwykłym znaczeniu w skali województwa stanowią drewniane kościółki (65 obiektów)
z najcenniejszymi w Bąkowie, Baborowie, Bierdzanach, Brzezinkach, Czarnowąsach,
Dobrzeniu Wielkim, Gierałcicach, Michalicach, Miechowej, Uszycach i Oleśnie. Są one
unikalne nie tylko w skali kraju, lecz również w skali europejskiej.
Szczególnie cenną grupą zabytków są założenia obronne � 27 zamków (najcenniejsze
w Brzegu, Głogówku, Niemodlinie, Rogowie i Otmuchowie), mury obronne w Byczynie,
Namysłowie, Brzegu, Opolu, Otmuchowie, Paczkowie, Białej i Głogówku, oraz pruskie
fortyfikacje w Nysie i Koźlu.
W północnej i zachodniej części województwa występują licznie zespoły pałacowo-parkowe
(ogółem w województwie jest 269 zespołów). Do najcenniejszych zaliczamy zespoły:
w Mosznej, Tułowicach, Prószkowie, Żyrowej i Kamieniu Śląskim.
Zabytków techniki w województwie jest 3894. Do najcenniejszych zaliczamy: jeden
z najstarszych europejskich mostów żelaznych w Ozimku, kompleks zakładów hutniczych
w Murowie i Zagwiździu, unikalne piece wapiennicze w Krapkowicach, Górażdżach
i Gogolinie, wieże wodne w Głogówku, Kluczborku i Opolu oraz obiekty hydrotechniczne na
rzece Odrze � drogowe mosty żelazne w Brzegu, Kanał Kłodnicki, śluzy i jazy.
Wszystkie obiekty, ujęte w rejestrze i ewidencji zabytków województwa opolskiego,
podlegają ochronie konserwatorskiej i powinny zostać utrzymane w miarę niezmienionej
formie. Bezpośredni nadzór nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków województwa
opolskiego należy do Służb Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ewidencją
i nadzorem nad pozostałymi obiektami zabytkowymi zajmują się starostwa powiatowe oraz
urzędy gmin.

W celu skutecznej ochrony miejsc i obiektów zabytkowych przewiduje się następujące
kierunki działań:
− konserwację, rewaloryzację i adaptację w odniesieniu do obiektów i terenów zabytkowych

w uzgodnieniu z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
− podporządkowanie wytycznym konserwatorskim rewaloryzacji i użytkowania obiektów

zabytkowych,
− wykonanie dla obiektów zabytkowych prac dokumentacyjnych archiwizujących historię,

przekształcenia i podstawowe historyczne elementy konstrukcyjne wraz z detalami
architektonicznymi,

� wprowadzanie do obiektów zabytkowych funkcji zgodnych z ich pierwotnym
przeznaczeniem bądź nie kolidujących z ich zabytkowym charakterem,
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� oznaczenie i opisanie obiektów zabytkowych w celu uświadomienia społeczności
znaczenia zabytków w historii regionu.

Wypromowanie dziedzictwa kulturowego województwa opolskiego powinno polegać na
wykorzystaniu najważniejszych elementów zabytkowych, charakterystycznych dla Śląska
Opolskiego: drewnianych obiektów sakralnych, zespołów pałacowo-parkowych, miast
obronnych oraz zabytków techniki.

Obecnie w województwie zlokalizowano ponad 8 tysięcy stanowisk archeologicznych,
z czego ponad tysiąc wpisanych jest do rejestru zabytków województwa opolskiego. Nie jest
to liczba ostateczna, gdyż w ramach archeologicznych badań terenowych (Archeologiczne
Zdjęcie Polski) na obszarze województwa stale odkrywane są nowe stanowiska
archeologiczne.

Na podstawie skartowanych stanowisk archeologicznych wyodrębnić można obszary
o największym nagromadzeniu stanowisk archeologicznych, oraz o największym
prawdopodobnym miejscu potencjalnych odkryć. Należy do nich: Ziemia Namysłowska,
Wyżyna Głubczycka, doliny rzek: Nysy Kłodzkiej, Małej Panwi, Odry oraz Widawy.
Na terenie województwa odkryte są stanowiska archeologiczne od środkowego paleolitu do
średniowiecza. Natomiast jednym z najważniejszych odkryć paleontologicznych które należy
bezwzględnie chronić jest stanowisko paleontologiczne w Krasiejowie w gminie Ozimek.

Zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kultury wszystkie stanowiska archeologiczne podlegają
ochronie i wszelkie działania inwestycyjne w ich obrębie oraz otoczeniu bezwzględnie
wymagają uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz
pozyskania jego formalnej zgody.

Do głównych zadań ponadlokalnych i lokalnych należy również utrzymanie istniejących
muzeów regionalnych jako szczególnie cennych miejsc zachowania dziedzictwa kulturowego,
regionalnego i historycznego w województwie opolskim.

6.2.5.4.  Możliwości wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego dla rozwoju
regionu

Wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego stanowi jeden z ważniejszych
elementów strategii rozwoju województwa opolskiego. Pozwoli to na rozwój turystyki,
odmieni oblicze i wizerunek w kraju i na świecie opolskich miast i miejscowości, doprowadzi
do rozwoju usług, a w konsekwencji do zwiększenia ilości miejsc pracy. Dziedzictwo
kulturowe w każdej formie integruje lokalną społeczność, wyzwala poczucie tożsamości
z miejscem zamieszkania oraz przybliża historię regionu. Śląsk Opolski można określić jako
miejsce szczególne na mapie Polski, uwzględniając jego historię, tradycyjną kulturę ludową
i jej współczesny kształt oraz integrację etniczno-kulturową. Charakter pograniczny tych ziem
zdecydował o tym, że kultura tego regionu znacznie różni się od innych regionów Polski,
ulegając wpływom kultury niemieckiej i czeskiej. Na specyfice kulturowej Opolszczyzny
zaważył jej swoisty rodowód, czego dowodzą nie rejestrowane już nigdzie w Polsce
tradycyjne zwyczaje, obrzędy i inne zachowania, nadal pielęgnowane w lokalnych
środowiskach. I to właśnie stanowi o sile społeczeństwa opolskiego i powinno być
kultywowane.
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6.3. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OGÓLNE
      WARUNKI DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ W ZAKRESIE
           KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

6.3.1.   KOMUNIKACJA DROGOWA

Modernizacja układu komunikacyjnego województwa, którego podstawowym elementem
jest autostrada A4, obejmie szereg zadań zmieniających obszar przestrzenny województwa
i sprawność jego funkcjonowania w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych. Do
najważniejszych zadań należy powiązanie autostrady z układem dróg krajowych
i wojewódzkich w 6-ciu węzłach autostradowych zlokalizowanych w Przylesiu na granicy
z województwem dolnośląskim, a dalej w Prądach, Dąbrówce, Gogolinie, Olszowej
i Nogowczycach.

Planowana modernizacja układu drogowego zapewnić ma dogodne powiązania
z autostradą miast województwa w relacji północ � południe, usprawnić dostęp do obszarów
rekreacyjno-turystycznych i przejść granicznych, usprawnić przepływ towarów i osób
w relacjach międzyregionalnych, zapewnić dogodne powiązania z portami rzecznymi
i planowanymi centrami logistyki transportowej.

Kluczowym elementem poprawy struktury przestrzennej województwa będzie budowa
obwodnic w 24 miastach i ponad stu wsiach.

Znacznej przebudowie poddane zostaną główne drogi krajowe uzyskując pełne parametry
dróg głównych przyśpieszonych /GP/ o dwóch jezdniach. Dotyczy to drogi krajowej nr 94
relacji Krzywa � Balice przez Brzeg � Opole � Strzelce Opolskie /dawniej droga nr 4/, która
będzie drogą alternatywną do autostrady; drogi krajowej nr 11 relacji Kołobrzeg � Bytom
przez Poznań � Kluczbork � Olesno, która uzyska parametry drogi ekspresowej � S; drogi
krajowej nr 45 relacji Złoczew � granica państwa przez Praszkę � Kluczbork � Opole �
Krapkowice � Racibórz; drogi krajowej nr 46 relacji Kłodzko � Szczekociny przez Paczków �
Nysę � Opole � Ozimek � Dobrodzień.

Bogaty program modernizacyjny pozostałych dróg krajowych i wojewódzkich wpłynie
na ogólną poprawę struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa i podniesie
atrakcyjność inwestycyjną miast i obszarów wiejskich położonych przy trasach tranzytowych
z dobrym dostępem do autostrady.

W strategii rozwoju dróg szybkiego ruchu przyjętej przez Ministerstwo Transportu
i Gospodarki Morskiej do roku 2015 nie przewiduje się budowy dróg szybkiego ruchu na
terenie województwa opolskiego.

Nie przewiduje się też nowych dróg krajowych ani wojewódzkich poza drobnymi
uzupełnieniami i zmianą klasyfikacji niektórych dróg w obrębie węzłów autostradowych
i powiązań z przejściami granicznymi.

6.3.1.1. Kierunki rozwoju układu drogowego

1) Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego prowadzącego do węzłów
autostradowych z różnych obszarów województwa opolskiego, w szczególności:

− drogi krajowej nr 46 (Kłodzko � Szczekociny) � węzeł �Prądy�,
− drogi krajowej nr 45 (Granica Państwa � Złoczew) � węzeł �Dąbrówka�,
− drogi krajowej nr 88 (Strzelce Opolskie � Bytom) � węzeł �Nogowczyce�,



PLAN       ZAGOSPODAROWANIA       PRZESTRZENNEGO       WOJEWÓDZTWA       OPOLSKIEGO

RZĄD   MARSZAŁKOWSKI    WOJEWÓDZTWA   OPOLSKIEGO      �     BIURO     PLANOWANIA     PRZESTRZENNEGO

96

− drogi wojewódzkiej nr 401 (Brzeg � Pakosławice) � węzeł �Przylesie�,
− drogi wojewódzkiej nr 403 (Łukowice Brzeskie � Młodoszowice) � węzeł

�Przylesie�,
− drogi wojewódzkiej nr 409 (Dębina � Strzelce Opolskie) � węzeł �Gogolin�,
− drogi wojewódzkiej nr 423 (Opole � Kędzierzyn-Koźle) � węzeł �Gogolin�,
− drogi wojewódzkiej nr 426 (Zawadzkie � Kędzierzyn-Koźle) � węzeł �Olszowa�.

2)   Modernizacja dróg w węzłach autostradowych

! węzeł Przylesie
− modernizacja drogi wojewódzkiej nr 401 (Brzeg � Pakosławice) do pełnych

parametrów klasy G wraz ze zmianą klasyfikacji (w części) do dróg krajowych,
− modernizacja drogi wojewódzkiej nr 403 (Łukowice Brzeskie � Młodoszowice)

do pełnych parametrów klasy G wraz ze zmianą klasyfikacji do dróg krajowych,
− wariantowe połączenie węzła z miastem Brzeg przez miejscowość Pępice drogą

kategorii wojewódzkiej.

! węzeł Prądy
− modernizacja drogi krajowej nr 46 (Kłodzko � Szczekociny) do pełnych

parametrów klasy GP.

! węzeł Dąbrówka
− modernizacja drogi krajowej nr 45 (granica państwa � Złoczew) do pełnych

parametrów klasy GP,
− budowa nowej drogi o kategorii wojewódzkiej klasy Z łączącej Ligotę

Prószkowską z węzłem lub alternatywne połączenie od północy drogą powiatową
nr 27-716 (Prószków � Zimnice Małe).

! węzeł Gogolin
− modernizacja drogi wojewódzkiej nr 423 (Opole � Kędzierzyn-Koźle)

do pełnych parametrów klasy GP,
− modernizacja drogi wojewódzkiej nr 409 (Dębina � Strzelce Opolskie)

do pełnych parametrów klasy G.

! węzeł Olszowa
− modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 (Zawadzkie � Kędzierzyn-Koźle) do

pełnych parametrów klasy GP wraz ze zmianą klasyfikacji do dróg krajowych.

! węzeł Nogowczyce
− modernizacja drogi krajowej nr 88 (Strzelce Opolskie � Bytom) do parametrów

klasy GP.

3) Propozycja przyszłościowych, dodatkowych węzłów na autostradzie

Istniejący układ komunikacji drogowej w obrębie autostrady A4 stwarza warunki do
powstania nowych węzłów autostradowych, których realizacja jest uzależniona od
pozytywnego stanowiska GDDKiA (aktualnie jest ono negatywne). Węzły te
usprawniłyby połączenie z autostradą miasta Lewin Brzeski i przejścia granicznego
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Trzebina � Bartultovice, które ma istotne znaczenie dla powiązań transgranicznych
województwa opolskiego z Republiką Czeską. Proponowanymi węzłami są:

! węzeł Prószków � w miejscu przecięcia autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 414
(Opole � Lubrza),

! węzeł Lewin Brzeski � w miejscu przecięcia autostrady A4 z drogą powiatową nr 27-
508 (Lewin Brzeski � Niemodlin).

4)  Zmiana klasyfikacji dróg publicznych w węzłach autostradowych

! droga wojewódzka nr 401 (Brzeg � Pakosławice)
       �  zmiana kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową na odcinku Pakosławice �

węzeł �Przylesie�.

! droga wojewódzka nr 403 (Łukowice Brzeskie � Młodoszowice)
       �   zmiana kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową.

! droga wojewódzka nr 426 (Ozimek � Zawadzkie � Kędzierzyn-Koźle)
� zmiana kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową na odcinku Strzelce Opolskie

�  Kędzierzyn-Koźle.

! droga powiatowa nr 27-716 (Prószków � Zimnice Małe)
       �  zmiana kategorii drogi z powiatowej na wojewódzką .

5)  Modernizacja dróg krajowych

! droga krajowa nr 11 (Kołobrzeg � Bytom) przez Byczynę � Kluczbork � Olesno
− modernizacja drogi (docelowo) do pełnych parametrów  klasy S w latach 2000-

2010 projektowane poszerzenie jezdni do 11,0m; w latach 2011-2020
projektowana budowa drugiej jezdni 2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0). Minimalną
szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na 40,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Kostów, Gołkowice � Byczyna � Biskupice �
Sarnów, Krzywizna, Kluczbork (II etap), Olesno,

− budowa obiektu mostowego: Kostów (dwa obiekty), Sarnów (dwa obiekty),
− budowa wiaduktu nad torami: Gałkowice (dwa obiekty), Krzywizna (dwa

obiekty), Bąków (dwa obiekty), Olesno (cztery obiekty).

! droga krajowa nr 38 (Kędzierzyn-Koźle � granica państwa) przez Reńską Wieś �
Głubczyce
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G w latach 2000-2010

projektowane wzmocnienie nawierzchni na istniejącej szerokości jezdni 6,0m;
w latach 2011-2020 projektowane poszerzenie jezdni do 7,0m. Minimalną
szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Głubczyce, Grobniki, Pawłowiczki,
− modernizacja obiektu mostowego: Pietrowice ,
− modernizacja wiaduktu nad torami: Kolonia Mokre,
− budowa wiaduktu nad torami: Głubczyce.
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! droga krajowa nr 39 (Łagiewniki � Kępno) przez Namysłów � Brzeg
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G w latach 2000-2020

projektowane wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 7,0m. Minimalną szerokość
drogi w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Namysłów, Brzeg, Lubsza, Rogalice,
− budowa wiaduktów nad torami: Namysłów (dwa obiekty), Rogalice, Brzeg,
− modernizacja obiektu mostowego: Raciszów,
− budowa obiektu mostowego na rzece Odrze.

! droga krajowa nr 40 (granica państwa � Pyskowice) przez Głuchołazy � Prudnik �
Głogówek � Kędzierzyn-Koźle
− modernizacja drogi do parametrów klasy GP na odcinku granica państwa �

Prudnik w latach 2000-2010 projektowane wzmocnienie nawierzchni na
istniejącej szerokości jezdni 7,0m; w latach 2011-2020 projektowane poszerzenie
jezdni do 11,0m. (2x3,5 + 2x2,0). Na odcinku Prudnik � Laskowice w latach
2000-2010 projektowane poszerzenie jezdni do 11,0m; w latach 2011-2020
projektowana budowa drugiej jezdni. Na odcinku Laskowice � Kędzierzyn-Koźle
w latach 2000-2010 projektowane wzmocnienie nawierzchni na istniejącej
szerokości jezdni 7,0m; w latach 2011-2020 projektowane poszerzenie jezdni do
11,0m.
Na odcinku Kędzierzyn-Koźle � Pyskowice w latach 2011-2020 projektowana
budowa drugiej jezdni 2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0). Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na: 25,0m dla przekroju
jednojezdniowego, 35,0m dla przekroju dwujezdniowego,

− budowa obwodnic miejscowości: Głuchołazy, Łąka Prudnicka, Prudnik, Lubrza,
Głogówek, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa,
Pokrzywnica, Większyce, Kędzierzyn-Koźle, Sławięcice, Ujazd,

− modernizacja obiektu mostowego: Głuchołazy, Charbielin (dwa obiekty), Łąka
Prudnicka, Prudnik, Głogówek, Mochów,

− budowa obiektu mostowego: Pokrzywnica (dwa obiekty), na rzece Odrze
w Kędzierzynie-Koźlu, Zwiastowice, na rzece Kłodnica w Kędzierzyn-Koźle.

! droga krajowa nr 41 (Nysa � granica państwa) przez Prudnik
− modernizacja drogi do parametrów klasy GP w latach 2000-2010 projektowane

wzmocnienie nawierzchni na istniejącej szerokości jezdni 7,0m; w latach 2011-
2020 projektowane poszerzenie jezdni do 11,0m. Na odcinku Prudnik � granica
państwa projektowana budowa drugiej jezdni 2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0). Minimalną
szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na: 25,0m dla przekroju
jednojezdniowego, 35,0m dla przekroju dwujezdniowego,

− budowa obwodnic miejscowości: Trzebina, Prudnik, Wierzbięcice, Niwnica,
Nysa,

− modernizacja obiektu mostowego: w m. Niwnica, Piorunkowice, Rudziczka (dwa
obiekty),

− budowa obiektu mostowego na rzece Prudnik.

! droga krajowa nr 42 (Namysłów � Rudnik) przez Wołczyn � Kluczbork � Gorzów
Śląski � Praszkę � Rudniki
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− modernizacja drogi do parametrów klasy GP na odcinku Praszka � Kluczbork �
w latach 2000-2020 projektowane poszerzenie jezdni do 11,0m (2x3,5 + 2x2,0).
Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− modernizacja drogi do parametrów klasy G � na odcinku wschodnia granica
województwa � Praszka w latach 2000-2020 projektowane wzmocnienie
i poszerzenie jezdni do 7,0m. Na odcinku Kluczbork - Namysłów w latach 2000-
2020 projektowane wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 7,0m. Minimalną
szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Gręboszów, Domaszowice, Kluczbork,
Wołczyn, Rudniki,

− budowa wiaduktu nad torami: Namysłów (dwa obiekty), Domaszowice, Wołczyn,
Kluczbork (dwa obiekty),

− budowa obiektu mostowego: Domaszowice, Wołczyn,
− modernizacja obiektu mostowego: Wołczyn oraz na rzece Stobrawa.

! droga krajowa nr 43 (Wieluń � Częstochowa) przez Rudniki
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G � w latach 2000-2020

projektowane wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 7,0m. Minimalną szerokość
drogi w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Rudniki, Jaworzno,
− budowa wiaduktu nad torami: Jaworzno.

! droga krajowa nr 45 (granica państwa � Złoczew) przez Praszkę � Kluczbork � Opole
� Krapkowice � Racibórz
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy GP � na odcinku granica

województwa � Kluczbork w latach 2000-2020 projektowane poszerzenie jezdni
do 11,0m (2x3,5 + 2x2,0). Na odcinku Kluczbork � Zawada w latach 2000-2010
projektowane wzmocnienie nawierzchni na istniejącej szerokości jezdni 7,0m;
w latach 2011-2020 projektowane poszerzenie jezdni do 11,0m (2x3,5 + 2x2,0).
Na odcinkach: Zawada � północna obwodnica Opola,  Opole � Krapkowice
w latach 2000-2010 projektowane poszerzenie jezdni do 11,0m (2x3,5 + 2x2,0);
w latach 2011-2020 projektowana budowa drugiej jezdni 2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0).
Na odcinku Krapkowice � granica województwa w latach 2000-2020
projektowane wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 11,0m (2x3,5 + 2x2,0).
Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na: 25,0m dla
przekroju jednojezdniowego, 35,0m dla przekroju dwujezdniowego,

− budowa obwodnic miejscowości: Gorzów Śląski, Praszka, Kluczbork, Kuniów,
Jasienie,  Biadacz, Zawada, Chrzowice, Boguszyce, Źlinice, Stradunia, Mechnice,
Komorno, Większyce, Reńska Wieś, Długomiłowice, Polska Cerekiew,

− modernizacja obiektu mostowego: Praszka (dwa obiekty), Gorzów Śląski, Dębina,
Bogdańczowice (dwa obiekty),  Kluczbork, Lipiny, Trzebiszyn, Jełowa, Osowiec
(dwa obiekty), Gosławice,

− budowa obiektu mostowego: na rzece Stobrawa, Zawada (trzy obiekty),
Mechnica, Poborszów, Reńska Wieś, Długomiłowice, Polska Cerekiew,

− budowa wiaduktu  nad torami: Kuniów, Osowiec, obwodnica południowa
Kluczborka, Krapkowice, Większyce,  Polska Cerekiew.
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! droga krajowa nr 46 (Kłodzko � Szczekociny) przez Paczków � Nysę � Opole �
Ozimek � Dobrodzień
− droga w nabierającym znaczenia kierunku komunikacyjnym relacji Częstochowa

� Kudowa,
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy GP � na odcinku granica

województwa � Niemodlin w latach 2000-2010 projektowane poszerzenie jezdni
do 11,0m (2x3,5 + 2x2,0);  w latach 2011-2020 projektowana budowa drugiej
jezdni 2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0). Na odcinku Niemodlin � Pakosławice w latach
2000-2010 projektowane wzmocnienie nawierzchni na istniejącej szerokości
jezdni 8,0m; w latach 2011-2020 projektowane poszerzenie jezdni do 11,0m
(2x3,5 + 2x2,0). Na odcinku Pakosławice � Nysa w latach 2000-2010
projektowane wzmocnienie nawierzchni na istniejącej szerokości jezdni 7,0m;
w latach 2011-2020 projektowane poszerzenie jezdni do 11,0m (2x3,5 + 2x2,0)
oraz budowa drugiej jezdni 2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0). Na odcinku Nysa � granica
województwa w latach 2000-2010 projektowane wzmocnienie nawierzchni na
istniejącej szerokości jezdni 7,0m; w latach 2011-2020 projektowane poszerzenie
jezdni do 11,0m (2x3,5 + 2x2,0). Minimalną szerokość drogi w liniach
rozgraniczających określa się na: 25,0m dla przekroju jednojezdniowego, 35,0m
dla przekroju dwujezdniowego,

− budowa obwodnic miejscowości: Lędziny, Dębska Kuźnia, Grodziec, Myślina,
Dobrodzień, Ozimek, Niemodlin, Nysa,  Sidzina, Otmuchów, Ścibórz,

− modernizacja obiektu mostowego: Chrząstowice, Schodnia Stara, Ozimek (dwa
obiekty),  Grodziec (trzy obiekty),  Myślina (trzy obiekty), Strobice, Pakosławice,
Sidzina (dwa obiekty), Malerzowice (dwa obiekty),  Niemodlin (trzy obiekty),
Otmuchów (dwa obiekty),

− budowa obiektu mostowego: Chrząstowice, Schodnia Stara, Ozimek (dwa
obiekty), Grodziec (trzy obiekty), Myślina (trzy obiekty), Niemodlin, Strobice,
Pakosławice, Ścibórz,  na kanale ulgi, na rzece Nysa Kłodzka (dwa obiekty),

− modernizacja wiaduktu nad torami: Dąbrowa,
− budowa wiaduktu  nad torami: Myślina (dwa obiekty), Niemodlin, Dąbrowa,

Nysa, Otmuchów,
− przebudowa skrzyżowania z obwodnicą  północną w miejscowości  Wrzoski.

! droga krajowa nr 88 (Strzelce Opolskie � Bytom) przez Nogawczyce
− modernizacja drogi do parametrów klasy GP � w latach 2000-2010 projektowane

poszerzenie jezdni do 11,0m; w latach 2011-2020 projektowana budowa drugiej
jezdni 2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0). Minimalną szerokość drogi w liniach
rozgraniczających określa się na: 25,0m dla przekroju jednojezdniowego, 35,0m
dla przekroju dwujezdniowego.

! droga krajowa nr 94 (Krzywa � Balice) przez Brzeg � Opole � Strzelce Opolskie
− droga alternatywna dla autostrady A4 (Zgorzelec � Korczowa),
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy GP � na lata 2000-2010

projektowane poszerzenie jezdni do 11,0m; na lata 2011-2020 projektowana
budowa drugiej jezdni 2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0). Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na: 25,0m dla przekroju
jednojezdniowego, 35,0m dla przekroju dwujezdniowego,
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− budowa obwodnic miejscowości: Łosiów, Leśniczówka, Buszyce, Skorogoszcz,
Opole, Walidrogi, Nakło, Izbicko, Sucha, Strzelce Opolskie, Warmątowice,
Błotnica Strzelecka, Płużnica,

− modernizacja obiektu mostowego: Pawłów (obwodnica południowa miasta
Brzeg), Gierszowice, Skorogoszcz (trzy obiekty), Skorogoszcz (na rzece Nysa
Kłodzka), Karczów,

− budowa obiektu mostowego: Pawłów (obwodnica południowa miasta Brzeg),
Gierszowice, Skorogoszcz (trzy obiekty), Skorogoszcz (na rzece Nysa Kłodzka),
Karczów, obwodnica Strzelec Opolskich (dwa obiekty),

− modernizacja wiaduktu nad  torami: Warmątowice,
− budowa wiaduktu nad torami: Brzeg (dwa obiekty), Warmątowice.

Zakres modernizacji drogi nr 94 wymaga dalszych analiz w kontekście
funkcjonowania autostrady A4

5) Modernizacja dróg wojewódzkich

W zadaniach z zakresu planowanej modernizacji dróg wojewódzkich ujęto również
przebudowę i budowę wszystkich obiektów inżynieryjnych (w tym: mosty, przepusty,
wiadukty). W zestawieniu poniżej wyszczególnione zostały obiekty inżynieryjne, których
realizacja ma istotne znaczenie dla poprawy powiązań komunikacyjnych i bezpieczeństwa
ruchu.

! droga wojewódzka nr 378 (Biedrzychów � Grodków)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na 20,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Gnojna.

! droga wojewódzka nr 382 (Stanowice � granica państwa)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Paczków,
− podniesienie kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową.

! droga wojewódzka nr 385 (Jaczowice � granica państwa)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Kopice, Grodków, Wójtowice, Wierzbna,
Gierów.

! droga wojewódzka nr 396 (Bierutów � Strzelin)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Przeczów.
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! droga wojewódzka nr 401 (Brzeg � Pakosławice)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G � szer. jezdni 7,0m; szer.

poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer. korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Żłobizna, Krzyżowice, Obórki, Przylesie,
Kolnica, Grodków, Nowa Wieś Mała, Stary Grodków, Skoroszyce,

− podniesienie kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową na odcinku Pakosławice
� węzeł �Przylesie�.

! droga wojewódzka nr 403 (Łukowice Brzeskie � Młodoszowice)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G � szer. jezdni 7,0m; szer.

poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer. korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Bierzów,
− podniesienie kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową.

! droga wojewódzka nr 405 (Niemodlin � Korfantów)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Tułowice.

! droga wojewódzka nr 406 (Nysa � Włostawa)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 407 (Nysa � Łącznik)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 7,0m.; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m.,

− budowa obwodnic miejscowości: Wyszków, Rynarcice, Kuropas, Korfantów,
Stara Jamka, Łącznik.

! droga wojewódzka nr 408 (Kędzierzyn-Koźle � Gliwice)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G � szer. jezdni 7,0m; szer.

poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer. korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m.,

− budowa obwodnic miejscowości: Kędzierzyn-Koźle, Kotlarnia,
− budowa wiaduktu nad torami w miejscowości Bierawa (linia magistralna nr 151).

! droga wojewódzka nr 409 (Dębina � Strzelce Opolskie)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G � szer. jezdni 7,0m; szer.

poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer. korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Gogolin, Krapkowice, Dobra, Strzeleczki,
Kujawy, Zielina,

− budowa wiaduktu nad torami w ciągu obwodnicy miasta Gogolin (linia kolejowa
nr 136).
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! droga wojewódzka nr 410 (Reńska Wieś � Brzeźce)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 6,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 411 (Nysa � Głuchołazy � granica państwa)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G � szer. jezdni 7,0m; szer.

poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer. korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Przełęk, południowo-wschodnia obwodnica
Głuchołaz.

! droga wojewódzka nr 413 (Ligota � Prószków)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 6,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 414 (Opole � Lubrza)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G � szer. jezdni 7,0m; szer.

poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer. korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m.,

− budowa obwodnic miejscowości: Winów, Górki, Chrząszczyce, Złotniki,
Prószków, Przysiecz, Biała,

− podniesienie klasy drogi do dróg krajowych.

! droga wojewódzka nr 415 (Ziemnice � Krapkowice)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 6,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 416 (Krapkowice � Racibórz)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G � szer. jezdni 7,0m; szer.

poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer. korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Żywocice, Głogówek, Tomice, Szonów,
Klisino, Kietlice, Głubczyce (od wschodu), Boguchwałów, Sucha Psina, Nowa
Cerekiew, Kietrz,

− budowa wiaduktu nad torami w ciągu obwodnicy miasta Głogówek (linia
kolejowa nr 137).

! droga wojewódzka nr 417 (Laskowice � Racibórz)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 418 (droga krajowa nr 45 � Kędzierzyn-Koźle � droga nr 40)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m.
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! droga wojewódzka nr 419 (Nowa Cerekiew � granica państwa)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Nasiedle, Niekazanice, Branice.

! droga wojewódzka nr 420 (Kietrz � granica państwa)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Dzierżysław, Pilszcz.

! droga wojewódzka nr 421 (Szczyty � Nędza)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z �  szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 422 (Błażejowice � Dziergowice)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  �  szer. jezdni 6,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m,

− budowa obiektu mostowego na rzece Odrze.

! droga wojewódzka nr 423 (Opole � Kędzierzyn-Koźle)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy GP na odcinku Opole �

Krapkowice; szer. jezdni 2x7,0m; szer. poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer.
korony 22,5m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 35,0m,

− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G na odcinku Krapkowice �
Kędzierzyn-Koźle; szer. jezdni 7,0m; szer. poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer.
korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Grotowice, Przywory, Chorula, Malnia,
Krapkowice, Obrowiec, Podborze, Rozwadza, Zdzieszowice, Januszkowice.

! droga wojewódzka nr 424 (Rogów Op. � Gogolin)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 425 (Bierawa � Rudy)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Bierawa, Lubieszów, Dziergowice, Solarnia.

! droga wojewódzka nr 426 (Ozimek � Zawadzkie � Kędzierzyn-Koźle)
− na odcinku Strzelce Opolskie � Kędzierzyn-Koźle modernizacja drogi do pełnych

parametrów klasy GP � szer. jezdni 7,0m; szer. poboczy utwardzonych 2x2,0m;
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szer. korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na 25,0m,

− na odcinku Strzelce Opolskie � Ozimek modernizacja drogi do pełnych
parametrów klasy Z � szer. jezdni 7,0m; szer. korony 11,0m. Minimalną
szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na 20,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Jemielnica, Piotrówka, Wierchlesie, Strzelce
Opolskie,

− budowa wiaduktu nad torami w ciągu obwodnicy miasta Strzelce Opolskie (linia
kolejowa nr 132),

− podniesienie kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową na odcinku Strzelce
Opolskie � Kędzierzyn-Koźle.

! droga wojewódzka nr 427 (Zakrzów � Dzielnica)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 6,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 428 (Dąbrówka Górna � Wybłyszczów)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 6,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 451 (Oleśnica � Namysłów)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G � szer. jezdni 7,0m; szer.

poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer. korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na 20,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Namysłów,
− podniesienie kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową.

! droga wojewódzka nr 454 (Opole � Namysłów)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G:

− na odcinku Opole � Dobrzeń Wielki planowana budowa drugiej jezdni.
Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na 35,0m,

− na odcinku Dobrzeń Wielki � Namysłów planowana modernizacja drogi do
parametrów: szer. jezdni 7,0m; szer. poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer.
korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Wróblin, Czarnowąsy, Borki, Dobrzeń Wielki,
Kup, Zieleniec, Pokój, Świerczów,

− budowa wiaduktu nad torami w ciągu obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki
(linia kolejowa nr 277).

! droga wojewódzka nr 457 (Brzeg � Dobrzeń Wielki)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa
się na 20,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Pisarzowice, Kościerzyce, Stare Kolnie,
Popielów, Stare Siołkowice, Chróścice, Dobrzeń Wielki.
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! droga wojewódzka nr 458 (Obórki � Popielów)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na 20,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Lewin Brzeski, Michałów, Jankowice Wlk.,
Obórki,

− budowa wiaduktu nad torami w mieście Lewin Brzeski (linia kolejowa nr 132).

! droga wojewódzka nr 459 (Opole � Skorogoszcz)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 460 (Kościerzyce � Kopanie)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 6,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 461 (Kup � Jełowa)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 462 (Stobrawa � Krzyżowice)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 6,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 463 (Bierdzany � Ozimek � Zawadzkie)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 464 (Narok � Chróścice)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 6,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 465 (Żelazna � Dobrzeń Mały)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 6,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na 20,0m.

! droga wojewódzka nr 487 (Byczyna � Olesno)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z  � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na 20,0m.
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! droga wojewódzka nr 494 (Bierdzany � Częstochowa)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G � szer. jezdni 7,0m; szer.

poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer. korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Chudoba, Wędzynia.

! droga wojewódzka nr 901 (Olesno � Gliwice)
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G � szer. jezdni 7,0m; szer.

poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer. korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Dobrodzień, Kielcze, Żędowice, Zawadzkie.

7)  Budowa nowych odcinków dróg

! droga w gminie Kietrz będąca elementem trasy relacji Opawa � Racibórz. Dodatkowo
spełnia ona rolę obejścia miejscowości Ściborzyce Wielkie w ciągach dróg
powiatowych nr: 27-235 (Dzierżysław � Ściborzyce Wlk. � granica państwa), 27-291
(Ściborzyce Wlk. � granica państwa) oraz łączy dwa przejście graniczne Ściborzyce �
Hnevosice i Ściborzyce � Rohov
− parametry nowego odcinka drogi określa się na  klasę G � szer. jezdni 7,0m; szer.

poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer. korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− nowy odcinek drogi proponuje się umieścić w wykazie dróg wojewódzkich.

8)   Proponowana zmiana klasyfikacji dróg

W związku z modernizacją układu drogowego, związaną z uruchomieniem autostrady,
oraz w celu usprawnienia ruchu drogowego postuluje się modernizacje i zmianę kategorii
następujących dróg:

! droga wojewódzka nr 382 (Stanowice � Gr. Państwa)
              �   zmiana kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową.

! droga wojewódzka nr 401 (Brzeg � Pakosławice)
       �  zmiana kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową na odcinku Pakosławice �

węzeł �Przylesie�.

! droga wojewódzka nr 403 (Łukowice Brzeskie � Młodoszowice)
              �   zmiana kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową.

! droga wojewódzka nr 414 (Opole � Lubrza)
           �   zmiana kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową.

! droga wojewódzka nr 426 (Ozimek � Zawadzkie � Kędzierzyn-Koźle)
�  zmiana kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową na odcinku Strzelce Opolskie

� Kędzierzyn-Koźle.

! droga wojewódzka nr 451 na odcinku Namysłów � Oleśnica
�  zmiana kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową � postulat władz lokalnych.
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!  droga powiatowa nr 27-103 (Namysłów � Syców)
�   zmiana kategorii drogi z powiatowej na wojewódzką � postulat władz lokalnych,
�  modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z � szer. jezdni 7,0m; szer.

korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na 20,0m.

! droga powiatowa nr 27-201 (Głubczyce � Wiechowice)
− zmiana kategorii drogi z powiatowej na wojewódzką,
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G � szer. jezdni 7,0m; szer.

poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer. korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Bogdanowice, Włodzienin, Dzbanice.

! droga powiatowa nr 27-435 (Zalesie Śląskie � Kędzierzyn-Koźle)
− zmiana kategorii drogi z powiatowej na wojewódzką ze względu na dojazd do

projektowanego węzła �Olszowa�,
− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy G � szer. jezdni 7,0m; szer.

poboczy utwardzonych 2x2,0m; szer. korony 12,5m. Minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających określa się na 25,0m,

− budowa obwodnic miejscowości: Cisowa, Zalesie Śląskie.

! droga powiatowa nr 27-716 (Prószków � Ziemnice Małe)
− zmiana kategorii drogi z powiatowej na wojewódzką � ze względu na dojazd do

projektowanego węzła �Dąbrówka� i włączenie do ciągu drogi wojewódzkiej
nr 413 (Prószków � Jaśkowice),

− modernizacja drogi do pełnych parametrów klasy Z � szer. jezdni 7,0m; szer.
korony 11,0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na 20,0m.

9) Budowa obwodnic i nowych odcinków dróg w obrębie miast

! Obwodnice dla miasta Opola

! obwodnica północna (opolska) miasta Opola w ciągu drogi krajowej nr 94
(Krzywa � Balice). Należy wybudować 7,65 km drogi od ul. Oleskiej
do ul. Strzeleckiej. Parametry: droga klasy GP, jezdnia 7,0m, pobocze z lewej
strony 2,50m, pobocze z prawej strony 2,75m. Docelowo planowana jest budowa
drugiej jezdni na całej długości obwodnicy.
W wariantowym przebiegu obwodnicy północnej miasta Opola zakłada się
budowę nowego odcinka łączącego drogę krajową nr 45 i wojewódzką nr 423 na
wysokości Groszowic. W przypadku akceptacji realizacji tego odcinka obwodnicy
konieczna będzie budowa dwóch wiaduktów � nad linią kolejową nr 132 i nr 136.

! obwodnica południowa (piastowska) miasta Opola
Obwodnica będzie przebiegać od Sławic do projektowanego węzła na obwodnicy
północnej w kierunku południowym do przejazdu kolejowego w sąsiedztwie ulic
Niemodlińskiej i Chmielowickiej, dalej do projektowanego węzła na ulicy
Krapkowickiej w kierunku wschodnim (budowa nowej przeprawy przez rzekę
Odrę) włączenie do ulicy Strzeleckiej (przecięcie z obwodnicą północną). Przy
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realizacji obwodnicy konieczna będzie budowa dwóch wiaduktów nad linią
kolejową nr 132.

! Obwodnice miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 94 (Krzywa � Balice):
� Łosiów,
� Leśniczówka,
� Buszyce,
� Skorogoszcz,
� Borkowice,
� Skarbiszów,
� Karczów,
� Walidrogi,
� Nakło,
� Izbicko,
� Sucha,
� Strzelce Opolskie.

! Obwodnice miast preferowane do realizacji w pierwszej kolejności:
− Opole � obwodnica północna,
− Biała � w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414,
− Byczyna � w ciągu drogi krajowej nr 11,
− Dobrodzień � w ciągu drogi krajowej nr 46,
− Kędzierzyn-Koźle � w ciągu drogi krajowej nr 40,
− Kluczbork (II etap) � w ciągu drogi krajowej nr 45,
− Otmuchów  � w ciągu drogi krajowej nr 46,
− Prudnik, Lubrza  � w ciągu dróg krajowych nr 40, 41,
− Strzelce Opolskie � w ciągu drogi krajowej nr 94.

! Obwodnice miast pozostałe:
− Opole � obwodnica południowa,
− Brzeg (II etap) � w ciągu drogi krajowej nr 39,
− Głogówek � w ciągu drogi krajowej nr 40,
− Głubczyce � w ciągu drogi krajowej nr 38,
− Głuchołazy � w ciągu drogi krajowej nr 40,
− Gorzów Śląski � w ciągu drogi krajowej nr 45,
− Grodków � w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401,
− Kędzierzyn-Koźle (obwodnica północna) � na odcinku łączącym drogę krajową

nr 45 i wojewódzką nr 423,
− Kietrz � w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416,
− Korfantów � w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407,
− Namysłów � w ciągu drogi krajowej nr 39,
− Niemodlin � w ciągu drogi krajowej nr 46,
− Nysa � w ciągu dróg krajowych: nr 41, 46,
− Olesno � w ciągu drogi krajowej nr 11,
− Praszka � w ciągu drogi krajowej nr 45,
− Ujazd � w ciągu drogi krajowej nr 40,
− Wołczyn � w ciągu drogi krajowej nr 42,
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− Zawadzkie � w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901.

! Obwodnice miejscowości wiejskich

W celu usprawnienia ruchu drogowego wymagana jest budowa około 120 obwodnic
miejscowości wiejskich, w szczególności wzdłuż głównych dróg krajowych: nr 11,
nr 40, nr 45, nr 46, nr 94   oraz dróg wojewódzkich: nr 401 i nr 423.

10)  Modernizacja i budowa  przepraw mostowych na rzece Odrze

Istotnym warunkiem poprawy obsługi komunikacyjnej w województwie opolskim jest
budowa nowych mostów drogowych na rzece Odrze zlokalizowanych w ciągach
planowanych obejść największych miast województwa  tj.:

− zachodnie obejście miasta Brzeg w ciągu drogi krajowej nr 39,
− południowa obwodnica miasta Opola,
− wariantowy przebieg obwodnicy północnej miasta Opola, między drogą krajową

nr 45 i wojewódzką nr 423 na wysokości Groszowic,
− południowe obejście miasta Kędzierzyn-Koźle w ciągu drogi nr 40,  
− północne obejście miasta Kędzierzyn-Koźle na odcinku łączącym drogę krajową

nr 45 i wojewódzką nr 423.

Oprócz lokalizacji wyżej wymienionych przepraw mostowych konieczna jest budowa
mostów w Zdzieszowicach w ciągu drogi powiatowej nr 27-408 (łączącej drogę
wojewódzką nr 423 i krajową nr 45) i w gminie Cisek w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 422.

6.3.1.2.  Powiązania komunikacyjne z obszarami o dużej koncentracji przemysłu

! Aglomeracja opolska � centralna i południowo-wschodnia część województwa
opolskiego.

Największymi ośrodkami przemysłowymi aglomeracji opolskiej są miasta Opole
i Kędzierzyn-Koźle, a uzupełniającymi Zdzieszowice, Krapkowice, Ozimek, Strzelce
Opolskie, Zawadzkie. Przez obszar ten przebiegają główne arterie komunikacyjne
województwa opolskiego włączone do III Paneuropejskiego Korytarza
Transportowego. Są to:

− autostrada A4,
− droga krajowa nr 94,
− magistralna linia kolejowa nr 132,
− magistralna linia kolejowa nr 136,
− magistralna linia kolejowa nr 159,
− Odrzańska Droga Wodna.

Priorytetem w celu polepszenia połączeń komunikacyjnych między wymienionymi
ośrodkami przemysłowymi jest sprawne powiązanie i modernizacja powyższych
ciągów komunikacyjnych, w szczególności w obrębie projektowanych centrów
logistycznych, lokalizowanych w:
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� Opolu � na terenach przyległych do północnej obwodnicy miasta lub na terenie
zakładu �Metalchem",

� Kędzierzynie-Koźlu � na terenie portu żeglugi śródlądowej na rzece Odrze.

oraz dostosowanie istniejącego układu drogowego do wymogów stawianych przez
układ autostrady wraz z budową nowych przepraw mostowych w sąsiedztwie
ośrodków miejskich najbardziej obciążonych ruchem (Opole � południowa obwodnica
miasta, Kędzierzyn-Koźle � południowa obwodnica miasta). Wymagana jest, jak już
wspomniano, modernizacja dróg prowadzących do węzłów autostradowych:

− drogi krajowej nr 46 (Kłodzko � Szczekociny) � węzeł �Prądy�,
− drogi krajowej nr 45 (granica państwa � Złoczew) � węzeł �Dąbrówka�,
− drogi krajowej nr 88 (Strzelce Opolskie � Bytom) � węzeł �Nogowczyce�,
− drogi wojewódzkiej nr 409 (Dębina � Strzelce Opolskie) � węzeł �Gogolin�.

! miasto Brzeg

Miasto Brzeg jest jednym z większych ośrodków miejskich województwa opolskiego,
z dobrze rozwiniętym przemysłem rolno-spożywczym. W bliskim sąsiedztwie miasta
planuje się budowę portu rzecznego (okolica wsi Pawłów) i centrum logistycznego
(tereny po byłym lotnisku w Skarbimierzu). W związku z planowanym rozwojem
miasta, a co za tym idzie środkowo zachodniej części województwa konieczne jest
powiązanie ze sobą i modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych oraz budowa
nowej przeprawy mostowej na rzece Odrze w ciągu planowanej zachodniej obwodnicy
miasta. Szlaki komunikacyjne istotne dla rozwoju gospodarczego w/w terenu �
przewidziane do modernizacji :

− droga krajowa nr 39 � połączenie miasta z kierunkiem na Łódź i Poznań
(w kierunku północnym) oraz z węzłem autostradowym �Przylesie� poprzez
drogę wojewódzką nr 403 (w kierunku południowo-zachodnim),

− droga krajowa nr 94 � połączenie miasta z Opolem i Wrocławiem,
− droga wojewódzka nr 401� połączenie miasta z autostradą A4, poprzez węzeł

�Przylesie�,
− magistralna linia kolejowa nr 132 � połączenie miasta z Opolem

i Wrocławiem,
− Odrzańska Droga Wodna � szlak o dużym potencjale transportowym łączący

miasto z Wrocławiem  i ośrodkami miejskimi Górnego Śląska.

! miasto Nysa

Miasto Nysa jest jednym z większych ośrodków miejskich województwa opolskiego,
z dobrze rozwiniętym przemysłem maszynowym. Położone jest ono w strefie
przygranicznej w ciągu dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych województwa
opolskiego, których modernizacja poprawi powiązania komunikacyjne miasta (przede
wszystkim z Republiką Czeską i autostradą A4) i pośrednio przyczyni się do wzrostu
atrakcyjności pod względem inwestycyjnym:

− droga krajowa nr 41 � stanowi część �Trasy Sudeckiej� i prowadzi
bezpośrednio do przejścia granicznego pełnotowarowego Trzebina �
Bartultovice,
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− droga krajowa nr 46 � stanowi część �Trasy Sudeckiej� i prowadzi
bezpośrednio do węzła autostradowego �Prądy� oraz poprzez drogę
wojewódzką nr 401 do węzła autostradowego �Przylesie�.

Ważnym dla w/w terenu jest także modernizacja linii kolejowej nr 137, która jest
przeznaczona przede wszystkim dla transportu towarowego.

! miasto Kluczbork

W mieście Kluczbork najsilniej rozwinął się przemysł maszynowy. Jest ono położone
w ciągu ważnych szlaków komunikacyjnych województwa opolskiego, których
modernizacja i przebudowa przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miasta pod
względem przyszłych inwestycji. Są to:

− droga krajowa nr 11� połączenie miasta z kierunkiem na Poznań i Bytom,
− droga krajowa nr 45 � połączenie miasta z kierunkiem na Łódź oraz dojazd do

stolicy województwa i węzłów autostradowych �Prądy� i �Dąbrówka�.

Ważnym dla w/w terenu jest także modernizacja linii kolejowych nr: 143 i 272, które
są przeznaczona przede wszystkim dla transportu towarowego.

6.3.1.3. Powiązania międzyregionalne z pograniczem

Kluczową rolę w obsłudze ruchu transgranicznego pełni tzw. �Trasa Podsudecka�,
w której skład wchodzą drogi krajowe: nr 40 (Granica Państwa � Pyskowice), nr 41 (Nysa �
Granica Państwa), nr 46 (Kłodzko � Szczekociny). Tworzą one szkielet układu
komunikacyjnego rejonu pogranicza i prowadzą ruch do najważniejszych przejść granicznych
województwa:

− bezpośrednio: Trzebina � Bartultovice, Głuchołazy � Mikulovice,
− pośrednio: Pietrowice � Krnov (poprzez drogę krajową nr 38), Konradów � Zlate

Hory (poprzez drogę wojewódzką nr 411), Paczków � Bily Potok (poprzez drogę
wojewódzką nr 382).

Z �Trasą Podsudecką� łączą się, bądź przecinają wszystkie drogi zmierzające do granicy
państwa. W związku z czym priorytetowym zadaniem inwestycyjnym mającym na celu
usprawnienie powiązań z przejściami granicznymi jest modernizacja w/w dróg.

Z rejonu pogranicza do węzłów autostradowych, a co za tym idzie do pozostałego
obszaru województwa opolskiego i głównych ciągów komunikacyjnych prowadzą:

− droga krajowa nr 46 (Kłodzko � Szczekociny) - węzeł �Prądy�,
− droga krajowa nr 45 (Granica Państwa � Złoczew) - węzeł �Dąbrówka�,
− droga wojewódzka nr 401 (Brzeg � Pakosławice) - węzeł �Przylesie�,
− droga wojewódzka nr 409 (Dębina � Strzelce Opolskie) - węzeł �Gogolin�,
− droga wojewódzka nr 414 (Opole � Lubrza) - węzeł �Dąbrówka� poprzez drogę

powiatową nr 27-716 (Prószków � Ziemnice Małe).

W celu usprawnienia powiązań komunikacyjnych z pograniczem plan województwa
zakłada modernizację i przebudowę w/w dróg (zakres projektowanych zadań zawarty
w punkcie 6.3.1.1 pkt. 5 i 6).
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Powiązania komunikacyjne pełnotowarowego przejścia granicznego Trzebina �
Bartultovice:

Połączenia z najbliższymi węzłami autostradowymi:
� �Gogolin� - oddalonym o 45 km. Dojazd drogami nr: 41, 414, 409, 423 lub nr: 41, 40,

416, 409, 423,
� �Dąbrówka� - oddalonym o 47 km. Dojazd drogami nr: 41, 414, 409, 45 lub nr: 41,

40, 416, 45. Dla poprawy tego powiązania plan województwa proponuje budowę
nowej drogi łączącej Ligotę Prószkowską z węzłem lub alternatywnie modernizację
drogi powiatowej nr 27-716 (zakres projektowanych zadań zawarty w punkcie 6.3.1.1
pkt. 8) łączącej drogi nr 414 i nr 45.

Połączenia z pozostałymi węzłami autostradowymi:
�   węzeł �Przylesie� � drogami nr: 401, 46, 41,
�   węzeł �Prądy� � drogami nr: 46, 41,
�   węzeł �Olszowa� � drogami nr: 426, 40, 41.

! Połączenia z proponowanym węzłem autostradowym �Prószków�:
 �   droga nr 414 � najkrótsze połączenie przejścia granicznego z autostradą.

! Powiązania przejścia z głównymi ośrodkami społeczno-gospodarczymi województwa:
� Opole � drogami nr: 41, 414 (problemem jest brak obwodnic miejscowości: Prudnik,

Biała),
� Kędzierzyn-Koźle � drogami nr: 41, 40 (problemem jest brak obwodnic miejscowości:

Prudnik � Lubrza , Głogówek, Kędzierzyn-Koźle /obwodnica południowa/),
� Nysa � drogą nr 41 (problemem jest brak obwodnic miejscowości: Prudnik, Nysa).

Drogi krajowe i wojewódzkie dochodzące bezpośrednio do przejść granicznych
wymagające modernizacji i przebudowy (zakres projektowanych zadań zawarty w punkcie
6.3.1.1 pkt. 5 i 6):

� droga krajowa nr 38 (granica państwa � Kędzierzyn-Koźle),
� droga krajowa nr 40 (granica państwa � Pyskowice),
� droga krajowa nr 41 (Nysa � granica państwa),
� droga wojewódzka nr 382 (Stanowice � granica państwa),
� droga wojewódzka nr 411 (Nysa � Głuchołazy � Konradów),
� droga wojewódzka nr 416 (Krapkowice � Racibórz),
� droga wojewódzka nr 419 (Nowa Cerekiew � granica państwa),
� droga wojewódzka nr 420 (Kietrz � granica państwa).

Istotny wpływ na powiązania komunikacyjne pogranicza polsko-czeskiego ma
proponowana do modernizacji i przebudowy (zakres projektowanych zadań zawarty
w punkcie 6.3.1.1 pkt. 8) droga powiatowa nr 27-201 (Głubczyce � Wiechowice), zapewnia
ona dojazd do przejścia granicznego Wiechowice � Vavrovice. Podobnie ważne znaczenie ma
proponowany do budowy nowy odcinek drogi w gminie Kietrz, będący elementem trasy
relacji Opava � Racibórz. Dodatkowo spełnia on rolę obejścia miejscowości Ściborzyce Wlk.
w ciągach dróg powiatowych nr: 27-235 (Dzierżysław � Ściborzyce Wielkie � granica
państwa), 27-291 (Ściborzyce Wielkie � granica państwa) oraz łączy dwa przejścia graniczne
Ściborzyce � Hnevosice i Ściborzyce � Rohov (zakres projektowanych zadań zawarty
w punkcie 6.3.1.1 pkt. 7).
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6.3.1.4. Budowa i modernizacja przejść granicznych

Przejście graniczne pełnotowarowe Trzebina � Bartultovice

�   dojazd do węzłów autostradowych i portu na rzece Odrze w Kędzierzynie-Koźlu
 i  Opolu   odbywać się będzie:

− proponowany węzeł �Prószków� � drogą nr 414,
− węzeł �Przylesie� � drogami nr: 401, 46, 41,
− węzeł �Prądy� � drogami nr: 46, 41,
− węzeł ,, Dąbrówka�� � drogami nr: 45, 409, 414, 41, bądź nr: 45, 416, 40, 41,
− węzeł ,, Gogolin�� � drogami nr: 423, 409, 414, 41, bądź nr: 423, 409, 416, 40,41,
− węzeł �Olszowa� � drogami nr: 426, 40, 41.

�   przewidziane zmiany w bezpośrednim sąsiedztwie:

− modernizacja drogi krajowej nr 41 (Nysa � granica państwa)
do uzyskania parametrów klasy GP, budowa obwodnicy miasta Prudnik,

− wprowadzenie kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej.

Przejścia graniczne osobowo-towarowe o ograniczonym tonażu:

! Paczków � Bily Potok

� przejście graniczne dla ruchu osobowo-towarowego do 12 t. Planowane   rozszerzenie
ruchu samochodów o masie całkowitej do 20 t. rejestrowanych  w RP i RCz,

� dojazd do węzłów autostradowych odbywać się będzie drogą wojewódzką
nr 382 oraz drogą krajową nr 46 bądź wojewódzką nr 401 przewidzianą do
przekwalifikowania do rangi krajowej,

�   przewidziane zmiany w bezpośrednim sąsiedztwie:
− przekwalifikowanie drogi wojewódzkiej nr 382 (Stanowice � granica państwa) na

drogę klasy Z.

! Głuchołazy � Mikulovice

� przejście graniczne dla ruchu osobowo-towarowego do 3,5 t. Planowane rozszerzenie
ruchu samochodów o masie całkowitej do 12 t. rejestrowanych w RP i RCz,

� dojazd do węzłów autostradowych odbywać się będzie drogami: krajową nr 40
i dalej drogą nr 414 lub nr 416 oraz drogą wojewódzką nr 411 do drogi nr 46 i nr 401,

�    przewidziane zmiany w bezpośrednim sąsiedztwie :
− modernizacja do pełnych parametrów klasy GP drogi krajowej nr 40 (granica

państwa � Pyskowice), budowa obwodnicy miasta Głuchołazy.

! Konradów � Zlate Hory

� przejście graniczne osobowo-towarowe do 6 t. Projektowane zwiększenie tonażu
odprawianych samochodów do 12 t. Z zastrzeżeniem, że ruch ten możliwy byłby po
wybudowaniu obwodnicy miasta Zlate Hory,

� dojazd do węzłów autostradowych odbywać się będzie drogą wojewódzką
nr 411 i dalej drogą nr 40, nr 414 lub nr 416 oraz drogą nr 411 do drogi nr 46 i nr 401,

� przewidziane zmiany w bezpośrednim sąsiedztwie :
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− modernizacja drogi wojewódzkiej nr 411 (Nysa � Głuchołazy � granica    państwa)
do uzyskania pełnych parametrów klasy G, budowa obwodnicy miasta
Głuchołazy.

" Pietrowice � Krnov

� przejście graniczne osobowo-towarowe do 3,5 t. Projektowane jest rozszerzenie ruchu
towarowego do 12 t.,

� dojazd do węzłów autostradowych odbywać się będzie drogą krajową nr 38
i dalej drogą nr 45 i nr 40 oraz nr 38 i dalej drogą nr 416,

� przewidziane zmiany w bezpośrednim sąsiedztwie:
− modernizacja drogi krajowej nr 38 (Kędzierzyn-Koźle � Pietrowice � granica

państwa) do uzyskania pełnych parametrów drogi klasy G, budowa obwodnicy
miasta Głubczyce i wsi Grobniki.

Pozostałe przejścia graniczne:

■ Rozszerzenie istniejących przejść granicznych małego ruchu dla ruchu osobowo-
towarowego do 3,5 t:

" Pilszcz � Opava

− przejście dla ruchu pieszego, rowerowego oraz transportu rolniczego. Projektowane
podniesienie rangi przejścia do obsługi ruchu osobowo-towarowego do 3,5 t,

− modernizacja drogi wojewódzkiej nr 420 (Kietrz � granica państwa) na drogę
o pełnych parametrach  klasy Z. Po stronie czeskiej w pobliżu granicy przebiega
droga odpowiadająca parametrom  klasy Z, konieczna jest budowa odcinka długości
około 5 km do granicy z Polską.

" Branice � Uvalno

− przejście dla ruchu pieszego, rowerowego oraz transportu rolniczego. Projektowane
podniesienie rangi przejścia do obsługi ruchu osobowo-towarowego do 3,5 t,

− modernizacja drogi wojewódzkiej nr 419 (Nowa Cerekwia � Branice) na drogę
o pełnych parametrach  klasy Z.

" Kałków � Vidnawa

− przejście dla ruchu pieszego, rowerowego oraz transportu rolniczego. Projektowane
podniesienie rangi przejścia do obsługi ruchu osobowo-towarowego do 3,5 t,

− modernizacja drogi powiatowej nr 27-635.

" Wiechowice � Vavrovice

− przejście dla ruchu pieszego, rowerowego oraz transportu rolniczego. Projektowane
podniesienie rangi przejścia do obsługi ruchu osobowo-towarowego do 3,5 t,

− modernizacja drogi powiatowej nr 27-201 (Głubczyce � Wiechowice) na drogę klasy
G, oraz zmiana kategorii drogi na wojewódzką.
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" Ściborzyce � Hnevosice

− przejście dla ruchu pieszego, rowerowego oraz transportu rolniczego. Projektowane
podniesienie rangi przejścia do obsługi ruchu osobowo-towarowego do 3,5 t,

− modernizacja drogi powiatowej nr 27-235.

" Ściborzyce � Rohov

− przejście dla ruchu pieszego, rowerowego oraz transportu rolniczego. Projektowane
podniesienie rangi przejścia do obsługi ruchu osobowo-towarowego do 3,5 t,

− modernizacja drogi powiatowej nr 27-291.

" Sławniowice � Velke Kunetice

− przejście dla ruchu pieszego, rowerowego oraz transportu rolniczego. Projektowane
podniesienie rangi przejścia do obsługi ruchu osobowo-towarowego do 3,5 t,

− przejście w ciągu drogi powiatowej nr 27-624.

" Pomorzowiczki � Osoblaha

− przejście dla ruchu pieszego, rowerowego oraz transportu rolniczego. Projektowane
podniesienie rangi przejścia do obsługi ruchu osobowo-towarowego do 3,5 t,

− przejście w ciągu drogi powiatowej nr 27-214.

■ Układ drogowy stwarza szansę uruchomienia nowych przejść dla ruchu granicznego
osobowo-towarowego do 3,5 t :

− Bliszczyce � Krnov w ciągu drogi powiatowej nr 27-282,
− Racławice Śląskie � Osoblaha przy drodze wojewódzkiej nr 416.

■ Projektowane przejścia małego ruchu granicznego:

− Krzyżkowice � Hlinka,
− Kamienica � Bila Voda,
− Gościce � Horni Hostice,
− Trzeboszowice � Javornik,
− Pokrzywna � Jindrzichov,
− Sławoszów � Bohusov,
− Boboluszki � Skrochowice,
− Dzierżkowice � Drżkovice.

■ Utrzymanie stanu istniejącego � przejścia graniczne małego ruchu:

− Dziewiętlice � Bernatice,
− Kietrz � Trebom.
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6.3.2. KOMUNIKACJA KOLEJOWA

Sieć kolejową w województwie opolskim tworzyć będą linie kolejowe międzynarodowe
objęte umową �AGC� i �AGTC��, � linie krajowe i linie regionalne.

Poprawa funkcjonowania transportu kolejowego wymaga działań modernizacyjnych we
wszystkich trzech grupach. Nie jest wymagana i nie przewiduje się budowy nowych linii
kolejowych.

Ważne znaczenie przypisuje się stworzeniu sieci kolei regionalnej, która winna zapewnić
usprawnienie powiązań wewnętrznych szczególnie miast powiatowych z siedzibą
województwa i między sobą oraz powiązań zewnętrznych.

6.3.2.1. Modernizacja linii kolejowych znaczenia międzynarodowego, wchodzących
w skład III paneuropejskiego korytarza transportowego i objętych  umowami �AGC�
i  �AGTC��:

■  magistralna linia kolejowa nr 132 relacji Bytom � Wrocław na odcinku Opole
Groszowice � Lipki � Wrocław, będąca fragmentem międzynarodowych linii
kolejowych E 30 i E 59,

■  magistralna linia kolejowa nr 136 relacji Opole Groszowice � Kędzierzyn-Koźle,
będąca fragmentem międzynarodowych linii kolejowych E 30 i C-E 59,

■   magistralna linia kolejowa nr 137 relacji Katowice � Legnica na odcinku Kędzierzyn-
Koźle � Sławięcice � Katowice, będąca fragmentem międzynarodowej linii kolejowej
E 30,

■  magistralna linia kolejowa nr 151 relacji Kędzierzyn-Koźle � Chałupki na odcinku
Kędzierzyn-Koźle � Dziergowice, będąca fragmentem międzynarodowych linii
kolejowych C-E 59.

Na powyższych liniach planuje się modernizację do parametrów technicznych
pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu co najmniej 160 km/h dla pociągów
pasażerskich i co najmniej 120 km/h dla towarowych.

Planuje się też modernizację stacji kolejowej Opole Groszowice z uwagi na przebiegające
przez nią międzynarodowe linie kolejowe C-E 30 i C-E 59.

6.3.2.2.  Modernizacja linii kolejowych znaczenia krajowego

1) Linie kolejowe znaczenia krajowego objęte umową �AGTC�:

■ magistralna linia kolejowa nr 132 relacji Bytom � Wrocław na odcinku Opole
Groszowice � Strzelce Opolskie � Błotnica Strzelecka � Bytom, będąca fragmentem
międzynarodowej linii kolejowej C 30,

■ pierwszorzędna linia kolejowa nr 277 relacji Opole � Jelcz � Wrocław będąca,
fragmentem międzynarodowych linii kolejowych C 30 i C 59.

Planuje się modernizację powyższych linii do parametrów technicznych
pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu co najmniej 120 km/h dla pociągów
pasażerskich i co najmniej 100 km/h dla towarowych. W przypadku linii nr 277 pożądaną
prędkość dla pociągów pasażerskich określa się na 100-120 km/h.
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2) Pozostałe linie znaczenia krajowego:

■  pierwszorzędna linia kolejowa nr 61 relacji Kielce � Fosowskie,
■ pierwszorzędna linia kolejowa nr 137 relacji Katowice � Legnica na odcinku

Kędzierzyn-Koźle � Nysa � Kamieniec Ząbkowicki,
■  pierwszorzędna linia kolejowa nr 143 relacji Kalety � Wrocław,
■ pierwszorzędna linia kolejowa nr 144 relacji Tarnowskie Góry � Opole Główne na

odcinku Opole � Fosowskie,
■  pierwszorzędna linia kolejowa nr 272 relacji Kluczbork � Kostów.

Planuje się modernizację powyższych linii do parametrów technicznych
pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu 100-120 km/h dla pociągów
pasażerskich i 80-100 km/h dla towarowych. W przypadku linii nr 61 i nr 144 nie jest
pożądana budowa drugiego toru, a prędkość dla pociągów pasażerskich określa się na 120
km/h. Ponadto nie zakłada się elektryfikacji linii nr 137.

Modernizację do parametrów technicznych pozwalających na osiągnięcie prędkości
przejazdu do 100 km/h dla pociągów pasażerskich i do 80 km/h dla towarowych planuje
się na liniach:

■  pierwszorzędna linia kolejowa nr 144 relacji Tarnowskie Góry � Opole Gł. na
odcinku Tworóg � Fosowskie,

■  pierwszorzędna linia kolejowa nr 175 relacji Strzelce Opolskie � Fosowskie �
Kluczbork,

■   drugorzędna linia kolejowa nr 287 relacji Opole Zachodnie � Nysa.

Do grupy linii znaczenia krajowego zalicza się również linie mające lokalne
powiązania międzynarodowe. Są to linie:

■ linia znaczenia miejscowego nr 297 relacji Nowy Świętów � Głuchołazy,
■ linia znaczenia miejscowego nr 333 relacji Głuchołazy � Pokrzywna � granica

państwa,
■ linia znaczenia miejscowego nr 343 relacji Głuchołazy � granica państwa �

Mikulovice.

Dla tych linii kolejowych docelowe parametry eksploatacyjne określa się na �
prędkość handlową (średnia na danym odcinku z uwzględnieniem czasu postoju)
pociągów pasażerskich co najmniej 40 km/h, bez określenia prędkości maksymalnej dla
pociągów towarowych.

Ponadto planuje się modernizację istniejącego kolejowego przejścia granicznego
w Głuchołazach na linii kolejowej nr 343 relacji Głuchołazy � granica państwa dla ruchu
towarowego oraz otwarcie nowego kolejowego przejścia granicznego w mieście
Głuchołazy dla ruchu osobowo-towarowego.

6.3.2.3. Modernizacja linii kolejowych o znaczeniu regionalnym

■ pierwszorzędna linia kolejowa nr 175 relacji Kłodnica � Strzelce Opolskie,
■ drugorzędna linia kolejowa nr 177 relacji Racibórz � Baborów � Głubczyce,
■ linia znaczenia miejscowego nr 195 relacji Kędzierzyn-Koźle Zachodnie �

Baborów (ruch pociągów częściowo zawieszony),
■ drugorzędna linia kolejowa nr 288 relacji Nysa � Brzeg (ruch pociągów częściowo

zawieszony),
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■ drugorzędna linia kolejowa nr 293 relacji Jełowa � Kluczbork (zawieszony ruch
pociągów),

■ drugorzędna linia kolejowa nr 294 relacji Głubczyce � Racławice Śląskie
(zawieszony ruch pociągów),

■ linia znaczenia miejscowego nr 301 relacji Opole � Namysłów (zawieszony ruch
pociągów),

■ linia znaczenia miejscowego nr 306 relacji Prudnik � Gogolin. Aktualnie: Prudnik
� Krapkowice (ograniczony ruch pociągów); Krapkowice � Gogolin (brak
przejezdności z przyczyn technicznych).

Docelowe parametry eksploatacyjne na tych liniach określa się na � prędkość
handlową (średnia na danym odcinku z uwzględnieniem czasu postoju) pociągów
pasażerskich co najmniej 40-50 km/h, bez określenia prędkości maksymalnej dla
pociągów towarowych.

6.3.2.4. Obwodnica kolejowa miasta Opola

W ramach prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa
potwierdzono słuszność budowy obwodnicy kolejowej miasta Opola. Przebieg obwodnicy
wymaga opracowania odrębnego szczegółowego studium i uzgodnienia z gminami.

6.3.3. KOMUNIKACJA LOTNICZA

Zgodnie ze strategią rozwoju województwa plan województwa przewiduje adaptację
dawnych lotnisk wojskowych na potrzeby regionu

■ Lotnisko w Kamieniu Śląskim � potencjalne lotnisko pasażerskie o znaczeniu
regionalnym

       Dostępność komunikacyjna lotniska:

− droga krajowa o międzyregionalnym znaczeniu nr 94 w odległości ok. 8 km; dojazd
przez Otmice drogami powiatowymi nr: 27-809, 27-817,

− węzeł autostradowy �Gogolin� w odległości ok. 9 km; dojazd przez Kamionek,
− magistrala kolejowa Opole � Strzelce Opolskie � Gliwice (poprzez bocznicę

kolejową stacji Kamień Śląski ).

 Przewiduje się utrzymanie funkcji lotniczej na lotnisku �Kamień Śląski�. Istniejąca
infrastruktura i parametry pasa startowego pozwalają na przyjmowanie większych jednostek
powietrznych. Konieczna jest modernizacja pasa startowego i dróg kołowania. Lotnisko
stanowi własność Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie.

■ Lotnisko w Polskiej Nowej Wsi

      Dostępność komunikacyjna lotniska:

− droga krajowa o międzyregionalnym znaczeniu nr 94 w odległości ok. 8,4 km;
dojazd poprzez Wawelno i Dąbrowę,
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− węzeł autostradowy �Prądy� w odległości ok. 8 km; dojazd przez Wawelno
i Prądy drogą powiatową nr 72-718,

− dojazd do Opola poprzez Komprachcice, Osiny i Żerkowice drogą powiatową nr 27-
718 , odległość ok. 12 km.

Na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi oprócz prowadzonej działalności sportowej, lotnictwa
ratunkowego i agrolotniczego istnieje możliwość przyjmowania małych samolotów
pasażerskich typu �Awionetki�.

Planuje się utrzymanie funkcji lotniczej na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi wraz
z modernizacją obiektów i niezbędnych urządzeń dla obsługi ruchu lotniczego.

■ Lotnisko w Skarbimierzu koło Brzegu �  potencjalne lotnisko gospodarcze o znaczeniu
regionalnym

      Dostępność komunikacyjna lotniska:

− droga krajowa o międzyregionalnym znaczeniu nr 4 w odległości ok. 2 km,
− węzeł autostradowy �Przylesie� w odległości ok. 10 km � dojazd poprzez drogę

krajową nr 39 i wojewódzką nr 403,
− bezpośrednia dostępność z drogi dojazdowej do węzła �Przylesie� nr 401 relacji

Brzeg � Grodków � Pakosławice,
− magistrala kolejowa Wrocław � Opole (poprzez bocznicę kolejową do stacji Brzeg).

 Przewiduje się utrzymanie funkcji lotniczej na lotnisku �Skarbimierz� wraz
z utworzeniem w jego granicach centrum logistycznego o charakterze lokalnym. Istniejąca
infrastruktura i parametry pasa startowego pozwalają na przyjmowanie większych jednostek
powietrznych. Konieczna jest modernizacja pasa startowego i dróg kołowania.

6.3.4. KOMUNIKACJA WODNA

Główny element komunikacji wodnej stanowi rzeka Odra przewidziana do zasadniczej
aktywizacji, jako międzynarodowa trasa żeglugi śródlądowej.

       W ramach zadań zapewniających reaktywowanie i rozwój funkcji transportowej rzeki
plan województwa uwzględnia trzy grupy przedsięwzięć:

− rozbudowę urządzeń hydrotechnicznych rzeki,
− rozbudowę portów rzecznych i nabrzeży,
− budowę kanału Odra � Dunaj.

Zamierzenia hydrotechniczne zapewnić mają Odrze III klasę, a w dalszej przyszłości IV
klasę żeglugową. Uzyskanie zamierzonej funkcji Odry w pełnym zakresie warunkowane jest
realizacją odpowiednich działań poza obszarem województwa obejmującym Średnią i Dolną
Odrę.

■ Porty przeznaczone do modernizacji:

■  Koźle
■  Opole
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Modernizacja portów powinna opierać się na wymianie i naprawie przestarzałych
i zaniedbanych urządzeń potrzebnych do sprawnej i dostosowanej do obsługi nowych
planowanych form przewozów towarów (transport multimodalny, RO-RO).
Dla poprawy funkcjonowania Odrzańskiej Drogi Wodnej i dostosowania do planowanych
wielkości przewozów konieczna będzie instalacja nowych urządzeń i stworzenie zaplecza
pozwalającego na utworzenie centrów logistycznych w ruchu towarów (tego typu centra
planuje się na bazie portu Koźle i Opole). W celu sprawnego funkcjonowania centrów
logistycznych planuje się powiązanie ze sobą na terenie w/w portów transportu
samochodowego, kolejowego i wodnego.

■ Potencjalny port lub przeładownia:

■ Brzeg /gmina Skarbimierz � okolice wsi Pawłów/ � potencjalna lokalizacja nowego
obiektu obsługi transportowej na rzece Odrze jest atrakcyjna pod względem powiązań
komunikacyjnych z głównym szlakiem transportowym województwa relacji wschód-
zachód (III Paneuropejski Korytarz Transportowy). Teren przewidziany pod budowę
portu znajduje się w bliskim sąsiedztwie obwodnicy miasta Brzeg w ciągu drogi
krajowej nr 94 (Krzywa � Balice) i magistralnej linii kolejowej nr 132 relacji Wrocław
� Bytom. Realizacja portu pozwoli na powiązanie ze sobą wszystkich rodzajów
transportu  w zachodniej części województwa opolskiego i przyczyni się do ożywienia
gospodarczego tego obszaru.

■ Dobrzeń Mały /gmina Dobrzeń/ - potencjalna budowa nowego obiektu obsługi
transportowej na rzece Odrze jest ściśle powiązana z istniejącą w sąsiedztwie
Elektrownią �Opole�, do której drogą wodną miałby być dostarczany węgiel
z Górnego Śląska.

■ Przystanie przeładunkowe (przyzakładowe):

■ Przystań przyzakładowa Metalchemu � planuje się usprawnienie w przeładunku
elementów wielkogabarytowych (instalacja nowych urządzeń, rozbudowa bazy
magazynowo-składowej).

■ Kędzierzyn-Azoty � stanowi przeładownię zakładową dla wywozu nawozów
azotowych.

■ Załadownia cementu w Choruli � planuje się modernizację przystani (instalacja
urządzeń i budowa odpowiedniej infrastruktury) w celu aktywizacji transportu
cementu drogą wodną.

■ Nabrzeża przeładunkowe:

Dla poprawy powiązań Odrzańskiej Drogi Wodnej z układem komunikacji drogowej
wzdłuż jej biegu planuje się modernizację nabrzeży przeładunkowych tak, aby
przystosować je do przeładunku w systemie RO-RO (szybki załadunek i rozładunek
bez konieczności wykorzystania skomplikowanych urządzeń portowych). Inwestycje
te pozwolą na sprawniejszy transport towarów. Na terenie województwa opolskiego
zlokalizowanych jest 12 nabrzeży przeładunkowych w następujących
miejscowościach: Januszkowice, Krępa, Krapkowice, Rogów Opolski, Kąty, Opole,
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Wróblin, Dobrzeń, Zawada, Zwanowice, Brzeg i Lipki, których stan techniczny
w większości jest zły.

■ Pozostałe

■ Stocznia przy porcie w Koźlu /gmina Kędzierzyn-Koźle/ � modernizacja zakładu.

■ Warsztaty naprawcze: Januszkowice, Dobrzeń � modernizacja zakładów.

■ Kanał Odra - Dunaj

Rzeka Odra w opracowaniach planistycznych zainicjowanych przez Europejską
Komisję Gospodarczą ONZ stanowić ma łącznie z planowanym kanałem Odra �
Dunaj transkontynentalne połączenie żeglugowe pomiędzy Bałtykiem i Basenem
Dunaju nie mające zamierzonego wariantu na terenie Polski.
Przebieg kanału w obszarze województwa opolskiego od granicy z województwem
śląskim do Koźla rozpatrywany jest w trzech wariantach:
� wariant rzeczny,
� wariant kanałowy,
� wariant mieszany � rzeczno � kanałowy.

Wybór wariantu zostanie dokonany w dalszej fazie prac studialnych, które aktualnie
dla odcinka Koźle � Ostrawa prowadzi Hydroprojekt Wrocław.
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6.4.    KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OGÓLNE
WARUNKI DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ W SFERZE
PRODUKCYJNEJ

6.4.1.  Ogólne założenia rozwoju

Sfera produkcyjna odgrywać będzie decydującą rolę w rozwoju regionu opolskiego.
Dążenie do stworzenia silnej, nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki uznano za
priorytetowe działania służące zaspokojeniu potrzeb i aspiracji społeczności regionu, a także
przyczyniające się do rozwoju wszystkich pozostałych dziedzin życia społeczno-
gospodarczego.

Rozwój sfery gospodarczej w aspekcie przestrzennym sprowadza się do określenia
rozmieszczenia obszarów potencjalnej koncentracji terenów aktywności gospodarczej.
Zmiany struktury przestrzennej wyznaczają z jednej strony cele rozwoju, a z drugiej strony
możliwości i ograniczenia wynikające ze stanu istniejącego.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako narzędzie realizacji polityki
przestrzennej określonej w strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015,
przyjmuje następujące podstawowe cele w sferze rozwoju gospodarczego:

Cel główny:

■ zwiększenie konkurencyjności województwa - budowa nowoczesnej gospodarki,
potrafiącej sprostać współczesnym i przyszłym wymaganiom konkurencyjności,
wykorzystującej lokalną bazę surowcową oraz nowoczesne technologie.

Cele cząstkowe:

� aktywizacja gospodarcza regionu w oparciu o tereny wysokiej atrakcyjności
lokalizacyjnej III-go paneuropejskiego korytarza transportowego,

� rozbudowa istniejącego potencjału gospodarczego, w tym: restrukturyzacja przemysłu
z zastosowaniem nowoczesnych technologii, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

� restrukturyzacja i rozbudowa sektora przetwórstwa rolno � spożywczego oraz
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

6.4.2. Zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego w sferze produkcyjnej

1) wykorzystanie szans i możliwości tkwiących w zagospodarowaniu przestrzennym
województwa, w tym:

� położenia w paśmie przyspieszonego rozwoju kształtującego się w oparciu
o infrastrukturę komunikacyjną o znaczeniu europejskim (autostrada A-4 oraz magistralne
linie kolejowe C-E 30 i C-E 59),

� położenia na trasie żeglugi śródlądowej rzeki Odry o znacznym potencjale rozwojowym
na skalę międzynarodową,

� potencjału instytucjonalnego (innowacyjno � naukowego i otoczenia biznesu) skupionego
w głównych ośrodkach miejskich województwa,
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� rozwiniętej infrastruktury technicznej, energetycznej i transportowej zwłaszcza na terenie
ośrodków miejskich i gmin położonych we wschodniej części obszaru (gminy leżące
w obrębie aglomeracji opolskiej),

� zasobów rzeczowych tj. nieruchomości z możliwością adaptacji do funkcji produkcyjnych
lub intensyfikacji zagospodarowania,

� rezerw terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania na cele aktywności
gospodarczej,

� zasobów surowcowych, w tym złóż wapieni i margli o znaczeniu krajowym, szerokiej
gamy kruszyw naturalnych, bazy surowcowej dla przemysłu drzewnego, dostępu do
zasobów wód podziemnych wysokiej jakości (zbiornik wód trzeciorzędowych Grotowice-
Zawadzkie),

� wysokiej kultury rolnictwa.

2) równoważenie rozwoju:

� wspieranie lokalizacji inwestycji sektora produkcyjnego w strefach położonych poza
pasmem przyspieszonego rozwoju,

� rozwój małych i średnich przedsiębiorstw dzięki tworzeniu warunków do pełnego
korzystania z instrumentów wpływających na ich wzrost, zwiększenie innowacyjności
tych przedsiębiorstw oraz wspieranie obszarów aktywnych gospodarczo, a także
przygotowywanie terenów pod działalność inwestycyjną.

3) przełamywanie barier i ograniczeń:

� restrukturyzacja technologiczna przemysłu, zwłaszcza dużych zakładów przemysłu
chemicznego i koksowniczego skupionych w rejonie Kędzierzyna � Koźla (Zakłady
Chemiczne Azoty S.A. oraz Blachownia S.A.) i Zdzieszowic (Zakłady Koksownicze
S.A.) oraz w pozostałych ośrodkach przemysłowych, pozwalająca na unowocześnienie
i obniżenie kosztów produkcji, poszerzenie asortymentów produkcji, uzyskanie zdolności
do konkurowania na rynku krajowym i zagranicznym,

� rozwój nowoczesnej bazy przechowalnictwa i przetwórstwa oraz rynku giełdowo �
hurtowego w związku z wysoką towarowością produkcji rolnej województwa opolskiego
oraz ograniczonymi możliwościami zbytu produktów w postaci surowcowej, zwłaszcza
w rejonach intensywnej gospodarki rolnej, a także:
− przeprowadzenie przekształceń agrarnych,
− rozwój działalności pozarolniczej,
− rozwój lokalnych ośrodków wiejskich,
− wdrożenie programu odnowy wsi � przygotowanie społeczności wiejskiej do zmian

koniecznych na wsi i w rolnictwie,
− rozwój infrastruktury technicznej wsi.

4) poprawa ładu przestrzennego

� racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów surowcowych, zwłaszcza w przemyśle
materiałów budowlanych, drzewnym, spożywczym i przetwórstwa rolniczego.

6.4.3. Obszary wielofunkcyjnego rozwoju

Obejmują tereny spodziewanej i pożądanej presji inwestycyjnej, prowadzącej do
przyspieszonego tempa zmian  w ich  użytkowaniu i zagospodarowaniu.  Tereny  te  posiadają
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największe walory dla intensyfikacji użytkowania w zakresie funkcji gospodarczych oraz dla
lokalizacji nowych inwestycji sektora produkcyjno-usługowego. Walory użytkowe terenów
w obszarach wielofunkcyjnego rozwoju wynikają m.in. z bardzo dobrej dostępności
komunikacyjnej, koncentracji potencjału gospodarczego i społecznego, tradycji
produkcyjnych, a także położenia w sąsiedztwie terenów aktywnych gospodarczo �
możliwych do pełnego uzbrojenia.

W grupie obszarów wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczego występują:

1) miasto Opole � centralny biegun wzrostu i rozwoju województwa - wraz ze strefą
najbliższego oddziaływania, jako ośrodek o wielofunkcyjnym charakterze, gdzie należy
dążyć do wykorzystania i rozwoju: tradycji produkcyjnych, zaplecza intelektualnego
i  okołobiznesowego, oraz infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

� rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
� restrukturyzacja technologiczna przemysłu, zwłaszcza elektromaszynowego,

cementowego, produkcji środków transportu,
� realizacja aglomeracyjnego centrum logistycznego na bazie terenów

poprzemysłowych opolskiego Metalchemu bądź w rejonie północnej obwodnicy
Opola,

� realizacja parku technologicznego na bazie terenów poprzemysłowych opolskiego
Metalchemu,

� rozwój obsługi transportowej, w tym:
− modernizacja portu w Opolu oraz realizacja przeładowni dla potrzeb Elektrowni

Opole w rejonie Dobrzenia Małego,
− wykorzystanie terenów byłego lotniska wojskowego w Kamieniu Śląskim dla

celów komunikacji lotniczej,
− aktywizacja gospodarcza pasma wielofunkcyjnego rozwoju opartego na węźle

autostradowym �Prądy� i drodze dojazdowej nr 46 i 94.

Tereny predysponowane do lokalizowania funkcji aktywności gospodarczej to przede
wszystkim:

■ tereny we wschodniej dzielnicy przemysłowo � składowej Opola (rejon ulic
Wschodniej, Głogowskiej, Sandomierskiej, Światowida, Batorego o pow. ok. 42 ha ),

■ tereny w północnej części miasta (Zakrzów o pow. ok. 60 ha ),
■ tereny w zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej (rejon ulicy Wspólnej o pow.

ok.38 ha ),
■ tereny w północno � zachodniej części miasta (w rejonie północnej obwodnicy o pow.

ok. 36 i 57 ha),
■ tereny w północno � wschodniej części miasta, położone wzdłuż północnej obwodnicy

miasta (Opole Gosławice) - preferowane do rozwoju funkcji usługowych,
■ tereny w Opolu � Grotowicach (intensyfikacja zagospodarowania terenów Zakładów

Metalchem),
■ tereny usługowo-wytwórcze w rejonie skrzyżowania dróg krajowych nr 94 i nr 46

(Karczów o pow. około 24 ha),
■ tereny w miejscowości Prądy pod rozwój handlu, gastronomii, rzemiosła, przemysłu,

obiektów obsługi komunikacyjnej (o powierzchni ok. 48 ha),
■  tereny wzdłuż drogi nr 46 w miejscowości Wrzoski i Mechnice z przeznaczeniem pod
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rozwój handlu, gastronomii, rzemiosła, obiektów obsługi komunikacyjnej
(o powierzchni ok. 77 ha ),

■ tereny w miejscowości Prądy i Siedliska przewidziane do rozwoju działalności
gospodarczej, w tym rozwoju wytwórczości, handlu hurtowego oraz składów, a także
urządzeń obsługi komunikacji oraz ruchu turystycznego (o powierzchni ok. 150 ha ),

■ tereny w miejscowościach: Czarnowąsy, Krzanowice, Brzezie, Kępa, Luboszyce,
Zawada, Kotorz Mały z przeznaczeniem dla lokalizacji funkcji produkcyjno �
składowych i usługowych.

2) miasto Kędzierzyn � Koźle, ponadlokalny ośrodek rozwoju gospodarczego,
obejmujący także gminy sąsiednie: Zdzieszowice, Bierawę, Cisek i Reńską Wieś;
ośrodek wzrostu i równoważenia rozwoju � wykorzystujący węzłowe położenie w
układzie głównych szlaków transportowych, a także potencjał rzeczowy
i instytucjonalny przemysłu.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

− restrukturyzacja technologiczna przemysłu chemicznego i koksowniczego,
− wprowadzenie nowoczesnych i zaawansowanych przemysłów przetwórczych,

wykorzystujących potencjał rzeczowy i instytucjonalny tych przemysłów,
stwarzający warunki na wykorzystanie surowców, półproduktów i odpadów
istniejącego i przewidywanego przemysłu ciężkiej syntezy chemicznej,

− rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
− utworzenie lokalnego centrum gospodarczego,
− realizacja centrum logistycznego,
− budowa kanału Koźle � Ostrawa.

Tereny predysponowane do lokalizowania funkcji aktywności gospodarczej to przede
wszystkim:

■ tereny proponowanej niegdyś lokalizacji Kompleksu Rafineryjno - Petrochemicznego
�Południe� - w bezpośrednim sąsiedztwie Z.Ch. Blachownia po południowej stronie
magistrali kolejowej Kędzierzyn-Koźle � Gliwice (o pow. ok. 120 ha),

■ tereny Z.Ch. Blachownia (intensyfikacja zagospodarowania o pow. ok. 30 ha),
■ tereny dawnej Fabryki Domów (o pow. ok. 13 ha),
■ tereny niezabudowane w kompleksie produkcyjnym Z.A. Kędzierzyn wzdłuż linii

kolejowej Kędzierzyn-Koźle - Racibórz (o pow. ok. 60 ha),
■ tereny w rejonie portu w Koźlu,
■ tereny w dzielnicy Sławięcice (o pow. ok. 16 ha),
■ tereny po byłym poligonie wojskowym w Pokrzywnicy,
■ tereny w miejscowości Reńska Wieś i Większyce.

3) miasto Nysa, ponadlokalny ośrodek rozwoju gospodarczego; ośrodek wzrostu
i równoważenia rozwoju w południowo-zachodniej części województwa

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

− aktywizacja gospodarcza poprzez intensyfikację zagospodarowania terenów
przemysłowych oraz terenów powojskowych, w tym zagospodarowanie specjalnej
strefy ekonomicznej,

− restrukturyzacja technologiczna przemysłu środków transportu, spożywczego
i lekkiego,
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− rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
− rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej (turystyki pobytowej i krajoznawczej)
− utworzenie lokalnego centrum logistycznego,
− utworzenie lokalnego centrum gospodarczego.

Tereny predysponowane do lokalizowania funkcji aktywności gospodarczej to przede
wszystkim:

■ tereny poprzemysłowe ZUP I i ZUP II (Zakłady Urządzeń Przemysłowych)
■ tereny po byłej jednostce wojskowej w Nysie,
■ tereny przemysłowo-składowe w rejonie ulicy Baligrodzkiej,
■ tereny przemysłowo-składowe w rejonie ulicy Jagiellońskiej i przy wschodniej

obwodnicy miasta,
■ tereny w południowo-wschodniej i wschodniej dzielnicy miasta.

4) miasto Brzeg i Osiedle Skarbimierz, ponadlokalny ośrodek rozwoju gospodarczego
i równoważenia rozwoju w zachodniej części województwa.

 Kierunki zagospodarowania przestrzennego :

− aktywizacja gospodarcza poprzez zagospodarowanie terenów po byłym lotnisku
wojskowym na Osiedlu Skarbimierz na cele produkcyjno � składowe, handlu
hurtowego, obsługi transportu drogowego, komunikacji lotniczej i usług,

− rozwój transportu wodnego poprzez budowę portu rzecznego lub przeładowni na
Odrze,

− restrukturyzacja technologiczna przemysłu, zwłaszcza elektromaszynowego i rolno
� spożywczego,

− rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
− utworzenie centrum logistycznego na terenie po byłym lotnisku,
− utworzenie lokalnego centrum gospodarczego.

Tereny predysponowane do lokalizowania funkcji aktywności gospodarczej to przede
wszystkim:

■ tereny byłego lotniska Skarbimierz (o pow. ok. 280 ha),
■ dzielnica przemysłowo-składowa we wschodniej części miasta (ok. 40 ha na gruntach

wsi Pawłów),
■ tereny poprzemysłowe Meprozetu, Agrometu i Beselu.

5) miasto Kluczbork, ponadlokalny ośrodek rozwoju gospodarczego i równoważenia
rozwoju  w północnej części województwa

     Kierunki zagospodarowania  przestrzennego:

− aktywizacja gospodarcza poprzez zagospodarowanie terenów Kluczborskiej Strefy
Rozwoju,

− rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
− restrukturyzacja technologiczna przemysłu,
− utworzenie lokalnego centrum logistycznego,
− utworzenie lokalnego centrum gospodarczego.
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Tereny predysponowane do lokalizowania funkcji aktywności gospodarczej to przede
wszystkim:

■ grunty we wsi Ligota Dolna (o pow. ok. 80 ha) � Kluczborska Strefa Rozwoju,
■ tereny w południowej części miasta (Nowy Dwór o powierzchni ok. 10 ha).

6) miasto Prudnik, ponadlokalny ośrodek rozwoju gospodarczego, oparty
o wielofunkcyjną strukturę gospodarczą miasta i gminy oraz położenie w obszarze
pogranicza polsko-czeskiego

     Kierunki zagospodarowania  przestrzennego:

− aktywizacja gospodarcza poprzez zagospodarowanie terenów przemysłowych
i obsługi ruchu tranzytowego w kierunku pełnotowarowego przejścia drogowego,

− rozwój obsługi turystycznej,
− rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
− restrukturyzacja technologiczna przemysłu włókienniczego, obuwniczego, rolno-

spożywczego,
− utworzenie lokalnego centrum gospodarczego.

Tereny predysponowane do lokalizowania funkcji aktywności gospodarczej to przede
wszystkim:

■ tereny przemysłowej dzielnicy miasta
■ tereny byłych koszar wojskowych w Prudniku
■ tereny w rejonie projektowanej obwodnicy południowo-wschodniej miasta.

7) zespół miast Krapkowice i Gogolin - ponadlokalny ośrodek rozwoju gospodarczego,
zwłaszcza w oparciu o koncentrację inwestycji w sąsiedztwie węzłów autostradowych:
�Dąbrówka Górna� i �Gogolin�

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

− zagospodarowanie terenów aktywności gospodarczej w rejonie węzłów
autostradowych,  na cele handlu hurtowego, obsługi ruchu samochodowego,
wytwórczości i usług,

− restrukturyzacja technologiczna przemysłu cementowo � wapienniczego,
celulozowo - papierniczego, obuwniczego i elektromaszynowego,

− rozwój małej i średniej przedsiębiorczości bazującej na lokalnych surowcach,
− wprowadzenie nowych branż przemysłu.

    Tereny predysponowane do aktywności gospodarczej, to przede wszystkim:

■ rejon pomiędzy zabudową wsi Malnia i Osiedla XXX-lecia w Otmęcie, wzdłuż
projektowanej autostrady (o pow. ok. 50 ha),

■ rejon Otmęt - Gogolin w pobliżu węzła autostradowego �Gogolin� (o pow. ok. 15 ha),
■ teren przyległy do istniejącej zabudowy przemysłowej ŚZPS �Otmęt� (o pow. ok. 20

ha),
■ tereny w północnej części miasta Krapkowice w rejonie KZC-P (o pow. ok. 90 ha),
■ tereny w pobliżu węzła autostradowego Dąbrówka Górna (o pow. ok. 200 ha),
■ tereny położone w północnej części miasta Gogolin wzdłuż terenów kolejowych.
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8) miasto Strzelce Opolskie, ponadlokalny ośrodek rozwoju gospodarczego, zwłaszcza
w oparciu o koncentrację inwestycji w sąsiedztwie węzłów autostradowych:
�Nogowczyce � i �Olszowa�.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

− zagospodarowanie terenów aktywności gospodarczej w rejonie węzłów
autostradowych, na cele handlu hurtowego, obsługi ruchu samochodowego,
wytwórczości i usług � możliwość organizacji centrum logistycznego,

− restrukturyzacja technologiczna przemysłu cementowo � wapienniczego
i elektromaszynowego,

− rozwój małej i średniej przedsiębiorczości bazującej na lokalnych surowcach,
− wprowadzenie nowych branż przemysłu.

    Tereny predysponowane do lokalizowania funkcji aktywności gospodarczej w rejonie
miasta Strzelce Opolskie, to przede wszystkim:

■ tereny w zachodniej części miasta Strzelce Opolskie (rejon ciepłowni i zakładów
Agromet-Pionier o pow. ok. 20 ha),

■ tereny w północnej dzielnicy przemysłowo-składowej (o pow. ok. 18 ha),
■ Sieroniowice-Nogowczyce - dwa zespoły terenów położonych między trasą autostrady

A4 a zabudową wsi Sieroniowice, zlokalizowane po obu stronach obecnej drogi nr 4
(o pow. ok. 36 i 40 ha),

■ rejon wsi Grzeboszowice wzdłuż drogi nr 4 (o pow. 70 ha).

9) miasto Namysłów, ponadlokalny ośrodek rozwoju gospodarczego i równoważenia
rozwoju  w północno-zachodniej części województwa.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

− rozwój małej i średniej przedsiębiorczości bazującej na lokalnych surowcach,
− wprowadzenie nowych branż,
− utworzenie lokalnego centrum gospodarczego,
− podniesienie rangi funkcjonalnej drogi łączącej Namysłów z Wrocławiem,
− zagospodarowanie terenów aktywności gospodarczej w zachodniej i północnej

części miasta,
− restrukturyzacja technologiczna przemysłu.

    Tereny predysponowane do lokalizowania funkcji aktywności gospodarczej to przede
wszystkim:

■ tereny w zachodniej części miasta (o powierzchni ok.58 ha), w tym specjalna strefa
rozwoju (11 ha)

■ tereny w północnej części miasta (o pow. ok. 16 ha),
■ tereny w południowo-wschodniej części miasta (o pow. ok. 50 ha).

6.4.4. Pasma rozwoju związane z węzłami komunikacyjnymi

Wyznaczone zostały w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów autostradowych oraz wzdłuż
dróg dojazdowych do nich. Obszary te, ze względu na wysoką atrakcyjność lokalizacyjną
wynikającą z doskonałej dostępności komunikacyjnej dla transportu samochodowego
w układzie krajowym i międzynarodowym, podlegać będą przyspieszonemu procesowi zmian
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użytkowania i zagospodarowania, przejawiających się wzrostem areału gruntów wyłączonych
z produkcji rolnej, wzrostem udziału powierzchni zabudowanych obiektami i urządzeniami
obsługi komunikacyjnej, handlu hurtowego, wytwórczości i innych usług, wzrostem
technicznego uzbrojenia terenu oraz wzrostem rynkowej wartości nieruchomości.

 Główne pasma wielofunkcyjnego rozwoju:

■ rejon węzła Przylesie i drogi nr 401 na odcinku między miastami: Brzeg i Grodków,
■ rejon węzła Prądy i drogi nr 46 i 94 na odcinku między Opolem i Niemodlinem,
■ rejon węzła Dąbrówka Górna i drogi nr 45 na odcinku między Opolem i Krapkowicami,
■ rejon węzła Gogolin i drogi nr 423 na odcinku między Opolem i Kędzierzynem-Koźle,
■ rejon węzła Olszowa i drogi nr 27-805 na odcinku między Strzelcami Opolskimi

i Olszową,
■ rejonie węzła Nogowczyce i drogi nr 94 na odcinku między Strzelcami Opolskimi

i Nogowczycami.

6.4.5. Lokalne ośrodki rozwoju

Obejmują pozostałe miasta, siedziby gmin i wsie �kluczowe�.

Polityka przestrzenna w tych ośrodkach winna uwzględniać potrzebę ich
wielofunkcyjnego rozwoju, w tym:

− rozwój małej i średniej przedsiębiorczości bazującej na lokalnych surowcach,
− rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego,
− restrukturyzację przedsiębiorstw produkcyjnych,
− zagospodarowanie terenów aktywności gospodarczej,
− rozwój sektora usług, w tym także turystycznych i agroturystycznych.

6.4.6. Priorytety w rozwoju sfery produkcji

Do priorytetów w realizacji polityki przestrzennej w zakresie rozwoju gospodarczego
województwa opolskiego zaliczono:

− wykreowanie i zagospodarowanie terenów aktywnych gospodarczo w obszarze korytarza
transportowego (aktywizacja w oparciu o autostradę, odrzańską drogę wodną, węzły
komunikacyjne),

− rozbudowę i restrukturyzację potencjału gospodarczego istniejących ośrodków,
− równoważenie rozwoju gospodarczego poprzez aktywizację ośrodków położonych poza

strefą aglomeracji opolskiej.
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6.5.    KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  I OGÓLNE
WARUNKI DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

6.5.1. Cele rozwoju infrastruktury społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

Cele rozwoju infrastruktury społecznej zawierają się w ramach dwóch celów
strategicznych:
�Dobrze  wykształcone  społeczeństwo� i �Poprawa  warunków  życia  w  regionie�.

W ramach ogólnych celów strategicznych przewiduje się realizację szeregu celów
operacyjnych. Najistotniejsze z nich � w kontekście zagospodarowania przestrzennego �
dotyczą ułatwienia dostępności i usprawnienia funkcjonalności infrastruktury społecznej.

Cele polityki przestrzennej obejmują m.in.:

w zakresie nauki:

� zwielokrotnienie liczby osób z wyższym wykształceniem,
� polepszenie dostępności szkolnictwa wyższego.

w zakresie ochrony zdrowia:

� zwiększenie dostępności usług medycznych,
� zapewnienie całodobowej dostępności podstawowej opieki zdrowotnej,
� wzrost poziomu świadczonych usług,
� restrukturyzacja lecznictwa zamkniętego.

w zakresie kultury:

� umożliwienie mieszkańcom województwa dostępu do różnych form kultury,
� wspieranie i wzmacnianie inicjatyw z zakresu kultury.

w zakresie sportu i rekreacji:

� wyrównywanie poziomu nasycenia obiektami i urządzeniami sportu i rekreacji powiatów
województwa opolskiego.

w zakresie administracji publicznej i pozostałych usług:

� poprawę funkcjonowania i dostępu do placówek.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego w zakresie rozwoju
infrastruktury społecznej uwzględnia poniższe zasady zagospodarowania przestrzennego:

1. przełamywanie barier i ograniczeń rozwoju, w tym:

− podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców regionu,
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− realizację ponadlokalnych usług (wszelkiego rodzaju szkół ponadpodstawowych, szpitali,
obiektów opieki społecznej itp.) szczególnie w rejonach województwa wykazujących
braki w tym zakresie,

− podniesienie poziomu wyposażenia regionu w instytucje otoczenia biznesu.

2. wykorzystanie szans i możliwości tkwiących w zagospodarowaniu przestrzennym,
w tym:

− rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności
regionów,

− rozwój Opola jako krajowego ośrodka równoważenia rozwoju,
− rozwój Kędzierzyna-Koźla, Nysy, Brzegu i Kluczborka jako subregionalnych ośrodków.

3. poprawa ładu przestrzennego, który wyraża się bezkolizyjnym i harmonijnym
funkcjonowaniem struktur społecznych i gospodarczych w przestrzeni województwa,
w tym wypadku poprzez:

�   dostosowanie wyposażenia jednostek osadniczych poszczególnych poziomów hierarchii
w usługi niezbędne dla zaspokojenia potrzeb ludności na tych poziomach,

6.5.2.   Zasady rozmieszczenia usług w ośrodkach aktywizacji  społecznej

1) stolica województwa

Dalszy rozwój Opola jako krajowego ośrodka równoważenia rozwoju winien dokonywać
się poprzez wzmocnienie ośrodka w zakresie usług wyższego rzędu � poziomu krajowego
i regionalnego tj.: nauki, szkolnictwa wyższego, zdrowia, kultury, sportu,  otoczenia biznesu,
administracji rządowej i samorządowej, handlu i turystyki w tym m.in. dzięki:

- koncentracji szkolnictwa wyższego w opolskim ośrodku akademickim,
- rozwojowi materialnemu i naukowemu istniejących wyższych uczelni,
- rozwojowi placówek naukowo � badawczych,
- utworzeniu ośrodka kongresowo - szkoleniowego,
- zapewnieniu bazy dla imprez sportowych i kulturalnych rangi regionalnej, krajowej

i międzynarodowej,
- wszechstronnemu rozwojowi placówek szkolnictwa średniego i zawodowego,
- restrukturyzacji i rozwojowi ośrodków lecznictwa specjalistycznego i zamkniętego,
- rozwojowi instytucji bankowych, doradztwa i informacji.

2) ośrodki subregionalne

Pozycja miast: Kędzierzyna � Koźla, Nysy, Brzegu i Kluczborka jako ośrodków
obsługujących co najmniej 2 lub 3 powiaty województwa winna być wzmacniana poprzez
utrzymanie i rozwinięcie ich wielofunkcyjnego charakteru, zapewniającego pełny wachlarz
usług dla ludności nie tylko tych miast, lecz także obszarów stanowiących ich zaplecze,
w tym m.in. poprzez:

− utworzenie i rozwój szkolnictwa wyższego na poziomie wyższych szkół zawodowych lub
filii uczelni,
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− rozwój bazy edukacji, zwłaszcza na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
− restrukturyzację i rozwój ośrodków lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego,
− rozwój placówek pomocy społecznej,
− wzmocnienie ośrodków kultury i sportu,
− tworzenie warunków dla wykorzystania potencjału gospodarczego i instytucjonalnego

umożliwiającego organizowanie parków technologicznych lub inkubatorów
przedsiębiorczości.

3) ośrodki powiatowe

Plan zakłada, iż ośrodki powiatowe (Głubczyce, Krapkowice, Namysłów, Olesno,
Prudnik, Strzelce Opolskie), jako trzeci ważny element struktury hierarchiczno �
funkcjonalnej sieci osadniczej województwa opolskiego, zapewniać będą mieszkańcom
powiatów obsługę w niezbędnym wymiarze usług ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego,
wymiaru sprawiedliwości, sportu i handlu.

4) ośrodki gminne i wsie kluczowe

Ośrodki gminne i wsie kluczowe (wspomagające ośrodki gminne) koncentrować będą
obiekty i placówki usług podstawowych w zakresie szkolnictwa podstawowego
i gimnazjalnego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, kultury, sportu i handlu.

Bardzo korzystna organizacja struktury sieci osadniczej z centralnym usytuowaniem
Opola oraz pierścieniowym rozmieszczeniem ośrodków subregionalnych w województwie
zapewnia prawidłową obsługę całego regionu w zakresie usług ponadlokalnych.

W polityce przestrzennej należy dążyć do utrwalenia tej struktury poprzez wzmocnienie
poszczególnych jej ogniw.
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6.6.     KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OGÓLNE
WARUNKI DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ OBSZARÓW
ROLNYCH

6.6.1. Przesłanki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Województwo opolskie należy do regionów przemysłowo-rolniczych. Ponad 30 %
mieszkańców będzie, mimo zachodzących przemian urbanizacyjnych i przewidywanego
spadku liczby gospodarstw, mieszkać stale na terenach wiejskich. Obszary wiejskie
województwa cechuje wysokie zatrudnienie w rolnictwie oraz ukryte i jawne bezrobocie,
wymuszające pilną potrzebę podjęcia działań restrukturyzacyjnych.

Na niezadowalający obraz wsi składa się niekorzystna struktura obszarowa,
niedoinwestowanie w zakresie podstawowych urządzeń infrastrukturalnych,
niedoinwestowanie bazy okołorolniczej i wreszcie niski poziom wykształcenia ludności
wiejskiej.

Podstawowym warunkiem zdynamizowania przemian rolnictwa będzie wzrost
zatrudnienia pozarolniczego. W wyniku zakładanych przemian tradycyjna monofunkcyjna
wieś powinna się przekształcić w nowoczesną wieś wielofunkcyjną z zachowaną
w odpowiednich relacjach funkcją produkcyjną rolnictwa.

Obszary wiejskie województwa cechują się też wieloma walorami, które stanowią szanse
rozwoju. Należą do nich: korzystne warunki glebowe i klimatyczne w znacznej części
województwa, korzystna struktura osadnicza i dogodny dostęp do ośrodków miejskich;
dobrze rozwinięta sieć drogowa; wysoka towarowość produkcji rolnej; wysoki stopień
zwodociągowania i telefonizacji. W odniesieniu do części obszaru województwa należy
wymienić ponadto dobry stan zabudowy i pozytywne cechy ładu przestrzennego, dobrze
rozwiązany problem odbioru i składowania odpadów oraz urozmaicone walory środowiska
przyrodniczego.

Przewiduje się, że główne kierunki transformacji obszarów wiejskich, mające wyraz
w strukturze przestrzennej województwa, będą przebiegać w wielu nurtach. Najważniejszy
z nich to: rozwój małej przedsiębiorczości w przetwórstwie i przechowalnictwie rolno-
spożywczym, rozwój przedsiębiorczości na bazie lokalnych surowców mineralnych, rozwój
usług okołorolniczych i rzemiosła, rozwój turystyki, agroturystyki i ekoturystyki w oparciu
o walory środowiska przyrodniczego, rozwój wytwórczości i usług wyspecjalizowanych
w obszarach aktywizacji gospodarczej w obrębie autostrady i żeglugi na Odrze.

Elementem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich winna też być aktywizacja
małych miast, siedzib gmin i tzw. �wsi kluczowych�, jako skoncentrowanych ośrodków
rozwoju obszarów wiejskich.

Działaniem już rozpoczętym, przynoszącym pozytywne przemiany przestrzeni wiejskiej
jest wzorowany na krajach europejskich program pod hasłem �Odnowa Wsi� realizowany
w zakresie ogólnej poprawy warunków zamieszkania, podnoszenia walorów lokalizacyjnych,
dostępności komunikacyjnej, ochrony i wykorzystania dla rozwoju walorów środowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz podnoszenia estetyki i walorów ładu przestrzennego.

Struktura przestrzenna obszarów wiejskich w województwie jest zróżnicowana.
Koncentracja działań w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju dotyczyć winna w szczególności
części zachodniej i północnej województwa obejmującej rejony: nyski, brzeski
i namysłowski, w których w wyniku dotychczasowych negatywnych efektów transformacji
wystąpiło najsilniej zjawisko depresji gospodarczej.
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6.6.2. Priorytety, cele strategiczne i cele operacyjne wynikające ze �strategii rozwoju
województwa opolskiego� na lata 2000 � 2015

■ Cele strategiczne:

�  restrukturyzacja rolnictwa i rozbudowa sektora przetwórstwa rolno � spożywczego
oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast.

■ Cele operacyjne:

� specjalizacja gospodarstw rolnych,
� rozwój infrastruktury dla gromadzenia i przetwarzania produktów rolnych,
� poprawa struktury agrarnej i dochodowości gospodarstw rolnych,
� rozwój agroturystyki, rzemiosła, drobnej wytwórczości i handlu,
� budowa infrastruktury technicznej dla rozwoju osadnictwa i inwestycji,
� realizacja programu odnowy wsi.

6.6.3.  Kluczowe problemy i cele rozwoju obszarów wiejskich

Główne problemy wymagające aktywnych działań organów zarządzających na wszystkich
szczeblach samorządowych, na obszarach wiejskich leżą w sferze społeczno-gospodarczej. Są
to:

− zagospodarowanie nadwyżki zatrudnienia w sektorze produkcji rolnej,
− występujące wysokie bezrobocie o charakterze strukturalnym,
− niski poziom wykształcenia ludności,
− słaba bądź przestarzała infrastruktura techniczna i społeczna.

Tereny na południu (gminy powiatów głubczyckiego i prudnickiego), zachodzie (gminy
powiatu brzeskiego, namysłowskiego i nyskiego) i częściowo na północy województwa
(niektóre gminy powiatu kluczborskiego i oleskiego) pokrywają się z obszarami depresji
gospodarczej i wysokiego bezrobocia. Zjawisko to na wsi ma nieco inny charakter niż
w miastach, jest trwalsze, a rynek pracy na wsi jest mniej elastyczny. Przemiany gospodarcze
ostatniego dziesięciolecia wpłynęły na zmniejszenie aktywności zawodowej mieszkańców
obszarów wiejskich. Odsłoniły one również ukrywane wcześniej społeczne i gospodarcze
zapóźnienia rozwojowe w rolnictwie.

Restrukturyzacja rolnictwa i obszarów wiejskich odbywać się winna poprzez realizację
celów operacyjnych do których zaliczono:

− specjalizację gospodarstw rolnych zapewniającą efektywność i konkurencyjność na
rynku zewnętrznym i wewnętrznym,

− rozwój infrastruktury do magazynowania i przetwarzania produktów rolnych,
− poprawę struktury agrarnej i dochodowości gospodarstw rolnych,
− rozwój rzemiosła, drobnej wytwórczości i handlu,
− rozwój turystyki i agroturystyki,
− rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej dla poprawy funkcjonowania

osadnictwa i ofert inwestycyjnych,
− poprawę ładu przestrzennego i ogólnej atrakcyjności wsi.
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6.6.4.  Zasady zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich

6.6.4.1. Strefy produkcji rolnej

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego wskazane zostały
szczególnie korzystne obszary dla rozwoju rolnictwa, z uwzględnieniem warunków
klimatycznych, glebowych, struktury agrarnej, możliwości wykorzystania istniejącej bazy
produkcyjnej rolno-spożywczej.

1) Strefa restrukturyzacji rolnictwa i intensyfikacji produkcji rolnej:

− południowa, zachodnia i północna cześć Opolszczyzny. Występują tutaj
najkorzystniejsze warunki rozwoju rolnictwa, dzięki dobrym warunkom
klimatycznym, wysokim klasom gleb oraz wysoko rozwiniętej mechanizacji
rolnictwa. Podstawowy zakres działań to:
− utrzymanie i rozwój najbardziej efektywnych dla danego obszaru kierunków

produkcji roślinnej i zwierzęcej (np. na południu Opolszczyzny � upraw pszenicy,
buraków cukrowych i rzepaku; na północy � ziemniaków, mieszanek zbożowych,
kukurydzy, pszenicy, hodowli bydła w rejonach o najwyższym areale użytków
zielonych),

− tworzenie silnych, towarowych gospodarstw rolnych,
− poprawa struktury obszarowej gospodarstw w celu zwiększenia efektywności

gospodarowania,
− rozwój rynku rolnego,
− poprawa agrotechniki.

2) Strefa rozwoju rolnictwa zintegrowanego:

− obszar zbliżony do strefy restrukturyzacji rolnictwa. Rolnictwo zintegrowane oparte
będzie na stosowaniu powiązanych ze sobą wszystkich niezbędnych zabiegów
uprawy, nawożenia i ochrony roślin z uwzględnieniem aspektów ekologicznych
środowiska i ekonomicznych. Stosowane technologie powinny gwarantować stabilną
wydajność, wysoką jakość wytwarzanych produktów oraz zapewniać opłacalność. Ten
system gospodarowania powinien być wdrażany w prawie całym województwie za
wyjątkiem obszarów przemysłowych (rejon Kędzierzyna-Koźla, Zdzieszowic,
Gogolina do Opola) i obszarów o bardzo niskiej przydatności rolniczej gleb.

3) Strefa rozwoju rolnictwa ekologicznego:

− rolnictwo ekologiczne jest systemem gospodarowania, który wyklucza stosowanie
syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu oraz
syntetycznych dodatków do pasz. Główny cel ekologiczny dominuje nad
ekonomicznym. Rolnictwo ekologiczne nie powinno zajmować więcej niż kilka
procent UR. Przewiduje się lokalizację tego typu rolnictwa przede wszystkim na
obszarach parków krajobrazowych, gdzie normy ochrony środowiska powinny być
ściśle przestrzegane. Dodatkowo preferowane są następujące obszary:
− strefy ochrony ujęć wody pitnej,
− otuliny parków krajobrazowych,
− gminy turystyczno-rekreacyjne,
− doliny rzeczne,
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− tereny przyjeziorne.

4) Strefa rozwoju gospodarki leśnej:

− obszary leśne na terenie całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem
Borów Stobrawskich i Niemodlińskich. Wykorzystanie obszarów leśnych uzależnione
jest od prowadzonej polityki gospodarki leśnej, która reguluje możliwości i kierunki
wycinki drzew na obszarach lasów ochronnych  i przemysłowych.

5) Ośrodki predysponowane do koncentracji przetwórstwa rolno-spożywczego:

− miasta posiadające rozwinięty przemysł rolno-spożywczy, stanowiące miejsce
przerobu płodów rolnych, a także zbytu towarów w zakładach oraz na istniejących
i potencjalnych giełdach rolno-spożywczych. Do miast z istniejącą (z możliwością
rozwoju) i potencjalną bazą rolno-spożywczą należą:
− Brzeg, Głogówek, Głubczyce, Gorzów Śląski, Grodków, Kluczbork, Krapkowice,

Lewin Brzeski, Namysłów, Nysa, Opole, Otmuchów, Praszka, Prudnik i Wołczyn.

6.6.4.2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej w obszarach wiejskich

Poprawa stanu infrastruktury technicznej ma na celu tworzenie lepszych warunków
działalności gospodarczej, jak i stworzenie warunków pracy i życia ludności wiejskiej
odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym. Wyrównywanie poziomu
zamieszkania w mieście i na wsi jest jednym z podstawowych zadań wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich.

Główne kierunki działań:
− poprawa układu komunikacyjnego poprzez budowę obwodnic i renowację istniejących

dróg, w szczególności na głównych drogach krajowych i wojewódzkich, które
przebiegają przez miejscowości wiejskie. Chodzi tu przede wszystkim o najbardziej
obciążone ruchem tranzytowym drogi krajowe nr: 94, 11, 38, 39, 40, 41, 45 i 46 oraz
wojewódzkie nr:  401, 408, 409, 414, 423, 451, 454 i 457,

− poprawa dostępu do wodociągów, kanalizacji, sieci gazowej i energetycznej
      – w pierwszej kolejności na obszarach struktur chronionych,

− poprawa stanu zabudowy � w całym województwie na obszarach wiejskich wskaźnik
zabudowy powstałej przed 1945 r. wynosi ponad 50 %,

− poprawa stanu telekomunikacji na obszarze całego województwa,
− realizowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków,

zagospodarowanie odpadów) � na obszarach: parków krajobrazowych, ochrony
krajobrazu, zlewni chronionych i obszarach zbiorników wód podziemnych ONO
i OWO,

− poprawa stanu rowów melioracyjnych w obszarach prowadzenia gospodarki rolniczej
− wykorzystanie istniejących i projektowych małych zbiorników retencyjnych do

regulacji stosunków wodnych na użytkach rolnych.

6.6.4.3. Poprawa poziomu wykształcenia ludności w obszarach wiejskich

Pozwoli na stopniowe wyrównywanie poziomu wykształcenia młodzieży wiejskiej
w stosunku do miejskiej, dzięki większej ilości osób wykształconych dojdzie do szybszego
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postępu technologicznego w gospodarce wiejskiej, rozwoju usług oraz innych kierunków
działalności gospodarczej. Niski poziom wykształcenia ludności jest bardzo istotnym
problemem obszarów rolniczych i jest mocno skorelowany z poziomem stopy bezrobocia �
bezrobocie w pierwszej kolejności dotyka ludność najsłabiej wykształconą. Ponadto im
wyższy poziom wykształcenia ludności tym większa jej zdolność do dostosowania się do
zmieniających się potrzeb na rynku pracy.

Podstawowy zakres działań to:
− upowszechnienie kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym,
− modernizacja szkół podstawowych,
− tworzenie nowoczesnych gimnazjów (z dostępem do internetu, rozbudowaną bazą

sportową),
− zwiększenie dostępności młodzieży z obszarów wiejskich do liceów oraz podniesienie

ich standardów,
− tworzenie i rozwój szkolnictwa wyższego oraz zwiększenie dostępności młodzieży

wiejskiej do nowoczesnych uczelni, w tym uruchomienie placówek wyższych szkół
zawodowych (Nysa, Brzeg, Prudnik, Kluczbork, Namysłów, Olesno),

− stworzenie systemu kredytowego i stypendialnego dla młodzieży z terenów wiejskich,
− tworzenie szkoleń i programów pomocowych dla mieszkańców wsi, w szczególności

pracowników po byłych PGR-ach.

6.6.4.4. Rozwój działalności pozarolniczej

Głównym celem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest poprawa życia
i pracy rodzin żyjących na wsi. Przede wszystkim jest to tworzenie nowych miejsc pracy
i pozarolniczych źródeł dochodów. Stanowi to działanie osłonowe dla ludności wiejskiej nie
znajdującej zatrudnienia w rolnictwie, oraz element przyciągający młodzież wiejską,
w szczególności wykształconą, i powodujące zmniejszenie migracji do ośrodków miejskich.
Rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich nie jest możliwy bez wsparcia
władz rządowych i samorządowych, które poprzez służby doradcze będą informować
o możliwościach uzyskania środków pomocowych z fundacji i funduszy zagranicznych
wspierających wielofunkcyjny rozwój wsi.
Rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich powinien przebiegać
w następujących kierunkach:

1) aktywizacja małych miast jako ośrodków rozwoju obszarów wiejskich � Baborów,
Biała, Byczyna, Dobrodzień, Gorzów Śląski, Kolonowskie, Korfantów, Leśnica i Ujazd
− tworzenie i uzbrajanie terenów pod inwestycje oraz nowe tereny mieszkaniowe,
− zwiększenie ilości miejsc pracy w usługach.

2) aktywizacja wiejskich ośrodków gminnych:
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego sprecyzowano
podstawową funkcję gminnych ośrodków. W ramach wielofunkcyjnego rozwoju wsi
przewiduje się aktywizację tych miejscowości i wyrównanie proporcji pomiędzy funkcją
podstawową a funkcjami uzupełniającymi.
− do ośrodków o podstawowej funkcji rolniczej zaliczono: Bierawę, Branice,

Chrząstowice, Cisek, Dąbrowę, Domaszowice, Izbicko, Jemielnicę, Kamiennik,
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Lasowice Wielkie, Lubszę, Lubrzę, Łambinowice, Łubniany, Murów, Olszankę,
Pakosławice, Pawłowiczki, Polską Cerekiew, Popielów, Prószków, Radłów, Reńską
Wieś, Rudniki, Skarbimierz, Skoroszyce, Strzeleczki, Świerczów, Walce, Wilków
i Zębowice,

− do ośrodków o podstawowej funkcji przemysłowej zaliczono: Dobrzeń Wielki,
Tarnów Opolski i Tułowice,

− do ośrodków o podstawowej funkcji turystycznej zaliczono: Pokój i Turawę,
− do ośrodków o podstawowej funkcji mieszkaniowej zaliczono: Komprachcice.

3) rozwój małej przedsiębiorczości w przetwórstwie i przechowalnictwie rolno-
spożywczym, usługach okołorolniczych, rzemiośle i wytwórczości
− wykorzystanie płodów rolnych w produkcji lokalnej i regionalnej.

4) wykorzystanie warunków przyrodniczych i kulturowych obszarów wiejskich do
rozwoju turystyki
− tworzenie nowych miejsc pracy w turystyce ( w tym: agroturystyce, ekoturystyce) na

obszarach szczególnie temu sprzyjających:
− w parkach krajobrazowych (Góry Opawskie, Góra Św. Anny, Załęczański

oraz Stobrawski),
− w obszarach chronionego krajobrazu � �Rejon Jezior Otmuchowskiego

i Nyskiego�, �Bory Niemodlińskie�, �Lasy Stobrawsko-Turawskie� przy Jeziorach
Turawskich i w rejonie kluczborsko-oleśnieńskim,

− przy lokalnych zbiornikach wodnych.

Podstawowy zakres działań dla realizacji wyżej wymienionych kierunków przewiduje się
poprzez:

■ przygotowanie profesjonalnej oferty informacyjnej opisującej i promującej walory
krajobrazowe i kulturowe miejscowości wiejskich,

■ rozbudowę i modernizację gospodarstw agroturystycznych w celu przystosowania ich
do podstawowego standardu turystycznego dla obiektów pobytowych, jak
i weekendowych, stworzenie pól namiotowych oraz ośrodków caravaningowych,

■ tworzenie atrakcji turystycznych w miejscowościach agroturystycznych: tras
rowerowych i pieszych, szkółek letnich, wypożyczalni rowerów oraz gdy zachodzi
taka możliwość sprzętu wodnego,

■ modernizację systemów wodociągowych i rozbudowę kanalizacji oraz wprowadzenie
proekologicznych systemów grzewczych w celu ochrony środowiska przyrodniczego.

5) wykorzystanie walorów dziedzictwa kulturowego: krajobrazów i obiektów
zabytkowych zlokalizowanych:
− w północnej części województwa na bazie drewnianych obiektów sakralnych,
− w północnej, zachodniej i południowej części na bazie licznych zespołów pałacowo-

parkowych,
− na obszarach głównych krajobrazów kulturowych: �Góry Św. Anny�, �Koźla�

i �Nysy-Paczkowa�,
Atrakcję turystyczną stanowić mogą również historycznie układy ruralistyczne
w połączeniu z odnowionymi zabytkami architektonicznymi.
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Podstawowy zakres działań w ich realizacji to:

■ planowa polityka renowacji i rewaloryzacji zabytkowych układów ruralistycznych
i obiektów zabytkowych, w zgodzie z tożsamością regionu i miejsca,

■ przygotowanie profesjonalnej oferty informacyjnej opisującej i promującej walory,
gmin miejscowości wiejskich, tworzenie punktów informacji turystycznej,
wyznaczenie szlaków pieszych, szlaków rowerowych oraz miejsc rekreacji
w powiązaniu z walorami środowiskowymi,

■ otwarcie miejscowości na rozwój turystyki krajoznawczej poprzez tworzenie oferty
atrakcji turystycznych: imprez kulturalnych, koncertów, kiermaszy, dni promujących
miejscowości,

■ promocja miejscowości na ważniejszych szlakach komunikacyjnych poprzez
informację na znakach drogowych, billboardach, zachęcających potencjalnych
turystów do odwiedzenia i zwiedzania danej miejscowości.

6) rozwój potencjalnych terenów aktywizacji gospodarczej
− przygotowanie terenów inwestycyjnych pod rozwój funkcji przemysłowych

i rzemieślniczych poprzez opracowanie planów miejscowych, uzbrojenie terenów, ulgi
inwestycyjne dla inwestorów,

− do terenów o dużych możliwościach rozwoju funkcji pozarolniczych zaliczono pasma
wzdłuż głównych dróg krajowych i wojewódzkich, a w szczególności tereny położone
przy węzłach autostradowych (zlokalizowanych głównie w gminach wiejskich bądź
miejsko-wiejskich),

− szanse rozwoju występują również w obszarze przygranicznym, a w szczególności
przy drogowych przejściach granicznych.

7) rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego związanego z migracją mieszkańców miast
Podstawowym zadaniem jest przygotowanie planistyczne i infrastrukturalne nowych
terenów pod mieszkalnictwo oraz zabudowę letniskową, co pozwoli na przyciągnięcie na
tereny wiejskie mieszkańców miast. Docelowo spowoduje to zwiększenie przychodów
gmin (z podatków), doprowadzi do poszerzenia oferty usług, przyciągnie osoby dobrze
sytuowane i wykształcone, oraz stworzy możliwość powstania miejsc pracy.
Do miejsc o największych możliwościach rozwoju zaliczono:
− miejscowości położone wokół dużych miast: Opola, Nysy, Brzegu, Kędzierzyna-

Koźla, Namysłowa, Kluczborka i Olesna,
− miejscowości położone wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych: autostrady, dróg

krajowych i wojewódzkich.

6.6.4.5. Popularyzacja programu ,, Odnowa Wsi ��   

Program ten polega na oddolnym określeniu przez społeczność sołecką całościowej wizji
wsi i zrealizowaniu tej wizji czemu służy szereg działań gospodarczych, infrastrukturalnych
i społecznych, a także w dziedzinach edukacji, kultury i sportu, ochronie środowiska
przyrodniczego i kulturowego, urządzeniu przestrzeni publicznych, podnoszeniu estetyki wsi
i pojedynczych domostw i zagród. Docelowo, jednym z głównych zadań jest oszczędne
wykorzystanie zasobów środowiska oraz lokalnych i odnawialnych źródeł energii,
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wykorzystanie nisz rynkowych w celu ekonomicznej samowystarczalności wsi, dostosowanie
budownictwa do stylu regionalnego, ratowanie tradycyjnych obiektów i zawodów.

W latach 1997 � 2001 przystąpiły do programu �Odnowa Wsi� w województwie
opolskim 152 sołectwa z 51 gmin. Najwięcej z południowej części województwa
(w powiatach: Nyskim, Prudnickim i Głubczyckim) oraz w północno-zachodniej części
(powiaty: Brzeski i Namysłowski). Program �Odnowa Wsi� został wpisany do �Kontraktu
wojewódzkiego� na lata 2001-2002, skąd poszczególne sołectwa otrzymają dotacje na
określone inwestycje. Należy przypuszczać, iż w najbliższych latach liczba miejscowości
biorących udział w programie znacząco wzrośnie, gdyż już dziś widać wyraźne, wymierne
jego efekty.

6.6.4.6. Koncepcja wsi kluczowych

Jedną ze strategicznych koncepcji rozwoju obszarów wiejskich jest koncepcja wsi
kluczowych, która zakłada, że najbardziej efektywnym sposobem stymulowania procesu
przekształceń danego obszaru jest wyselekcjonowanie korzystnie usytuowanych ośrodków
wiejskich i rozwijanie ich jako lokalnych ośrodków rozwoju obok wsi będących siedzibami
gmin.
Obecnie bardzo wiele miejscowości wiejskich w województwie opolskim z racji swojego
położenia, pełnionych funkcji, wyposażenia infrastrukturalnego, spełnia już warunki
pozwalające na pełnienie funkcji ośrodka wzrostu gospodarczego, w którym procesy rozwoju
przedsiębiorczości mają szanse istnienia. Podstawowymi kryteriami dla wsi kluczowych są:
kryterium ludnościowe, funkcjonalne, infrastrukturalne i administracyjne.

Do wsi które mogą w przyszłości pełnić rolę wsi kluczowych zaliczono:

− Bodzanów (gm. Głuchołazy), Bogacicę (gm. Kluczbork), Chróścice i Czarnowąsy (gm.
Dobrzeń Wielki), Chróścinę (gm. Dąbrowa), Chróścina (gm. Skoroszyce), Gościęcin (gm.
Pawłowiczki), Goświnowice (gm. Nysa), Gracze (gm. Niemodlin), Jełowę (gm.
Łubniany), Kadłub i Szymiszów (gm. Strzelce Opolskie), Kałków (gm. Otmuchów),
Kamień Śląski (gm. Gogolin), Karłowice (gm. Popielów), Kielczę (gm. Zawadzkie),
Lisięcice (gm. Głubczyce), Łącznik (gm. Biała), Łosiów (gm. Lewin Brzeski), Olszową
(gm. Ujazd), Osowiec (gm. Turawa), Ostrożnicę (gm. Pawłowiczki), Pilszcz (gm. Kietrz),
Przywory (gm. Tarnów Opolski), Racławice Śląskie (gm. Głogówek), Ścinawę Małą (gm.
Korfantów), Stare Budkowice i Zagwiździe (gm. Murów), Szczedrzyk (gm. Ozimek)
i Zalesie Śląskie (gm. Leśnica).
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6.7. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OGÓLNE
WARUNKI DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ OBSZARÓW
TURYSTYCZNYCH I REKREACJI

6.7.1. Przesłanki rozwoju wynikające z walorów środowiska i zasobów turystycznych

− W regionie opolskim istnieją korzystne walory przyrodnicze (bogate kompleksy leśne,
sztuczne zbiorniki wodne, dolina Odry z jej licznymi dopływami, Przedgórze Sudeckie)
i kulturowe (zabytki o znaczeniu międzynarodowym i krajowym)  dla rozwoju turystyki
aktywnej, agroturystyki i turystyki krajoznawczej.

− Obszarami o największej atrakcyjności turystycznej są: rejon Gór Opawskich, rejon jezior
Otmuchowskiego i Nyskiego, rejon jezior Turawskich, rejon Góry Chełmskiej (Góra Św.
Anny), rejon Rudnik ( powiat Olesno ).

− Obszarami o wysokiej atrakcyjności, szczególnie predysponowane do rozwoju funkcji
turystycznych są: obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wraz z okolicami Brzegu
i Lubszy, rejon Niemodlina, rejon Kluczborsko-Oleski, rejon Kucob.

− Obszarami atrakcyjnymi turystycznie o znaczeniu lokalnym, mogącymi pełnić funkcje
turystyczne są: rejon Głubczycki, rejon Wronin - Maciowakrze, rejon Łęgu
Zdzieszowickiego, rejon Kamiennika, rejon Borów Niemodlińskich, rejon Lasów
Stobrawsko-Turawskich oraz gmina Byczyna.

− Na obszarze województwa opolskiego bazę noclegową stanowią: hotele, motele,
pensjonaty, schroniska PTTK, schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki
wypoczynkowo-szkoleniowe, obozowiska turystyczne � kempingi oraz gospodarstwa
agroturystyczne.

− Najlepiej zagospodarowanym turystycznie, w tym w bazę noclegową jest obszar
pogranicza polsko-czeskiego a w szczególności rejon jezior otmuchowsko-nyskich  i rejon
Gór Opawskich a ponadto, rejon jezior turawskich i miasto Opole w środkowej części
województwa.

− Do gmin o największym pobytowym ruchu turystycznym opartym na istniejącej bazie
noclegowej według danych Urzędu Statystycznego w Opolu z roku 2000, zaliczyć należy:
miasto Opole z 39 562 turystami korzystającymi z noclegów, gminy: Głuchołazy z 20 955
turystami korzystającymi z noclegów, Nysa z 15 450 turystami korzystającymi
z noclegów  oraz  Głubczyce z 10 304 turystami korzystającymi z noclegów.

− Funkcję ośrodków sanatoryjno � uzdrowiskowych pełni 5 obiektów, w tym cztery
znajdują się w rejonie Gór Opawskich w miejscowościach Głuchołazy i Jarnołtówek,
a jeden w Suchym Borze w gminie Chrząstowice.

− Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej jest niepełne i kształtuje się na poziomie
84 %. Niepełnemu wykorzystaniu bazy noclegowej towarzyszy utrzymujący się wysoki
koszt i niski standard świadczonych  usług.

− W regionie opolskim agroturystyka skoncentrowana jest przede wszystkim wokół
zbiorników wodnych: nyskiego i otmuchowskiego, a także rozwija się w gminach:
Gogolin, Namysłów, Świerczów, Bierawa, Reńska Wieś.

− W województwie tworzone są ośrodki informacji turystycznej � Regionalna i Miejska
Informacja Turystyczna działa w Opolu, natomiast mniejsze punkty turystycznej
informacji tzw. Lokalne, funkcjonują w kilku miejscowościach przygranicznych, w tym
m.in. w Głuchołazach.

− Obszar województwa pokrywa stosukowo gęsta sieć szlaków i ścieżek turystycznych,
a ich liczba z roku na rok rośnie. Ogólna długość samych szlaków turystyki pieszej
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wynosi 322 km � ich koncentracja występuje w okolicach Gór Opawskich i Góry Św.
Anny. Przez Opolszczyznę przebiega część europejskiego szlaku Cystersów oraz
prowadzi wiele tras rowerowych, w tym trzy o charakterze międzynarodowym, kilka
o charakterze regionalnym oraz kilkanaście tras gminnych (największa koncentracja
występuje na obszarze pogranicza polsko-czeskiego oraz w środkowo-zachodniej części
województwa). Na największych rzekach województwa Odrze i Nysie Kłodzkiej
wyznaczone zostały szlaki kajakowe.

Obok stopnia zainwestowania turystycznego, podstawowy czynnik generujący ruch
turystyczny i wypoczynkowy, stanowi sprawny układ komunikacyjny. Droga wraz
z towarzyszącą jej infrastrukturą usługową jest jednym z najważniejszych elementów
decydujących o dostępności komunikacyjnej obszarów docelowych turystyki oraz
kształtującym układ przestrzenny ruchu turystycznego.
Rozwój usług turystycznych wzdłuż tras komunikacyjnych jest głównym czynnikiem
tworzącym tranzytowe systemy rekreacyjne. W regionie opolskim szanse na rozwój
tranzytowych systemów rekreacyjnych stwarza autostrada A-4 oraz trasa podsudecka (droga
krajowa nr 41,40,46) łącząca tereny rekreacyjne pogranicza polsko-czeskiego z pozostałymi
terenami regionu opolskiego, a także terenami wypoczynkowymi Dolnego Śląska.
Atrakcyjną trasę turystyczną powinny charakteryzować nie tylko wysokie parametry
techniczne drogi oraz jej dobra przepustowość, lecz również duże zróżnicowanie standardu
i rodzaju usług turystycznych, czytelna i właściwie ukierunkowująca informacja turystyczna.
W strukturze tranzytowych systemów rekreacyjnych  oprócz bazy żywieniowej i noclegowej,
szczególne miejsce zajmują obiekty świadczące usługi motoryzacyjne, a więc wszystkie
urządzenia i instytucje zaspokajające potrzeby turysty w zakresie transportu. Na bazę
komunikacyjną składają się stacje benzynowe, stacje obsługi technicznej pojazdów, parkingi
oraz motele.
 Rozwój tranzytowych systemów turystycznych powinien opierać się na wykorzystaniu
istniejących zasobów przyrodniczych i kulturowych gmin oraz rozbudowie zaplecza
turystycznego o wyższym standardzie.
Obszary, które stanowią zarówno istniejące jak i perspektywiczne rejony turystyki i rekreacji
regionu opolskiego, zróżnicowano pod względem atrakcyjności. Są to obszary o najwyższej
atrakcyjności turystycznej, obszary o wysokiej atrakcyjności turystycznej - szczególnie
predysponowane do rozwoju funkcji turystycznych oraz pozostałe obszary atrakcyjne
turystycznie - o znaczeniu lokalnym, mogące pełnić funkcje turystyczne:

6.7.2. Obszary predysponowane dla turystyki i rekreacji

Rozwój funkcji turystycznych dokonywać się będzie poprzez wykorzystanie walorów
krajoznawczych i wypoczynkowych regionu.
Obszarami szczególnie predysponowanymi dla rozwoju turystyki w województwie, gdy
o ocenie atrakcyjności turystycznej decyduje występujący potencjał przyrodniczy i kulturowy,
są rejony turystyczne zaliczone do następujących grup:

! Obszary o najwyższej atrakcyjności turystycznej

− rejon Gór Opawskich - jedyne pasmo górskie w województwie, park krajobrazowy,
przygraniczny rejon turystyczny (Euroregion Pradziad),

− rejon jezior Otmuchowskiego i Nyskiego - dwa sztuczne zbiorniki wodne, miasta
o wysokiej atrakcyjności krajoznawczej (Nysa, Paczków, Otmuchów), przygraniczny
rejon turystyczny, rozbudowana baza noclegowa wykorzystywana głównie sezonowo,
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− rejon Góry Chełmskiej (Góra Św. Anny) - grzbiet Chełmski o wysokich walorach
krajobrazowych i przyrodniczych, park krajobrazowy, miejsce kultu religijnego
o znaczeniu międzynarodowym,

− rejon jezior Turawskich - sztuczne zbiorniki wodne położone wśród lasów iglastych,
obszar chronionego krajobrazu, największy rejon wypoczynku świątecznego dla
mieszkańców Opola, a także ludności GOP-u, Wrocławia i Częstochowy, rozbudowana
baza noclegowa wykorzystywana głównie sezonowo,

− rejon Rudnik - fragment Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, obiekty krajoznawcze.

! Obszary o wysokiej atrakcyjności turystycznej - szczególnie predysponowane do
rozwoju funkcji turystycznych:

− obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wraz z okolicami Brzegu i Lubszy,
kompleksy leśne i stawowe cenne przyrodniczo, dolina Odry, Stobrawy
i Budkowiczanki, dobra dostępność komunikacyjna,

− rejon Niemodlina (Niemodlin, Lipno, Tułowice, Przechód) - kompleksy leśne
i stawowe, obszar chronionego krajobrazu, kulturowe obiekty krajoznawcze,

− rejon Kluczborsko-Oleski  (Kluczbork, Bąków, Str. Olesno) - kompleksy leśne
w części w obrębie obszaru chronionego krajobrazu, dolina Stobrawy i Czarnej Wody,
obiekty krajoznawcze, sztuczne zbiorniki wodne,

− rejon Kucob (Kucoby, Borki Mł. i Duże), kompleksy leśne, stawy, ukształtowana funkcja
rekreacyjna.

! Pozostałe obszary atrakcyjne turystycznie - o znaczeniu lokalnym, mogące pełnić
funkcje turystyczne:

− rejon Głubczycki (Mokre, Pietrowice, Równe, Pielgrzymów) � atrakcyjne ukształtowanie
terenu, obszary chronionego krajobrazu, teren przygraniczny,

− rejon Wronin-Maciowakrze, obszar chronionego krajobrazu, atrakcyjna ukształtowanie
terenu,

− rejon Łęgu Zdzieszowickiego, obszar chronionego krajobrazu, cenny przyrodniczo
fragment doliny Odry,

− rejon Kamiennika (Kamiennik, Grodków) - atrakcyjne ukształtowanie terenu, mozaika
lasów, łąk i pól, obiekty krajoznawcze, sąsiedztwo terenów o najwyższej atrakcyjności
w  województwie (rejon jezior Otmuchowskiego i Nyskiego),

− rejon Borów Niemodlińskich, obszar chronionego krajobrazu, duży kompleks leśny,
stawy, na obrzeżach cenne obiekty krajoznawcze,

− rejon Borów Stobrawsko-Turawskich �  sąsiedztwo z aglomeracją opolską, kompleksy
leśne, obszar chronionego krajobrazu, cenna przyrodniczo dolina Małej Panwi,

− rejon Byczyny (Byczyna, Komorzno, Uszyce, Zdziechowice), liczne cenne obiekty
krajoznawcze, cenna przyrodniczo dolina Prosny i Pratwy,

− tereny sąsiadujące ze sztucznych zbiornikami wodnymi.

6.7.3. Baza turystyczna

Oprócz walorów przyrodniczo-krajobrazowych jednym z głównych czynników
decydujących o przydatności przestrzenni rekreacyjnej jest zagospodarowanie turystyczne.
Wpływa ono nie tylko na kierunek i nasilenie ruchu turystycznego, ale również na przemiany
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społeczno-gospodarcze obszarów recepcji tego ruchu. Podstawowy element
zagospodarowania turystycznego stanowi baza noclegowa.

Na obszarze województwa opolskiego bazę noclegową stanowią: hotele, motele,
pensjonaty, schroniska PTTK, schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe oraz obozowiska
turystyczne: kempingi i pola namiotowe.

Ważnym elementem bazy noclegowej są liczne gospodarstwa agroturystyczne,
w większości skoncentrowane wokół zbiorników wodnych: nyskiego i otmuchowskiego,
a także  w gminie Byczyna, Gogolin, Namysłów, Świerczów, Bierawa, Reńska Wieś.

6.7.4. Główne problemy i uwarunkowania rozwoju

■ nadmierne zanieczyszczenie wód powierzchniowych w szczególności Jezior Turawskich.
■ niski standard bazy noclegowej i usług gastronomicznych.
■ słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna.

6.7.5. Cele polityki przestrzennej

■ wykreowanie Opolszczyzny jako regionu atrakcyjnego dla turystyki i rekreacji.
■ stworzenie z turystyki źródła rozwoju gospodarczego gmin i powiatów w obszarach

atrakcyjnych turystycznie (nowe miejsca pracy).
■ osiągnięcie wysokich standardów w zakresie infrastruktury turystycznej i komunikacji

w obszarach turystycznych.
■ otwarcie województwa na kontakty międzynarodowe i międzyregionalne.

6.7.6. Kierunki polityki przestrzennej w gospodarce turystycznej

− rozwój ukształtowanych obszarów aktywności turystycznej, szczególnie atrakcyjnych
i o wysokiej atrakcyjności dla turystyki i rekreacji (obszary parków krajobrazowych:
�Góra Św. Anny� i �Góry Opawskie�, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior
Otmuchowsko-Nyskich),

− rozwój obszarów o wysokich walorach i predyspozycjach turystyczno-rekreacyjnych,
bazujących na istniejących i projektowanych parkach krajobrazowych (Stobrawski Park
Krajobrazowy, proponowany Park Krajobrazowy Małej Panwii, Załęczański Park
Krajobrazowy) oraz na istniejących i proponowanych obszarach chronionego krajobrazu
(�Bory Niemodlińskie�, �Lasy Stobrawsko-Turawskie�, �Łęg Zdzieszowicki�, �Las
Głubczycki�, �Wronin � Maciowakrze�, �Wzgórza Strzelińskie�, �Dolina Prosny�,
�Przedgórze Sudeckie�),

− wykorzystanie dolin rzecznych Odry, Małej Panwi, Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy,
Nysy Kłodzkiej, projektowanych zbiorników wodnych do rozwoju aktywnych form
turystyczno-rekreacyjnych, w szczególności kajakarstwa, jeździectwa, turystyki pieszej
i rowerowej, wędkarstwa i turystyki przyrodniczej,

− wykorzystanie cech fizjonomiczno - krajobrazowych (lokalizacja względem obszarów
leśno-wodnych, otoczenie krajobrazu kulturowego) dla rozwoju agroturystyki
w gminach: Nysa, Głuchołazy, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Lubrza, Głubczyce,
Łambinowice, Kamiennik, Tułowice,  Łubniany, Murów, Byczyna, Pakosławice,
Świerczów, Rudniki,
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− rozwój kwalifikowanych form turystyki i rekreacji, w szczególności wytyczenie
i utrzymanie szlaków turystyki pieszej oraz sieci ścieżek rowerowych, krajoznawczych
szlaków tematycznych oraz zaplecza rekreacyjnego,

− poprawa warunków turystycznych i wypoczynkowych bazy pobytowej poprzez budowę
systemów kanalizacyjnych, jak również wprowadzenia proekologicznych form
grzewczych,

− rozwój bazy hotelowo - gastronomicznej o międzynarodowym standardzie oraz usług
turystycznych dla zaspokojenia potrzeb turystów krajowych i zagranicznych,
w szczególności w Nysie, Otmuchowie, Paczkowie, Głuchołazach, Brzegu,

− wykorzystanie dla potrzeb rozwoju bazy pobytowej, licznych w regionie opolskim,
założeń pałacowo-dworskich,

− powiązanie turystyczne obszaru polskiego pogranicza ze znacząco atrakcyjniejszym
turystycznie obszarem Parku Krajobrazowego Jesenniki, poprzez tworzenie wspólnych
szlaków rowerowych, pieszych oraz samochodowych,

− poprawa ładu przestrzennego i krajobrazowego, ochrona i konserwacja ukształtowanych
układów ruralistycznych i historycznej zabudowy na terenach wiejskich i w miastach,

− zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych dla nowych funkcji rozwojowych,
w szczególności dla turystyki i rekreacji i retencji wodnej (część złoża Kotlarnia, Lewin
Brzeski),

− realizacja planowanego całorocznego ośrodka rekreacyjno- wypoczynkowego YPSILON,
obejmującego powierzchnię 106 ha obrębu leśnego Jełowa w gminie Łubniany,

− przywrócenie rangi uzdrowiska miastu Głuchołazy z miejscowościami Jarnołtówek
i Pokrzywna.

6.7.7. Zasady i kierunki zagospodarowania przestrzeni turystyczno - wypoczynkowej

Polityka przestrzenna w dziedzinie turystyki powinna obejmować działania mające na
celu rozwój oraz wykreowanie rejonów aktywizacji turystycznej, wykorzystując warunki
stwarzane przez środowisko przyrodnicze i kulturowe oraz restrukturyzację i modernizację
terenów wiejskich.

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa wyróżniono następujące
obszary turystyki i wypoczynku:

6.7.7.1.   Turystyka krajoznawcza

Koncepcja rozwoju turystyki krajoznawczej wiąże się ściśle z przebiegiem istniejących
i proponowanych szlaków turystycznych oraz występowaniem walorów przyrodniczych
i kulturowych. Najważniejszą rolę w rozwoju turystyki krajoznawczej odgrywa miasto Opole,
a w nim Stare Miasto oraz miasto Nysa i miasto Brzeg, posiadające zabytki sakralne
o międzynarodowym znaczeniu. Oprócz Opola, Brzegu i Nysy do najatrakcyjniejszych
miejscowości  krajoznawczych można zliczyć małe miasteczka z zabytkowymi rynkami, takie
jak: Byczyna, Głogówek i Otmuchów oraz z zachowanymi obiektami obronnymi Paczków,
Kędzierzyn-Koźle, miejscowości wiejskie o cennych założeniach urbanistycznych
z zachowanymi obiektami zabytkowymi. Dużym atutem dla rozwoju turystyki krajoznawczej
w województwie opolskim jest położenie w III korytarzu paneuropejskim, stwarzające
dogodne warunki dla przyciągnięcia dużej liczby turystów spoza regionu.
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Kierunki rozwoju przestrzennego

− przygotowanie profesjonalnej oferty informacyjnej opisującej i promującej walory miast
i miejscowości wiejskich, tworzenie punktów informacji turystycznej, wyznaczenie
szlaków pieszych, bulwarów, szlaków rowerowych oraz miejsc rekreacji w powiązaniu
z walorami środowiskowymi i kulturowymi,

− otwarcie miejscowości na rozwój turystyki krajoznawczej poprzez tworzenie oferty
atrakcji turystycznych: imprez kulturalnych, koncertów, kiermaszy, dni promujących
miejscowości,

− rozwijanie bazy hotelowo-gastronomicznej o wysokim standardzie oraz usług
turystycznych dla zaspokojenia potrzeb turystów krajowych i zagranicznych na okres 1-2
dniowy, w szczególności w Opolu, Brzegu i Koźlu,

− promocję miejscowości na ważniejszych szlakach komunikacyjnych poprzez informację
na znakach drogowych, billbordach, zachęcających potencjalnych turystów
do odwiedzenia i zwiedzania danej miejscowości,

− konserwacja i rewaloryzacja cennych obiektów zabytkowych.

6.7.7.2. Obszary predysponowane do rozwoju turystyki pobytowej i  weekendowej

W obszarze predysponowanym do rozwoju turystyki pobytowej szczególne znaczenie
mają  elementy przyrodnicze, takie jak: wody powierzchniowe i lasy. Oprócz podniesienia
standardu dotychczasowych ośrodków wypoczynkowych, proponuje się aktywizację
obszarów dotychczas mało wykorzystanych.

 W systemie wód powierzchniowych główną oś hydrograficzną  tworzy rzeka Odra.
Tereny dolinne rzeki Odry i jej prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dopływów (Mała Panew,
Nysa Kłodzka, Osobłoga, Jemielnica, Stobrawa) charakteryzują się dużymi walorami
turystycznymi. Z wód powierzchniowych stojących największe znaczenie dla turystyki
pobytowej mają duże zaporowe zbiorniki wodne (Jezioro Turawskie, Jezioro Otmuchowskie
i Nyskie) i jeziora o charakterze naturalnym (Osowiec, Jezioro Średnie i Małe w Turawie).
Walor turystyczny posiadają stawy zbudowane dla celów gospodarki rybackiej oraz
wyrobiska poeksploatacyjne.
Zasoby leśne województwa opolskiego stanowią wartościowe z punktu widzenia turystyki,
walory przyrodnicze. Na terenach nizinnych zasoby leśne mieszczą się w obrębie dwóch
dużych chronionych obszarów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Borów
Niemodlińskich oraz kompleksów leśnych w rejonie Kluczbork-Olesno i Kucoby. W górskich
rejonach województwa opolskiego zasoby leśne występują w obszarze Parku Krajobrazowego
Gór Opawskich i charakteryzują się przede wszystkim dużymi walorami klimatycznymi
i krajobrazowymi. Na terenach nizinnych występują możliwości penetracji terenów leśnych
dla potrzeb rekreacji aktywnej w połączeniu ze zbieraniem owoców runa leśnego.
Koncepcja rozwoju infrastruktury dla potrzeb wypoczynku pobytowego tradycyjnie wiąże się
z obszarami, które są zagospodarowane od wielu lat. Główne centra wypoczynku pobytowego
znajdują się w okolicach Nysy, Głuchołaz, Otmuchowa i Turawy.
Nowe propozycje rozwoju bazy pobytowej wiążą się między innymi z planowaną realizacją
całorocznego ośrodka rekreacyjno- wypoczynkowego YPSILON, obejmującego powierzchnię
106ha obrębu leśnego Jełowa w gminie Łubniany.

Kierunki rozwoju przestrzennego

� rozwijanie bazy hotelowo � gastronomicznej o wysokim standardzie oraz usług



PLAN       ZAGOSPODAROWANIA       PRZESTRZENNEGO       WOJEWÓDZTWA       OPOLSKIEGO

URZĄD   MARSZAŁKOWSKI    WOJEWÓDZTWA   OPOLSKIEGO      �     BIURO     PLANOWANIA     PRZESTRZENNEGO

148

turystycznych dla zaspokojenia potrzeb turystów krajowych i zagranicznych,
w szczególności w Nysie, Otmuchowie, Paczkowie, Głuchołazach i Brzegu,

� modernizację i rozbudowę ośrodków wypoczynkowych nad jeziorami, w celu ich
przystosowania do podstawowych standardów turystycznych,

� modernizację i rozbudowę obiektów gastronomicznych,
� budowa ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego YPSILON w gminie Łubniany,
� rozszerzenie oferty wypożyczalni sprzętu sportowego: kajaków, jachtów, rowerów,
� rozszerzenie oferty atrakcji turystycznych poprzez organizację imprez, koncertów,

zawodów sportowych, zabaw dla dzieci,
� modernizację istniejących i tworzenie nowych bulwarów spacerowych, ścieżek

rowerowych i pieszych,
� kompleksową modernizację istniejących i budowę nowych systemów wodociągowych

i kanalizacyjnych oraz proekologicznych systemów grzewczych w celu ochrony
środowiska przyrodniczego.

6.7.7.3. Turystyka aktywna i kwalifikowana

Wzrost zapotrzebowania na aktywny wypoczynek stwarza dogodne warunki dla rozwoju
turystyki aktywnej i kwalifikowanej, do której zalicza się: turystykę wodną (żeglarstwo,
kajakarstwo, windserfing), turystykę wędrowną, turystykę rowerową, rajdy konne,
wędkarstwo, myślistwo. Turystyka aktywna jest również uzupełnieniem oferty
agroturystycznej, znacząco zwiększająca jej atrakcyjność.

■ Turystyka wodna

Obszary szczególnie korzystne dla rozwoju turystyki wodnej tworzą rzeki i akweny,
które spełniają warunki wymagane dla rozwoju szlaków kajakowych, żeglarstwa
i windserfingu.
Do głównych cech naturalnych szlaków wodnych zalicza się czystość wód, powietrza, ciszę,
zalesienie terenów nadbrzeżnych, wartości widokowo-krajobrazowe oraz dostępność
brzegów.

Na obszarze regionu opolskiego, uznaje się za potencjalne szlaki kajakowe następujące
rzeki:

� Nysa Kłodzka -  na odcinku od Nysy do Lewina Brzeskiego długości około 50km,
� Nysa Kłodzka i Odra - od Lewina Brzeskiego do Brzegu,
� Odra -  od Raciborza do Opola (długość trasy ca 88 kilometrów),
� kanał Gliwicki i Odra - od Sławięcic do Brzegu (odcinek o długości około 108 km),
� Mała Panew - od granicy z województwem śląskim do Jeziora Turawskiego,
� Budkowiczanka - w jej dolnym biegu,
� Stobrawa  - w jej dolnym biegu,
� Prosna - od Gorzowa Śląskiego,
� Widawa.

Dla celów żeglugi pasażerskiej jedyną trasą jest droga wodna Odry na całej długości
przebiegu przez województwo opolskie.

Zbiorniki wodne dla potrzeb żeglarstwa muszą mieć minimalną powierzchnię
umożliwiającą wykorzystanie sprzętu, czyli co najmniej około 1 km2.



PLAN       ZAGOSPODAROWANIA       PRZESTRZENNEGO       WOJEWÓDZTWA       OPOLSKIEGO

URZĄD   MARSZAŁKOWSKI    WOJEWÓDZTWA   OPOLSKIEGO      �     BIURO     PLANOWANIA     PRZESTRZENNEGO

149

Rozwój funkcji żeglarskiej w województwie  umożliwiają jeziora:
− Duże Jezioro Turawskie,
− Jezioro Otmuchowskie,
− Jezioro Nyskie.

Kierunki rozwoju

− przystosowanie dla potrzeb spływów kajakowych szlaku wodnego na Odrze, Małej
Panwi, Nysie Kłodzkiej, Budkowiczanki, Stobrawy, Kanału Gliwickiego,

− przystosowanie dla potrzeb rozwoju żeglarstwa nabrzeży na jeziorach: Turawskim,
Nyskim, Otmuchowskim oraz budowa infrastruktury niezbędnej dla rozwoju żeglarstwa,

− poprawa czystości wód na szlakach wodnych,
− oznaczenie i opisanie potencjalnych atrakcji turystycznych, a w szczególności zabytków

infrastruktury rzecznej (jazy, śluzy, mosty, porty rzeczne).

■ Turystyka rowerowa

W ostatnich latach intensywnie rozwijają się szlaki i ścieżki rowerowe w pewnym stopniu
wykorzystujące istniejące już wcześniej szlaki piesze. Rozwój tras rowerowych
i infrastruktury obsługującej ruch rowerowy jest bardzo ważny dla rozwoju turystyki
i rekreacji. Istotny jest również fakt, że rower jest najbardziej ekologicznym i ekonomicznym
środkiem transportu. To powoduje, że turystyka rowerowa jest bardzo pożądaną formą
poznawania atrakcji regionu opolskiego.

Do obszarów  które posiadają już trasy rowerowe należą:
− lasy w okolicach jezior Turawskich,
− Góry Opawskie,
− Masyw Chełmu (Góra Św. Anny),
− okolice Opola (szlak drewnianego budownictwa sakralnego, trasa do ogrodu

dendrologicznego w Lipnie, Kamień Śląski ),
− obszar dawnego księstwa nyskiego,
− ziemia brzeska,
− ziemia kluczborska,
− przygraniczna trasa rowerowa Opawica (sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej

w ramach programu Phare Credo),
− międzynarodowa trasa rowerowa Pokrzywna � Jesenik � Lądek Zdrój,
− międzynarodowa trasa rowerowa �Sudicky Okruh� (Kietrz � Pietrowice Wielkie �

Sudice),
− gmina Biała, gmina Tułowice i gmina Kolonowskie.

Ważnym zadaniem w dziedzinie turystyki rowerowej pogranicza jest wykorzystanie
istniejących zasobów po obu stronach granicy polsko-czeskiej i utworzenia wspólnego,
jednolitego systemu szlaków rowerowych.
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Kierunki rozwoju

− realizacja wspólnego systemu turystyki rowerowej po obu stronach granicy polsko-
czeskiej poprzez:
− powiązanie istniejącego międzynarodowego szlaku rowerowego Otmuchów �

Paczków �Javornik �Lądek Zdrój ze szlakiem rowerowym �Obszar dawnego księstwa
nyskiego�,

− powiązanie szlaków rowerowych w Parku Krajobrazowym �Góry Opawskie� ze
szlakami rowerowymi w Parku Krajobrazowym �Jesennik�,

− rozwój przejść granicznych na szlakach turystycznych oraz rozszerzenie funkcji przejść
w małym ruchu granicznym,

− rozwój turystyki w obszarach przygranicznych,
− rozwój turystyki rowerowej w strefie wypoczynku weekendowego dla miast

województwa opolskiego,
− wyznaczenie tras i szlaków rowerowych oraz miejsc rekreacyjnych w ujęciu systemowym

w powiązaniu z walorami środowiskowymi i kulturowymi,
− wyposażenie tras rowerowych w urządzenia pozwalające na krótkie zatrzymanie się oraz

wykonanie placów rekreacyjnych pozwalających na dłuższy wypoczynek w miejscach
o szczególnych walorach przyrodniczych i widokowych,

− wzajemne powiązanie turystyki rowerowej i samochodowej,
− powiązanie komunikacji kolejowej z ruchem rowerowym,
− zapewnienie bezpieczeństwa rowerzysty poprzez wybieranie na trasy rowerowe dróg

samochodowych o natężeniu ruchu nie przekraczającym 1000poj./dobę,
− uwzględnienie przy budowie i modernizacji dróg potrzeb ruchu rowerowego,
− otwarcie województwa na kontakty międzynarodowe poprzez zwiększenie ilości przejść

granicznych na szlakach turystycznych.

■ Turystyka konna

Obszary jazdy konnej służą rekreacji mieszkańców dużych miast oraz są często
poszerzeniem oferty agroturystycznej. Poza większymi stadninami koni są to przeważnie
niewielkie szkółki jeździeckie z podstawowymi urządzeniami dla uprawiania hippiki,
niekiedy z własną bazą noclegową. Do najbardziej znanych ośrodków jeździectwa konnego
należą:
− LKJ przy SK Moszna,
− LKJ OPLMP Prudnik,
− LKJ OSTROGA Opole,
− KJ KORYS  Bąkowice,
− LKJ LEWADA  Zakrzów,
− KJ TURBUD Brzeg,
− KJ przy DREI w STUD FARMS Murów,
− KJ WIĘKSZYCE -KÖNIG Reńska Wieś,
− LKJ Kędzierzyn � Koźle,
− KJ BALOTADA Lubicz,
− KJ WOLTA-AROM Borki Wielkie � Olesno,
− LUKS FLORA Trzebinia.
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Kierunki rozwoju

− promocja istniejących i potencjalnych ośrodków jeździeckich
− rozwój infrastruktury turystycznej
− rozbudowa bazy konnej w Chocimiu w gminie Prudnik

■ Turystyka piesza

      Szlaki turystyczne

Zasoby kulturowe podobnie jak przyroda stanowią ważną podstawę turystyki. Do
elementów innowacyjnych i wykazujących silny wzrost w ramach turystyki kulturowej należą
tematyczne szlaki turystyczne. Treścią szlaków tematycznych mogą być osobliwości
kulturalno-historyczne, krajobrazowe typowe dla danego regionu.

Do głównych i najatrakcyjniejszych szlaków turystycznych w województwie opolskim
należą:

− szlak Powstańców Śląskich,
− szlak III Powstania Śląskiego
− szlak martyrologii jeńców wojennych
− szlak polichromii brzeskich
− szlak wycieczkowy okrężny,
− szlak Brzeg - Rogalice,
− szlak Opole- Jezioro Turawskie - Ozimek,
− szlak Opole � szlaki miejskie,
− szlak Wzgórz Winowskich,
− szlak drewnianego budownictwa sakralnego,
− szlak im. J. Dzierżonia
− szlak im. J. Jeziorowskiego,
− szlak Gór Opawskich,
− szlak Kopernika,
− szlak Cysterski.

Kierunki rozwoju

− oznakowanie i informacja o przebiegu w terenie oraz opublikowanie przebiegu
istniejących szlaków turystycznych (np. europejskiego szlaku cystersów, trasy
krajoznawczej sudecko-karpackiej, ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych),

− wskazanie i szczegółowe opracowanie przebiegu nowych szlaków turystycznych (np.
�Historii miast śląskich�, � Miejsca szczególnego kultu�, � Romantyczno-sentymentalna�,
�Gotycka�),

− wyznaczenie postulowanego gwieździstego szlaku zamków i pałaców Opolszczyzny,
− włączenie do systemu szlaków turystycznych w ramach Ścieżek Dziedzictwa Królestwa

Pradziad obszaru gminy Głuchołazy i Prudnik,
− poprowadzenie szlaków turystycznych po drogach wolnych od ruchu samochodowego

w celu poprawy bezpieczeństwa,
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− oznakowanie szlaków turystycznych wraz z opisami atrakcji przyrodniczych
i kulturowych,

− stworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki pieszej: pól namiotowych, campingów,
wypożyczalni rowerów, obiektów gastronomiczno- hotelarskich,

− połączenie głównych tras z lokalnymi turystycznymi trasami gminnymi.

■ Turystyka wędkarska

Do obszarów,  które można wyróżnić jako posiadające walory do uprawiania wędkarstwa
należą:

− Jeziora Turawskie, Nyskie i Otmuchowskie- możliwość wykorzystania akwenu wodnego
do wędkarstwa, w szczególności w miejscach niekorzystnych dla plażowania,

− Stawy Niemodlińskie na pograniczu gmin: Lewin Brzeski i Niemodlin,
− rzeka Odra i jej dopływy,
− sztuczne zbiorniki wodne (zaadaptowane wyrobiska).

Kierunki rozwoju

− ochrona i rewaloryzacja wędkarskiej przestrzeni rekreacyjnej poprzez utrzymanie
czystości wód, zarybianie, stworzenie infrastruktury niezbędnej dla wędkarzy,

− informacja i promocja terenów korzystnych dla rozwoju wędkarstwa,
− utrzymanie i wykorzystanie istniejących ośrodków wędkarskich w Kantorowicach

(gm. Lewin Brzeski), na Jeziorach Turawskich (gm. Turawa), w Zawadzie (gm. Turawa),
w Mechnicach (gm. Dąbrowa), w Przysieczy (gm. Prószków), w Januszkowicach (gm.
Zdzieszowice), w Kobylicach (gm. Cisek),

− stworzenie ośrodka wędkarskiego na bazie projektowanego zbiornika wodnego
�Kobylice�.

■ Turystyka sentymentalna

Turystyka sentymentalna w województwie opolskim bazuje przede wszystkim na
turystach z Niemiec.  Według opinii Europejskiego Instytutu Turystycznego jest to kurczący
się segment rynku turystycznego. Starsze pokolenie Niemców ma jeszcze osobiste
wspomnienia o swojej poprzedniej ojczyźnie. Dla nich na razie wystarczające jest to, aby móc
odwiedzić miejsca swojego dzieciństwa i swojej młodości. Natomiast dla młodszego
pokolenia związki rodzinne z regionem odgrywają jedynie rolę podrzędną i jeśli decyduje się
na przyjazd, to stawia odpowiednio wyższe wymagania w stosunku do infrastruktury
turystycznej oraz w stosunku do oferty imprez, co należy mieć na uwadze w kształtowaniu
przestrzennym województwa.

Kierunki rozwoju

− wysoki standard systemu komunikacji i infrastruktury turystycznej,
− atrakcyjny program pobytu, przedłużający pobyt turystów w regionie i przez to

podwyższający ekonomiczną wartość rynkową turystyki sentymentalnej,
− przyciągnięcie młodszego pokolenia turystów niemieckich poprzez stworzenie

młodzieżowych miejsc spotkań, w których niemiecko-polskie grupy młodzieżowe będą
wspólnie spędzać urlop i czas wolny.
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6.7.7.4. Agroturystyka

Agroturystyka obejmująca te formy turystyki wiejskiej, które bazują na funkcjonującym
gospodarstwie rolnym i atrakcjach związanych z gospodarstwem, może być dodatkowym
i alternatywnym źródłem dochodu dla ludności wiejskiej w rejonach, gdzie występują
nadwyżki siły roboczej (bezrobocie jawne i ukryte) oraz brak perspektyw pracy dla
młodzieży.

Szansą dla rozwoju agroturystyki w województwie opolskim jest występowanie
następujących sprzyjających czynników:
− Opolszczyzna jest rejonem o dużych walorach przyrodniczych i kulturowych dla turystyki

wiejskiej,
− zwiększa się ilość turystów szukających wypoczynku na wsi,
− wzrasta potrzeba aktywności, gromadzenia przeżyć i kontaktów z innymi ludźmi,
− wzrasta świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych

(poszukiwanie kontaktu z przyrodą i wzrost rangi żywności produkowanej metodami
ekologicznymi),

− dobry stan środowiska przyrodniczego.

Za mogące aktywizować się poprzez działalność agrosturystyczną uznano gminy
o charakterze rolniczym i rolniczo-usługowym.

W oparciu o główne cechy fizjonomiczno � krajobrazowe (lokalizacja względem
obszarów leśno-wodnych, otoczenie krajobrazu kulturowego) dokonano wstępnego
zakwalifikowania wybranych gmin do pełnienia funkcji agroturystycznych. Za przydatne do
tych celów uznano przede wszystkim następujące gminy: Nysa, Głuchołazy, Otmuchów,
Paczków, Prudnik, Lubrza, Głubczyce, Łambinowice, Kamiennik, Tułowice,  Łubniany,
Byczyna, Pakosławice, Świerczów, Rudniki. Nadmienić należy, że rozwój funkcji
agroturystycznych danej gminy jest pochodną inicjatywy oddolnej jej mieszkańców
i praktycznie może rozwijać się w obrębie wszystkich obszarów  wiejskich.

Kierunki rozwoju i zasady zagospodarowania przestrzennego

Dla rozwoju agroturystyki w planie wyznaczono następujące kierunki działań:

− zwiększenie liczby gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi
i świadczącymi usługi turystyczne,

− poprawa estetyki zagród, obiektów użyteczności publicznej, całych wsi,
− dobre oznakowanie turystyczne wsi, obiektów wiejskiej bazy noclegowej, zabytków,

szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych,
− organizacja informacji turystycznej,
− zakładanie stowarzyszeń agroturystycznych,
− rozwój turystyki aktywnej (jazda konna, ścieżki rowerowe, sporty wodne, szkoły

przetrwania),
− rozwój miejscowego rzemiosła poprzez promocje własnych produktów (wystawy, giełdy,

jarmarki, uroczystości okazjonalne),
− poprawa warunków turystycznych i wypoczynkowych bazy pobytowej poprzez budowę

systemów kanalizacyjnych jak również wprowadzenia proekologicznych form
grzewczych.
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6.8. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OGÓLNE
          WARUNKI DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ W ZAKRESIE
          GOSPODARKI WODNO � ŚCIEKOWEJ

6.8.1.  Zaopatrzenie w wodę

6.8.1.1. Zasoby wód podziemnych

Wody podziemne na obszarze województwa opolskiego występują w utworach
czwartorzędowych, trzeciorzędowych, kredowych, jurajskich i triasowych, w obrębie 14
głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), w czwartorzędowych dolinach kopalnych
oraz na obszarze źródliskowym rzeki Białej. Rozmieszczenie zasobów wodnych jest
nierównomierne. Największe nagromadzenie struktur wodonośnych występuje w części
środkowej województwa, wykazującej wysoką zasobność wody podziemnej. Część północna,
oraz w szczególności część południowo � zachodnia (Sudety i Przedgórze Sudeckie)
z jednym zbiornikiem wód podziemnych, są obszarami deficytowymi w wody podziemne.

Udokumentowane zasoby eksploatacyjne wszystkich struktur wodonośnych województwa
opolskiego wynoszą ok. 520 mln m3 i są w stanie w pełni zaspokoić potencjalne potrzeby
gospodarki komunalnej, przemysłu i rolnictwa.

Do najcenniejszych struktur wodonośnych, posiadających strategiczne znaczenie dla
województwa zalicza się zbiornik triasowy Opole � Zawadzkie (GZWP 333) oraz
czwartorzędowe doliny kopalne Rud Raciborskich i Małej Panwi. Z uwagi na
przepuszczalność warstw nadkładu i potencjalne zagrożenie zasobów wodnych, 6 zbiorników
wód podziemnych z obszarami ich zasilania zaliczone zostały do obszarów najwyższej
ochrony przed degradacją (ONO), pozostałe 8 zaliczono do obszarów wymagających
wysokiej ochrony (OWO).

Duża przepuszczalność utworów powierzchniowych, brak zorganizowanych systemów
kanalizacyjnych oraz wprowadzanie znacznych ilości biogenów do gleb, powodują stopniową
degradację jakościową wód podziemnych, w szczególności wzrastającą zawartość związków
azotanowych na obszarze zbiornika GZWP 333 Opole � Zawadzkie oraz w obrębie
czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Istotnym problemem gospodarowania wodami
podziemnymi jest niewykorzystanie wód z odwodnienia kopalni surowców węglanowych na
obszarze zbiornika GZWP 333.

■ Cele polityki przestrzennej

− zapewnienie wody dobrej jakości dla zaopatrzenia ludności miast i wsi oraz przemysłu
− zachowanie dla przyszłych pokoleń rezerw wody o wysokich parametrach jakościowych,
− przywrócenie wartości użytkowych wodom zdegradowanym

■ Zasady polityki przestrzennej

− stopniowe eliminowanie poboru wody pitnej  o dobrych parametrach jakościowych przez
przemysł,

− ograniczenie degradacji ilościowej i jakościowej wód podziemnych przez górnictwo
odkrywkowe,

− wprowadzenie zlewniowego systemu gospodarowania wodami powierzchniowymi
i podziemnymi,
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− objęcie szczególną ochroną ujęć wód podziemnych,
− podjęcie prac nad monitoringiem ilości i jakości wód.

6.8.1.2. Zasoby wód powierzchniowych

Sieć hydrograficzna województwa jest dobrze rozwinięta, niemniej zaznaczają się różnice
w gęstości i równomierności jej rozmieszczenia. Sieć wodna środkowej części województwa
cechuje się większą gęstością � w granicach 0.75 � 1.25 km/km2, a cieki stosunkowo
wyższymi przepływami wody, część północna i południowa posiada mniejszą gęstość �
w granicach 0,25 � 0,75 km/km2 i charakteryzuje się niższymi przepływami.
Łączne zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych województwa opolskiego

w przekroju granicznym z województwem dolnośląskim szacuje się na ok. 448,5 mln m3

w roku suchym oraz na ok. 860 mln m3 w roku normalnym. Zasoby te są niekorzystnie
rozłożone w czasie i przestrzeni. Deficyt wód występuje w okresie największego
zapotrzebowania na wodę, w okresie wegetacyjnym, a okresy nadmiaru wody, prowadzące do
wezbrań i powodzi, występują w okresach wczesnowiosennych i letnich. Nierównomierne
rozłożenie przestrzenne zasobów wodnych oraz niska retencja zbiornikowa powodują
okresowe niedobory wody w południowej części województwa, w szczególności na obszarach
Płaskowyżu Głubczyckiego w zlewniach Troi, Psiny, Morawki oraz w jego części  środkowej,
w zlewniach  Białej i Ścinawy Niemodlińskie, a także w Masywie Chełmu i na Równinie
Oleśnickiej w zlewniach Widawy, Stobrawy.

Obszary  zlewni powierzchniowych cieków wodnych położonych na obszarach stykowych
z województwami: dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim (Nysa Kłodzka, Widawa, Prosna)
i zlewni Jemielnicy pełnią funkcję zlewni wodociągowych, wymagających specjalnej
ochrony, stanowiących zasoby uzupełniające zaopatrzenie w wodę aglomeracji wrocławskiej,
łódzkiej, wielkopolskiej i opolskiej.

Wody powierzchniowe województwa opolskiego cechuje wysoki stopień degradacji. Na
terenie województwa brak jest wód powierzchniowych spełniających kryteria I klasy
czystości, w II klasie czystości, spełniających kryteria rekreacji znajduje się jedynie 12 %
wód, a aż około 60 % jest zanieczyszczonych w stopniu uniemożliwiającym racjonalne ich
wykorzystanie.

■ Cele polityki przestrzennej

− ochrona zasobów wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem,
− zwiększenie dyspozycyjności wód.

■ Zasady polityki przestrzennej

− ograniczenie lub wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń wprowadzonych do wód
powierzchniowych,

− przejście na zlewniowy system zarządzania gospodarką wodną.
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Kierunki polityki przestrzennej

Polityka przestrzenna w zakresie zasobów wód podziemnych i powierzchniowych na
obszarze województwa opolskiego obejmować powinna działania zmierzające do zwiększenia
dyspozycyjności wód, ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych
i podziemnych oraz zwiększenia retencji wodnej.

Do głównych kierunków polityki gospodarczej i przestrzennej w planie zaliczono:

− racjonalizację użytkowania wody w rolnictwie, w przemyśle i gospodarce komunalnej
poprzez :
− oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi w zlewniach - efektywne

wykorzystywanie instrumentów zarządzania wodami (pozwolenia wodno-prawne,
opłaty ekologiczne, kataster wodny),

− racjonalne użytkowanie wód podziemnych dla potrzeb komunalnych
i przemysłowych,

− wdrażanie wodooszczędnych technologii produkcyjnych, modernizację technologii
produkcyjnych,

− wykorzystanie wód odpadowych z odwodnień kopalni odkrywkowych dla celów
użytkowych,

− zwiększenie dyspozycyjności wód powierzchniowych poprzez:
− poprawę jakości wód i doprowadzenie ich stanu do poziomu I i II klasy czystości,
− rozbudowę sztucznej retencji wody

6.8.1.3.  Systemy zaopatrzenia w wodę

Zaopatrzenie w wodę województwa opolskiego odbywa się przede wszystkim z ujęć wód
podziemnych głównych zbiorników (GZWP) i  czwartorzędowych dolin kopalnych oraz ujęć
źródliskowych rzeki Białej, a także w mniejszym zakresie z ujęć wód powierzchniowych
rzeki Nysy Kłodzkiej i Białej Głuchołaskiej.

Najcenniejszym pod względem ilościowym i jakościowym zbiornikiem wód
podziemnych w regionie jest zbiornik GZWP-333 (Opole � Zawadzkie), związany
z utworami triasu środkowego, obejmujący swym zasięgiem tereny gmin Prószków, Opole,
Gogolin, Tarnów Opolski, Chrząstowice, Strzelce Opolskie, Izbicko, Jemielnica, Zawadzkie,
Kolonowskie

Do dużych  ujęć wód podziemnych ujmujących wody triasowe należą:
− ujęcie wody w Zimnicach Małych w gminie Prószków o wydajności 371 m3/h

z możliwością rozbudowy do 700m3/h. Ujmowana woda nie wymaga uzdatniania
i jest przesyłana systemem sieci wodociągowych tranzytowych poprzez gminę
Prószków do gminy Komprachcice, gminy Dąbrowa oraz częściowo do gminy Lewin
Brzeski,

− ujęcie wody dla miasta Opola w dzielnicy Grotowice o wydajności 806 m3/h,
przewidziane do rozbudowy, a w przyszłości do pełnienia funkcji głównego
miejskiego ujęcia wody,

− ujęcie wody o wydajności 250m3/h  w Tarnowie Opolskim, zaopatrujące w wodę całą
gminę.
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Generalnie można stwierdzić, że dzięki wysokiej jakości wód podziemnych zbiornika
GZWP � 333, w wymienionych ujęciach oraz w ujęciach mniejszych, eksploatowanych
w gminach: Chrząstowice, Gogolin (Chorula, Obrowiec), Izbicko i Jemielnica nie ma
potrzeby stosowania technologii uzdatniających pobieraną wodę.

Na skutek nieprawidłowej gospodarki ściekowej i intensyfikacji rolnictwa prowadzonego
na obszarze zbiornika GZWP 333, w jego płytkich warstwach wodonośnych zaznacza się
wzrost ponadnormatywnych ilości związków azotu co obserwuje się na ujęciu w Tarnowie
Opolskim, Izbicku jak również na ujęciach wody w gminie Strzelce Opolskie.

W rejonie Krapkowic, Zdzieszowic i Kędzierzyna znajdują się największe zgrupowania
ujęć wód podziemnych trzeciorzędowych (sarmat) i czwartorzędowych (tzw. rynna kopalna
Kędzierzyn � Rudy) tworzących zbiornik wód podziemnych GZWP-332 (Subniecka
Kędzierzyńsko-Głubczycka). Z wód tego zbiornika zaopatrywani są w wodę mieszkańcy
miast: Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice, Krapkowice.

Zasoby wodne Subniecki Kędzierzyńsko-Głubczyckiej (GZWP-332) wykorzystują
również Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A i Blachownia Holding S.A. w Kędzierzynie oraz
Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach. Ujęcie Zakładów Koksowniczych jest
wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Zdzieszowice.

Największym ujęciem wód z utworów czwartorzędowych jest ujęcie wody  dla miasta
Opola, zlokalizowane w rejonie miejscowości Zawada w gminie Turawa. Ujęcie to
eksploatuje studnie o łącznej wydajności 1280 m3/h .

W województwie opolskim oprócz wymienionych większych ujęć wód podziemnych,
eksploatowanych jest wiele mniejszych, zaopatrujących w wodę mieszkańców tylko jednej
jednostki osadniczej lub co najwyżej kilku.

Do celów komunalnych wykorzystywane są także trzy ujęcia wód powierzchniowych.
Miasto Brzeg oraz częściowo gmina Skarbimierz zaopatrywane są w wodę z rzeki Nysy
Kłodzkiej. Ujęcie wody zlokalizowane jest w miejscowości Obórki na doprowadzalniku wód
(Potok Pępicki) z Nysy Kłodzkiej. Z rzeki Biała Głuchołaska zaopatrywani są w wodę
mieszkańcy miast Nysy i Głuchołaz.

Na bazie istniejących ujęć wody zbiorowymi systemami wodociągowymi zostało
objętych 86 % wszystkich jednostek osadniczych województwa opolskiego. Brak sieci
wodociągowej występuje zasadniczo tylko na obszarach wiejskich: w gminie Grodków
(6 wsi), Otmuchów (8 wsi), Głuchołazy (10 wsi), Korfantów (2 wsie), Biała (4 wsie),
Głubczyce (9 wsi), Namysłów (6 wsi), Pokój (1 wieś), Byczyna (7wsi),  Murów (3 wsie).

Zakłady przemysłowe zaopatrywane są w wodę do celów bytowo-gospodarczych
z własnych ujęć wód podziemnych, a ostatnio w coraz większym stopniu z komunalnych sieci
wodociągowych. Wodę do celów technologicznych, zakłady w większości pobierają z ujęć
wód powierzchniowych.

Rolnictwo dla potrzeb gospodarczych korzysta przeważnie z komunalnych ujęć wód
podziemnych natomiast do nawodnień i wypełniania stawów z wód powierzchniowych.

Struktura zużycia wody w województwie opolskim charakteryzuje się zbliżonym
udziałem jej głównych odbiorców. W roku 1999 z ogólnej ilości pobranej wody ( 165,6hm3)
przemysł pobrał 34,2%, rolnictwo(tylko wody powierzchniowe) 33,4% oraz gospodarka
komunalna 32,5%.

Ponadto należy zaznaczyć, że w latach 1995-1999 spadek ogólnych ilości zużytej wody
na potrzeby gospodarki narodowej osiągnął w województwie opolskim 5,7%, przy czym
związany był głównie ze zmniejszeniem zużycia wody na cele przemysłowe ( o 13,8%)
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i gospodarki komunalnej (o14,1%) wobec rejestrowanego równocześnie wzrostu  (o 14,2%)
zużycia wody używanej do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz uzupełniania stawów
rybnych

Miastami o największym zużyciu wody dla celów  przemysłowych i komunalnych  są:
Opole, Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice, Strzelce Opolskie i Brzeg.

■ Cele polityki przestrzennej

− zapewnienie ludności i gospodarce narodowej potrzebnych ilości wody o odpowiedniej
jakości i z odpowiednią pewnością,

− poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych.

■ Zasady polityki przestrzennej

− sukcesywna realizacja sprawnych systemów wodociągowych, aż do jej zakończenia,
celem gwarantowanego zaopatrzenia w wodę wszystkich jej odbiorców,

− wprowadzanie innowacyjnych i skutecznych technologii w uzdatnianiu wody pitnej,
− poprawa efektywności systemów ochrony wód.

6.8.1.4. Kierunki polityki przestrzennej w zakresie zaopatrzenia w wodę

Przy prawie pełnym objęciu województwa zbiorowymi systemami wodociągowymi,
zaopatrzenie w wodę gospodarki komunalnej (woda do picia), przemysłu (woda
technologiczna) energetyki (woda chłodnicza),  rolnictwa (nawadnianie)  turystyki (woda do
kąpieli) jest zależne od dostępności wody o odpowiedniej jakości i w wystarczających
ilościach.

Jednocześnie wymienieni odbiorcy są sprawcami zanieczyszczenia wody.  Dlatego
głównym kierunkiem polityki przestrzennej w zakresie zaopatrzenia w wodę w regionie
opolskim powinno być przede wszystkim zapobieganie zanieczyszczeniom wód
powierzchniowych i podziemnych.

Poza poprawą jakości zasobów wodnych strategiczne kierunki działania obejmują
realizację zbiorników retencyjnych i małej retencji dla powiększenia zasobów
dyspozycyjnych wód wykorzystywanych do nawodnień użytków rolnych oraz regulacji
przepływu wód.

Wśród kierunków polityki przestrzennej należy wymienić także racjonalne użytkowanie
zasobów wodnych w przemyśle dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technik
produkcji przemysłowej (BAT) oraz racjonalne nawożenie użytków rolnych celem
zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników.

W najbliższym okresie, na skutek sukcesywnej dekapitalizacji, wzrastać będzie potrzeba
modernizacji i rekonstrukcji systemów infrastruktury wodnej.

Do podstawowych kierunków polityki przestrzennej w zakresie gospodarki wodnej na
obszarze województwa opolskiego zalicza się rozbudowę i modernizację infrastruktury
wodociągowej oraz ochronę zasobów wód powierzchniowych i wód podziemnych.
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6.8.1.5. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej

 Dla zapewnienia ludności i gospodarce narodowej potrzebnych ilości wody
o odpowiedniej jakości i z odpowiednią pewnością dostawy koniecznym jest objęcie
systemami wodociągowymi wszystkich jednostek osadniczych  oraz budowa połączeń
istniejących wodociągów w systemy pierścieniowe zapewniające wyższą gwarancję dostawy
wody. Niezbędne jest zastosowanie najnowszych technologii uzdatnia wody w szczególności
z uwzględnieniem usuwania ponadnormatywnych ilości związków azotu z pobieranej wody.

obszary działań:

− objęcie systemami wodociągowymi następujących miejscowości:

gm. Byczyna     - Roszkowice, Wosławice, Sierosławice, Borki, Nasale, Gosław,
Paruszowice,

gm. Głuchołazy - Podlesie, Biskupów, Sławniowice, Skowronków, Sucha
Kamienna, Wilamowice, Bodzanów, Burgabice, Konradów,

gm. Biała           -            Kolanowice, Laskowice, Milowice, Ogiernice ,
gm.Głubczyce   - Bernacice, Królowe, Lenarcice, Nowa Wieś, Opawice,

Pielgrzymów, Radynia, Sławoszów,   Zawiszyce,
gm. Grodków    -            Gierów, Lipowa, Mikołajowa, Rogów, Wojnowiczki, Polna
gm. Korfantów  - Myszowice, Wielkie Łąki,
Namysłów         -          Nowe Smarchy, Żaba, Łączany, Jastrzębie, Nowy Folwark,

Rychnów,
gm. Murów       - Święciny, Mańczok, Woda,
gm.Pokój           - Krzywa Góra,

  gm.Otmuchów   -              Broniszowice, Janowa, Jasienica Górna, Lasowice, Meszno,
Ratnowice, Siedlec, Ulanowice.

− usuwanie ponadnormatywnych ilości związków azotu z ujmowanej wody na ujęciach
wody w gminie Tarnów Opolski, Byczyna, Strzelce Opolskie, Izbicko.

6.8.1.6. Ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych

Poprawa czystości wód powierzchniowych, a pośrednio i wód podziemnych, wiąże się
z dążeniem do osiągnięcia wymaganej II klasy czystości Odry oraz I klasy czystości jej
dopływów. Dla urzeczywistnienia tego niezbędne jest wyznaczenie  obszarów działań,
w których realizowane byłyby zadania w zakresie gospodarki ściekowej (budowa kanalizacji
i oczyszczalni ścieków) jak również stosowanie racjonalnego nawożenia użytków rolnych
celem ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze
źródeł komunalnych i rolniczych.

Obszarami działań w tym zakresie powinna być w praktyce cała zlewnia Odry w obrębie
województwa opolskiego.

W celu ochrony wód zbiornika GZWP 333 powstał związek celowy �Trias Opolski�
obejmujący swym zasięgiem 25 gmin w tym 3 z województwa śląskiego. Głównym zdaniem
związku jest niesienie pomocy gminom w przygotowaniu do realizacji inwestycji związanych
z budową kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.
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! Obszary działań

Obszar doliny Odry

Wody rzeki Odry nie spełniają przyjętych norm czystości wód na obszarze całego
województwa opolskiego, za wyjątkiem odcinka poniżej Brzegu.

Poprawa stanu gospodarki ściekowej w dolinie Odry będzie mieć bezpośredni wpływ na
zmniejszenie zanieczyszczenia wód rzeki Odry w obszarze województwa opolskiego.
Zidentyfikowane główne źródła punktowe zanieczyszczeń (komunalne i przemysłowe)
pozwoliły określić  priorytetowe zadania, które znacząco zredukują stężenie odprowadzanego
z obszaru doliny Odry ładunku zanieczyszczeń. Do zadań tych należą:
− zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Opolu,
− wyłączenie z eksploatacji mechanicznej oczyszczalni w Koźlu i przerzut ścieków do

mechaniczno - biologicznej oczyszczalni w Kędzierzynie,
− budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach peryferyjnych miast położonych w dolinie

Odry ( Brzeg, Opole, Krapkowice, Zdzieszowice, Kędzierzyn- Koźle).

Zlewnia Nysy Kłodzkiej

Głównymi dopływami Nysy Kłodzkiej są rzeki : Biała Głuchołaska, Ścinawa Niemodlińska,
Stara Struga, Grodkowska Struga, Cielnica. Rzeki Ścinawa Niemodlińska, Cielnica,
Grodkowska Struga, prowadzą wody nie mieszczące się w normach czystości wód (wody
pozaklasowe NON). Na pozostałych dopływach podstawowe wskaźniki czystości wody
mieszczą się w III klasie czystości. Wymaganą klasą czystości dla wszystkich cieków w
zlewni Nysy Kłodzkiej jest pierwsza klasa czystości wód. Aby uzyskać obowiązujące
parametry czystości wód powierzchniowych w zlewni Nysy Kłodzkiej niezbędne są
następujące przedsięwzięcia:
− modernizacja oczyszczalni ścieków w miastach: Niemodlin, Korfantów oraz we wsi

Skoroszyce,
− wyłączenie z eksploatacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków  w Lewinie

Brzeskim,
− budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach:

− Prusinowice w gminie Pakosławice,
− Lewin Brzeski,
− Głębocko, Jędrzejów, Kobiela, Jaszów, Kopice  w gminie Grodków,
− Malerzowice, Bielice, Drogoszów, Mańkowice w gminie Łambinowice,
− Ścinawa Mała, Myszowice w gminie Korfantów,

− budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich i w dzielnicach peryferyjnych miast.

Na jakość wód powierzchniowych w zlewni Nysy Kłodzkiej będą miały również wpływ
działania prowadzone poza granicami województwa opolskiego, w szczególności w zlewni
rzeki Białej Głuchołaskiej oraz Nysy Kłodzkiej (wody powierzchniowe, wpływające na
obszar województwa z obszaru Republiki Czeskiej i województwa dolnośląskiego nie
odpowiadają normom czystości).
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 Zlewnia Stobrawy

Głównymi dopływami Stobrawy są rzeki: Kluczborska Struga, Bogacica, Oziąbel, Smortawa,
Budkowiczanka. Wszystkie wymienione rzeki prowadzą wody pozaklasowe (NON).
Wymaganą klasą czystości dla wód tych rzek jest pierwsza klasa czystości. Odpowiednie
parametry czystości wód zamierza się uzyskać poprzez realizacje następujących
przedsięwzięć:
− modernizację istniejących oczyszczalni ścieków w mieście Wołczynie, w Dobrzeniu

Wielkim i Murowie,
− budowę oczyszczalni ścieków we wsiach: Domaszowice (gm. Domaszowice), Świerczów

(gm. Świerczów) i Tuły (gm. Lasowice Wielkie),
− zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Popielowie (gm. Popielów)
− budowę kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich i w dzielnicach peryferyjnych miast

Wołczyn, Kluczbork, Olesno.

Zlewnia Małej Panwi

Głównymi dopływami Małej Panwi są rzeki: Libawa, Jemielnica, Sucha, których wody
spełniają kryteria III klasy czystości. Natomiast wody rzeki Mała Panew są pozaklasowe. Na
zanieczyszczenie wód rzeki, znaczący wpływ mają ścieki odprowadzane głównie z zakładów
przemysłowych zlokalizowanych w obszarze województwa śląskiego. Również
w województwie opolskim Mała Panew jest zanieczyszczana ściekami przemysłowymi oraz
komunalnymi. Działania na rzecz poprawy stanu czystości wód rzeki, powinny być
prowadzane wspólnie przez oba województwa.
Na obszarze województwa opolskiego planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć:
− modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Ozimku i w miejscowości Czarnowąsy

(gm. Dobrzeń Wielki),
− budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Staniszcze Małe (gm. Kolonowskie),

Gąsiorowice (gm. Jemielnica), Myślina (gm. Dobrodzień),
− budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kalinów, Osiek, Ligota Dolna (gm.

Strzelce Opolskie),
− budowa kanalizacji sanitarnej w obszarach wiejskich.

Zlewnia rzeki Osobłogi

Głównymi dopływami Osobłogi są rzeka Prudnik i rzeka Biała, które prowadzą wody
pozaklasowe (NON). Źródła rzeki Osobłogi są  na terenie Czech. Na granicy z Czechami
wskaźniki zasolenia  wód Osobłogi oraz wskaźniki  tlenowe odpowiadają kryteriom pierwszej
klasy czystości wód powierzchniowych. Natomiast wskaźniki charakteryzujące stopień
zanieczyszczenia bakteriologicznego przekraczają kryteria klasy trzeciej, klasyfikując wodę
rzeki jako pozaklasową. Na terenie województwa opolskiego Osobłoga prowadzi wody
odpowiadające III klasie czystości.
Wymaganą klasą czystości wód powierzchniowych w zlewni Osobłogi jest pierwsza klasa
czystości. Odpowiednie parametry czystości wód zamierza się uzyskać poprzez realizację
następujących przedsięwzięć:
− budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich odprowadzających ścieki do

istniejących i projektowanych oczyszczalni ścieków.
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Zlewnia rzeki Straduni, rzeki Swornicy, rzeki Cisek

Rzeki Stradunia i Cisek zaliczane są do III klasy czystości wód a rzeka Swornica prowadzi
wody pozaklasowe. Aby uzyskać wymaganą pierwszą  klasę czystości wód w zlewniach
wymienionych rzek należy zrealizować następujące przedsięwzięcia:
− budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich, odprowadzającej ścieki do

istniejących i projektowanych oczyszczalni ścieków,
− rozbudowę oczyszczalni ścieków w Polskiej Cerekwii,
− budowę oczyszczalni ścieków w Lisięcicach w gminie Głubczyce.

Zlewnie rzek Kłodnicy i Bierawki

Rzeki Kłodnica i Bierawka nie spełniają kryteriów jakościowych założonej klasy czystości.
Nadmierne zanieczyszczenie wód, a w szczególności zasolenie jest skutkiem oddziaływania
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, jak również w mniejszym stopniu źródeł
zanieczyszczeń zlokalizowanych w granicach województwa opolskiego.
Aby rzeki Kłodnica i Bierawka uzyskały wymaganą I klasę czystości, działania w zakresie
gospodarki ściekowej powinny być prowadzone równolegle na obszarze województwa
śląskiego i opolskiego.

W obrębie województwa opolskiego przewiduje się następujące przedsięwzięcia:
− modernizację oczyszczalni ścieków w mieście Ujazd,
− budowę systemów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki na oczyszczalnię ścieków

Zakładów Azotowych �Kędzierzyn� i komunalną oczyszczalnię ścieków w Kędzierzynie.

Zlewnie rzeki Psiny i rzeki Opawicy

Głównymi dopływami Psiny są rzeki: Troja, Złotniki, Morawka a Opawy rzeka Opawica
i Ostra. Wszystkie wymienione cieki za wyjątkiem Opawicy (III klasa czystości wód),
prowadzą wody pozaklasowe. Aby uzyskać obowiązujące parametry czystości wód
powierzchniowych odpowiadające II klasie dla rzeki Psiny i Troji oraz I klasie czystości wód
dla pozostałych rzek, niezbędne są następujące przedsięwzięcia:
− rozbudowa oczyszczalni ścieków w Branicach i Kietrzu,
− budowa oczyszczalni ścieków we wsiach: Wiechowice i Włodzienin w gminie Branice,

Pilszcz w gminie Kietrz, Sucha Psina, Szczyty, Dziećmarów, Babice w gminie Baborów,
− budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich odprowadzających ścieki do

istniejących i projektowanych oczyszczalni ścieków.

Zlewnia rzeki Prosny

Głównymi dopływami Prosny w obszarze województwa opolskiego są rzeki Pratwa
i Wyderka, które prowadzą wody pozaklasowe. Dla osiągnięcia wymaganej I klasy czystości,
w obrębie zlewni Prosny niezbędne są następujące przedsięwzięcia:
− budowa mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołkowice,

Roszkowice, Paruszowice, Biskupice w gminie Byczyna oraz Jamy, Kozłowice,
Kozłowice Czerwone Osiedle w gminie Gorzów Śląski,

− budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich odprowadzających ścieki do
istniejących i projektowanych oczyszczalni ścieków.
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Zlewnia rzeki Oławy

Rzeka Oława swoje źródła ma w południowej części gminy Kamiennik. Zlewnia rzeki Oławy
obejmuje południowo - zachodni obszar gminy Kamiennik, zachodnią część gminy Grodków
oraz południowo-zachodnią część gminy Brzeg. Głównymi dopływami rzeki Oławy
w obszarze województwa opolskiego jest Pępicki Potok i rzeka Gnojna. Rzeki te prowadzą
wody III klasy czystości wód. Dla ochrony wód powierzchniowych zlewni Oławy i uzyskania
wymaganych parametrów czystości wód odpowiednich dla I klasy czystości, niezbędne są
następujące przedsięwzięcia:
− budowa oczyszczalni ścieków we wsiach : Bąków, Wierzbnik, Jaszkotle w gminie

Grodków oraz Szklary, Kamiennik, Białowieża w gminie Kamiennik.
− budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich odprowadzających ścieki do

istniejących i projektowanych oczyszczalni ścieków,

Lokalizację planowanych do budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz ich
charakterystykę przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab.1. Przepustowość oczyszczalni ścieków planowanych do budowy i modernizacji.
Przepustowość oczyszczalni
ścieków [m3/d]

Lp. Gmina Miejscowość

planowanej do
modernizacji

planowanej do
budowy

Koszt
inwestycji

[mln.PLN]

Termin
realizacji
inwestycji

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Zlewnia rzeki Nysy Kłodzkiej

Głębocko - 300 7,8 2010-2012
Kopice - 300 9,2 2011-2013
Kobiela - 300 7,5 2012-2014
Jaszów - 100 3,9 2014-2015

1. Grodków

Jędrzejów - 400 19,0 2015
2. Lewin Brzeski Lewin Brzeski - 3 100 6,0 2003-2005

Mańkowice - 70 1,0 2003-2005
Drogoszów - 120 1,7 2005-2008
Bielice - 0 1,2 2009-2012

3. Łambinowice

Malerzowice - 70 1,0 2013-2015
Korfantów 800 - 4,8 2002
Myszowice - 200 1,6 2004

4. Korfantów

Ścinawa Mała - 250 1,8 2009
5. Niemodlin Niemodlin 2 000 - 4,3 2000-2002
6. Pakosławice Prusinowice - 350 2,0 do 2015
7. Skoroszyce Skoroszyce 1000 - 1,0 2010

Zlewnia rzeki  Stobrawy

1. Dobrzeń Wielki Dobrzeń Wielki 1400 - 3,5 do 2006
2. Murów Murów 1 120 3,0 2002-2003
3. Wołczyn Wołczyn 2 400 - 6,0 2005
4. Domaszowice Zofijówka - 500 7,5 2015
5. Świerczów Miejsce 400 2, 2010

Popielów - 600 2,9 2000-20026. Popielów
Popielów 1 200 - 1,0 2015

7. Lasowice Wielkie Tuły - 750 3,7 2004-2006
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Zlewnia rzeki  Małej Panwi

1. Ozimek Antoniów 3 500 - 4,3 2001-2002
2. Dobrzeń Wielki Czarnowąsy 800 - 3,0 do 2006

Pludry 250 - 1,0 2002-20033. Dobrodzień
Myślina - 115 1,0 2005-2006

4. Kolonowskie Staniszcze Małe - 500 3,5 2003
Osiek - 80 0,57 2010-2015
Ligota Dolna - 40 0,29 2010-2015
Jędrynia - 20 0,21 2010-2015

5. Strzelce Opolskie

Kalinów - 120 0,96 2010-2015
6. Jemielnica Gąsiorowice - 1 200 1,0 2002-2003

Zlewnie rzek  Straduni, Swornicy i Ciska

1. Polska Cerekiew Polska Cerekiew 540 2,0 do 2015

Zlewnie rzek Bierawki i Kłodnicy

1. Ujazd Ujazd 55 4,0 200

Zlewnie rzeki Psiny i rzeki Opawicy

Branice 1 350 - 5,5 2002-2004
Wiechowice - 142 2,2 2007-2009

1. Branice

Włodzienin - 337 3,0 2013-2015
Kietrz 1 300 - 3,0 20022. Kietrz
Pilszcz - 200 6,0 2003-2005
Szczyty - 50 1,0 2013-2015
Babice - 250 3,5 2012-2015
Dziećmarów - 120 1,2 2010-2012

3. Baborów

Sucha Psina - 200 4,5 2013-2015

Zlewnia rzeki Prosny

Byczyna - 840 ,0 do 2015
Biskupice - 301 1,0 do 2015
Paruszowice - 135 0,8 o 2015
Gołkowice - 32 0,4 do 2015

1. Byczyna

Roszkowice - 161 0,8 do 2015
Jamy - 9 0,09 2005
Kozłowice - 8 0,1 2004

2. Gorzów Śląski

Kozłowice
Czerwone
Osiedle

- 5 0,05 2004

Zlewnia rzeki Oławy

Bąków - 300 8,9 2009-2011
Jeszkotle - 50 2,9 2013-2014

1. Grodków

Wierzbnik - 300 2,9 2015
Kamiennik - 417 2,5 2006-2009
Białowieża - 166 0,2 2015

Kamiennik

Szklary - 21 3,2 2016

2.

Ogółem 160,54

Źródło: Urzędy Gmin , Urzędy Miejskie
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6.8.1.7. Zbiorniki retencyjne

Racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi wymaga posiadania
odpowiedniej ilości zmagazynowanej wody w zbiornikach na wypadek pojawienia się niskich
przepływów w rzekach.

Istniejące wielozadaniowe zbiorniki wodne Turawa, Nysa, Otmuchów o pojemności 345.5
mln m3 spełniają funkcję alimentacji Odry, Nysy Kłodzkiej i w chwili obecnej ich pojemność
jest niewystarczająca.

Występujące niedobory wód powierzchniowych w zlewniach rzek: Ścinawy
Niemodlińskiej, Stobrawy, Prosny, Psiny, Nysy Kłodzkiej, Osobłogi, Jemielnicy, Kłodnicy
przewiduje się zmniejszyć poprzez budowę dużych wielozadaniowych zbiorników :
Racławice Śląskie na rzece Osobłoga w gminie Głogówek, Jasiona na rzece Prudnik
w gminach: Lubrza i Prudnik, Raszowa na rzece Sucha w gminach: Izbicko, Tarnów Opolski
i Chrząstowice oraz zbiorników wodnych małej retencji ujętych w ,,Programie budowy
zbiorników małej retencji, w województwie opolskim��:

− Babice na rzece Psina w gminie Baborów,
− Boguchwałów na Potoku Złotnik w gminie Baborów,
− Wierzbno na Potoku Złotnik w gminie Baborów,
− Biała I na rzece Biała w gminie Biała,
− Biała II na rzece Psiniec w gminie Biała (Kolnowicki Potok),
− Nasiedle na Potoku Ostra w gminie Branice,
− Lewice na rowie �R� w gminie Branice,
− Włodzienin na rzece Troi w gminie Branice, Głubczyce,
− Piaski-Gola na rzece Prosna w gminie Byczyna, Bolesławiec, Łubnice,
− Mionów na Potoku Browinieckim w gminie Głogówek, Biała,
− Biernatów na rzece Straduni w gminie Głubczyce,
− Jaszów na rzece Stara Struga w gminie Grodków,
− Nowa Cerekiew na rzece Troi w gminie Kietrz,
− Dzierżysław na rzece Morawce w gminie Kietrz,
− Kluczbork na rzece Stobrawie w gminie Kluczbork,
− Ścinawa Nyska na rzece Ścinawie Niemodlińskiej w gminie Korfantów, Prudnik,
− Łąki Kozielskie na rzece Łącka Woda w gminie Leśnica,
− Walce na rzece Stobrawa w gminie Olesno,
− Siedlec na rzece Cielnicy w gminie Otmuchów,
− Stary Paczków na Potoku Tarnawka w gminie Paczków,
− Smolice na dopływie Potoku Smiłowickiego w gminie Pakosławice,
− Pakosławice na rzece Korzkiew w gminie Pakosławice,
− Wronin na Potoku Cisek w gminie Polska Cerekiew,
− KIK na rzece Prosna w gminie Praszka i Gorzów Śl.,
− Cieciułów na rowie melioracyjnym R-H w gminie Rudniki,
− Jaryszów na dopływie rzeki Kłodnicy w gminie Ujazd,
− Ujazd na Potoku Jordan w gminie Ujazd,
− Rozkochów na rzece Swornica w gminie Walce,
− Brzezinki na rzece Wołczyński Strumień w gminie Wołczyn,
− Wierzchy na rzece Stobrawie w gminie Wołczyn,
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oraz ujętych w innych opracowaniach planistycznych:

− Trzebiszyn na rzece Budkowiczance,
− dwa zbiorniki na rzece Prosna (Sternalice I i Sternalice II) w gminie Radłów,
− Praszka   na rzece Wyderce w gminie Praszka,
− Granica na rzece Mała Panew w gminie Ozimek i w gminie Kolonowskie.

6.8.2. Odprowadzanie ścieków

6.8.2.1. Wnioski z analizy uwarunkowań

Stan gospodarki ściekowej w gminach położonych w obrębie  województwa opolskiego,
pomimo podjęcia szeregu działań proekologicznych ( budowa, rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Opolu, Brzegu, Kędzierzynie, Strzelcach Opolskich, Krapkowicach,
Nysie, Kluczborku, Głubczycach, Prudniku, Namysłowie) jest w dalszym ciągu
niezadowalający, przede wszystkim z powodu braku kanalizacji sanitarnej na obszarach
wiejskich, a także z powodu małej przepustowości i niskiej sprawności urządzeń
oczyszczających ścieki.

− Do gmin wiejskich, na obszarze których występuje całkowity brak zorganizowanych
systemów do odprowadzania i oczyszczania ścieków, należą: Pakosławice, Lubrza,
Strzeleczki, Lubsza, Cisek, Domaszowice, Lasowice Wielkie, Zębowice, Dąbrowa,
Jemielnica, Świerczów, Wilków,

− Częściową kanalizacja objęte są jednostki osadnicze gmin: Skarbimierz, Dobrzeń Wielki,
Nysa, Turawa, Gogolin, Komprachcice, Prószków, Walce, Reńska Wieś, Bierawa,
Chrząstowice, Tarnów Opolski, Kamiennik, Głubczyce, Rudniki, Radłów, Pokój, Izbicko.
Łubniany, Popielów,

− Wśród miast całkowitym brakiem systemów kanalizacyjnych charakteryzuje się miasto
Kolonowskie. Natomiast pozostałe miasta za wyjątkiem Gogolina i Leśnicy posiadają
oczyszczalnie ścieków lecz nie wszystkie z nich pracują prawidłowo i spełniają wymogi
ochrony środowiska. Niektóre, jak oczyszczalnia mechaniczna w Koźlu, odprowadzają do
odbiornika rocznie 0.8 mln m3 ścieków nie w pełni oczyszczonych.
Dotyczy to również komunalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lewin
Brzeski, Głuchołazy, Biała oraz we wsi Walce i Długomiłowice.

Zlokalizowane na obszarze województwa 52 komunalne oczyszczalnie ścieków
obsługują 48,6 % ludności regionu.

− Zakłady przemysłowe problem gospodarki ściekowej rozwiązały poprzez wybudowanie
własnych oczyszczalni ścieków bądź wspólnych z miastami.
Własne oczyszczalnie ścieków posiadają zakłady przemysłowe: KAMA Foods w Brzegu,
Kombinat Rolny �Kietrz�, SEM �KOMBINAT� Głubczyce, Blachownia Holding S.A.
i Zakłady Azotowe �Kędzierzyn� w Kędzierzynie Koźlu, PR �AGOFERM� w Wierzbnicy
Górnej w gminie Kluczbork, Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach, PPH �FERMA-
POL� w Zalesiu w gminie Domaszowice, PW �CERPOL� w Kozłowicach w gminie
Gorzów Śląski, Elektrownia �Opole�, Huta �Mała Panew� i Huta �Jedlice� w gminie
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Ozimek, ZPB �Frotex� w Prudniku, Huta �Andrzej� w Zawadzkiem, GÓRAŻDŻE �
WAPNO w Górażdżach.
Wspólną oczyszczalnię ścieków posiadają: miasto Brzeg z Garbarnią Brzeg oraz gmina
Krapkowice z Zakładami Papierniczymi w Krapkowicach. Ponadto znacząca ilość
jednostek gospodarczych regionu, korzysta z dostępu do komunalnych sieci
kanalizacyjnych.
Najwięcej ścieków komunalnych i przemysłowych wytwarzają ośrodki miejsko �
przemysłowe: Opole, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Brzeg, Nysa oraz gmina Dobrzeń
Wielki.

− W roku 1999 w gospodarce komunalnej na ogólną ilość 61,0mln m3 pobranej wody
oczyszczono 34,5 mln m3  zużytej wody, a pozostała ilość (27,4 mln3) została
odprowadzona jako nieoczyszczony ściek do środowiska naturalnego. Natomiast przemysł
z ogólnej ilości 37,3mln m3 ścieków wymagających oczyszczania ( bez wód
chłodniczych) odprowadził do wód powierzchniowych 13,4 mln m3 ścieków
nieoczyszczonych,

− Korzystnym zjawiskiem w gospodarce ściekowej regionu opolskiego jest występowanie
znacznej ilości prawidłowo funkcjonujących, w większości nowowybudowanych lub
będących w trakcie modernizacji, mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków
mogących obsłużyć więcej niż jedną gminę.  Należą do nich:

− mechaniczno-chemiczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w Brzegu
o przepustowości 18 000 m3/d, wybudowana przez miasto Brzeg wspólnie z Garbarnią
Brzeg S.A. Aktualnie poza Garbarnią Brzeg S.A., oczyszczalnia obsługuje miasto
Brzeg oraz wsie Żłobizna, Pawłów. Znaczne rezerwy przepustowości oczyszczalni,
stwarzają dogodne warunki do przyjęcia ścieków z obszaru gminy Lubsza, z gminy
Skarbimierz oraz częściowo z gminy Lewin Brzeski,

− mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Krapkowicach o przepustowości
21 000m3/d przyjmująca ścieki z terenu miasta Krapkowice oraz  z Zakładów
Papierniczych  w Krapkowicach. Duże rezerwy przepustowości oczyszczalni
umożliwią w przyszłości przyjęcie ścieków z  obszarów wiejskich gmin: Krapkowice,
Strzeleczki oraz częściowo z gminy Prószków i Gogolin. Oczyszczalnia
zlokalizowana jest na terenie Zakładów Papierniczych w Krapkowicach,

− modernizowana i rozbudowywana  mechaniczno � biologiczna oczyszczalnia ścieków
w Opolu o przepustowości 35 000 m3/d. Rozbudowa opolskiej oczyszczalni ścieków
ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 44 000 m3/d, aby stworzyć
warunki dla przyjęcia ścieków nie tylko z terenu miasta Opola, ale również
z obszarów sąsiednich gmin, przede wszystkim z terenu całej gminy Chrząstowice
(aktualnie realizowana jest budowa kanałów sanitarnych tranzytowych), gminy
Komprachcice, gminy Dąbrowa oraz częściowo z gminy Prószków i Tarnów Opolski,

− mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Zakładów Koksowniczych
w Zdzieszowicach o przepustowości 7 773 m3/d. Oczyszczalnia ta, oprócz ścieków
zakładowych oczyszcza także ścieki z miasta Zdzieszowice oraz Leśnicy.
Oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana i rozbudowana  pod kątem przyjęcia
ścieków z terenu całej gminy Zdzieszowice i gminy Walce,
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− mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 20 000m3/d
w Kędzierzynie, przyjmująca ścieki tylko ze skanalizowanych dzielnic miasta, spełnia
wymogi ochrony środowiska i może  przyjąć ścieki z Koźla posiadającego tylko
mechaniczną oczyszczalnię ścieków oraz z gmin Reńska Wieś, Cisek  i częściowo
z gminy Bierawa,

− mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Zakładów Azotowych Kędzierzyn
S.A w Kędzierzynie p przepustowości 20 000m3/d przyjmująca oprócz ścieków
zakładowych również ścieki z miejscowości  Grabówka i Korzonek w gminie
Bierawa,

− mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Nysie o przepustowości 28 000
m3/d przyjmująca ścieki poprzez kanał przerzutowy ścieków relacji Otmuchów Nysa
z miejscowości Otmuchów, Jędrzychów, Głębinów, Skorochów. Aktualna
przepustowość oczyszczalni i możliwość jej rozbudowy stwarza dogodne warunki do
przyjęcia ścieków  z gminy Pakosławice i Głuchołazy,

− mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Prudniku o przepustowości 18 650
m3/d posiadająca duże rezerwy i mogąca przyjąć ścieki z gminy Lubrza, Biała i ze
Złotych Hor (Republika Czeska),

− mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Namysłowie o przepustowości
8 500m3/d obsługująca poza miastem zakłady produkcyjne takie jak: Browar
Namysłów, Wytwórnia Lodów Schollera. Oczyszczalnia posiada znaczne rezerwy
w przepustowości    i może przyjąć ścieki z obszaru całej gminy Namysłów oraz
z gmin sąsiednich (Wilków),

− mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Kluczborku o przepustowości
7 000m3/d ,

− mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Strzelcach Opolskich
o przepustowości 10 800m3/d,

W regionie oprócz istniejących dużych oczyszczalni ścieków są również mniejsze mogące
obsłużyć więcej niż jedną gminę ( Turawa, Dobrzeń Wielki, Czarnowąsy, Tarnów Opolski,
Kietrz, Praszka, Dobrodzień).
Zagrożenie dla środowiska naturalnego stwarza funkcjonowanie mechanicznych oraz
niesprawnych oczyszczalni ścieków. Na obszarze województwa opolskiego  wymagana jest
likwidacja lub zamiana funkcji pięciu oczyszczalni ścieków.

Tab.1. Oczyszczalnie ścieków przewidziane do likwidacji i zmiany funkcji na   przepompownie ścieków

Lp. Lokalizacja Typ oczyszczalni Przepustowość
( m3/d)

Planowane zadanie

1 2 3 4 5

1. Lewin Brzeski mech-biol 800 adaptacja na
przepompownię

2. Głuchołazy mechaniczna 2 200 adaptacja na
przepompownię
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3. Koźle mechaniczna 17 000 adaptacja na
przepompownię

4. Biała mech-biol 200 adaptacja na
przepompownię

5. Walce mech-biol 72 likwidacja

6.8.2.2. Podstawowe cele i kierunki polityki przestrzennej

Przeprowadzona analiza i ocena stanu oczyszczania i usuwania ścieków wykazała, że w
stosunku do prawie pełnego wyposażenia jednostek osadniczych województwa w zbiorowe
systemy wodociągowe, bardzo niekorzystnie przedstawia się stan gospodarki ściekowej
regionu, której główne problemy stanowią:
− niski stopień skanalizowania obszarów wiejskich (4.5%),
− niepełne skanalizowanie obszarów miejskich ( 85%-99%),
− całkowity brak zorganizowanych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków

w gminach: Pakosławice, Lubrza, Strzeleczki, Lubsza, Cisek, Domaszowice, Lasowice
Wielkie, Zębowice, Dąbrowa, Jemielnica, Świerczów, Wilków,

− zły stan techniczny oczyszczalni ścieków (Lewin Brzeski, Walce, Koźle, Bierdzany,
Długomiłowice, Biała ),

− mała przepustowość oczyszczalni ścieków Dobrzeń Wielki, Czarnowąsy, Murów, Kietrz,
Niemodlin, Wołczyn, Branice, Korfantów, Olesno, Mąkoszyce, Byczyna, Pokój, Praszka.

Kierunki polityki przestrzennej w zakresie gospodarki ściekowej zmierzać winny do objęcia
sprawnymi systemami odprowadzania i oczyszczania ścieków całego obszaru województwa
opolskiego.

Przy realizacji polityki przestrzennej należy kierować się następującymi zasadami:

− kontynuować budowę kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej, uwzględniającego
objęcie grupowymi systemami oczyszczania ścieków obszary zurbanizowane (gminy:
Chrząstowice, Tarnów Opolski, Prószków, Gogolin, Nysa,  Bierawa, Dobrzeń Wielki,
Łubniany, Popielów),

− stworzyć warunki korzystania z kanalizacji sanitarnej przez wszystkich mieszkańców
i jednostki gospodarcze miast, w wyniku modernizacji i rozbudowy istniejącej sieci
kanalizacyjnej, w szczególności w dzielnicach peryferyjnych,

− minimalizować szkodliwość dla środowiska przyrodniczego istniejących oczyszczalni
ścieków ( wyłączenie z eksploatacji  oczyszczalni ścieków w Lewinie Brzeskim, Koźlu,
Walcach, Długomiłowicach, Białej oraz zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków
w Opolu),

− objąć systemami oczyszczania i odprowadzania ścieków tereny zabudowane na
obszarach wiejskich.
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6.8.2.3.   Obszary działań

Uwzględniając aspekt rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ochronę przed
zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, zadania z zakresu gospodarki ściekowej można
podzielić na obszary działań inwestycyjnych wyznaczone przez zlewnie ściekowe
oczyszczalni (istniejących, modernizowanych, projektowanych).

Uwzględniając możliwości eksploatacyjne oczyszczalni ścieków (przepustowość),
wyodrębniono obszary działań obejmujące więcej niż jedną gminę oraz  obszary działań
obejmujące tylko jedną gminę.

Przedsięwzięcia w obrębie jednej gminy będą prowadzone w oparciu o jedną
oczyszczalnię lub kilka oczyszczalni ścieków (projektowaną, modernizowaną, istniejącą).

W obrębie wyznaczonych obszarów działań podstawowym zadaniem będzie:

− budowa grupowych systemów kanalizacyjnych obejmujących tereny zurbanizowane
z kanałami tranzytowymi do istniejących i projektowanych oczyszczalni ścieków,

− budowa nowych oczyszczalni ścieków w gminach: Lewin Brzeski, Grodków, Byczyna,
Łambinowice, Korfantów, Pakosławice, Domaszowice, Świerczów, Lasowice Wielkie,
Dobrodzień, Kolonowskie, Jemielnica, Baborów, Gorzów Śląski, Kamiennik, Grodków,

− rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków (Dobrzeń Wielki, Czarnowąsy, Korfantów,
Niemodlin, Skoroszyce, Murów, Wołczyn, Antoniów w gminie Ozimek, Pludry w gminie
Dobrodzień, Polska Cerekiew, Branice, Kietrz, Pokój).

1. Obszary działań wyznaczone dla oczyszczalni mogących obsłużyć więcej niż jedną
gminę

Wśród 52 komunalnych oczyszczalni ścieków znajduje się 19 oczyszczalni mogących
aktualnie lub po rozbudowie przyjąć ścieki z terenu nie tylko swojej gminy lecz również
z terenu gmin sąsiednich.  Ich zlewnie ściekowe tworzą obszary działań, w których będą
realizowane przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej.

− Oczyszczalnia ścieków  Brzeg

Obszar działania obejmuje gminę Lubsza, Skarbimierz, miasto Brzeg i częściowo Lewin
Brzeski  (wieś Łosiów, Strzelniki).
Wszystkie ścieki z tego obszaru planuje się sprowadzić systemem kanalizacji grawitacyjnej
i ciśnieniowej do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni  ścieków  o przepustowości
Q = 18 000m3/d zlokalizowanej w Brzegu.

− Oczyszczalnia ścieków Dobrzeń Wielki

Obszar działania obejmuje częściowo gminę Dobrzeń Wielki (Dobrzeń Wielki, Chróścice,
Dobrzeń Mały, Kup) i częściowo gminę Łubniany (Brynica) .
Planowane na tym obszarze przedsięwzięcia są związane z rozbudową oczyszczalni
w Dobrzeniu Wielkim oraz rozbudową istniejących i budową nowych systemów
kanalizacyjnych na obszarach wiejskich. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi
1400m3/d.
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− Oczyszczalnia ścieków Czarnowąsy

Obszar działania obejmuje częściowo gminę Dobrzeń Wielki (Czarnowąsy, Krzanowice,
gminę Łubniany (Kępa, Luboszyce, Biadacz).
Planowane na tym obszarze przedsięwzięcia są związane z rozbudową oczyszczalni ścieków
w Czarnowąsach oraz rozbudową i budową systemów kanalizacyjnych  na obszarach
wiejskich. Proponowana docelowa przepustowość oczyszczalni wynosi 1200 m3/d

− Oczyszczalnia ścieków Kotórz Mały (gm. Turawa)

Obszar działania obejmuje częściowo gminę Turawa ( Turawa, Osowiec, Węgry, Kotórz
Mały, Zawada, Kotórz Wielki), gminę Łubniany ( Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, Masów,
Kolanowice, Węgry) oraz  gminę Chrząstowice ( Niwki).
Wszystkie ścieki  z tego obszaru planuje się sprowadzić systemem kanalizacji grawitacyjnej
i ciśnieniowej do istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Kotórz Mały ( gmina Turawa).
Aktualna przepustowość  oczyszczalni  Q = 1400 m3/d nie zapewnia odbioru wszystkich
ścieków. Proponowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków do przepustowości
Q = 2500m3/d.

− Oczyszczalnia ścieków Opole

Obszar działania obejmuje tereny całej  gminy Dąbrowa, Chrząstowice, Opole oraz częściowo
tereny gminy Tarnów Opolski (Przywory, Kąty Opolskie, Miedziana) i  gminy Prószków
(Winów, Górki, Folwark, Chrząszczyce, Chrzowice).
W obszarze tym, planuje się realizację systemów kanalizacyjnych w oparciu o aktualnie
modernizowaną i rozbudowywaną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Opolu.

− Oczyszczalnia ścieków Kosorowice (gm. Tarnów Opolski)

Obszar działania obejmuje gminę Tarnów Opolski i gminę Izbicko.
W obszarze tym, planuje się realizację systemów kanalizacyjnych w oparciu o istniejącą
mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Kosorowiach o przepustowości 638m3/d

− Oczyszczalnia ścieków Krapkowice

Obszar działania obejmuje gminę Krapkowice oraz częściowo gminę Prószków (Zimnice,
Źlinice, Boguszyce) i gminę Gogolin (Odrowąż , Gogolin, Obrowiec, Zakrzów, Dąbrówka)

Przedsięwzięcia inwestycyjne na tym obszarze będą polegać na kontynuacji aktualnie
budowanych sieci kanalizacyjnych ( Zimnice Małe, Zimnice Wielkie)  oraz budowie nowych
z odprowadzeniem ścieków na istniejącą oczyszczalnię ścieków w Krapkowicach
o przepustowości Q = 21000 m3/d.

− Oczyszczalnia ścieków Kędzierzyn

Obszar działania obejmuje gminę Kędzierzyn � Koźle, Cisek, Reńska Wieś i częściowo
gminę Bierawa (Brzeźce, Stare Koźle).

Planowane przedsięwzięcia na tym obszarze, związane są z budową grupowych systemów
kanalizacyjnych oraz kanału przerzutowego ścieków z gminy Reńska Wieś, Cisek,
prowadzonego pod rzeką Odrą. Ponadto planuje się wyłączenie z eksploatacji mechanicznej
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oczyszczalni w Koźlu. Wszystkie ścieki będą  oczyszczane na mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie o przepustowości Q =  20 000 m3/d.

− Oczyszczalnia ścieków Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Obszar działania obejmuje wszystkie wsie gminy Bierawa za wyjątkiem miejscowości
Brzeźce i Stare Koźle.
Na tym obszarze przedsięwzięcia inwestycyjne obejmować będą budowę grupowych
systemów kanalizacyjnych, a w perspektywie wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków
w Kotlarni.

− Oczyszczalnia ścieków Nysa

Obszar działania obejmuje gminę Nysa, Głuchołazy, Otmuchów, Pakosławice.

Przedsięwzięcia inwestycyjne na tym obszarze będą polegać na:

� kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnych w otoczeniu zbiorników otmuchowskiego
i nyskiego,

� budowie systemu kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych na obszarze gminy
Pakosławice z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w mieście Nysa,
o przepustowości  Q = 28 000m3/d.

− Oczyszczalnia ścieków Prudnik

Obszar działania w obrębie zlewni oczyszczalni ścieków w  Prudniku o przepustowości
Q = 18 650 m3/d  obejmuje gminę Prudnik, gminę Lubrza, gminę Biała oraz miejscowości
Jarnołtówek, Pokrzywna z gminy Głuchołazy i miejscowość Złote Hory po stronie czeskiej.
Głównym przedsięwzięciem inwestycyjnym w tym obszarze będzie budowa kanału
sanitarnego odprowadzającego ścieki z miejscowości Złote Hory, Jarnołtówek, Pokrzywna
oraz z obszaru gminy Prudnik na miejską oczyszczalnię ścieków w Prudniku.
Ponadto planowana jest zamiana funkcji oczyszczalni ścieków w mieście Biała
i przeznaczenie jej na przepompownie ścieków przerzucającej ścieki z obszaru gminy do
oczyszczalni w mieście Prudniku.

− Oczyszczalnia ścieków Namysłów

Obszar działania obejmuje gminę Namysłów i gminę Wilków. Wszystkie ścieki z tego
obszaru zostaną sprowadzone do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
w Namysłowie o przepustowości Q = 8 500 m3/d.

− Oczyszczalnia ścieków Kietrz

Obszar działania obejmuje wszystkie miejscowości położone w zlewni rzeki Troi w gminie
Głubczyce, Branice, Baborów i całą gminę Kietrz .
Planowane w tym obszarze przedsięwzięcia są związane z rozbudową oczyszczalni ścieków
w mieście Kietrzu  oraz z budową systemów kanalizacyjnych na obszarze zlewni rzeki Troi.
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− Oczyszczalnia ścieków Kluczbork

Obszar działania obejmuje cała gminę Kluczbork i częściowo gminę Lasowice Wielkie.

W obszarze tym, planuje się realizację systemów kanalizacyjnych w oparciu o istniejącą
w Kluczborku mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 7 000m3/d.

− Oczyszczalnia ścieków Strzelce Opolskie

Obszar działania obejmuje częściowo gminę Strzelce Opolskie i gminę Jemielnica.

Planowane na tym obszarze przedsięwzięcia związane są z budową  w miejscowości
Gąsiorowice gm. Jemielnica podczyszczalni ścieków o przepustowości 1 130 m3/d oraz
rozbudową sieci kanalizacyjnej w mieście Strzelce Opolskie i budową systemów
kanalizacyjnych na obszarach wiejskich. Wszystkie ścieki z obszaru działania będą
sprowadzone systemem kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych do oczyszczalni ścieków
w Strzelcach Opolskich posiadającej przepustowość Q = 10 800m3/d.

− Oczyszczalnia ścieków Dobrodzień

Obszar działania obejmuje gminę Dobrodzień oraz gminę Zębowice.

Na tym obszarze, przedsięwzięcia inwestycyjne związane będą z budową oczyszczalni
ścieków w Myślinie, modernizacją oczyszczalni ścieków w Pludrach  oraz  z budową
systemów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki do mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w Dobrodzieniu o przepustowości Q =1685 m3/d.

− Oczyszczalnia ścieków Praszka

Obszar działania obejmuje gminę Praszkę oraz gminę Gorzów Śląski
Planowane na tym obszarze przedsięwzięcia związane są z rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Praszce- Przedmość  do przepustowości Q = 4000m3/d, rozbudową sieci kanalizacyjnej
w mieście Praszka i Gorzów Śląski oraz  z budową systemów kanalizacyjnych na obszarach
wiejskich.

− Oczyszczalnia ścieków Antoniów (gmina Ozimek)

Obszar działania obejmuje gminę Ozimek oraz częściowo gminę Turawa i Zębowice.
Wszystkie ścieki z obszaru działania zostaną sprowadzone systemem kanałów grawitacyjnych
i ciśnieniowych do oczyszczalni ścieków w Antoniowie aktualnie rozbudowywanej do
przepustowości Q = 2 500m3/d

− Oczyszczalnia ścieków Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach

Obszar działania obejmuje gminę Zdzieszowicę, Walce oraz gminę Leśnicę.

Planowane przedsięwzięcia na tym obszarze, związane są z budową grupowych systemów
kanalizacyjnych oraz kanału przerzutowego ścieków z gminy Walce prowadzonego pod rzeką
Odrą. Wszystkie ścieki zostaną sprowadzone do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków w Zdzieszowicach o przepustowości Q =  7 773 m3/d.
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W tabeli 1 przedstawiono wykaz oczyszczalni ścieków mogących obsłużyć więcej niż jedną
gminę oraz wymagane zadania inwestycyjne w obrębie samych oczyszczalni.

Tab.1. Oczyszczalnie ścieków przewidziane do obsługi kilku gmin
Lp. Lokalizacja

oczyszczalni
Typ

oczyszczaln
i

Przepu-
stowość
(m3/d)

Odbiornik
ścieków

Zasięg obsługi
(gminy)

Planowane zadania
inwestycyjne

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Brzeg mech-biol 18 000 Odra m. Brzeg, Lubsza,
Skarbimierz,
Lewin Brzeski

budowa obiektów
gospodarki osadowej,
zbiornika biogazu,

2. Czarnowąsy
gm. Dobrzeń
Wielki

mech-biol 400 Mała Panew Dobrzeń Wielki,
Łubniany

rozbudowa oczyszczalni
do przepustowości
Q=  800m3/d

3 Dobrzeń
Wielki

mech-biol 800 Odra Dobrzeń Wielki,
Łubniany

rozbudowa oczyszczalni
do przepustowości
Q= 1 400m3/d

4. Dobrodzień mech-biol 1686 Dobrodzień,
Zębowice -

5. Kędzierzyn mech-biol 20 000 Odra Kędzierzyn,
Bierawa, Cisek,
Reńska Wieś,
Leśnica

-

6. Kosorowice
gm. Tarnów
Opolski

mech-biol 980 Struga Tarnów Opolski,
Izbicko -

7. Kietrz mech-biol 800 Troja Kietrz, Branice,
Głubczyce

rozbudowa i
modernizacja
oczyszczalni

8. Kluczbork mech-biol 7000 Baryczka Kluczbork,
Lasowice Wielkie

-

9. Kotórz Mały
gm. Turawa

mech-biol 1 430 Mała Panew Turawa, Łubniany,
Chrząstowice

-

10. Krapkowice mech-biol 21 000 Odra Krapkowice,
Prószków,
Gogolin,
Strzeleczki

-

11. Opole mech-biol 35 000 Odra Opole, Dąbrowa,
Komprachcice.

zakończenie rozbudowy
oczyszczalni  do
Q=44 000m3/d

12. Ozimek
(Antoniów)

mech-biol 2 000 Ozimek, Turawa,
Zębowice

zakończenie rozbudowy
oczyszczalni do
Q = 2 500m3/d

13. Namysłów mech-biol 8 500 Widawa Namysłów,
Wilków

zautomatyzowanie
procesu oczyszczania
ścieków
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14. Nysa mech-biol 28 000 Nysa
Kłodzka

Nysa, Głuchołazy,
Pakosławice,
Otmuchów

budowa II etapu
oczyszczalni

15. Prudnik mech-biol 18 650 Prudnik Lubrza, Biała,
Prudnik, Zlote
Hory

-

16. Praszka -
Przedmość

mech-biol 4 000 Prosna Gorzów Śląski,
Praszka

modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni

17. Strzelce
Opolskie

mech-biol 10 800 grunt Jemielnica,
Strzelce
(częściowo)

-

18. Zakłady
Azotowe
Kędzierzyn
S.A.

mech-biol 19 200 Odra Bierawa zakończenie
modernizacji
oczyszczalni

19. Zakłady
Koksownicze
Zdzieszowice

mech-biol 7 773 Odra Zdzieszowice,
Leśnica, Walce

-

2. Obszary działań dla oczyszczalni obsługujących jedną gminę

Wykaz oczyszczalni ścieków mogących obsłużyć jedną gminę oraz wymagane zadania
inwestycyjne w obrębie obszaru działania będącego zlewnią poszczególnych oczyszczalni,
ścieków  przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2 . Oczyszczalnie ścieków obsługujące jedną gminę

Lp. Lokalizacja
oczyszczalni

Typ
oczyszczal-

ni

Przepu-
stowość
(m3/d)

Odbiornik
ścieków

Zasięg obsługi �
obszar działania

(gminy,
miejscowości)

Planowane zadania
inwestycyjne-

przedsięwzięcia

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Chorula mech-biol 1250 Odra miasto Gogolin,
Kamień Śląski,
Kamionek,
Górażdże, Malnia,
Chorula

budowa kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z
obszaru działania na
oczyszczalnię w Choruli

2. Głogówek  mech-biol 3 100 Osobłoga cała gmina
Głogówek

budowa kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z
obszaru działania na
oczyszczalnię w Głogówku

3. Lewin
Brzeski

mech-biol - Ścinawa
Niemodlińs
ka

gmina
Lewin Brzeski

budowa nowej oczyszczalni
ścieków o przepustowości  Q
= 3100m3/d oraz sieci
kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z
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obszaru działania na nowa
oczyszczalnię

4. Miejsce gm.
Śierczów

mech-biol. - Stobrawa cała gmina
Świerczów

budowa oczyszczalni ścieków
o przepustowości      Q=
400m3/d oraz kanalizacji
sanitarnej odprowadzającej
ścieki z obszaru działania na
oczyszczalnię ścieków w
Miejsce

5. Murów mech-biol 440 cała gmina Murów rozbudowa istniejącej
oczyszczalni oraz budowa
kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z
obszaru działania na
oczyszczalnię w Murowie

6. Niemodlin mech-biol 800 Kanał
Gościejowi
cki-Ścinawa
Niemodlińs
ka

cała gmina
Niemodlin

rozbudowa oczyszczalni do
przepustowości  Q= 2000 m3/d
oraz budowa kanalizacji
sanitarnej odprowadzającej
ścieki z obszaru działania na
oczyszczalnię w Niemodlinie

7. Tuły  gm.
Lasowice
Wielkie

- Budkowicz
anka

południowa część
gminy

budowa oczyszczalni
o przepustowości
Q= 750m3/d oraz budowa
kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z
obszaru działania na
oczyszczalnię w Tułach

8. Olesno mech-biol 3000 Stobrawa cała gmina
Olesno

budowa kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z
obszaru działania na
oczyszczalnię w Oleśnie

9. Paczków mech-biol 2 500 Nysa
Kłodzka

cała gmina
Paczków

budowa kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z
obszaru działania na
oczyszczalnię w Paczkowie

10. Popielów mech-biol - Brynica cała gmina
Popielów

budowa oczyszczalni ścieków
II etap � Q = 1200m3/d oraz
budowa kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z
obszaru działania na
oczyszczalnię w Choruli

11. Prószków mech-biol 800 Potok
Prósz-
kowski

środkowa część
gminy Prószków

budowa kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z
obszaru działania na
oczyszczalnię w Prószkowie
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12. Polska
Cerekiew

mech-biol 270 Cisek cała gmina Polska
Cerekiew

rozbudowa oczyszczalni
ścieków do przepustowości
Q = 540m3/d oraz budowa
kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z
obszaru działania na
oczyszczalnię w Polskiej
Cerekwii

13. Skoroszyce mech-biol 400 Młynówka cała gmina
Skoroszyce

rozbudowa oczyszczalni
ścieków do przepustowości
Q = 1020m3/d  oraz budowa
kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z
obszaru działania na
oczyszczalnię w Skoroszycach

14. Tułowice mech-
biolog.

1950 Ścinawa
Niemodlińs
ka

cała gmina
Tułowice

budowa kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z
obszaru działania na
oczyszczalnię w Tułowicach

15. Wołczyn mech-biol 2140 Wołczyńska
Struga

cała gmina
Wołczyn

rozbudowa oczyszczalni
do przepustowości
Q =2400m3/d oraz budowa
kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z
obszaru działania na
oczyszczalnię w Wołczynie

16. Zawadzkie mech-biol 2500 Potok
Bziczka

cała gmina
Zawadzkie

budowa kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z
obszaru działania na
oczyszczalnię w Choruli

3. Obszary działań w obrębie jednej gminy obsługiwane przez kilka oczyszczalni
ścieków

Wśród gmin planujących rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w oparciu
o kilka oczyszczalni ścieków znajdują się: Grodków (8) , Łambinowice (5), Korfantów (3),
Baborów (4), Byczyna (5), Gorzów Śląski ( 3),  Kamiennik ( 3 ), Strzelce Opolskie (4).

6.8.2.4. Wykaz oczyszczalni ścieków planowanych do budowy i modernizacji na
obszarze województwa opolskiego

Analiza wymaganych przedsięwzięć w poszczególnych obszarach działań pozwoliła na
zestawienie wszystkich zadań w zakresie budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, które
zostały przedstawienie w tabeli nr 3.
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Tab.3. Oczyszczalnie ścieków planowane do modernizacji i budowy

Wydajność oczyszczalni
ścieków

[m3/d]

Lp. Gmina Miejscowość

planowanej do
modernizacji

planowanej
do

budowy

Koszt
inwestycji

[mln.PLN]

Termin
realizacji
inwestycji

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Baborów Szczyty - 50 1,0 2013-2015

2. Baborów Sucha Psina - 200 4,5 2013-2015

3 Baborów Babice - 250 3,5 2012-2015

4. Baborów Dziećmarów - 120 1,2 2010-2012

5. Branice Branice 1 350 - 5,5 2002-2004

6. Byczyna Byczyna - 840 2,0 do 2015

7. Byczyna Biskupice - 301 1,0 do 2015

8. Byczyna Paruszowice - 135 0,8 do 2015

9. Byczyna Gołkowice - 32 0,4 do 2015

10. Byczyna Roszkowice - 161 0,8 do 2015

11. Dobrodzień Pludry 250 - 1,0 2002-2003

12. Dobrodzień Myślina - 115 1,0 2005-2006

13. Dobrzeń Wielki Dobrzeń Wielki 1400 - 3,5 do 2006

14. Dobrzeń Wielki Czarnowąsy 800 - 3,0 do 2006

15. Domaszowice Domaszowice - 500 7,5 2015

16. Gorzów Śląski Jamy - 9 0,09 2005

17. Gorzów Śląski Kozłowice - 8 0,1 2004

18. Gorzów Śląski
Kozłowice
Czerwone
Osiedle

- 5 0,05 2004

19. Grodków Bąków - 300 8,9 2009-2011

20. Grodków Głębocko - 300 7,8 2010-2012

21. Grodków Kopice - 300 9,2 2011-2013

22. Grodków Kobiela - 300 7,5 2012-2014
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23. Grodków Jeszkotle - 50 2,9 2013-2014

24. Grodków Jaszów - 100 3,9 2014-2015

25. Grodków Wierzbnik - 300 2,9 2015

26. Grodków Jędrzejów - 400 19,0 2015

27. Jemielnica Gąsiorowice - 1 200 1,0 2002-2003

28. Kamiennik Kamiennik - 417 2,5 2006-2009

29. Kamiennik Białowieża - 166 0,2 2015

30. Kamiennik Szklary - 21 3,2 2016

31. Kietrz Kietrz 1 300 - 3,0 2002

32. Kolonowskie Staniszcze Małe - 500 3,5 2003

33. Korfantów Korfantów 800 - 4,8 2002

34. Korfantów Myszowice - 200 1,6 2004

35. Korfantów Ścinawa Mała - 250 1,8 2009

36. Lasowice Wielkie Tuły - 750 3,7 2004-2006

37. Lewin Brzeski Lewin Brzeski - 3 100 6,0 2003-2005

38. Łambinowice Wierzbie - 70 0,8 do 2003

39. Łambinowice Mańkowice - 70 1,0 2003-2005

40. Łambinowice Drogoszów - 120 1,7 2005-2008

41. Łambinowice Bielice - 90 1,2 2009-2012

42. Łambinowice Malerzowice - 70 1,0 2013-2015

43. Niemodlin Niemodlin 2 000 - 4,3 2000-2002

44. Murów Murów 1 120 - 3,0 2002-2003

45. Ozimek Antoniów 3 500 - 4,3 2001-2002

46. Popielów Popielów - 600 2,9 2000-2002

47. Popielów Popielów 1 200 - 1,0 2015

48. Popielów Karłowice 100 - 1,0 2002-2015

49. Pakosławice Prusinowice - 350 2,0 do 2015

50. Polska Cerekiew
Polska
Cerekiew 540 - 2,0 do 2015

51. Skoroszyce Skoroszyce 1000 - 1,0 2010
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52. Strzelce Opolskie Osiek - 80 0,57 2010-2015

53. Strzelce Opolskie
Ligota Górna
Ligota Dolna - 40 0,29 2010-2015

54. Strzelce Opolskie Jędrynia - 20 0,21 2010-2015

55. Strzelce Opolskie Kalinów - 120 0,96 2010-2015

56. Świerczów Miejsce - 400 2,0 2010

57. Ujazd Ujazd 550 - 4,5 2002

58. Wołczyn Wołczyn 2 400 - 6,0 2005

Źródło: Urzędy Gmin , Urzędy Miejskie.
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6.9.  KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OGÓLNE
         WARUNKI DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
         W ZAKRESIE  ENERGETYKI I TELEKOMUNIKACJI

6.9.1.  Podstawowe uwarunkowania rozwoju

Podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój województwa opolskiego jest
zapewnienie pełnej dostępności mediów technicznych, systematycznej poprawy stanu
środowiska przyrodniczego oraz zapewnienie rozwoju systemów telekomunikacyjnych
i informatycznych.

Zestawienie silnych (mocnych) i słabych stron identyfikują podstawowe problemy
rozwoju.

1. Silne strony

■ silnie rozwinięta infrastruktura energetyczna, zwłaszcza w części środkowo -
wschodniej województwa obejmująca miasta i gminy: Dobrzeń Wielki, Opole,
Gogolin, Tarnów Opolski, Krapkowice, Zdzieszowice, Ozimek, Strzelce Opolskie,
Zawadzkie, Kędzierzyn-Koźle,

■ korzystne tendencje rozwojowe elektrowni ,,Opole�� wytwarzającej czystą
 energię elektryczną. Wykorzystanie mocy produkcyjnych elektrowni ,,Opole��
odbywa się poprzez sieć wysokich napięć w harmonii ze środowiskiem
przyrodniczym,

■ połączenie systemu energetycznego województwa opolskiego z krajowym systemem
energetycznym za pomocą stacji systemowej 400/110 kV ,,Dobrzeń��, a przez to
powiązanie krajowego systemu energetycznego (KSE) z systemem
zachodnioeuropejskim  ( UCPTE ),

■ dobrze rozwinięta sieć rzeczna (stopnie wodne, jazy) na ogół o wystarczających
zasobach ilościowych wód powierzchniowych, stwarzająca warunki dla realizacji
małej energetyki wodnej,

■ zahamowanie wzrostu zanieczyszczeń powietrza � doprowadzenie do równowagi
ekologicznej � przez realizację programu ,,Kompleksowej modernizacji systemów
grzewczych miast Opolszczyzny��,

■ likwidacja lokalnych kotłowni i podłączanie ogrzewanych przez nie budynków do
miejskich sieci cieplnych wraz z wymianą wyeksploatowanych kotłów opalanych
węglem na kotły gazowe lub olejowe,

■ szersze wprowadzanie paliw gazowych w sektorze elektroenergetycznym oraz
ciepłowniczym � stopniowa eliminacja wysokoemisyjnych paliw stałych,

■ polepszenie dostępności telekomunikacyjnej regionu opolskiego przez pojawienie się
na lokalnym rynku usług konkurenta Telekomunikacji Polskiej S.A.- Netii sp. z o.o.
(około 10 000 abonentów w Opolu) oraz Niezależnego Operatora Międzystrefowego
NOM,

■ dynamiczny rozwój telefonii komórkowej na terenie województwa opolskiego
(niemal nieograniczona liczba abonentów) za pomocą sieci operatorów: Era GSM,
Plus GSM, Idea Centertel.
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2. Słabe strony

■ wyeksploatowane systemy średnich i niskich napięć (m.in. zbyt mała ilość stacji
transformatorowych średniego napięcia) w szczególności na obszarach wiejskich, nie
zapewniające ciągłej dostawy energii dla potrzeb produkcyjnych i komunalnych,

■ niski poziom użyteczny zaopatrzenia odbiorców w energię, wynikający
z niedoinwestowania sieci energetycznych, odbiegający znacznie od poziomu
występującego w krajach Unii Europejskiej,

■ brak właściwych zabezpieczeń chroniących przed zanieczyszczeniem ze stanowisk
transformatorów mocy i urządzeń potrzeb własnych w Głównych Punktach
Zasilających tzw. GPZ-tach,

■ zły stan infrastruktury gazowej obszarów wiejskich i niektórych obszarów miejskich.
W województwie opolskim nadal niezgazyfikowanych pozostaje 7 miast. Tylko
nieliczni mieszkańcy wsi korzystają z gazu ziemnego ( Bąków, Biała Nyska, Branice,
Charbielin, Goświnowice, Gryżów, Jędrzychów, Łosiów, Pawłów, Regulice,
Rozwadza, Skarbimierz, Sarnowice, Skoroszyce, Śliwice, Tarnów Opolski, Tułowice,
Wilamowa, Wyszków Śl., Złotogłowice, Żłobizna, Żyrowa),

■ ograniczenie rozwoju infrastruktury gazowej z powodu małego przyrostu odbiorców
w miejscowościach gazyfikowanych, a także z powodu braku środków na gazyfikację
nowych miejscowości,

■ przekroczone poziomy dopuszczalnej emisji pyłów i gazów w powietrzu
spowodowane produkcją ciepła przez systemy cieplne (ciepłownie, kotłownie, zakłady
przemysłowe),

■ zły stan techniczny systemów telekomunikacyjnych na obszarach wiejskich
stwarzający barierę dla ich ekonomicznego rozwoju. Wskaźnik dostępności do
telefonów w siedmiu gminach województwa jest na poziomie  poniżej 100 abonentów
na 1000 mieszkańców,

■ znikomy stopień wdrażania technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
(energia wodna, promieniowanie słoneczne, wiatr, biogaz, biomasa, energia
z wysypisk, z oczyszczalni ścieków, energia geotermalna, pompy cieplne).

3. Kluczowe problemy rozwoju

■ funkcjonowanie elektrowni ,,Opole�� w sposób nie powodujący degradacji środowiska
( emisja pyłów, gazów, składowanie odpadów ),

■ dekapitalizacja linii, urządzeń energetycznych średnich i niskich napięć wraz
z występującymi niedoborami dostaw energii elektrycznej w szczególności na
obszarach wiejskich,

■ niski stopień gazyfikacji obszarów wiejskich,
■ zbyt niskie wykorzystanie czystych odnawialnych źródeł energii w procesie poprawy

stanu środowiska przyrodniczego,
■ wysoki udział wysokoemisyjnych źródeł ciepła opartych na spalaniu węgla,
■ niepełna dostępność telekomunikacyjna.
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6.9.2. Cele i zasady polityki przestrzennej

Głównym celem strategicznym z zakresu energetyki i telekomunikacji jest:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału
gospodarczego.

Realizacja tego celu polegać będzie na zapewnieniu:
a) pełnej dostępności mediów technicznych, poprzez modernizację i rozbudowę sieci:

energetycznych, gazowych i ciepłowniczych, która stworzy warunki dla aktywizacji
gospodarczej całego regionu.

b) systematycznej poprawy stanu środowiska przyrodniczego, poprzez rozszerzenie na
obszar całego województwa programu likwidacji niskiej emisji a także szersze
wykorzystanie czystych odnawialnych źródeł energii.

c) rozwoju systemów telekomunikacyjnych i informatycznych, poprzez zapewnienie
pełnego dostępu do nowoczesnej sieci telefonicznej oraz stworzenie systemu usług
informatycznych, dających możliwość połączeń wewnątrzregionalnych,
międzynarodowych, w tym internetowych.

Wyżej wymienione cele strategiczne uznaje się jako priorytetowe, służą bowiem
wyrównywaniu szans rozwoju w regionie oraz wzmocnieniu konkurencyjności województwa.

6.9.2.1. Energetyka

Celem polityki przestrzennej w dziedzinie energetyki jest zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego, poprawy pewności zasilania, niezawodności i jakości dostaw energii
elektrycznej dla istniejących odbiorców województwa opolskiego jak również wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii.

Zasadą polityki przestrzennej jest rozbudowa i modernizacja krajowego systemu
elektroenergetycznego zintegrowanego z systemem zachodnioeuropejskim UCPTE oraz
rozbudowa i modernizacja systemu energetycznego całego województwa opolskiego.

6.9.2.2. Gazownictwo

Celem polityki przestrzennej w dziedzinie gazownictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa
i pewności zasilania w paliwa gazowe oraz pełnego dostępu do sieci gazowej, a także
wprowadzanie paliw gazowych do energetyki przemysłowej (do wytwarzania energii
elektrycznej w elektrowniach oraz ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowniach).

Zasadą polityki przestrzennej jest rozbudowa i modernizacja systemu gazowniczego,
a także sukcesywna gazyfikacja obszarów miejskich oraz wiejskich.

6.9.2.3. Ciepłownictwo

Celem polityki przestrzennej w dziedzinie ciepłownictwa jest zapewnienie poprawy stanu
środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń atmosfery �
eliminacja niskiej emisji.

Zasadą polityki przestrzennej jest kompleksowa modernizacja systemów ciepłowniczych,
likwidacja lokalnych kotłowni i podłączanie ogrzewanych przez nie budynków do miejskich
sieci cieplnych.
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6.9.2.4. Telekomunikacja

Celem polityki przestrzennej w dziedzinie systemów telekomunikacyjnych jest
zapewnienie pełnego dostępu do nowoczesnej sieci telefonicznej oraz stworzenie systemu
usług informatycznych.

Zasadą polityki przestrzennej jest rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnych,
w tym  poprawa dostępności do standardowych łącz telefonicznych.

6.9.3. Główne kierunki rozwoju

6.9.3.1. Energetyka

■ Rozbudowa i modernizacja krajowego systemu elektroenergetycznego

Planuje się rozbudowę i modernizację krajowego systemu elektroenergetycznego na
obszarze województwa opolskiego poprzez budowę nowych linii napowietrznych 400 kV
i rozbudowę stacji systemowej 400/110kV, wynikająca z potrzeb Polskich Sieci
Elektroenergetycznych.
Zgodnie z polityką prowadzoną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, przewiduje się
zastąpienie linii 220 kV o znaczeniu ponadwojewódzkim liniami o napięciu 400 kV,
tworząc w ten sposób jednolity system energetyczny 400 kV. Należy liczyć się więc
w niedalekiej przyszłości z przebudową linii 220 kV na 400 kV pod warunkiem
nieingerencji w tereny zabudowane, a także zachowania stref ochronnych wzdłuż tych
linii. Strefy ochronne (obszar ograniczonego użytkowania) wzdłuż linii wysokich napięć
powinny wynosić: dla linii 400 kV w pasie o szerokości minimum 66 m (2 x 33m) od jej
osi, dla linii 220kV minimum 52 m (2 x 26m ) od jej osi, dla linii 110 kV minimum 29 m
(2 x 14,5m) od jej osi. W przypadku braku możliwości zachowania stref ochronnych
wzdłuż linii wysokich napięć winna nastąpić zmiana ich przebiegu.

■ Rozbudowa i modernizacja napowietrznych linii energetycznych wysokich napięć
110 kV

Planuje się modernizację istniejących oraz budowę nowych linii wysokiego napięcia
110 kV celem poprawienia niezawodności i jakości dostaw energii elektrycznej dla
istniejących odbiorców a także dla zaspokojenia potrzeb elektroenergetycznych
wynikających z rozwoju społeczno-gospodarczego, stanu zagospodarowania
przestrzennego województwa opolskiego.

■ Rozbudowa i modernizacja Głównych Punktów Zasilania, tzw. GPZ-tów

Planuje się modernizację istniejących, rozbudowę oraz budowę Głównych Punktów
Zasilania tzw. GPZ-tów celem poprawy pewności zasilania województwa opolskiego
w energię elektryczną.



PLAN       ZAGOSPODAROWANIA       PRZESTRZENNEGO       WOJEWÓDZTWA       OPOLSKIEGO

URZĄD   MARSZAŁKOWSKI    WOJEWÓDZTWA   OPOLSKIEGO      �     BIURO     PLANOWANIA     PRZESTRZENNEGO

185

■ Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

Planuje się szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez wykorzystanie
energii wodnej, promieniowania słonecznego, wiatru, biogazu, biomasy, z wysypisk,
oczyszczalni ścieków, energii geotermalnej, energii pomp cieplnych.

6.9.3.2. Gazownictwo

■ Rozbudowa i modernizacja systemu gazowniczego

Planuje się rozbudowę i modernizację systemu gazowniczego, w tym gazociągów
przesyłowych wysokiego ciśnienia wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi I stopnia
ze względu na zadania o znaczeniu regionalnym i lokalnym, warunkujące aktywizację
gospodarczą i poprawę życia mieszkańców województwa opolskiego.

■ Gazyfikacja obszarów miejskich

Planuje się w miarę rozbudowy systemu przesyłowego gazociągów wysokiego ciśnienia,
zgazyfikowanie pozostałych miast w województwie opolskim, nie korzystających do tej
pory z gazu ziemnego.

■ Gazyfikacja obszarów wiejskich

Planuje się zgazyfikowanie obszarów wiejskich w oparciu o istniejące oraz projektowane
gazociągi wysokoprężne przebiegające przez obszar województwa opolskiego za pomocą
istniejących oraz projektowanych stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia.

6.9.3.3. Ciepłownictwo

■ Kompleksowa modernizacja systemów ciepłowniczych � eliminacja niskiej emisji

Zakłada się kontynuację programu ,,Kompleksowej modernizacji systemów grzewczych
miast Opolszczyzny'', poprzez stworzenie odbiorcom możliwości racjonalizacji zużycia
ciepła, optymalne dostosowanie produkcji ciepła do chwilowych potrzeb odbiorców,
ograniczenie uciążliwości produkcji ciepła dla środowiska naturalnego. W ramach
programu przewiduje się eliminację niskiej emisji  poprzez likwidację lokalnych kotłowni
i podłączanie ogrzewanych przez nie budynków do miejskich sieci cieplnych.
Planuje się w celu ograniczenia emisji wszystkich zanieczyszczeń do powietrza przenieść
produkcję ciepła do źródeł wyposażonych w wysokosprawne urządzenia odpylania spalin,
a także urządzenia odsiarczania spalin wykorzystując przy tym olej opałowy lub gaz
ziemny.

6.9.3.4. Telekomunikacja

■ Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnych

Planuje się rozbudowę i modernizację sieci telekomunikacyjnych: miejscowych oraz
międzymiastowych. Łączna pojemność rozbudowy powinna wynieść ponad 180.000
numerów w pojemnościowych centralach elektronicznych.
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Planuje się rozwój systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych w oparciu
o nowe inwestycje obejmujące swym zakresem budowę sieci telefonicznych przy
zastosowaniu wyłącznie doziemnych kabli światłowodowych.
Przewiduje się dynamiczny rozwój w sferze usług internetowych, zapewniający pełny
dostęp do systemu usług informatycznych dających możliwość połączeń
wewnątrzregionalnych oraz międzynarodowych.

6.9.4. Propozycje programu zadań ponadlokalnych zapewniających realizację celów
strategicznych

6.9.4.1. Elektroenergetyka

■ Rozbudowa i modernizacja krajowego systemu elektroenergetycznego

Do głównych zadań należeć będzie:

− budowa linii napowietrznej, dwutorowej 400 kV relacji Dobrzeń � Wielopole,
− budowa linii napowietrznej, jednotorowej 400 kV relacji Dobrzeń � Świebodzice,
− rozbudowa stacji systemowej 400/110kV ,,Dobrzeń� (poprawa warunków

eksploatacyjnych i ruchowych połączenia krajowego systemu elektroenergetycznego
KSE z systemem zachodnioeuropejskim UCPTE),

− przebudowa linii 220 kV na 400 kV w relacjach:
− Groszowice (Opole) � Ząbkowice Śl.,
− Groszowice (Opole) � Kędzierzyn,
− Kędzierzyn � Wielopole,
− Blachownia � Łagisza,
− Blachownia � Wielopole.

■ Rozbudowa i modernizacja elektrowni  ,,Opole��

Przewiduje się w miarę rozwoju systemu energetycznego rozbudowę i modernizację
elektrowni ,,Opole�� o kolejne dwa bloki energetyczne, osiągając docelową moc
2160 MW. Na potrzeby województwa opolskiego będą pracowały dwa bloki energetyczne
(2 x360 MW) a pozostała moc (około1400 MW) zostanie oddana do krajowego systemu
energetycznego. Ponadto istniejące bloki energetyczne mogłyby być skojarzone
z wytwarzaniem ciepła dla potrzeb komunalnych miasta Opola. Wiązałoby się to m.in.
z poprowadzeniem odcinka ciepłociągu z elektrowni ,,Opole�� do Ciepłowni ECO
w Opolu (ok. 10 km).

■ Modernizacja elektrowni  ,,Blachownia��

Przewiduje się modernizację elektrowni ,,Blachownia�� będącej uzupełniającym źródłem
energii elektrycznej na terenie województwa opolskiego. Istniejące bloki energetyczne
mogłyby być skojarzone z wytwarzaniem ciepła dla potrzeb komunalnych miasta
Kędzierzyna �Koźla (docelowa zdolność cieplna �200 Gcal na godzinę).
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■ Adaptacja elektrowni przemysłowych

Przewiduje się adaptację istniejących elektrowni przemysłowych (wraz z dopuszczeniem
wszelkich prac modernizacyjnych)  takich zakładów jak:
− Zakłady Azotowe Kędzierzyn o mocy 40 MW,
− Koksownia Zdzieszowice o mocy 40 MW,
− ECO Opole o mocy 7,6 MW,
− Cukrownia Wróblin  (Lewin Brzeski) o mocy 4 MW,
− Cukrownia Otmuchów o mocy 4 MW,
− Krapkowickie Zakłady Celulozowo � Papiernicze o mocy 3,6 MW,
− Cukrownia Baborów o mocy 3,4 MW,
− Cukrownia Cerekiew o mocy 2,8 MW.
− KAMA Brzeg o mocy 2,5 MW,
− Głuchołaskie Zakłady Papiernicze o mocy 2,2 MW,
− Frotex Prudnik o mocy 1,5 MW.

■ Rozbudowa i modernizacja napowietrznych linii energetycznych wysokich napięć
110 kV

Do głównych zadań należeć będzie:
− budowa linii 110 kV dwutorowej relacji Dobrzeń � Kluczbork,
− budowa linii 110 kV dwutorowej relacji Dobrzeń � Gracze,
− budowa linii 110 kV dwutorowej relacji Hajduki � Bodzanów � Prudnik,
− budowa linii 110 kV jednotorowej relacji Tułowice � Hajduki,
− budowa linii 110 kV dwutorowej relacji Hajduki  (Nysa) � Česká Wieś
− modernizacja linii 110 kV dwutorowej Groszowice � Hermanowice  (przebudowa linii

na jednotorową na długości 59,5 km)
− modernizacja linii dwutorowej 110 kV Groszowice � Ozimek  (przebudowa linii na

jednotorową na długości 20,9 km)
− modernizacja linii 110 kV dwutorowej Blachownia �Strzelce Opolskie �  Ozimek,
− modernizacja linii 110 kV dwutorowej Zdzieszowice � Hajduki o torach Zdzieszowice

� Hajduki oraz Zdzieszowice � Koźle i Blachownia � Ceglana � Hajduki
− modernizacja linii dwutorowej 110 kV Zawadzkie �  Krupski Młyn.
− modernizacja linii jednotorowej 110 kV Hermanowice  � Pawłów  (Brzeg),
− modernizacja linii jednotorowej 110 kV Dobrzeń � Namysłów � Kluczbork
     (na odcinku Kluczbork � Wołczyn � Namysłów projektowana jako linia dwutorowa),
− modernizacja  linii jednotorowej 110 kV Ozimek � Kluczbork,
− modernizacja linii jednotorowej 110 kV Blachownia � Chemik � Polska Cerekiew �

Studzienna,
− modernizacja linii jednotorowej 110 kV Prudnik � Głubczyce,
− modernizacja linii jednotorowej 110 kV Głubczyce � Kietrz � Studzienna,

■ Rozbudowa i modernizacja Głównych Punktów Zasilania, tzw. GPZ-tów

Do głównych zadań należeć będzie:
− budowa stacji GPZ Gogolin110/15 kV,
− budowa stacji GPZ Lewin Brzeski 110/15 kV,
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− budowa stacji GPZ Kolonowskie 110/15 kV,
− budowa stacji GPZ Kłodnica 110/15 kV lub GPZ Sławięcice 110/15 kV,
− budowa stacji GPZ Otmuchów 110/15 kV,
− budowa stacji GPZ Strzelce Piastów 110/15 kV,
− budowa stacji GPZ Ujazd 110/15 kV,
− budowa stacji GPZ Walce 110/15 kV,
− modernizacja stacji 110/30/15 kV Strzelce Opolskie,
− modernizacja i rozbudowa stacji 110/15 kV Tułowice,
− modernizacja stacji 110/15 kV Kuniów,
− modernizacja stacji 110/15 kV Wołczyn,
− modernizacja stacji 110/15 kV Namysłów,
− modernizacja stacji 110/15 kV Zakrzów  (Opole),
− modernizacja stacji 110/15 kV Światowida (Opole),
− modernizacja stacji 110/15 kV Orlęta (Nysa),
− modernizacja stacji 110/15 kV Krapkowice,
− modernizacja stacji 110/15 kV Gracze,
− modernizacja stacji 220/110/30/15 kV Groszowice,
− modernizacja stacji 110/15 kV Głubczyce,
− modernizacja stacji 110/15 kV Prudnik,
− modernizacja stacji 110/15 kV Dobrodzień,
− modernizacja stacji 110/15 kV Zawadzkie,
− modernizacja stacji 110/15 kV Bodzanów,
− modernizacja stacji 110/15 kV Hajduki  (Nysa),
− modernizacja stacji 110/15 kV Krupski Młyn,
− modernizacja stacji 110/15 kV Pokój,
− rozbudowa stacji 110/15 kV Polska Cerekiew,
− rozbudowa stacji 110/15 kV Ścinawa,
− rozbudowa stacji 110/15 kV Hermanowice  (Brzeg),
− przebudowa stacji 110/30/15 kV Koźle.

■ Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

Przewiduje się adaptację (wraz z dopuszczeniem wszelkich prac modernizacyjnych)
istniejących elektrowni wodnych, takich jak:
− E.W. Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka, moc 4,8 MW,
− E.W. Głębinów na rzece Nysa Kłodzka, moc 3,0 MW,
− E.W. Turawa na rzece Mała Panew, moc 1,8 MW,
− E.W. Więcmierzyce na rzece Nysa Kłodzka , moc 1,8 MW,
− E.W. Kopin na rzece Odra, moc 0,9 MW,
− E.W. Nysa na rzece Nysa Kłodzka, moc 0,8 MW,
− E.W. Rogów Opolski na rzece Odra, moc 0,5 MW,
− E.W. Nowy Świętów na rzece Biała Głuchołaska, moc 0,278 MW,
− E.W. Brzeg 4 na rzece Odra, moc 0,25 MW,
− E.W. Brzeg na rzece Odra , moc 0,2 MW,
− E.W. Głuchołazy na rzece Biała Głuchołaska, moc 0.11 MW,
− E.W. Klisino na rzece Osobłoga, moc 0,06 MW,
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− E.W. Michalice na rzece Widawa, moc 0,055 MW,
− E.W. Dębska Kuźnia na rzece Jemielnica, moc 0,04 MW,
− E.W. Żędowice na rzece Mała Panew, moc 0,037 MW,
− E.W. Branice na rzece Opawa, moc 0,03 MW,
− E.W. Moszczanka na rzece Złoty Potok, moc 0,025 MW,
− E.W. Bliszczyce na rzece Opawa, 0.022 MW,
− E.W. Szydłowiec Śląski na rzece Ścinawa Niemodlińska, 0.02 MW.

Przewiduje się budowę elektrowni wodnych, takich jak:
− E.W. Kozielno na rzece Nysa Kłodzka, moc 1,9 MW,
− E.W. Topola na rzece Nysa Kłodzka, moc 1,9 MW,
− E.W. Januszkowice na rzece Odra, moc 1,4 MW,
− E.W. Krępna na rzece Odra, moc 1,4 MW,
− E.W. Krapkowice na rzece Odra, moc 1,4 MW,
− E.W. Lipki na rzece Odra, moc 1,00 MW,
− E.W. Piątkowice na rzece Nysa Kłodzka, moc 0,945 MW,
− E.W. Osowiec-Węgry na rzece Mała Panew, moc 0,92 MW,
− E.W. Ujście Nysy na rzece Odra, moc 0,9 MW,
− E.W. Brzeg, ul. Grobli na rzece Odra, moc 0,3 MW,
− E.W. Kolanowice na rzece Mała Panew, moc 0,292 MW,
− E.W. Brzeg � Kępa Młyńska na rzece Odra, moc 0,2 MW,
− E.W. Krapkowice 2 na kanale rzeki Osobłogi�Młyn, 0.15 MW,
− E.W. Dobra na rzece Biała, moc 0,06 MW,
− E.W. Rynarcice na rzece Ścinawa Niemodlińska, moc 0,06 MW,
− E.W. Pietna na rzece Osobłoga � Młyn, moc 0.055 MW,
− E.W. Skrzypiec na rzece Prudnik, moc 0.04 MW,
− E.W. Krogulna na rzece Stobrawa, moc 0.022 MW,
− E.W. na istniejących stopniach wodnych rzeki Odry w Koźlu, w Kątach Opolskich,

w Groszowicach, w Opolu, we Wróblinie, w Dobrzeniu Wielkim, w Chróścicach
i Mikolinie (przy jazie Zawada), na stopniach wodnych rzeki Nysy Kłodzkiej
w Lewinie Brzeskim i Michałowie, w Komornikach na rzece Osobłoga, Ratnowicach
na rzece Świdna, Jedlicach na rzece Mała Panew, Zawadzie na rzece Jemielnica,
Karłowicach na rzece Stobrawa.

Ponadto planuje się budowę elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w miejscowości Przełęk
(gmina Nysa) o mocy 3,0 MW oraz elektrowni biogazowej wykorzystującej energię
z ,, oczyszczalni ścieków Nysa�� o mocy 0,18 MW.

6.9.4.2. Gazownictwo

■ Rozbudowa i modernizacja systemu gazowniczego

      Do głównych zadań należeć będzie:
− budowa gazociągu wysokiego ciśnienia  Komorno � Tworzeń o przewidywanym

nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju DN 700,
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− budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bąków � Biadacz � Praszka � Krzepice (woj.
śląskie) o przewidywanym nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju
DN 250/200/150/100,

− budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bąków � Biadacz � Gorzów Śl. � Uszyce �
Skomlin � Wieluń  (woj. łódzkie) o przewidywanym nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa
i przekroju DN 250,

− budowa gazociągu wysokiego ciśnienia łączącego gazociąg Komorzno � Tworzeń
z gazociągiem Skałągi � Wołczyn � Namysłów o przewidywanym nominalnym
ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju DN 200 ( odcinek Świniary � Bruny),

− modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice � Wrocław Ołtaszyn na
odcinku Wrzoski � Gać o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju DN 350,

− modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Obrowiec � Racibórz (w rejonie węzła
Obrowiec) o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju DN 250,

− modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Skałągi � Wołczyn � Namysłów
o nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju DN 100,

− modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Szonów � Prudnik o nominalnym
ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju DN 150,

− budowa stacji redukcyjno � pomiarowych I stopnia w takich miejscowościach jak:
Biadacz, Gorzów Śląski, Praszka, Radłów, Rudniki.

■ Gazyfikacja obszarów miejskich

      Do głównych zadań należeć będzie:
− zgazyfikowanie miasta Biała,
− zgazyfikowanie miasta Dobrodzień,
− zgazyfikowanie miasta Gorzów Śl.,
− zgazyfikowanie miasta Kolonowskie,
− zgazyfikowanie miasta Leśnica,
− zgazyfikowanie miasta Praszka,
− zgazyfikowanie miasta Ujazd,
− zgazyfikowanie Kluczborskiej Strefy Rozwoju.

■ Gazyfikacja obszarów wiejskich

      Do głównych zadań należeć będzie:
− gazyfikacja wszystkich gmin wiejskich celem uzyskania jednakowych standardów

zaopatrzenia w gaz na całym obszarze województwa opolskiego, w tym:
�      gazyfikacja gmin przez obszar których przebiega istniejąca sieć gazowa:

Baborów, Bierawa, Branice, Byczyna, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń
Wielki,  Domaszowice, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, Gorzów
Śląski, Grodków, Izbicko, Kietrz, Kluczbork, Komprachcice, Korfantów,
Krapkowice, Lasowice Wielkie, Leśnica, Lewin Brzeski, Lubrza, Łubniany,
Murów, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olesno, Opole, Olszanka, Otmuchów,
Ozimek, Paczków, Pakosławice, Prószków, Prudnik, Skarbimierz, Skoroszyce,
Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Ujazd, Wołczyn,
Zawadzkie, Zdzieszowice,
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�      gazyfikacja gmin przez obszar których nie przebiega sieć gazowa:
            Biała, Cisek, Dobrodzień, Jemielnica, Kamiennik, Kolonowskie, Lubsza,

Łambinowice, Pawłowiczki, Pokój, Polska Cerekiew, Popielów, Praszka,
Radłów, Reńska Wieś, Rudniki, Strzeleczki, Świerczów, Walce, Wilków,
Zębowice.

6.9.4.3. Ciepłownictwo

■ Kompleksowa modernizacja systemów ciepłowniczych � eliminacja niskiej emisji

Do głównych zadań należeć będzie modernizacja systemów ciepłowniczych w Zakładach
Energetyki Cieplnej w Brzegu, Grodkowie, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku,
Krapkowicach, Namysłowie, Nysie, Opolu, Prudniku, Strzelcach Opolskich.

6.9.4.4. Telekomunikacja

■ Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnych

Do głównych zadań należeć będzie:
� poprawa wskaźnika dostępności do standardowych łącz głównych na całym obszarze

województwa, a zwłaszcza w gminach: Byczyna, Izbicko, Jemielnica, Lasowice
Wielkie, Lubsza, Łambinowice, Olszanka, Rudniki, Zębowice,

� modernizacja central telefonicznych, polegającą na ich wymianie na centrale cyfrowe,

� uzyskanie docelowego wskaźnika gęstości telefonów na 2015 rok:

� dla miast województwa opolskiego  �  530.00 telefonów na 1000 mieszkańców,
� dla wsi województwa opolskiego    �  220.00 telefonów na 1000 mieszkańców.
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 7.  KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
        W OBSZARACH O SZCZEGÓLNYCH PREFERENCJACH

 7.1. OBSZAR AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W PAŚMIE AUTOSTRADY A4

7.1.1.  Ogólna charakterystyka i uwarunkowania rozwoju

Obszary potencjalnej aktywizacji gospodarczej oparte o autostradę A4 wyznaczone
zostały na całym odcinku autostrady przebiegającej przez centralną część województwa
w układzie wschód � zachód.

Wyróżnikiem tego obszaru jest wysoka atrakcyjność dla rozwoju gospodarczego
związana z doskonałą dostępnością do głównych elementów układów transportowych III
paneuropejskiego korytarza transportowego.
 Głównymi elementami tego korytarza są:

� autostrada A � 4,
� linie kolejowe o znaczeniu międzynarodowym: C-E 30 i C-E 59,
� odrzańska droga wodna.

Funkcje uzupełniające w obszarze pełnią:
� droga krajowa nr 94 � alternatywna dla autostrady,
� linia kolejowa nr 277 (Opole Groszowice � Wrocław Nadodrze).

Pozostałe, równie istotne czynniki wpływające na wysokie walory lokalizacyjne obszaru to:
� położenie w obrębie terenów aktywnych gospodarczo i społecznie (główne ośrodki

miejskie województwa: Opole, Kędzierzyn � Koźle, Brzeg oraz Strzelce Opolskie,
Krapkowice),

� położenie w zasięgu istniejącego uzbrojenia technicznego (możliwość uzbrojenia).

W obszarze korytarza transportowego skupiony jest znaczny potencjał społeczno �
gospodarczy województwa (ok. 48,9 % ludności, ok. 56,8 % podmiotów gospodarki
narodowej oraz ok. 74,4 % pracujących w gospodarce województwa).

Struktura funkcjonalno � przestrzenna obszaru nie jest jednorodna. Wyróżniają się tu:

� rejony silnie uprzemysłowione z dużą koncentracją przedsiębiorstw produkcyjnych
tworzących wyraźne ośrodki przemysłowe, w tym miasta: Kędzierzyn - Koźle, Opole,
Brzeg, Krapkowice, Strzelce Opolskie i Zdzieszowice,

� rejony rolniczo � przemysłowe, w których obok funkcji rolniczej istotne znaczenie
ma funkcja przemysłowa związana z lokalizacją dużych zakładów produkcyjnych np.
gminy: Dobrzeń Wielki, Gogolin, Tarnów Opolski, Tułowice, Bierawa,

� rejony rolnicze wspomagane pozostałymi funkcjami (leśnictwo, usługi) w których
rolnictwo stanowi główne źródło dochodów i utrzymania ludności, w tym gminy:
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Lubsza, Skarbimierz, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Komprachcice, Krapkowice, Walce,
Izbicko, Leśnica, Ujazd, Reńska Wieś.

W obszarach proponowanych do aktywizacji gospodarczej występuje szereg
uwarunkowań sprzyjających bądź ograniczających możliwość zmiany użytkowania
i zagospodarowania.

Oprócz wymienionych wyżej czynników, istotne znaczenie preferujące aktywizację
gospodarczą tego obszaru mają:

� potencjał instytucjonalny (innowacyjno � naukowy i otoczenia biznesu) skupiony
w głównych ośrodkach miejskich województwa: Opolu i Kędzierzynie � Koźlu,

� rozwinięta infrastruktura techniczna, energetyczna i transportowa zwłaszcza na terenie
ośrodków miejskich i gmin położonych we wschodniej części obszaru (gminy leżące
w obrębie aglomeracji opolskiej),

� zasoby rzeczowe tj. nieruchomości z możliwością adaptacji do funkcji produkcyjnych
lub intensyfikacji zagospodarowania,

� rezerwy terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania na cele aktywności
gospodarczej.

Przestrzenne ograniczenia rozwoju wynikają przede wszystkim z występowania w tym
rejonie:

� gleb wysokich klas bonitacyjnych i wysokiej przydatności dla produkcji rolnej
� terenów zagrożonych zalewami powodziowymi
� barier technicznych, związanych z niepełną dostępnością lub sprawnością

funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę, utylizacji ścieków, zasilania
w energię elektryczną i gaz, telekomunikacji, a także złego stanu technicznego
i niewydolności parametrowej dróg

� obszarów środowiska przyrodniczego objętych ochroną prawną

7.1.2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Celem zagospodarowania przestrzennego obszaru związanego z autostradą jest
aktywizacja gospodarcza oparta na wykorzystaniu powiązań wewnętrznej struktury
przestrzennej województwa z układem gospodarki międzyregionalnej i międzynarodowej.

Priorytety w realizacji polityki przestrzennej w zakresie aktywizacji gospodarczej opartej
na funkcjonowaniu autostrady A-4 obejmują działania związane z przygotowaniem
i promocją terenów inwestycyjnych.

Rozwój gospodarczy województwa opolskiego oparty na aktywizacji gospodarczej
obszarów w obrębie autostrady A4 jest elementem strategii rozwoju województwa na lata
2000 � 2015.

Realizację celu potwierdza ,,Program rozwoju województwa na lata 2001 � 2002� oraz
,,Kontrakt dla województwa�. Obydwa dokumenty obejmują obok zadań z zakresu
modernizacji dróg w obrębie węzłów autostradowych również jako priorytetowe zadania
dotyczące przygotowania terenów w paśmie autostrady do aktywizacji gospodarczej.
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Zadania te obejmują:

− Zagospodarowanie terenów aktywności gospodarczej w rejonie węzła autostradowego
Przylesie,

− Zagospodarowanie terenów aktywności gospodarczej w rejonie węzła autostradowego
Prądy,

− Zagospodarowanie terenów aktywności gospodarczej w rejonie węzła autostradowego
Dąbrówka Górna,

− Zagospodarowanie terenów aktywności gospodarczej w rejonie węzła autostradowego
�Gogolin�,

− Zagospodarowanie terenów aktywności gospodarczej w rejonie węzła autostradowego
Olszowa,

− Zagospodarowanie terenów aktywności gospodarczej w rejonie węzła autostradowego
Nogowczyce.

Warunkiem pełnej realizacji celu mającego zaktywizować gospodarczo tereny przyległe do
autostrady, a równocześnie stać się motorem rozwoju społeczno � gospodarczego
województwa jest zapewnienie preferencyjnych działań  inwestycyjnych i organizacyjnych,
a w szczególności:

� zapewnienie sprawnych powiązań drogowych łączących autostradę z podstawowym
układem dróg w regionie ( według ustaleń zawartych w pkt. 5.3.1.),

� dopuszczenie możliwości przeznaczania gruntów rolnych wysokich klas bonitacyjnych
w rejonach węzłów na cele nierolnicze,

� wyznaczenie i prawne przygotowanie terenów inwestycyjnych pod rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw sektora usług materialnych i niematerialnych oraz sektora
produkcji,

� techniczne uzbrojenie terenów,
� promocję terenów.

Wskazane w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kierunki i zasady
zagospodarowania przestrzennego obszarów przewidzianych do aktywizacji gospodarczej
w obrębie autostrady A4 mają charakter propozycji planistycznych opartych na wstępnej
analizie szans i ograniczeń.

Do potencjalnych terenów położonych w pasie autostrady preferowanych do aktywizacji
gospodarczej zaliczono:

■ W gminie Grodków:
 � tereny w miejscowości Młodoszowice przeznaczone pod lokalizację obsługi

komunikacyjnej, handel, gastronomię, składy, magazyny o powierzchni ok. 100 ha.

■ W gminie Olszanka:
� tereny aktywności gospodarczej w rejonie węzła Przylesie o powierzchni ponad 200

ha, w tym ok. 80 ha na cele wytwórczo � usługowe,
� tereny w miejscowości Jankowice Wielkie � Czeska Wieś z przeznaczeniem pod

lokalizację usług funkcji wytwórczo � składowych o powierzchni ok. 170 ha,
� tereny w miejscowości Krzyżowice pod lokalizację giełdy towarowej o pow. ok.15 ha.
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■ W gminie Niemodlin:
� tereny w północno-wschodniej części miasta w rejonie ulicy Opolskiej oraz tereny

przylegające w obrębie wsi Michałówek i Gościejowice wzdłuż drogi krajowej nr 46
o powierzchni ok. 250 ha.

■ W gminie Dąbrowa:
− tereny usługowo-wytwórcze w rejonie skrzyżowania dróg krajowych nr 4 i nr 46

o pow. około 24 ha.
− tereny w miejscowości Prądy pod rozwój handlu, gastronomii, rzemiosła, przemysłu,

obiektów obsługi komunikacyjnej o powierzchni ok. 48 ha
− tereny w miejscowości Wrzoski i Mechnice z przeznaczeniem pod rozwój handlu,

gastronomii, rzemiosła, obiektów obsługi komunikacyjnej o powierzchni ok. 77 ha,
− tereny w miejscowości Prądy i Siedliska przewidziane do rozwoju działalności

gospodarczej w tym rozwoju wytwórczości handlu hurtowego oraz składów, a także
urządzeń obsługi komunikacji oraz ruchu turystycznego o powierzchni ok. 150 ha.

■ W gminie Prószków:
� tereny przy drodze dojazdowej nr 45 do węzła Dąbrówka Górna w miejscowościach:

Zimnice Wielkie, Boguszyce i Źlinice oraz przy drodze nr 414 stanowiącej dojazd do
postulowanego węzła �Prószków�

■ W gminie Krapkowice:
− tereny w rejonie węzła �Gogolin� przy drodze wojewódzkiej nr 423 o pow. 12,0 ha.
− teren przy drodze krajowej nr 45 (dojazd do węzła �Dąbrówka Górna�) o pow. 15,0 ha

przeznaczone pod projektowane zakłady i usługi produkcyjne, rzemiosło uciążliwe,
składy i magazyny hurtowe, handel i gastronomię.

− tereny w rejonie węzła �Dąbrówka Górna� o powierzchni ok. 200 ha
z przeznaczeniem na cele przemysłowo-składowo-usługowe we wsi Dąbrówka Górna.

■ W gminie Gogolin:
− tereny w bezpośrednim sąsiedztwie węzła �Gogolin� o powierzchni ok. 10 ha.
− tereny zabudowy magazynowo-handlowej we wsi Odrowąż o pow. ok. 3 ha.

■ W gminie Ujazd:
� tereny aktywności gospodarczej w rejonie węzła �Olszowa�  o pow. ok. 70 ha.
� tereny położone wzdłuż drogi krajowej nr 4 po jej zachodniej stronie w rejonie

miejscowości Goszczowice o pow. ok. 36 ha.
� treny położone między węzłami �Olszowa� i �Nogowczyce� (po północnej stronie

autostrady) o powierzchni ok. 250 ha.

Dla wszystkich wymienionych wyżej terenów, gminy opracowały bądź aktualnie
sporządzają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i przygotowują warunki
realizacji inwestycji.

Wskazane w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kierunki i zasady
zagospodarowania przestrzennego obszarów przewidzianych do aktywizacji gospodarczej
w obrębie autostrady A4 są spójne z ustaleniami dokumentów planistycznych sporządzonych
na poziomie lokalnym (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).
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Nawiązując do strategii rozwoju województwa plan zagospodarowania przestrzennego
województwa, zakłada, że zintegrowany system komunikacyjny województwa którego oś
stanowić będzie autostrada A4 wpłynie znacząco na rozwój położonych w bezpośrednim
zasięgu miast województwa (patrz pkt. 5.4.3.), a także na rozwój gospodarczy gmin
położonych w dogodnym zasięgu węzłów autostradowych.

Zaproponowane w planie nowe zespoły przemysłowo � usługowe położone są na
terenach otwartych - użytkowanych rolniczo ze zróżnicowanym dostępem do infrastruktury
technicznej i społecznej. Przygotowanie i realizacja celu wymaga woli i determinacji
społecznej, nakładów inwestycyjnych na uzbrojenie i przystosowanie terenów do nowej
funkcji oraz skutecznej promocji zachęcającej inwestorów, do podejmowania przedsięwzięć
inwestycyjnych.

7.2.      OBSZAR AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ PASMA ODRY

7.2.1. Ogólna charakterystyka obszaru

Obszar pasma Odry w granicach województwa opolskiego obejmuje tereny położone
w granicach administracyjnych 21 gmin przylegających do doliny Odry, zajmując
powierzchnię ok. 230 900 ha (ok. 24.7 % powierzchni województwa), zaludnioną przez ok.
40 % ludności województwa, powiązaną funkcjonalnie i przestrzennie z terenami
zewnętrznymi poprzez układ komunikacyjny, przyrodniczy i hydrograficzny.

Obszar pasma Odry koncentrując ważne ośrodki hierarchiczno-funkcjonalne
regionalnego systemu osadniczego � Opole, Kędzierzyn � Koźle, Brzeg, Krapkowice -
stanowi oś gospodarczą województwa opolskiego, skupiając znaczną część potencjału
gospodarczego i największe ośrodki przemysłowe regionu.

Powiązania komunikacyjne obszaru odbywają się w ramach III Paneuropejskiego
Korytarza Transportowego, na który składają się główne szlaki komunikacji drogowej,
kolejowej i wodnej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym.

Obszar pasma Odry odgrywa szczególną rolę w utrzymaniu stabilności procesów
ekologicznych województwa i kraju. Pełniąc funkcję międzynarodowego korytarza
ekologicznego europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL, stanowi jednocześnie oś
ekologiczną województwa, warunkującą funkcjonowanie systemu przyrodniczego i istnienie
unikatowych, charakterystycznych dla dolin wielkich rzek europejskich zespołów roślinnych i
zwierząt.

Pomimo znacznego przekształcenia środowiska, dolina Odry pozostaje nadal obszarem
o znacznym nagromadzeniu walorów przyrodniczych i zróżnicowanych krajobrazów, czego
wyrazem są podlegające ochronie prawnej Stobrawski Park Krajobrazowy, Obszar
Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich, Obszar Chronionego Krajobrazu
Łęg Zdzieszowicki, mniejsze formy ochrony przyrodniczej i krajobrazowej (rezerwaty, użytki
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ekologiczne) oraz międzynarodowe (Grądy Odrzańskie) i krajowe (Stawy Niemodlińskie)
ostoje ptactwa wodno-błotnego.

Pasmo Odry to obszar występujących cyklicznie zagrożeń powodziowych. Powodzie te,
oprócz bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, stanowią zagrożenie dla
nagromadzonego tutaj majątku produkcyjnego, infrastruktury technicznej, komunikacyjnej
i społecznej, zasobów kulturowych i przyrodniczych.

7.2.2. Główne problemy rozwojowe pasma Odry

Obszar pasma Odry z uwagi na swój wielofunkcyjny charakter i zróżnicowanie
przestrzenne występujących w nim zjawisk jest obszarem występowania problemów,
rzutujących na jego możliwości rozwojowe.

Do głównych problemów rozwojowych na obszarze pasma Odry zaliczyć należy:

− zagrożenie powodziowe terenów na powierzchni ok. 40 000 ha, o największym
nagromadzeniu majątku produkcyjnego, skupionych głównie na obszarach
zurbanizowanych Opola, Kędzierzyna � Koźla, Krapkowic, Brzegu, Lewina
Brzeskiego oraz 150 mniejszych jednostek osadniczych,

− znaczne przekształcenie środowiska przyrodniczego i brak wystarczającej ochrony
zasobów przyrodniczych w jej górnym i środkowym odcinku (od granicy z
województwem śląskim do miejscowości Narok, poniżej Opola) oraz na głównych,
lewostronnych dopływach rzeki Cisek, Stradunia, Osobłoga i Nysa Kłodzka,

− zanieczyszczenie wód powierzchniowych, przejawiające się brakiem wód
odpowiadających I klasie czystości i ponad 60 % udziałem wód nie odpowiadających
żadnym klasom czystości,

− brak wystarczającej ilości systemów kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i w pełni
kontrolowanych systemów gospodarki odpadami, skutkujących postępującym
zanieczyszczeniem wód głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP),
czwartorzędowych dolin kopalnych i wód powierzchniowych,

− niepełne wykorzystanie możliwości transportowych i energetycznych rzeki Odry,
wynikające między innymi z ograniczeń użytkowych i stanu technicznego drogi
wodnej, infrastruktury transportowej oraz niewielkiej ilości funkcjonujących
elektrowni wodnych.

7.2.3. Priorytety ponadlokalne, realizujące cele publiczne.

Priorytetowe kierunki działań na obszarze pasma Odry obejmują podniesienie
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego społeczności lokalnych, ochronę majątku
produkcyjnego, komunalnego i osobistego, poprawę stanu czystości wód powierzchniowych
i podziemnych, podniesienie standardów wyposażenia technicznego gmin nadodrzańskich,
zachowanie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych doliny rzecznej, aktywizację
gospodarczą w oparciu o Odrzańską Drogę Wodną i optymalne wykorzystanie jaj potencjału
transportowego.
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Do najważniejszych zadań służących realizacji polityki przestrzennej państwa
i województwa na obszarze pasma Odry, plan zagospodarowania przestrzennego
województwa opolskiego zalicza:

■ w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

a) realizację wielozadaniowego zbiornika wodnego �Racibórz� (zadanie realizowane na
obszarze województwa śląskiego, stanowi kluczowy element systemu ochrony
przeciwpowodziowej województwa opolskiego),

b) realizację wielofunkcyjnego zbiornika przeciwpowodziowego Raszowa na rzece
Sucha,

c) realizację polderów przeciwpowodziowych Dąbrówka � Opole, Żelazna II, Chróścice,
d) modernizację obwałowań przeciwpowodziowych w dolinach Odry, Nysy Kłodzkiej,

Białej Głuchołaskiej,
e) budowę obwałowań przeciwpowodziowych w dolinach Odry i Małej Panwi,
f) realizację wałów cofkowych, zapewniających ochronę miejscowości przed wodami

z dopływów bocznych (gmina Cisek, Bierawa),
g) zwiększenie przepustowości  koryt rzecznych poprzez poszerzenie rozstawu wałów

przeciwpowodziwych w dolinie Odry (Krapkowice, Opole, Brzeg),
h) zakończenie i przebudowę węzłów wodnych w Kędzierzynie � Koźlu, Krapkowicach,

Opolu, Brzegu, Lewinie Brzeskim,
i) modernizację jazów rzecznych Chróścice, Ujście Nysy Kłodzkiej, Lewin Brzeski,
j) zakończenie budowy jazu Lipki,
k) budowę systemu monitoringu i osłony meteorologicznej,
l) likwidację istniejącej zabudowy mieszkalnej w rejonie Przewozu, Roszowickiego

Lasu, Bierawy, Lasoków w gminie Cisek, przysiółka Lesiany w gminie Zdzieszowice,
przysiółka Rybarze i Dusztyk w gminie w gminie Walce, Łęg i Krępna w gminie
Zdzieszowice, przysiółka Kąty w gminie Chróścice, przysiółka Wielopole w gminie
Popielów, przysiółka Otok w gminie Dobrzeń Wielki, przysiółka Ostrów Narocki
w gminie Dąbrowa oraz na obszarze istniejącego polderu rzecznego Żelazna.

■ w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych:

a) opracowanie planu ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
b) utworzenie obszarów chronionego krajobrazu Kamień Śląski, Las Grudzicki,
c) utworzenie i opracowanie planów ochrony projektowanych rezerwatów przyrody

Odra, Szakłak, Czapliniec nad Stobrawą, Dzików, Prądy, Rogów, Srebrne Źródło,
Groszowickie Łąki,

d) szczegółowe rozpoznanie zasobów i walorów przyrodniczych oraz opracowanie
programów przyrodniczego zagospodarowania, renaturyzacji i rekultywacji dolin
Odry, Nysy Kłodzkiej, Małej Panwi,

e) realizację wojewódzkiego programu zalesienia województwa opolskiego.

■ w zakresie poprawy stanu czystości wód:

a) wspomaganie budowy i modernizację oczyszczalni ścieków w gminach Skarbimierz,
Dobrzeń Wielki, Lewin Brzeski, Opole, Popielów, Niemodlin,
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b) wspomaganie budowy i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnych na obszarze gmin
Bierawa, Brzeg (m), Skarbimierz, Chrząstowice, Cisek, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki,
Gogolin, Kędzierzyn � Koźle, Lewin Brzeski, Lubsza, Łubniany, Popielów,
Prószków, Reńska Wieś, Tarnów Opolski, Turawa, Walce, Zdzieszowice,

c) wspomaganie budowy kanałów przerzutowych ścieków komunalnych w gminach
Walce i Kędzierzyn � Koźle.

■ w zakresie aktywizacji i tworzenia warunków rozwoju � przebudowa układu komunikacji
drogowej i kolejowej

a) budowę mostów na Odrze, w tym:

� w ciągu drogi krajowej nr 39 /zachodnia obwodnica miasta Brzeg/,
� w ciągu wariantowego przebiegu północnej obwodnicy miasta Opola na odcinku
łączącym drogi nr 45 i 423,

� w ciągu południowej obwodnicy miasta Opola,
� w ciągu drogi nr 40 /południowa obwodnica miasta Kędzierzyn-Koźle/,
� w ciągu północnej obwodnica miasta Kędzierzyn-Koźle na odcinku łączącym

drogi nr 45 i 423,
� w ciągu linii kolejowej nr 306 w Krapkowicach (odbudowa mostu zniszczonego

w czasie powodzi 1997 r.),
� w ciągu drogi powiatowej nr 27-408 w Zdzieszowicach,
� w ciągu drogi wojewódzkiej nr 422, w Cisku.

■ w zakresie infrastruktury transportu wodnego:

a) modernizację śluz wodnych na rzece Odrze i na Kanale Gliwickim (śluzy Koźle,
Januszkowice, Krępna, Krapkowice, Rogów, Kąty, Groszowice, Opole, Wróblin,
Dobrzeń, Kłodnica, Nowa Wieś, Sławięcice),

b) budowę kanału Odra  - Dunaj,
c) rozbudowę infrastruktury portowej w Koźlu.

■ w zakresie rozwoju gospodarczego

a) wspomaganie utworzenia potencjalnych centrów logistycznych opartych na węzłach
transportowych w Opolu, Kędzierzynie � Koźlu i w Brzegu,

b) wspomaganie utworzenia parków technologicznych i przemysłowych w Opolu
i Kędzierzynie � Koźlu,

c) utrzymanie lotnisk gospodarczych w Kamieniu Śląskim, Skarbimierzu i Polskiej
Nowej Wsi,

d) budowę portów rzecznych na Odrze w Dobrzeniu Małym oraz w rejonie miasta Brzeg.

■ w zakresie energetyki wodnej

− budowę elektrowni wodnych na stopniach na Odrze w: Koźlu, Januszkowicach,
Krępnej, Krapkowicach, Kątach Opolskich, Groszowicach, Opolu, Wróblinie,
Dobrzeniu Wielkim, Chróścicach, Mikolinie (przy jazie Zawada), Ujściu Nysy
Kłodzkiej, Brzegu (2), Lipkach,

− budowę elektrowni wodnej na stopniu na Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim,
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− budowę elektrowni wodnych na stopniach na Małej Panwi w: Osowcu Śląskim -
Węgrach i Kolanowicach,

− budowę elektrowni wodnych na rzece Osobłodze w : Krapkowicach ,,2��, Pietni,
− budowę elektrowni wodnej na rzece Stobrawie w Karłowicach.

7.3. OBSZAR POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO

7.3.1. Ogólna charakterystyka obszaru  pogranicza polsko-czeskiego

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego wyodrębniono obszar
pogranicza polsko-czeskiego, obejmujący tereny gmin bezpośrednio przyległych do granicy
polsko-czeskiej (o długości 184 km), jako rejon wymagający realizacji wspólnej
transgranicznej polityki przestrzennej, zgodnej z zasadami i kierunkami rozwoju określonymi
w �Strategii rozwoju pogranicza polsko-czeskiego� (dokument komisji międzyrządowej ds.
współpracy transgranicznej).

Obszar ten obejmuje tereny gmin: Kietrz, Branice, Głubczyce, Głogówek, Lubrza, Prudnik,
Głuchołazy, Otmuchów, Paczków oraz gminę Nysa.

Obszar pogranicza charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi
i kulturowymi. Prawie na całym swym obszarze obfituje w elementy przyrodnicze, które są
lub powinny być prawnie chronione. Główną wielkoobszarową, prawnie chronioną strukturą
przyrodniczą po stronie czeskiej jest Park Krajobrazowy Jesenniki (Chranena Krajinna Oblast
Jeseniky), powiązany przestrzennie ze stroną polską korytarzem ekologicznym rzeki Biała
Głuchołaska z Parkiem Krajobrazowym �Góry Opawskie� i obszarami chronionego
krajobrazu Rejonu Jezior Otmuchowsko � Nyskich. W części wschodniej, na obszarze
Płaskowyżu Głubczyckiego położone są obszary chronionego krajobrazu: Las Głubczycki
i Rejon Mokre - Lewice.

Na obszarze pogranicza wydzielone zostały przyrodnicze jednostki przestrzenne tzw. ostoje
przyrodnicze proponowane do włączenia do europejskiego systemu przyrodniczego
NATURA 2000. Należą do nich: ostoja Otmuchowsko-Nyska, Forty Nyskie i Góry
Opawskie.

Ważnymi zasobami przyrodniczymi obszaru pogranicza polsko � czeskiego są gleby
(lessowate, pseudobielicowe) oraz w mniejszym stopniu surowce mineralne (kamienie
drogowe i budowlane, surowce ilaste, kruszywo naturalne).

Zasoby wodne zaliczyć należy do ubogich. Południowa część pogranicza pozbawiona jest
większych zbiorników wód podziemnych, natomiast sieć rzeczna charakteryzuje się
nierównomiernym i niskim zagęszczeniem. Stan jakości wód większości cieków pogranicza
wykazuje ciągłe ponadnormatywne zanieczyszczenie wynikające z braku sieci kanalizacyjnej
oraz z niewłaściwej gospodarki nawozami i środkami ochrony roślin w rolnictwie.
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Współpraca transgraniczna nabiera szczególnego znaczenia w dziedzinie ochrony wód przed
zanieczyszczeniem, ponieważ większość cieków wodnych polskiego pogranicza ma swoje
źródła na obszarze Republiki Czeskiej, a ich wody już w przekroju granicznym są
ponadnormatywnie zanieczyszczone. Współpraca ta dotyczy w szczególności ochrony przed
zanieczyszczeniem wód rzeki Białej Głuchołaskiej, stanowiącej źródło wody pitnej dla miasta
Głuchołazy a w jej dalszym biegu dla miasta Nysa.
Górski charakter rzek wpływających na teren Polski jest jedną z głównych przyczyn
zagrożenia powodziowego terenów położonych w zlewni rzek: Raczyny, Białej
Głuchołaskiej, Prudnika, Złotego Potoku, Osobłogi, Opawy i Opawicy. Zagrożenie
powodziowe stwarzają także rzeki: Nysa Kłodzka, Psina i Troja.

W gospodarce obszaru pogranicza dominuje rolnictwo wykorzystujące wysokie walory
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, głównie urodzajne gleby. Rolnictwo wspomagane
pozostałymi funkcjami (usługi, przemysł) stanowi główne źródło dochodów i utrzymania
ludności pogranicza. Poza przetwórstwem rolno-spożywczym funkcjonuje przemysł
elektromaszynowy, motoryzacyjny (Nysa), przemysł lekki (Prudnik), drzewno-papierniczy
(Głuchołazy) oraz przemysł wydobywczy, bazujący na złożach kruszyw budowlanych
i kamienia budowlanego.

W ostatnich latach występuje spadek pracujących w przemyśle, co przy społecznym
i gospodarczym zapóźnieniu rozwojowym w rolnictwie skutkuje największym w skali
województwa bezrobociem w gminie Nysa i Głubczyce.

Jedną z najbardziej perspektywicznych gałęzi gospodarki staje się turystyka wykorzystująca
wysokie walory środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Występująca, stosunkowo dobrze rozwinięta turystyczna baza noclegowa obejmująca liczne
ośrodki wczasowe, hotele, kampingi oraz powstające w tym rejonie gospodarstwa
agroturystyczne, sprzyja aktywizacji obszaru pogranicza w zakresie turystyki pobytowej,
krajoznawczej i aktywnej.

Turystycznym centrum regionu jest miasto Nysa, będące silnym ośrodkiem kulturalnym
o wysokich walorach turystycznych i architektonicznych (Park Kulturowo-Krajobrazowy
�Nysa �Paczków�, �Twierdza Nysa�).

Cechy klimatu Gór Opawskich korzystne dla lecznictwa uzdrowiskowego przyczyniły się do
rozwoju bazy sanatoryjnej w miejscowościach Głuchołazy i  Jarnołtówek.

W wyniku współpracy transgranicznej powstały międzynarodowe trasy rowerowe:
�Opavice�, �Sudicky Okruch� oraz szlak rowerowy Otmuchów � Paczków � Javornik �
Lądek Zdrój, a także tzw. Ścieżki Dziedzictwa Królestwa Pradziad, obejmujące obszar
powiatu Bruntal, Jesennik oraz obszar jezior otmuchowsko � nyskich.

Ważną rolę w powiązaniach komunikacyjnych pogranicza odgrywa tzw. Trasa  Podsudecka
(odcinki dróg krajowych: nr 40, nr 41, nr 46) oraz drogi krajowe: nr 38 biegnąca od
przejścia granicznego Pietrowice - Krnov do miasta Kędzierzyna-Koźla, nr 45 (Granica
Państwa � Racibórz � Opole � Kluczbork - Złoczew) i drogi wojewódzkie : nr 414 (Opole �
Lubrza), nr 416 (Krapkowice- Racibórz), nr 411 (Nysa � Głuchołazy-Granica Państwa).
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Priorytetowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania powiązań komunikacyjnych mają
przejścia graniczne  w tym:

� pełnotowarowe przejście graniczne Trzebinia � Bartultowice,
� 4 przejścia osobowo-towarowe o ograniczeniach tonażowych (Paczków � Bily Potok,

Głuchołazy-Mikulovice, Konradów � Zlote Hory, Pietrowice � Krnov),
� 9 przejść małego ruchu granicznego: Kietrz-Trebom, Ściborzyce - Rohov, Ściborzyce -

Hnevosice, Pilszcz - Opava, w gminie Kietrz, Vavrovice � Wiechowice, Uvalno-Branice
w gminie Branice,  Kałków � Vidnava w gminie Otmuchów, Sławniowice � Velke
Kunetnice gmina Głuchołazy, Dziewiętlice � Bernatice w gminie Paczków,

� przejście turystyczne Kopa Biskupia,
� całodobowe przejście dla ruchu samochodów osobowych Pomorzowiczki � Osoblaha.

Do granicy polsko-czeskiej dochodzą bezpośrednio dwie linie kolejowe znaczenia lokalnego:
nr 333 relacji Głuchołazy � Granica Państwa, nr 343 relacji Głuchołazy � Granica Państwa
(Mikułowa).

Linia kolejowa Głuchołazy - Opava nie jest użytkowana przez polskiego przewoźnika
z powodu braku punktu odprawy celnej i paszportowej. Czeskie pociągi na trasie Krnov �
Głuchołazy �Jesenik przejeżdżają bez zatrzymywania się na polskiej stronie pogranicza.

Współpraca transgraniczna prowadzona w różnorodnych dziedzinach społecznych,
gospodarczych i turystycznych posiada duże tradycje. Podstawowymi formami tej współpracy
są euroregiony oraz  bezpośrednio zawierane porozumienia pomiędzy ośrodkami polskimi
i czeskimi.

Na obszarze pogranicza polsko-czeskiego funkcjonują dwa euroregiony: Euroregion  Pradziad
z siedzibą w Prudniku oraz Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu.

Głównym nurtem współpracy w ramach euroregionów jest wykorzystanie powiązań
gospodarczych, przestrzennych i funkcjonalnych zmierzających  do aktywizacji obszaru
pogranicza na zasadach wzajemnych korzyści oraz prowadzenie działań zmierzających do
przygotowania obszaru pogranicza do włączenia do struktur Unii Europejskiej.

Bezpośrednie porozumienia o współpracy transgranicznej zawarły z ośrodkami czeskimi
następujące gminy:
� gmina Lubrza z miejscowościami: Vysoka, Divci Hrad, Slezskie Pavlovice, Hlinka

i Mesto Albrechtice,
� gmina Paczków z czeskim Javornikiem,
� gmina Głubczyce z miastem i gminą Albrechcice, Osoblaha, Krnov, Rusin,
� gmina Głuchołazy z miastem Jesennik,
� gmina Branice z miastem Uvalno,
� gmina Prudnik z miastem Bohumin i Krnov.

7. 3. 2. Główne problemy zagospodarowania przestrzennego

Podstawowe problemy obszaru pogranicza wynikają z uwarunkowań wewnętrznych
(przyrodniczych, społeczno-gospodarczych) oraz  zewnętrznych � otoczenia globalnego
(polityki gospodarczej i ekonomicznej państwa).
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Należą do nich:

■ monofunkcyjna struktura obszaru z dominacją funkcji produkcji rolnej,

■ wysokie bezrobocie,

■ niski poziom wykształcenia,

■ odpływ ludności pogranicza przejawiający się ujemnym saldem migracji,

■ erozja i zakwaszenie gleb na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo oraz
podwyższony stopień zanieczyszczenia chemicznego (gmina Paczków, Głubczyce,
Branice),

■ utrzymujące się zanieczyszczenie wód powierzchniowych w ciekach wodnych, w tym
w przekrojach granicznych oraz mała dyspozycyjność zasobów wód powierzchniowych,

■ zagrożenie powodziowe w zlewni Nysy Kłodzkiej, Raczyny, Białej Głuchołaskiej,
Prudnika, Złotego Potoku, Osobłogi, Opawy, Opawicy, Psiny i Troji,

■ zagrożenie jakości wód na ujęciu wody na Białej Głuchołaskiej w przypadku awarii
oczyszczalni ścieków w Mikulovicach,

■ brak systemów kanalizacyjnych na obszarach wiejskich,

■ przestarzała turystyczna baza noclegowa nie odpowiadająca obowiązującym światowym
standardom,

■ zaniedbane obiekty dziedzictwa kulturowego,

■ zły stan układu drogowego oraz niedostatecznie rozwinięta infrastruktura komunikacyjna
(parkingi, hotele, miejsca obsługi pasażerów),

■ brak kolejowego przejścia granicznego w Głuchołazach,

■ małe wykorzystanie energii odnawialnej,

■ brak zcentralizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło.

7.3.3. Podstawowe cele zagospodarowania przestrzennego

Obszar pogranicza polsko-czeskiego powinien być obszarem dynamicznego rozwoju,
opartego na uzupełniających się zasobach społecznych, gospodarczych i środowiskowych,
wykorzystującego szanse wynikające z różnicy potencjałów po obu stronach granicy.

Głównym celem zagospodarowania przestrzennego obszaru pogranicza jest:

- wysoki stopień rozwoju społeczno-gospodarczego przy zachowaniu trwałości
funkcjonowania środowiska przyrodniczego, oparty o współpracę pomiędzy
obydwoma krajami

W Strategii rozwoju pogranicza polsko-czeskiego określono główny cel strategiczny
następująco: ,,wysoki standard cywilizacyjny oraz stopień rozwoju społecznego
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i gospodarczego oparty o zwornikową funkcję obszaru � na styku rozwijających się struktur
społecznych, gospodarczych i przestrzennych sąsiadujących krajów��.

Do celów operacyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego spójnych z celami
określonymi w Strategii rozwoju pogranicza polsko � czeskiego plan zagospodarowania
przestrzennego województwa zalicza:

� sprawne i gęste powiązania transportowo-drogowe,
� transgraniczny system ochrony przeciwpowodziowej,
� sprawny i wydajny system retencji wód na ciekach,
� przestrzeń o wysokich walorach środowiska i krajobrazu,
� współdziałanie w zakresie ochrony przyrody i zasobów naturalnych,
� wspólny system tras rowerowych na obszarze  pogranicza,
� wspólny system szlaków turystycznych na obszarze pogranicza,
� sprawne systemy kanalizacji i oczyszczania ścieków,
� sprawne systemy gromadzenia, usuwania, segregacji i utylizacji odpadów komunalnych

i przemysłowych.

7.3.4. Kierunki polityki przestrzennej i priorytetowe zadania

Do działań w zakresie zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego
wymagających wsparcia na poziomie rządowym i samorządu  województwa w planie
zaliczono:

� modernizację dróg krajowych nr: 38, 40, 41,  45, 46,

� modernizację dróg wojewódzkich nr: 382, 411, 414, 416,

� budowę obwodnic  miejscowości : Głubczyce, Głuchołazy, Prudnik, Lubrza, Trzebina,
Głogówek, Wierzbięcice, Niwnica, Ścibórz, Nysa, Otmuchów, Biała,

� wprowadzenie kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej na przejściu granicznym Trzebina
� Bartultovice,

� modernizację czterech przejść granicznych osobowo-towarowych do standardu
umożliwiającego odprawy pojazdów o wyższym tonażu  (Paczków-Bily Potok,
Mikulovice-Głuchołazy, Pietrowice � Krnov, Konradów � Zlate Hory),

� budowę dwóch przejść granicznych osobowo-towarowych (Bliszczyce-Krnov, Racławice
Śl. � Osoblaha),

� przebudowę siedmiu przejść małego ruchu granicznego na osobowo-towarowe,

� budowę ośmiu przejść małego ruchu granicznego,

� ochronę naturalnych ekosystemów, charakterystycznych siedlisk, zbiorowisk i gatunków
flory i fauny oraz terenów wodno � błotnych na wydzielonych obszarach proponowanych
ostoi przyrodniczych sieci obszarów chronionych NATURA 2000:
1. Ostoja Otmuchowsko � Nyska.
2. Ostoja Forty w Nysie.
3. Ostoja Góry Opawskie.

� poszerzenie parku krajobrazowego �Góry Opawskie�,
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� utworzenie obszaru chronionego krajobrazu Przedgórza Paczkowskiego,

� utworzenie rezerwatu przyrody Bażantka,

� utworzenie rezerwatu przyrody Wilczy Staw,

� modernizację wałów przeciwpowodziowych na rzece Biała Głuchołaska, Nysa Kłodzka,

� zakończenie budowy zbiornika wodnego Kozielno,

� rozwój bazy materialnej i dydaktycznej dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nysie,

� ochronę  wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej,

� budowę  zbiornika wielofunkcyjnego Racławice na rzece Osobłoga,

� budowę zbiornika Jasiona na rzece Prudnik,

� budowa zbiornika Stary Paczków na Potoku Tarnawka,

� budowa zbiornika Lewice na rowie �R�,

� budowa zbiornika Nasiedle na Potoku Ostra,

� budowę zbiornika małej retencji Mionów na Potoku Browinieckim,

� budowę zbiornika małej retencji Biernatów na rzece Straduni,

� budowę zbiornika małej retencji Dzierżysław na rzece Morawce i zbiornika małej retencji
Nowa Cerekiew na rzece Troi,

� budowę zbiornika małej retencji Ścinawa Nyska  na rzece Ścinawa Niemodlińska,

� budowę zbiornika małej retencji Siedlec na rzece Cielnicy,

� przebudowę linii energetycznej wysokiego napięcia 220 kV na 400 kV relacji
Groszowice � Ząbkowice Śl.,

� budowę dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Hajduki �
Bodzanów � Prudnik oraz dwutorowej linii 110 kV relacji Hajduki  � Česká Wieś,

− modernizację linii 110 kV dwutorowej Zdzieszowice � Hajduki o torach Zdzieszowice �
Hajduki oraz Zdzieszowice � Koźle i Blachownia � Ceglana � Hajduki,

� modernizację linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Prudnik � Głubczyce
� Kietrz � Studzienna,

� modernizację gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Prudnik � Szonów,

� ochronę zabytkowego krajobrazu kulturowego.





PLAN       ZAGOSPODAROWANIA       PRZESTRZENNEGO       WOJEWÓDZTWA       OPOLSKIEGO

URZĄD   MARSZAŁKOWSKI    WOJEWÓDZTWA   OPOLSKIEGO      �     BIURO     PLANOWANIA     PRZESTRZENNEGO

206

 7.4.    OBSZARY DEPRESJI GOSPODARCZEJ

7.4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

Obszary  depresji gospodarczej obejmują zachodnią i północną część województwa (ok.
1/3 powierzchni województwa i ok. 26 % ludności województwa) � powiaty: Nyski, Brzeski
i Namysłowski oraz Kluczborski � gdzie występuje najwyższa stopa bezrobocia, a zjawisko
ma charakter bezrobocia strukturalnego.

Najwyraźniejszym zewnętrznym objawem zjawisk depresji gospodarczej jest wysoki
poziom bezrobocia wśród mieszkańców.

Bezrobocie w województwie opolskim charakteryzuje się zróżnicowaniem
przestrzennym. Powiatami o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych są powiaty
zachodniej i północnej części województwa: nyski � 16 990 tys. osób, brzeski � 9 592 tys.
osób i kluczborski � 6 223 tys. osób.

Stopa bezrobocia jako wielkość względna, umożliwia ocenę natężenia zjawiska na danym
obszarze. W województwie opolskim waha się od: 24,8% w powiecie nyskim, 24,2%
w namysłowskim, 23,7% w brzeskim i 20,5 % w kluczborskim, do 11,4% w Kędzierzyńsko-
Kozielskim i 11,1% w Oleskim.

7.4.2. Wnioski z oceny uwarunkowań rozwoju

 Podstawowe problemy (bariery rozwoju) obszaru wynikają głównie z uwarunkowań
historycznych i zewnętrznych � otoczenia globalnego (polityki gospodarczej i ekonomicznej
państwa).

Wśród uwarunkowań wewnętrznych � tj. takich, które tkwią w obszarze, najistotniejsze
znaczenie ma struktura funkcjonalna obszaru z wyraźną dominacją funkcji produkcji rolnej,
oraz dekapitalizacja istniejącego majątku produkcyjnego, zwłaszcza w ośrodkach miejskich.

Charakterystyczny dla tego obszaru jest zły stan obszarów wiejskich, jako niepożądany
efekt likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz upadek dużych zakładów
przemysłowych będących wcześniej filarem gospodarki całego regionu opolskiego.

7.4.3. Kierunki polityki przestrzennej

Pożądane kierunki działań w aspekcie polityki przestrzennej w tym obszarze wspierane przez
państwo i samorząd wojewódzki winny obejmować:

■ powstanie obszarów �rozproszonej� aktywności gospodarczej w ośrodkach powiatowych:
Nysie, Brzegu, Namysłowie, Kluczborku, na bazie istniejących terenów
poprzemysłowych lub terenów posiadających wysokie walory lokalizacyjne (dostępność
komunikacyjną, położenie w najbliższym sąsiedztwie terenów składowo � wytwórczych,
możliwość uzbrojenia)

■ aktywizację gospodarczą w oparciu o węzeł autostradowy �Przylesie� i drogi dojazdowe
do węzła
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■ aktywizację pozostałych miast obszaru, jako lokalnych ośrodków rozwoju i obsługi
terenów wiejskich (Paczków, Otmuchów, Korfantów, Grodków, Lewin Brzeski, Wołczyn,
Byczyna)

■ rozwój lokalnych ośrodków wiejskich (wsi kluczowych)

■ realizację programu ,,Odnowa wsi��, który obejmowałby przede wszystkim rozwój
systemów infrastruktury technicznej, głównie kanalizacji, telefonii i gazownictwa,
podnoszenie walorów inwestycyjnych oraz tworzenie organizacji społecznych
i gospodarczych.

■ wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, w tym: tworzenie alternatywnych miejsc pracy
w agroturystyce (wykorzystanie walorów nieskażonego środowiska), przetwórstwie
i przechowalnictwie rolno � spożywczym, usługach okołorolniczych, rzemiośle i drobnej
wytwórczości

■ aktywizację gospodarczą i społeczną w ramach współpracy z Republiką Czeską
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   8.  REALIZACJA PLANU ZAGOSPODAROWANIA
        PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa z uwagi na ścisłe powiązanie ze
strategią rozwoju województwa pełnić ma równorzędną rolę w procesie podejmowania
decyzji inwestycyjnych i organizacyjnych w zakresie zadań o charakterze ponadlokalnym.

Szczególna rola planu wynika z integracji w jednym dokumencie celów i zasad społeczno
�gospodarczych określonych w strategii rozwoju z uwarunkowaniami i wskazaniami
przestrzennymi.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa winien pełnić wiodącą rolę
w zakresie przestrzennej koordynacji działań na poziomie województwa i na poziomie
lokalnym poprzez związki z polityką przestrzenną państwa i polityką przestrzenną gmin
realizowaną w planach miejscowych.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest jedynym dokumentem
wskazującym na wzajemne relacje funkcji rzeczowych i przestrzennych i najlepszym polem
negocjacji w zakresie hierarchii ważności i spodziewanych efektów.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest podstawowym dokumentem
umożliwiającym efektywne wybory priorytetów na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Instrumentem realizacji polityki przestrzennej województwa zawartej w planie
zagospodarowania przestrzennego winny być programy rządowe i wojewódzkie
samorządowe zawierające ponadlokalne i regionalne zadania celu publicznego

Równocześnie plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządzony dla
odległego horyzontu czasowego winien stanowić podstawę do opracowywania programów
cyklicznych takich jak programy rozwoju na krótkie odcinki czasu i kontrakty wojewódzkie.

Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa wymaga przełożenia
jego ustaleń na układ lokalny, który jako jedyny prowadzi fizyczną realizację wszystkich
zadań w tym zadań ponadlokalnych i regionalnych.

Warunkiem pełnej realizacji planu jest jego szeroka popularyzacja prezentująca walory
obszaru województwa i zachęcająca do lokowania kapitału i napływu inwestycji.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej aktualizacji
i winien być objęty stałym monitoringiem zmian przestrzennych zachodzących w wyniku
procesów inwestycyjnych.

Uwzględniając zasadę współzależności polityki przestrzennej na wszystkich poziomach
i zmienność uwarunkowań zewnętrznych - plan zagospodarowania przestrzennego
województwa winien podlegać ciągłej aktualizacji i na zasadzie sprzężenia zwrotnego
przekazywać sygnały do formułowania polityki przestrzennej na poziomie kraju.
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Przedsiębiorstwo Geologiczne, Wrocław 1989r.

57. Strategia rozwoju sieci dróg krajowych na terenie województwa opolskiego na lata 2000-
2015 � GDDP oddział południowy w Opolu � Opole, luty 2000 r,

58. Układ komunikacyjny województwa opolskiego � projekt klasyfikacji dróg wojewódzkich
� Opole, wrzesień 1999 r,

59. Studium systemów transportowych województwa opolskiego � oprac. Zespół Doradców
Gospodarczych TOR, Warszawa, październik 2001 r,

60. Regionalny program ochrony zdrowia na lata 2001 � 2015, przyjęty Uchwałą nr
XXIX/215/2001 Sejmiku Województwa Opolskiego, z dnia 15 maja 2001r.,

61. Koncepcja kształcenia w województwie opolskim, Departament Edukacji Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu, lipiec 2001 r.,

62. Roczniki statystyczne województwa opolskiego 1999r., 2000r.,2001r., Urząd Statystyczny
w Opolu,

63. ,, Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku��, Rada Ministrów, Warszawa
2000 r.

64. ,, Strategia rozwoju energii odnawialnej ��, Warszawa 2001 r.
65. ,, Prawo energetyczne��, Rada Ministrów, Warszawa 2000 r.
66. ,, Koncepcja rozwoju energetyki w województwie opolskim ��, Regionalna Agencja

Poszanowania Energetyki, Opole 2000 r.
67. ,, Program rozwoju gazownictwa w Polsce do 2003 roku�� - Polskie Górnictwo Naftowe

i Gazownictwo S.A. 2000 r.
68. ,, Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na

energię elektryczną dla obszaru działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych ( PSE )
S.A na lata 2002 � 2005 �� Warszawa 2001 r.

69. ,,Program rozwoju na lata 2001 �2003 �� � Zakład Energetyczny S.A. Opole, 2001 r.
70. Architektoniczne Kształtowanie Krajobrazu Ziemi Opolskiej �Karta Opolska�,

T. Biesiekierski, Wrocław 1995r.
71. Ochrona i Konserwacja Zabytkowego Krajobrazu Kulturowego Województwa

Opolskiego, A. Wrześniowska, Opole 1999r.
72. Projekt Standardowego Opracowania Problematyki Ochrony Wartości Kulturowego

Krajobrazu i Środowiska, prof. Janusz Bogdanowski, Warszawa 1996r.
73. Odra Opolska � Studium Konserwatorskie, Zbigniew Łabęcki, Wrocław 1986r.
74. Materiały i opracowania Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
75. Urząd statystyczny w Opolu � roczniki statystyczne, podstawowe, dane wg miast i gmin
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76. Wojewódzki Urząd Pracy � podstawowe dane dotyczące rynku pracy w województwie
opolskim

77. GUS � Prognoza rozwoju ludności Polski wg województw na lata 1999-2030, Warszawa
2000r.

78. Rola miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska, W. Drobek, Państwowy Instytut
Nauk, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1993r.

79. Cechy miejskie i rozwój ludności ośrodków bez formalnego statusu miejskiego, Studia
śląskie założone przez Seweryna Wysłucha, W. Drobek, Państwowy Instytut Nauk
Instytut Śląski w Opolu, Opole 1993r.

80. Regionalny Program Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Województwie Opolskim, UMWO
Opole 1999 r.

81. Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich (Rada Ministrów 1999 r.)
82. Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce � doświadczenia

województwa opolskiego, R. Wilczyński, Poznań 2000 r.
83. Wybrane dane charakteryzujące rolnictwo w województwie opolskim, UMWO 2000 r.
84. Powszechny Spis Rolny 1996 r.
85. Materiały uzyskane od:

! Zarządu Dróg Wojewódzkich,
! Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych - oddział południowy w Opolu,
! Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - odział terenowy w Opolu,
! Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
! Aeroklubu opolskiego,
! Agencji Własności Mienia Wojskowego � oddział lotniskowy
! P.S.E.- Polskie Sieci Elektroenergetyczne Katowice
! Z.E.  Zakład Energetyczny S.A. Opole
! P.G.N I G. S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i  Gazownictwo � ROP � Rejonowy

Oddział Przesyłu Świerklany, odział terenowy Opole,
! P.G.N I G. S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i  Gazownictwo � Zakład Gazowniczy

Opole
! ECO � Energetyka Cieplna Opolszczyzny Opole
! Elektrownia S.A. ,, Opole ��
! Telekomunikacja Polska S.A.  Opole
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WYKAZ

PROPONOWANYCH ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH I RZĄDOWYCH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI
PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH

UJĘTYCH W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Lp. Nr
zada-
nia

Nazwa i ogólna charakterystyka zadania Gmina na obszarze której
przewidziana jest realizacja

zadania

Uwarunkowania
planistyczne

Uwagi

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

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Zadania zakwalifikowane w planie do zadań rządowych
1. 

1. Ochrona naturalnych ekosystemów, charakterystycznych siedlisk,
zbiorowisk i gatunków flory i fauny oraz terenów wodno � błotnych
na wydzielonych obszarach proponowanych ostoi przyrodniczych
sieci obszarów przyrodniczych NATURA 2000:

1. Ostoja Lasy Stobrawsko � Turawskie.

2. Ostoja Dolina Małej Panwi.

Skarbimierz, Dąbrowa, Dobrzeń
Wielki, Kluczbork, Lasowice, Lewin
Brzeski, Lubsza, Łubniany, Murów,
Olesno, Popielów, Świerczów, Woł-
czyn.

Dobrodzień, Izbicko, Jemielnica,
Kolonowskie, Ozimek, Turawa,
Zawadzkie

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

skrót m.p.z.p. oznacza
miejscowy plan zago-
spodarowania prze-
strzennego

Propozycje ostoi wg
koncepcji regionalnej
,,Ostoje przyrody
NATURA 2000 w
województwie opol-
skim�.
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3. Ostoja Bory Niemodlińskie.

4. Ostoja Trias Opolski.

5. Ostoja Dolina Odry na odcinku Koźle � Krapkowice.

6. Ostoja Otmuchowsko � Nyska.

7. Ostoja Forty w Nysie.

8. Ostoja Góry Opawskie.

Biała, Dąbrowa, Grodków, Korfan-
tów, Lewin Brzeski, Łambinowice,
Niemodlin, Prószków, Skoroszyce,
Tułowice
Gogolin, Izbicko, Leśnica, Strzelce
Opolskie, Tarnów Opolski, Ujazd,
Zdzieszowice.

Gogolin, Kędzierzyn � Koźle, Krap-
kowice, Reńska Wieś, Walce, Zdzie-
szowice.
Nysa, Otmuchów, Paczków

miasto Nysa

Głuchołazy, Lubrza, Prudnik

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

2. 2. Utworzenie potencjalnego parku krajobrazowego �Dolina Małej
Panwi� na bazie istniejącego obszaru chronionego krajobrazu Lasów
Stobrawsko � Turawskich.

Dobrodzień, Izbicko, Jemielnica,
Kolonowskie, Ozimek, Turawa,
Zawadzkie, Zębowice

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

3. 3. Poszerzenie parku krajobrazowego �Góry Opawskie�. Branice, Głubczyce zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

4. 4. Utworzenie obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza Strzelińskie. Kamiennik, Otmuchów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

5. 5. Utworzenie obszaru chronionego krajobrazu Przedgórza Paczkow-
skiego.

Nysa, Otmuchów, Paczków zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

6. 6. Utworzenie obszaru chronionego krajobrazu Kamień Śląski. Gogolin, Izbicko, Tarnów Opolski zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

7. 7. Utworzenie obszaru chronionego krajobrazu Las Grudzicki. Opole zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

8. 8. Utworzenie obszaru chronionego krajobrazu �Dolina Prosny�. Byczyna, Gorzów Śląski, Praszka,
Rudniki

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

9. 9. Utworzenie rezerwatu przyrody Chrzelice. Biała zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.



10. 10. Utworzenie rezerwatu przyrody Nagłów. Biała zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

11. 11. Utworzenie rezerwatu przyrody Kania. Byczyna zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

12. 12. Utworzenie rezerwatu przyrody Srebrne Źródło. Chrząstowice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

13. 13. Utworzenie rezerwatu przyrody Szakłak. Dąbrowa zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

14. 14. Utworzenie rezerwatu przyrody Bażantka. Głogówek zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

15. 15. Utworzenie rezerwatu przyrody Wilczy Staw. Głubczyce zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

16. 16. Utworzenie rezerwatu przyrody Pleśnicki Las. Korfantów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

17. 17. Utworzenie rezerwatu przyrody Topiel. Korfantów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

18. 18. Utworzenie rezerwatu przyrody Odra. Dąbrowa zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

19. 19. Utworzenie rezerwatu przyrody Mańkowice. Łambinowice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

20. 20. Utworzenie rezerwatu przyrody Żaba. Namysłów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

21. 21. Utworzenie rezerwatu przyrody Stawy Niemodlińskie. Niemodlin zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

22. 22. Utworzenie rezerwatu przyrody Wąwozy Biechowskie. Pakosławice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

23. 23. Utworzenie rezerwatu przyrody Czapliniec nad Stobrawą. Popielów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

24. 24. Utworzenie rezerwatu przyrody Dzików. Prószków zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

25. 25. Utworzenie rezerwatu przyrody Rogów. Prószków zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

26. 26. Utworzenie rezerwatu przyrody Pisarzowice. Strzeleczki zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

27. 27. Utworzenie rezerwatu przyrody Popowicki Las. Strzeleczki zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

28. 28. Utworzenie rezerwatu przyrody Urszulanów. Strzeleczki zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.
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29. 29. Utworzenie rezerwatu przyrody Łąki Groszowickie. Tarnów Opolski zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

30. 30. Utworzenie rezerwatu przyrody Stawy Tułowickie. Tułowice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p

31. 31. Utworzenie rezerwatu przyrody Krystyna. Wołczyn zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

32. 32. Realizacja �Wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości na lata
2000 � 2020� � zalesienie gruntów o niskiej przydatności rolniczej
oraz łączenie rozdrobnionych kompleksów leśnych.

obszar wszystkich gmin  woje-
wództwa opolskiego

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Zadania zakwalifikowane w planie do zadań rządowych
33. 1. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych:

na rzece Odra � brzeg prawy
- km 108.6 � 109.5  w mieście Zdzieszowice
- km 132.3 � 133.3  w rejonie Choruli
- km 123.0 � 123.5  w mieście Krapkowice
- km 157.0 � 162.0  na odcinku Czarnowąsy - Borek
- km 173.0 � 187.5  na odcinku Stare Siołkowice � Rybna
- km 188.0 � 192.0 na odcinku Stobrawa - Czepielowice
- km 194.8 � 199.0  na odcinku Kościerzyce - Pisarzowice

na rzece Odra � brzeg lewy
- km 126.0 � 127.5  w mieście Krapkowice
- km 204.0 � 211.0  na odcinku Lipki � granica województwa

dolnośląskiego
- 
na rzece Nysa Kłodzka � brzeg prawy
- km 48,0 � 48.3  w rejonie Piątkowic
- km 48,5 � 49.5 w rejonie Piątkowic
- km 49,5 � 50.5 w rejonie Piątkowic

na rzece Nysa Kłodzka � brzeg lewy
- km 10.5 � 11.3 w mieście Lewin Brzeski

Zdzieszowice
Gogolin
Krapkowice
Dobrzeń Wielki
Popielów
Popielów, Lubsza
Lubsza

Krapkowice
miasto Brzeg, Skarbimierz

Łambinowice
Łambinowice
Łambinowice

Lewin Brzeski

zadania wymagają wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadania ujęte w �Pro-
gramie dla Odry
2006�
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na rzece Biała Głuchołaska - brzeg lewy
- km 4.0 � 5.0. w rejonie Morowa

na rzece Biała Głuchołaska - brzeg prawy
- km 3.0 � 7.5  w rejonie Białej Nyskiej
- km 11.5 � 13.5  w rejonie Nowy Świętów
- km 13.8 � 18.5  na odcinku od Głuchołaz do Bodzanowa

Nysa

Nysa
Głuchołazy
Głuchołazy

34. 2. Budowa obwałowań przeciwpowodziowych:

na rzece Odra � brzeg prawy
- km 71.5 � 78.0  na odcinku Dziergowice � Lubieszów
- km 81.0 � 84.0  w rejonie Bierawy
- km 85.0 - 89.5  na odcinku Bierawa � Brzeźce
- km 90.0 � 91.4 w mieście Kędzierzyn � Koźle
- km 94.0 � 96.8 w mieście Kędzierzyn � Koźle
- km 108.6 � 109.5 w mieście Zdzieszowice
- km 123.5 � 126.0 w mieście Krapkowice
- km 126.3 � 128.0 w mieście Krapkowice
- km 133.0 � 137.0 na odcinku Chorula � Kąty Opolskie
- km 161.8 � 163.6 na odcinku Dobrzeń Mały � Dobrzeń Wielki
- 170.0 � 173.0 w rejonie Siołkowic Starych

na rzece Odra � brzeg lewy
- km 68.0 � 94.0 na odcinku Podlesie � Landzmierz
- km 95.6 � 96.9 w mieście Kędzierzyn � Koźle
- km 104.2 � 110.0 na odcinku Lasaki � Brodek
- km 112.0 � 116.0 w rejonie Straduni
- km 117.0 � 118.0 w rejonie Bąkowa
- km 137.0 � 142.0 na odcinku Zimnice Małe � Boguszyce
- km 142.6 � 143.2 w rejonie Chrzowic
- km 146.0 � 147.0 w rejonie Folwarku
- km 148.0 � 148.5 w rejonie Winowa
- km 154.5 � 168.0 na odcinku Sławice � Narok
- km 199.0 � 201.0 w mieście Brzeg
- km 201.0 � 202.0 na odcinku miasto Brzeg � Brzezina
- km 204.0 � 206.0 na odcinku Brzezina � Lipki

Bierawa
Bierawa
Bierawa
Kędzierzyn � Koźle
Kędzierzyn � Koźle
Zdzieszowice
Krapkowice
Krapkowice
Gogolin, Tarnów Opolski
Dobrzeń Wielki
Popielów

Cisek
Kędzierzyn � Koźle
Reńska Wieś
Walce
Krapkowice
Prószków
Prószków
Prószków
Prószków
Dąbrowa
m. Brzeg
miasto Brzeg, Skarbimierz
Skarbimierz

zadania wymagają wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadania ujęte w �Pro-
gramie dla Odry
2006�
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na rzece Nysa Kłodzka - brzeg prawy
- km 12.4 � 13.3 w mieście Lewin Brzeski
- km 13.4 � 14.2 w mieście Lewin Brzeski
- km 62.5 � 63.6 w mieście Nysa

na rzece Nysa Kłodzka - brzeg lewy
- km 45.8 � 46.0 w rejonie Lasocic

na rzece Biała Głuchołaska � brzeg lewy
- km 10.0 � 12.0 w rejonie Polskiego Świętowa

na rzece Biała Głuchołaska � brzeg prawy
- km 10.3 � 11.0 w rejonie Nowego Świętowa

na rzece Mała Panew � brzeg prawy
- km 27.6 � 30.3 w mieście Ozimek

na rzece Mała Panew � brzeg lewy
- km 29.1 � 29.6 w mieście Ozimek

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Nysa

Łambinowice

Głuchołazy

Głuchołazy

Ozimek

Ozimek

35. 3. Budowa polderu Dąbrówka � Opole. Prószków, Opole zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w �Pro-
gramie dla Odry
2006�

36. 4. Budowa polderu Chróścice. Dobrzeń Wielki, Popielów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w �Pro-
gramie dla Odry
2006�

37. 5. Budowa polderu Żelazna II. Dąbrowa zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w �Pro-
gramie dla Odry
2006�

38. 6. Zakończenie budowy zbiornika wodnego Kozielno. Paczków zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w �Pro-
gramie dla Odry
2006�

39. 7. Przebudowa węzłów wodnych w Krapkowicach, Brzegu, Lewinie
Brzeskim.

Krapkowice, miasto Brzeg,
miasto Lewin Brzeski

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w �Pro-
gramie dla Odry
2006�

40. 8. Budowa systemu monitoringu i osłony meteorologicznej (SMOK). obszar województwa opolskiego zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w �Pro-
gramie dla Odry2006�
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GOSPODARKA ODPADAMI

Zadania zakwalifikowane w planie do zadań samorządu województwa
41. 1. Opracowania i wdrożenie �Programu gospodarki odpadami stałymi

w województwie opolskim�, w tym:

- wspieranie budowy regionalnych zakładów segregacji i prze-
róbki odpadów

- wspieranie utworzenia ponadregionalnych składowisk odpadów

Opole, Skarbimierz, Zdzieszowice

Opole, Nysa (lub Namysłów), Kę-
dzierzyn - Koźle

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie nie wymaga
zmiany  m.p.z.p.

zadanie ujęte w �Zało-
żeniach rozwoju infra-
struktury komunalnej
w zakresie gospodarki
odpadami stałymi w
województwie opol-
skim�.

42. 2. Opracowanie i wdrożenie �Programu gospodarki odpadami niebez-
piecznymi w województwie�, w tym:

- wspieranie utworzenia regionalnej stacji przeładunkowej  odpa-
dów niebezpiecznych

- wspieranie utworzenia regionalnych stacji unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych

miasto Kędzierzyn � Koźle

miasta Kędzierzyn � Koźle, Opole

zadanie nie wymaga
zmiany  m.p.z.p.

zadanie nie wymaga
zmiany  m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
pozycjach �Komplek-
sowego programu
gospodarki odpadami
niebezpiecznymi w
regionie Polski połu-
dniowej�.

43. 3. Wspieranie wdrożenia systemu segregacji odpadów komunalnych
wraz z modernizacją i budową niezbędnej infrastruktury technicznej
w gminie Prudnik.

miasto Prudnik zadanie ujęte w m.p.z.p. zadanie ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001 � 2002

44. 4. Wspieranie budowy stacji sortowania odpadów komunalnych w
Namysłowie.

miasto Namysłów zadanie ujęte w m.p.z.p. zadanie ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001 � 2002

45. 5. Wspieranie wdrożenia systemu zbierania i odzysku tworzyw sztucz-
nych z odpadów komunalnych w Strzelcach Opolskich.

Strzelce Opolskie zadanie ujęte w m.p.z.p. zadanie  ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001 � 2002

46. 6. Wspieranie budowy centrum zagospodarowania odpadów dla rejonu
Kędzierzyna � Koźla.

Kędzierzyn - Koźle zadanie ujęte w m.p.z.p. zadanie zgłoszone do
�Programu rozwoju
województwa opol-
skiego na lata 2001 �
2002�
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INFRASTRUKTURA  SPOŁECZNA

Zadania zakwalifikowane w planie do zadań rządowych
47. 1. Rozwój opolskiego ośrodka akademickiego - rozwój bazy lokalowej

uczelni państwowych, w tym budowa drugiego kampusu Politechni-
ki Opolskiej na terenie zakładów APCh Metalchem w Opolu.

miasto Opole zadanie  wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

48. 2. Rozwój bazy materialnej i dydaktycznej dla potrzeb Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

miasto Nysa na obecnym etapie nie
można ustalić czy będzie
istniał wymóg opracowa-
nia m.p.z.p.

Zadania zakwalifikowane w planie do zadań samorządu województwa
49. 1. Utworzenie filii Wyższej Szkoły Zawodowej  w Brzegu na bazie

Medycznego Studium Zawodowego.

Zadanie polegać będzie na adaptacji obiektów istniejącej placówki.

miasto Brzeg zadanie  nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

50. 2. Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie z filią w
Głuchołazach.

Zadanie polegać będzie na adaptacji istniejących obiektów.

miasto Nysa

miasto Głuchołazy

zadanie  nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

51. 3. Utworzenie filii Wyższej Szkoły Zawodowej  w Kędzierzynie-
Koźlu na bazie Medycznego Studium Zawodowego.

Zadanie polegać będzie na adaptacji obiektów istniejącej placówki.

miasto Kędzierzyn - Koźle zadanie  nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

52. 4. Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego  w Kędzierzynie �
Koźlu.

Zadanie polegać będzie na adaptacji obiektów istniejącej placówki.

miasto Kędzierzyn - Koźle zadanie  nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

53. 5. Rozwój bazy materialnej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Zarządza-
nia i Administracji.

miasto Opole na obecnym etapie nie
można ustalić czy będzie
istniał wymóg opracowa-
nia m.p.z.p.
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54. 6. Rozwój bazy materialnej i dydaktycznej Medycznego Studium Za-
wodowego dla potrzeb Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Zadanie polegać będzie na adaptacji istniejących obiektów.

miasto Opole zadanie  nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

55. 7. Utworzenie Wyższej Szkoły Języków Obcych w Opolu.

Zadanie polegać będzie na przekształceniu
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.

miasto Opole zadanie  nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

56. 8. Utworzenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego w Opolu.

Zadanie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie obiektu �sto-
łówki� przy Urzędzie Wojewódzkim.

miasto Opole zadanie  nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

57. 9. Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zdzieszowicach.

Zadanie polegać będzie na adaptacji istniejących obiektów.

miasto Zdzieszowice zadanie  nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

58. 10. Utworzenie oddziałów ratunkowych przy:
- Szpitalu Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
- Szpitalu Powiatowym w Oleśnie
- Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich
- Szpitalu Powiatowym w Brzegu.

miasto Kędzierzyn-Koźle
miasto Olesno
miasto Strzelce Opolskie
miasto Brzeg

zadanie  nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

zadanie zgłoszone do
,,Programu rozwoju
województwa opol-
skiego na lata 2001-
2002��

59. 11. Rozbudowa Szpitala Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Korfanto-
wie.

miasto Korfantów zadanie  nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

60. 12. Rozbudowa Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu �
utworzenie oddziału kardiochirurgii.

miasto Opole zadanie  nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

61. 13. Rozbudowa zakładu radioterapii w Wojewódzkim Ośrodku Onkolo-
gii w Opolu.

miasto Opole zadanie  nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

62. 14. Utworzenie ośrodka współpracy międzynarodowej w Niemysłowi-
cach (gm. Prudnik)

Prudnik zadanie  nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.
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INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA

Zadania zakwalifikowane w planie do zadań samorządu wojewódzkiego
63. 1. Wspieranie zagospodarowania terenów aktywności gospodarczej w

rejonie węzła autostradowego Prądy.
Dąbrowa, Niemodlin zadanie wymaga wpro-

wadzenia do m.p.z.p.
zadanie mieści się w
działaniach pt.: �Przy-
gotowanie terenów
pod inwestycje w
strefie A4� ujętych w
kontrakcie wojewódz-
kim na lata 2001-2002

64. 2. Wspieranie utworzenia parku przemysłowego na terenach �wol-
nych� Elektrowni Opole.

Dobrzeń Wielki zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

zadanie zgłoszone do
,,Programu rozwoju
województwa na lata
2001-2002��

65. 3. Wspieranie utworzenia centrum logistycznego w rejonie Kędzierzy-
na � Koźla.

Zadanie polegać będzie głównie na wykorzystaniu istniejących
terenów i infrastruktury.
Możliwe lokalizacje:
- tereny proponowanej niegdyś lokalizacji Kompleksu Rafineryj-

no-Petrochemicznego �Południe� - w bezpośrednim sąsiedztwie
Z.Ch. Blachownia po południowej stronie magistrali kolejowej
K-K � Gliwice o pow. ok. 120 ha,

- tereny Z.Ch. Blachownia (intensyfikacja zagospodarowania) o
pow. ok. 30 ha,

- tereny dawnej Fabryki Domów o pow. ok. 13 ha,
- tereny niezabudowane w kompleksie produkcyjnym Z.A. Kę-

dzierzyn wzdłuż linii kolejowej K-K - Racibórz o pow. ok. 60
ha,

- tereny w rejonie portu w Koźlu,
- tereny w dzielnicy Sławięcice o pow. ok. 16 ha,
- tereny po byłym poligonie wojskowym w Większycach (gmina

Reńska Wieś).

miasto Kędzierzyn-Koźle zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

66. 4. Utworzenia parku przemysłowego na bazie restrukturyzowanych
przedsiębiorstw Z.Ch. �Blachownia�.

miasto Kędzierzyn-Koźle zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.
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67. 5. Wspieranie zagospodarowania terenów aktywności gospodarczej  w
rejonie węzła autostradowego Dąbrówka Górna.

Krapkowice zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

zadanie mieści się w
działaniach pt.: �Przy-
gotowanie terenów
pod inwestycje w
strefie A4� ujętych w
kontrakcie wojewódz-
kim na lata 2001-2002

68. 6. Wspieranie zagospodarowania terenów aktywności gospodarczej  w
rejonie węzła autostradowego Gogolin

Gogolin zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

69. 7. Wspieranie zagospodarowania terenów aktywności gospodarczej w
rejonie węzła autostradowego Przylesie.

Olszanka m.p.z.p. jest w trakcie
opracowania

zadanie mieści się w
działaniach pt.: �Przy-
gotowanie terenów
pod inwestycje w
strefie A4� ujętych w
kontrakcie wojewódz-
kim na lata 2001-2002

70. 8. Wspieranie utworzenia centrum logistycznego w rejonie Opola.

Możliwe lokalizacje:
- tereny w Opolu � Grotowicach (intensyfikacja zagospodarowa-

nia terenów Zakładów Metalchem)
- tereny we wschodniej dzielnicy przemysłowo � składowej

Opola (rejon ulic Wschodniej, Głogowskiej, Sandomierskiej,
Światowida, Batorego) o pow. ok. 42 ha,

- tereny w północnej części miasta (Zakrzów) o pow. ok. 60 ha,
- tereny w zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej (rejon

ulicy Wspólnej) o pow. ok. 38 ha,
- tereny w północno � zachodniej części miasta (w rejonie pół-

nocnej obwodnicy) o pow. ok. 36 i 57 ha
- tereny w północno � wschodniej części miasta, położone

wzdłuż północnej obwodnicy miasta (Opole Gosławice) - prefe-
rowane do rozwoju funkcji usługowych

- tereny usługowo-wytwórcze w rejonie skrzyżowania dróg kra-
jowych nr 94 i nr 46 o pow. około 24 ha (Karczów, gmina Dą-
browa).

miasto Opole zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.
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71. 9. Rozwój parku technologicznego w obrębie restrukturyzowanego
zakładu Metalchem.

miasto Opole zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

72. 10. Wspieranie zagospodarowania terenów aktywności gospodarczej w
rejonie węzła autostradowego Olszowa.

Ujazd zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p

zadanie mieści się w
działaniach pt.: �Przy-
gotowanie terenów
pod inwestycje w
strefie A4� ujętych w
kontrakcie wojewódz-
kim na lata 2001-2002

73. 11. Wspieranie zagospodarowania terenów aktywności gospodarczej w
rejonie węzła autostradowego Nogowczyce.

Ujazd zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p

zadanie mieści się w
działaniach pt.: �Przy-
gotowanie terenów
pod inwestycje w
strefie A4� ujętych w
kontrakcie wojewódz-
kim na lata 2001-2002

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Zadania zakwalifikowane w planie do zadań samorządu województwa
74. 1. Wspieranie realizacji programu �Odnowa Wsi� polegającego na

przekazywaniu małych grantów społecznościom lokalnym w celu
sfinansowania działań gospodarczych, infrastrukturalnych i społecz-
nych wpływających na poprawę warunków życia na wsi.

obszar całego województwa zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

75. 2. Utworzenie i prowadzenie Opolskiego Regionalnego Centrum In-
formacji Europejskiej ds. rolnictwa w Łosiowie.

Łosiów (gm. Lewin Brzeski) zadanie ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002
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KOMUNIKACJA

Zadania zakwalifikowane w planie do zadań rządowych
76. 1. Modernizacja drogi krajowej nr 11 Kołobrzeg � Bytom do pełnych

parametrów klasy S / na lata 2000-2010 przewidywane poszerzenie
jezdni � 11,0m (2x3,5 + 2x2,0); na lata 2011-2020 budowa drugiej
jezdni 2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0) /. Minimalną szerokość drogi  w
liniach rozgraniczających określa się na � 40 m. Budowa obejść
miejscowości: Kostów, Gołkowice-Byczyna-Biskupice-Sarnów,
Krzywizna, Kluczbork, Olesno. Budowa obiektu mostowego: Ko-
stów (dwa obiekty), Sarnów (dwa obiekty), Budowa wiaduktu nad
torami: Gałkowice (dwa obiekty), Krzywizna (dwa obiekty), Bąków
(dwa obiekty), Olesno (cztery obiekty)

Olesno, Kluczbork, Byczyna zadania częściowo ujęte w
m.p.z.p. Wymagane spo-
rządzenie m.p.z.p. dla
obejścia miejscowości
Krzywizna w gminie
Kluczbork

77. 2. Modernizacja drogi krajowej nr 38 K.- Koźle � Gr. Państwa do
pełnych parametrów klasy G / na lata 2000-2010 przewidywane
wzmocnienie nawierzchni na istniejącej szerokości jezdni � 6,0m.;
na lata 2011-2020 poszerzenie jezdni � 7,0m /. Minimalną szerokość
drogi w liniach rozgraniczających określa się na � 25 m. Budowa
obejść miejscowości: Głubczyce, Grobniki, Pawłowiczki, Moderni-
zacja obiektu mostowego w m. Pietrowice i wiaduktu nad torami w
m. Kolonia Mokre, budowa wiaduktu nad torami w m. Głubczyce.

Reńska Wieś, Pawłowiczki, Babo-
rów, Głubczyce

zadania ujęte w m.p.z.p.

78. 3. Modernizacja drogi krajowej nr 39 Łagiewniki � Kępno do pełnych
parametrów klasy G / na lata 2000-2020 przewidywane wzmocnie-
nie i poszerzenie jezdni � 7,0 m /. Minimalną szerokość drogi w
liniach rozgraniczających określa się na � 25 m. Budowa obejść
miejscowości: Namysłów, Brzeg-Lubsza, Rogalice. Budowa wia-
duktu nad torami: Namysłów (dwa obiekty), Rogalice, Brzeg. Mo-
dernizacja obiektu mostowego w m. Raciszów.

miasto Brzeg, Lubsza, Namysłów zadania ujęte w m.p.z.p.
Plan miejscowy dla ob-
wodnicy miasta Brzeg-
Lubsza jest w trakcie
opracowania

79. 4. Budowa drogowej przeprawy mostowej na rzece Odrze w ciągu
planowanego przebiegu drogi krajowej nr 39 Łagiewniki � Kępno �
obwodnica miasta Brzeg

miasto Brzeg zadania ujęte w m.p.z.p.
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80. 5. Modernizacja drogi krajowej nr 40 Gr. Państwa - Pyskowice do
pełnych parametrów klasy GP / na odcinku Gr. Państwa � Prudnik
na lata 2000-2010 projektowane wzmocnienie nawierzchni na ist-
niejącej szerokości jezdni � 7,0m; na lata 2011-2020 projektowane
poszerzenie jezdni � 11,0m. (2x3,5 + 2x2,0),  na odcinku Prudnik �
Laskowice na lata 2000-2010 projektowane poszerzenie jezdni �
11m; na lata 2011-2020 projektowana budowa drugiej jezdni,  na
odcinku Laskowice � Kędzierzyn-Koźle na lata 2000-2010 projek-
towane wzmocnienie nawierzchni na istniejącej szerokości jezdni �
7,0m; na lata 2011-2020 projektowane poszerzenie jezdni � 11,0m,
na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Pyskowice na lata 2011-2020 pro-
jektowana budowa drugiej jezdni   2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0)/. Mini-
malną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na:
25 m - dla przekroju jednojezdniowego, 35 m - dla przekroju dwu-
jezdniowego. Budowa obejść miejscowości: Głuchołazy, Łąka
Prudnicka, Prudnik, Lubrza, Głogówek, Stare Kotkowice, Biedrzy-
chowice, Zwiastowice, Twardawa, Pokrzywnica, Większyce, Kę-
dzierzyn-Koźle, Sławięcice, Ujazd.  Modernizacja obiektów mosto-
wych: Głuchołazy, Charbielin (dwa obiekty), Łąka prudnicka, Prud-
nik, Głogówek, Mochów.  Budowa obiektów mostowych: Pokrzyw-
nica (dwa obiekty), na rzece Odrze w K. - Koźlu, Zwiastowice, na
rzece Kłodnica w K. - Koźlu .

Ujazd, Kędzierzyn-Koźle, Reńska
Wieś, Głogówek, Lubrza, Prudnik,
Głuchołazy

zadania ujęte w m.p.z.p.

81. 6. Budowa drogowej przeprawy mostowej na rzece Odrze w ciągu
planowanego przebiegu drogi krajowej nr 40 Gr. Państwa - Pysko-
wice �  obwodnica miasta Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle zadania ujęte w m.p.z.p.

82. 7. Modernizacja drogi krajowej nr 41 Nysa � Gr. Państwa do pełnych
parametrów klasy GP / na lata 2000-2010 przewidywane wzmoc-
nienie nawierzchni na istniejącej szerokości jezdni � 7,0m; na lata
2011-2020 poszerzenie jezdni � 11,0m. (2x3,5 + 2x2,0) /. Minimal-
ną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na: 25 m
- dla przekroju jednojezdniowego, 35 m - dla przekroju dwujez-
dniowego. Budowa obejść miejscowości: Trzebina, Prudnik, Wierz-

Nysa, Korfantów, Prudnik, Lubrza zadania ujęte w m.p.z.p.
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bięcice, Niwnica, Nysa. Modernizacja obiektu mostowego w m.
Niwnica, Piorunkowice, Rudziczka (dwa obiekty) . Budowa obiektu
mostowego na rzece Prudnik

83. 8. Modernizacja drogi krajowej nr 42 Namysłów � Rudnik
- do parametrów klasy GP na odcinku Praszka � Kluczbork � w
latach 2000-2020 projektowane poszerzenie jezdni � 11,0m (2x3,5 +
2x2,0). Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 25 m.
- do parametrów klasy G � na odcinku zach. Gr. województwa �
Praszka w latach 2000-2020 projektowane wzmocnienie i poszerze-
nie jezdni � 7,0 m. Na odcinku Kluczbork - Namysłów w latach
2000-2020 projektowane wzmocnienie i poszerzenie jezdni � 7,0 m.
Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na � 25 m.
Budowa obejść miejscowości: Gręboszów, Domaszowice, Klucz-
bork, Wołczyn, Rudniki. Budowa wiaduktu nad torami: Namysłów
(dwa obiekty), Domaszowice, Wołczyn, Kluczbork (dwa obiekty).
Budowa obiektu mostowego: Domaszowice, Wołczyn,. Moderniza-
cja obiektu mostowego: Wołczyn, na rzece Stobrawa

Namysłów, Domaszowice, Wołczyn,
Kluczbork, Gorzów Śląski, Praszka,
Rudniki

zadania ujęte w m.p.z.p.

84. 9. Modernizacja drogi krajowej nr 43 Wieluń - Częstochowa do peł-
nych parametrów klasy G / na lata 2000-2020 przewidywane
wzmocnienie i poszerzenie jezdni � 7,0 m/. Minimalną szerokość
drogi w liniach rozgraniczających określa się na � 25 m. Budowa
obejść miejscowości: Rudniki, Jaworzno. Budowa wiaduktu nad
torami w m. Jaworzno

Rudniki zadania ujęte w m.p.z.p.

85. 10. Modernizacja drogi krajowej nr 45 Gr. Państwa - Złoczew do peł-
nych parametrów klasy GP / na odcinku gr. województwa � Klucz-
bork na lata 2000-2020 projektowane poszerzenie jezdni � 11,0m
(2x3,5 + 2x2,0), na odcinku Kluczbork � Zawada na lata 2000-2010
projektowane wzmocnienie nawierzchni na istniejącej szerokości
jezdni � 7,0m; na lata 2011-2020 projektowane poszerzenie jezdni �
11,0m. (2x3,5 + 2x2,0), na odcinkach: Zawada � pn. obwodnica
Opola,  Opole � Krapkowice na lata 2000-2010 projektowane posze-
rzenie jezdni � 11,0m (2x3,5 + 2x2,0); na lata 2011-2020 projekto-

Polska Cerekiew, Walce, Krapkowi-
ce, Prószków, Opole, Turawa, Łub-
niany, Lasowice Wlk., Kluczbork,
Gorzów Śląski, Praszka

zadania ujęte w m.p.z.p.
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wana budowa drugiej jezdni 2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0), na odcinku
Krapkowice � gr. województwa na lata 2000-2020 projektowane
wzmocnienie i poszerzenie jezdni � 11,0m (2x3,5 + 2x2,0) /. Mini-
malną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na:
25 m - dla przekroju jednojezdniowego, 35 m - dla przekroju dwu-
jezdniowego. Budowa obejść miejscowości: Praszka, Gorzów Ślą-
ski, Kluczbork, Biadacz, Zawada, Jasienie, Kuniów Chrzowice,
Boguszyce, Źlinice, Stradunia, Mechnice, Komorno, Większyce,
Reńska Wieś, Długomiłowice, Polska Cerekiew.  Modernizacja
obiektów mostowych: Praszka (dwa obiekty), Gorzów Śl., Dębina,
Bogdańczowice (dwa obiekty),  Kluczbork, Lipiny, Trzebiszyn,
Jełowa, Osowiec (dwa obiekty), Gosławice. Budowa obiektu mo-
stowego: na rzece Stobrawa, Zawada (trzy obiekty), Mechnica,
Poborszów, Reńska Wieś, Długomiłowice, Polska Cerekiew. Budo-
wa wiaduktu  nad torami:  Krapkowice, Większyce,  Polska Cere-
kiew, Kuniów, Osowiec, obwodnica płd. Kluczborka

86. 11. Modernizacja drogi krajowej nr 46 Kłodzko � Szczekociny do peł-
nych parametrów klasy GP / na odcinku Gr. Województwa � Nie-
modlin na lata 2000-2010 projektowane poszerzenie jezdni � 11,0m
(2x3,5 + 2x2,0); na lata 2011-2020 projektowana budowa drugiej
jezdni 2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0)  na odcinku węzeł Niemodlin � Pa-
kosławice na lata 2000-2010 projektowane wzmocnienie na-
wierzchni na istniejącej szerokości jezdni � 8,0m; na lata 2011-2020
projektowane poszerzenie jezdni � 11,0m. (2x3,5 + 2x2,0) na odcin-
ku Pakosławice � Nysa na lata 2000-2010 projektowane wzmocnie-
nie nawierzchni na istniejącej szerokości jezdni � 7,0m; na lata
2011-2020 projektowane poszerzenie jezdni � 11,0m. (2x3,5 +
2x2,0) oraz budowa drugiej jezdni 2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0) na od-
cinku Nysa � Zach. gr. woj. na lata 2000-2010 projektowane
wzmocnienie nawierzchni na istniejącej szerokości jezdni � 7,0m;
na lata 2011-2020 projektowane poszerzenie jezdni � 11,0m. (2x3,5
+ 2x2,0) /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających

Paczków, Otmuchów, Nysa, Pako-
sławice, Skoroszyce, Łambinowice,
Niemodlin, Dąbrowa, Opole, Chrzą-
stowice. Ozimek, Dobrodzień

zadania ujęte w m.p.z.p.
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określa się na: 25 m - dla przekroju jednojezdniowego, 35 m - dla
przekroju dwujezdniowego. Budowa obejść miejscowości: Lędziny,
Dębska Kuźnia, Grodziec, Myślina, Dobrodzień, Ozimek, Niemo-
dlin, Nysa,  Sidzina, Otmuchów, Ścibórz.  Modernizacja obiektu
mostowego: Chrząstowice, Schodnia Stara, Ozimek (dwa obiekty),
Grodziec (trzy obiekty), Myślina (trzy obiekty), Strobice, Pakosła-
wice, Sidzina (dwa obiekty), Malerzowice (dwa obiekty), Niemodlin
(trzy obiekty), Otmuchów (dwa obiekty). Budowa obiektu mosto-
wego: Chrząstowice, Schodnia Stara, Ozimek (dwa obiekty), Gro-
dziec (trzy obiekty), Myślina (trzy obiekty), Niemodlin, Strobice,
Pakosławice, Ścibórz,  na kanale ulgi, na rzece Nysa Kłodzka (dwa
obiekty). Modernizacja wiaduktu nad torami w m. Dąbrowa. Budo-
wa wiaduktu  nad torami : Myślina (dwa obiekty), Niemodlin, Dą-
browa, Nysa, Otmuchów. Przebudowa skrzyżowania z obwodnicą
północną w m.  Wrzoski

87. 12. Modernizacja drogi krajowej nr 88 Strzelce Op. � Bytom do peł-
nych parametrów klasy GP / na lata 2000-2010 przewidywane po-
szerzenie jezdni � 11,0m (2x3,5 + 2x2,0); na lata 2011-2020 budo-
wa drugiej jezdni 2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0) /. Minimalną szerokość
drogi w liniach rozgraniczających określa się na: 25 m - dla prze-
kroju jednojezdniowego, 35 m - dla przekroju dwujezdniowego.

Strzelce Opolskie, Ujazd zadania ujęte w m.p.z.p.

88. 13. Modernizacja drogi krajowej nr 94 Krzywa � Balice do pełnych
parametrów klasy GP / na lata 2000-2010 przewidywane poszerze-
nie jezdni � 11,0m (2x3,5 + 2x2,0); na lata 2011-2020 budowa dru-
giej jezdni 2/2 (0,5 + 2x3,75 + 3,0)/. Minimalną szerokość drogi w
liniach rozgraniczających określa się na: 25 m - dla przekroju jed-
nojezdniowego, 35 m - dla przekroju dwujezdniowego. Budowa
obejść miejscowości: Łosiów, Leśniczówka, Buszyce, Skorogoszcz,
Skarbiszów, Walidrogi, Nakło, Izbicko, Sucha, Strzelce Op., War-
mątowice, Błotnica Strzelecka, Płużnica. Modernizacja obiektów
mostowych: Pawłów (obwodnica płd. Brzegu), Gierszowice, Skoro-
goszcz (trzy obiekty), na rzece Nysa Kłodzka w m. Skorogoszcz,

Skarbimierz, miasto Brzeg, Lewin
Brzeski, Dąbrowa, Opole, Chrząsto-
wice, Tarnów Opolski, Izbicko,
Strzelce Opolskie

zadania częściowo ujęte w
m.p.z.p.
wymagane sporządzenie
m.p.z.p. dla obejść miej-
scowości: Sucha, Płużni-
ca, Warmątowice, Błotni-
ca Strzelecka (gmina
Strzelce Opolskie)
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Karczów. Budowa obiektów mostowych: Pawłów (obwodnica płd.
Brzegu), Gierszowice, Skorogoszcz (trzy obiekty), na rzece Nysa
Kłodzka w m. Skorogoszcz, Karczów, obwodnica Strzelec Opol-
skich (dwa obiekty). Modernizacja wiaduktu nad  torami: Warmą-
towice. Budowa wiaduktu nad torami: Brzeg (dwa obiekty), War-
mątowice

89. 14. Budowa węzła autostradowego �Prószków� Prószków zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

90. 15. Budowa węzła autostradowego �Lewin Brzeski� Niemodlin zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

91. 16. Modernizacja magistralnej linii kolejowej nr 132 relacji Wrocław �
Katowice na odcinku Wrocław � Opole Groszowice do uzyskania
parametrów pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu �
160 km/h. Na odcinku Opole Groszowice � Strzelce Opolskie �
Katowice do uzyskania parametrów pozwalających na osiągnięcie
prędkości przejazdu co najmniej 120 km/h

Skarbimierz, miasto Brzeg, Olszan-
ka, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Opole,
Tarnów Opolski, Izbicko, Strzelce
Opolskie

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

92. 17. Modernizacja magistralnej linii kolejowej nr 136 relacji Kędzie-
rzyn-Koźle � Opole Groszowice do uzyskania parametrów pozwa-
lających na osiągnięcie prędkości przejazdu � 160 km/h

Opole, Tarnów Opolski, Gogolin,
Zdzieszowice, Leśnica, Kędzierzyn-
Koźle

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

93. 18. Modernizacja magistralnej linii kolejowej nr 137 relacji Legnica �
Katowice na odcinku Kędzierzyn-Koźle � Katowice do uzyskania
parametrów pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu �
160 km/h, a na odcinku Kędzierzyn Koźle � Nysa � Kamieniec
Ząbkowicki na osiągnięcie prędkości przejazdu 100-120 km/h dla
pociągów pasażerskich i 80-100 km/h dla towarowych

Ujazd, Kędzierzyn-Koźle, Reńska
Wieś, Walce, Głogówek, Lubrza,
Prudnik, Głuchołazy, Nysa, Otmu-
chów

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

94. 19. Modernizacja magistralnej linii kolejowej nr 151 relacji Kędzie-
rzyn-Koźle � Granica Państwa do uzyskania parametrów pozwalają-
cych na osiągnięcie prędkości przejazdu � 160 km/h

Kędzierzyn-Koźle, Bierawa zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

95. 20. Modernizacja pierwszorzędnej linii kolejowej nr 61 relacji Kielce �
Fosowskie do parametrów technicznych pozwalających na osiągnię-
cie prędkości przejazdu 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80-
100 km/h dla towarowych

Kolonowskie, Dobrodzień zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.
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96. 21. Modernizacja pierwszorzędnej linii kolejowej nr 143 relacji Kalety
� Wrocław do parametrów technicznych pozwalających na osią-
gnięcie prędkości przejazdu 100-120 km/h dla pociągów pasażer-
skich i 80-100 km/h dla towarowych

Wilków, Namysłów, Domaszowice,
Wołczyn, Kluczbork, Lasowice
Wielkie, Olesno

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

97. 22. Modernizacja pierwszorzędnej linii kolejowej nr 144 relacji Tar-
nowskie Góry � Opole Gł. na odcinku Opole � Fosowskie do para-
metrów technicznych pozwalających na osiągnięcie prędkości prze-
jazdu 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80-100 km/h dla towa-
rowych, na odcinku Tworóg � Fosowskie do parametrów technicz-
nych pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu do 100
km/h dla pociągów pasażerskich i do 80 km/h dla towarowych

Opole, Chrząstowice, Ozimek, Ko-
lonowskie, Zawadzkie

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

98. 23. Modernizacja pierwszorzędnej linii kolejowej nr 175 relacji Strzelce
Opolskie � Fosowskie � Kluczbork do parametrów technicznych
pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu do 100 km/h dla
pociągów pasażerskich i do 80 km/h dla towarowych

Strzelce Op., Kolonowskie, Dobro-
dzień, Zębowice, Lasowice Wlk.,
Kluczbork

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

99. 24. Modernizacja pierwszorzędnej linii kolejowej nr 272 relacji Klucz-
bork � Kostów do parametrów technicznych pozwalających na osią-
gnięcie prędkości przejazdu 100-120 km/h dla pociągów pasażer-
skich i 80-100 km/h dla towarowych

Byczyna, Kluczbork zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

100. 25. Modernizacja pierwszorzędnej linii kolejowej nr 277 relacji Opole �
Jelcz � Wrocław do parametrów technicznych pozwalających na
osiągnięcie prędkości przejazdu 100-120 km/h dla pociągów pasa-
żerskich i co najmniej 100 km/h dla towarowych.

Lubsza, Popielów, Dobrzeń Wielki,
Opole

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

101. 26. Modernizacja drugorzędnej linii kolejowej nr 287 relacji Opole
Zachodnie � Nysa do parametrów technicznych pozwalających na
osiągnięcie prędkości przejazdu do 100 km/h dla pociągów pasażer-
skich i do 80 km/h dla towarowych

Opole, Komprachcice, Tułowice,
Niemodlin, Łambinowice, Nysa

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

102. 27. Modernizacja linii kolejowej nr 297 relacji Nowy Świętów � Głu-
chołazy do docelowych parametrów eksploatacyjnych określonych
na �  prędkość handlowa (tj. średnia na danym odcinku z uwzględ-
nieniem czasu postoju) pociągów pasażerskich co najmniej 40 km/h,
bez określenia prędkości maksymalnej dla pociągów towarowych.

Głuchołazy zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.
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103. 28. Modernizacja linii kolejowej nr 333 relacji Głuchołazy � Pokrzyw-
na � Gr. Państwa do docelowych parametrów eksploatacyjnych
określonych na �  prędkość handlowa (tj. średnia na danym odcinku
z uwzględnieniem czasu postoju) pociągów pasażerskich co naj-
mniej 40 km/h, bez określenia prędkości
maksymalnej dla pociągów towarowych.

Głuchołazy, Prudnik zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

104. 29. Modernizacja linii kolejowej nr 343 relacji Głuchołazy � Gr. Pań-
stwa � Mikulovice do docelowych parametrów eksploatacyjnych
określonych na �  prędkość handlowa (tj. średnia na danym odcinku
z uwzględnieniem czasu postoju) pociągów pasażerskich co naj-
mniej 40 km/h, bez określenia prędkości maksymalnej dla pociągów
towarowych.

Głuchołazy zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

105. 30. Przebudowa śluzy Koźle (małej) do parametrów: szerokość między
głowami � 12 m, długość � 135 m

Kędzierzyn-Koźle zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

106. 31. Przebudowa śluzy Januszkowice (dużej i małej) do parametrów:
szerokość między głowami � 12 m, długość (dla śluzy małej) �
135 m

Zdzieszowice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

107. 32. Przebudowa śluzy Krępa (dużej i małej) do parametrów: szerokość
między głowami � 12 m, długość (dla śluzy małej) � 135 m

Zdzieszowice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

108. 33. Przebudowa śluzy Krapkowice (dużej i małej) do parametrów: sze-
rokość między głowami � 12 m, długość (dla śluzy małej) �    135 m

Krapkowice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

109. 34. Przebudowa śluzy Rogów (dużej i małej) do parametrów: szerokość
między głowami � 12 m, długość (dla śluzy małej) � 135 m

Krapkowice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

110. 35. Przebudowa śluzy Kąty (dużej i małej) do parametrów: szerokość
między głowami � 12 m, długość (dla śluzy małej) � 135 m

Tarnów Opolski zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

111. 36. Przebudowa śluzy Groszowice (dużej i małej) do parametrów: sze-
rokość między głowami � 12 m, długość (dla śluzy małej) �    135 m

Opole zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

112. 37. Przebudowa śluzy Opole (dużej i małej) do parametrów: szerokość
między głowami � 12 m, długość (dla śluzy małej) � 135 m

Opole zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

113. 38. Przebudowa śluzy Wróblin (dużej i małej) do parametrów: szero-
kość między głowami � 12 m, długość (dla śluzy małej) � 135 m

Opole zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006
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114. 39. Przebudowa śluzy Dobrzeń (dużej i małej) do parametrów: szero-
kość między głowami � 12 m, długość (dla śluzy małej) � 135 m

Dobrzeń Wielki zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

115. 40. Przebudowa śluzy Chróścice (dużej i małej) do parametrów: szero-
kość między głowami � 12 m, długość (dla śluzy małej) � 135 m

Dobrzeń Wielki zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

116. 41. Przebudowa śluzy Zawada (dużej i małej) do parametrów: szerokość
między głowami � 12 m, długość (dla śluzy małej) � 135 m

Popielów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

117. 42. Przebudowa śluzy Ujście Nysy (dużej i małej) do parametrów: sze-
rokość między głowami � 12 m, długość (dla śluzy małej) � 135 m

Popielów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

118. 43. Przebudowa śluzy Zwanowice (dużej i małej) do parametrów: sze-
rokość między głowami � 12 m, długość (dla śluzy małej) � 135 m

Skarbimierz zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

119. 44. Przebudowa śluzy Brzeg (dużej i małej) do parametrów: szerokość
między głowami � 12 m, długość (dla śluzy małej) � 135 m

miasto Brzeg zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

120. 45. Przebudowa śluzy Kłodnica (małej) do długości � 135 m Kędzierzyn-Koźle zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

121. 46. Przebudowa śluzy Nowa Wieś (małej) do długości � 135 m Kędzierzyn-Koźle zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

122. 47. Przebudowa śluzy Sławięcice (małej) do długości � 135 m Kędzierzyn-Koźle zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

123. 48. Przebudowa i modernizacja jazu Ujście Nysy z kozłowo-iglicowego
na klapowy

Popielów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

124. 49. Przebudowa i modernizacja jazu Chróścice z kozłowo-iglicowego
na klapowy

Dobrzeń Wielki zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

zadanie ujęte w pro-
gramie dla Odry 2006

Przejścia graniczne
125. 50. Stworzenie warunków dla kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej na

pełnotowarowym przejściu granicznym Trzebina � Bartultovice
Lubrza zadanie nie wymaga

wprowadzenia do m.p.z.p.
126. 51. Rozszerzenie ruchu towarowego do 20 t na przejściu granicznym

osobowo-towarowym Paczków � Bily Potok
Paczków zadanie nie wymaga

wprowadzenia do m.p.z.p.
127. 52. Rozszerzenie ruchu towarowego do 12 t na przejściu granicznym

osobowo-towarowym Głuchołazy � Mikulovice
Głuchołazy zadanie nie wymaga

wprowadzenia do m.p.z.p.
128. 53. Rozszerzenie ruchu towarowego do 12 t na przejściu granicznym

osobowo-towarowym Konradów � Zlate Hory
Głuchołazy zadanie nie wymaga

wprowadzenia do m.p.z.p.
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129. 54. Rozszerzenie ruchu towarowego do 12 t na przejściu granicznym
osobowo-towarowym Pietrowice � Krnov

Głubczyce zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

130. 55. Rozszerzenie ruchu towarowego do 3,5 t na przejściu małego ruchu
granicznego Pilszcz � Opava

Kietrz zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

131. 56. Rozszerzenie ruchu towarowego do 3,5 t na przejściu małego ruchu
granicznego Branice � Uvalno

Branice zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

132. 57. Rozszerzenie ruchu towarowego do 3,5 t na przejściu małego ruchu
granicznego Kałków � Vidnava

Otmuchów zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

133. 58. Rozszerzenie ruchu towarowego do 3,5 t na przejściu małego ruchu
granicznego Wiechowice � Vavrovice

Branice zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

134. 59. Rozszerzenie ruchu towarowego do 3,5 t na przejściu małego ruchu
granicznego Ściborzyce � Hnevosice

Kietrz zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

135. 60. Rozszerzenie ruchu towarowego do 3,5 t na przejściu małego ruchu
granicznego Ściborzyce � Rohov

Kietrz zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

136. 61. Rozszerzenie ruchu towarowego do 3,5 t na przejściu małego ruchu
granicznego Sławniowice � Velke Kunetnice

Głuchołazy zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

137. 62. Rozszerzenie ruchu towarowego do 3,5 t na przejściu małego ruchu
granicznego Pomorzowiczki � Osoblaha

Głubczyce zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

138. 63. Budowa przejścia granicznego osobowo-towarowego Bliszczyce �
Krnov dla ruchu towarowego do 3,5 t

Branice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

139. 64. Budowa przejścia granicznego osobowo-towarowego Racławice
Śląskie � Osoblaha dla ruchu towarowego do 3,5 t

Głogówek zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

140. 65. Budowa przejścia małego ruchu granicznego Krzyżkowice � Hlinka Prudnik zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

141. 66. Budowa przejścia małego ruchu granicznego Kamienica � Bila
Voda

Paczków zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

142. 67. Budowa przejścia małego ruchu granicznego Gościce � Horni Ho-
stice

Paczków zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

143. 68. Budowa przejścia małego ruchu granicznego Trzeboszowice �
Javornik

Paczków zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

144. 69. Budowa przejścia małego ruchu granicznego Pokrzywna � Jindrzi-
chov

Głuchołazy zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.
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145. 70. Budowa przejścia małego ruchu granicznego Sławoszów � Bohusov Głubczyce zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

146. 71. Budowa przejścia małego ruchu granicznego Boboluszki � Skro-
hovice

Branice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

147. 72. Budowa przejścia małego ruchu granicznego Dzierżkowice �
Drżkovice

Branice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

Zadania zakwalifikowane w planie do zadań samorządu województwa
148. 1. Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola w ciągu drogi kra-

jowej nr 94 Krzywa � Balice. Należy wybudować 7,65 km drogi od
ul. Oleskiej do ul. Strzeleckiej. Parametry: droga klasy GP, jezdnia
7 m, pobocze z lewej strony  - 2,50 m, pobocze z prawej strony �
2,75 m. Docelowo planowana jest budowa drugiej jezdni na całej
długości obwodnicy. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgrani-
czających określa się na: 25 m - dla przekroju jednojezdniowego, 35
m - dla przekroju dwujezdniowego

Opole zadanie ujęte w m.p.z.p. zadanie ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim

149. 2. Budowa obwodnicy południowej dla miasta Opola o przebiegu � od
Sławic do projektowanego węzła na obwodnicy północnej w kie-
runku południowym do przejazdu kolejowego w sąsiedztwie ulic
Niemodlińskiej i Chmielowickiej do projektowanego węzła na ulicy
Krapkowickiej w kierunku wschodnim (budowa nowej przeprawy
przez rzekę Odrę) � włączenie do ulicy Strzeleckiej (przecięcie z
obwodnicą północną). Minimalną szerokość drogi w liniach rozgra-
niczających określa się na � 25 m

Opole zadanie ujęte w m.p.z.p.

150. 3. Budowa drogowej przeprawy mostowej na rzece Odrze w ciągu
planowanego przebiegu południowej obwodnicy dla miasta Opola

Opole zadanie ujęte w m.p.z.p.

151. 4. Budowa drogowej przeprawy mostowej na rzece Odrze w ciągu
planowanego wariantowego przebiegu północnej obwodnicy dla
miasta Opola, między drogą krajową nr 45 i wojewódzką nr 423 na
wysokości Groszowic

Opole zadanie ujęte w m.p.z.p.

152. 5. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 378 Biedrzychów � Grodków
do pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Budowa obejścia m. Gnojna. Minimalną szerokość drogi w

Grodków zadania ujęte w m.p.z.p.
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liniach rozgraniczających określa się na � 20 m.
153. 6. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 382 Stanowice � Gr. Państwa

do pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m. Budowa obejścia m. Paczków.
Proponowane przekwalifikowanie drogi do rangi dróg krajowych ze
względu na dojazd do przejścia granicznego Paczków � Bily Potok i
najkrótsze połączenie południowo-zachodniej części województwa z
miastem Wrocław.

Paczków zadania ujęte w m.p.z.p.

154. 7. Modernizacja mostu przez rzekę Nysa Kłodzka w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 382 Stanowice � Gr. Państwa w miejscowości Pacz-
ków

Paczków zadania ujęte w m.p.z.p.

155. 8. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 385 Jaczowice � Gr. Państwa
do pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m. Budowa obejść miejscowości: Kopice, Grod-
ków, Wójtowice, Wierzbna, Gierów

Grodków zadania ujęte w m.p.z.p.

156. 9. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 396 Bierutów � Strzelin do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m. Budowa obejścia m. Przeczów

Namysłów zadania ujęte w m.p.z.p.

157. 10. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 401 Brzeg � Pakosławice do
pełnych parametrów klasy G / szer. jezdni � 7,0m.; szer. poboczy
utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m /. Minimalną szero-
kość drogi w liniach rozgraniczających określa się na � 25 m. Bu-
dowa obejść miejscowości: Żłobizna, Krzyżowice, Obórki, Przyle-
sie, Grodków, Nw. Wieś Mała, Stary Grodków, Skoroszyce.
Proponowane przekwalifikowanie drogi na odcinku Pakosławice �
węzeł �Przylesie� do rangi dróg krajowych z uwagi na dojazd do
węzła autostradowego �Przylesie�

Skarbimierz, Olszanka zadania ujęte w m.p.z.p.
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158. 11. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 403 Łukowice Brzeskie �
Młodoszowice do pełnych parametrów klasy G /szer. jezdni �7,0m.;
szer. poboczy utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m /.
Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na � 25 m. Budowa obejścia m. Bierzów
Proponowane przekwalifikowanie drogi do rangi dróg krajowych z
uwagi na dojazd do węzła autostradowego �Przylesie�

Skarbimierz zadania ujęte w m.p.z.p.

159. 12. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 405 Niemodlin � Korfantów
do pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m. Budowa obejścia m. Tułowice

Niemodlin, Tułowice, Łambinowice,
Korfantów

zadania ujęte w m.p.z.p.

160. 13. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 406 Nysa � Włostawa do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Nysa, Łambinowice zadania ujęte w m.p.z.p.

161. 14. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 407 Nysa � Łącznik do peł-
nych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m./. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m. Budowa obejść miejscowości: Wyszków,
Rynarcice, Kuropas, Korfantów, Stara Jamka, Łącznik

Nysa, Korfantów, Biała zadania ujęte w m.p.z.p.

162. 15. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 408 K.-Koźle � Gliwice do
pełnych parametrów klasy G / szer. jezdni � 7,0m.; szer. poboczy
utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m /. Minimalną szero-
kość drogi w liniach rozgraniczających określa się na � 25 m. Bu-
dowa obejść miejscowości: Kędzierzyn-Koźle, Kotlarnia.
 Budowa wiaduktu nad torami w miejscowości Bierawa (linia magi-
stralna nr 151)

K-Koźle, Bierawa zadania ujęte w m.p.z.p.

163. 16. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 409 Dębina � Strzelce Op. do
pełnych parametrów klasy G / szer. jezdni � 7,0m.; szer. poboczy
utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m /. Minimalną szero-
kość drogi w liniach rozgraniczających określa się na � 25 m. Bu-
dowa obejść miejscowości: Gogolin, Krapkowice, Dobra, Strzelecz-

Biała, Strzeleczki, Krapkowice,
Gogolin, Izbicko, Strzelce Op.

zadania ujęte w m.p.z.p.
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ki, Kujawy, Zielina. Budowa wiaduktu nad torami w miejscowości
Gogolin (linia magistralna nr 136)

164. 17. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 410 Reńska Wieś - Brzeźce do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 6,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Reńska Wieś, Cisek, K-Koźle zadania ujęte w m.p.z.p.

165. 18. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 411 Nysa � Gr. Państwa do
pełnych parametrów klasy G / szer. jezdni � 7,0m.; szer. poboczy
utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m /. Minimalną szero-
kość drogi w liniach rozgraniczających określa się na � 25 m. Bu-
dowa obejść miejscowości: Przełęk, południowo-wschodnia obwod-
nica Głuchołaz

Nysa, Głuchołazy zadania ujęte w m.p.z.p.

166. 19. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 413 Ligota - Prószków do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 6,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Prószków zadania ujęte w m.p.z.p.

167. 20. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 414 Opole � Lubrza do peł-
nych parametrów klasy G / szer. jezdni � 7,0m.; szer. poboczy
utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m /. Minimalną szero-
kość drogi w liniach rozgraniczających określa się na � 25 m. Bu-
dowa obejść miejscowości: Winów, Górki, Chrząszczyce, Złotniki,
Prószków, Przysiecz, Biała.
Proponowane przekwalifikowanie drogi do rangi dróg krajowych ze
względu na najkrótsze połączenie z pełnotowarowym przejściem
granicznym Trzebina � Bartultovice i  autostradą A4 (wskazana
budowa węzła autostradowego �Prószków�).

Opole, Prószków, Strzeleczki, Biała zadania ujęte w m.p.z.p.

168. 21. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 415 Ziemnice � Krapkowice
do pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 6,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Krapkowice, Prószków zadania ujęte w m.p.z.p.

169. 22. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 416 Krapkowice � Racibórz
do pełnych parametrów klasy G / szer. jezdni � 7,0m.; szer. poboczy

Krapkowice, Głogówek, Głubczyce,
Baborów, Kietrz

zadania ujęte w m.p.z.p. .
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utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m /. Minimalną szero-
kość drogi w liniach rozgraniczających określa się na � 25 m. Bu-
dowa obejść miejscowości: Żywocice, Głogówek, Tomice, Szonów,
Klisino, Kietlice, Głubczyce (obwodnica wschodnia), Boguchwa-
łów, Sucha Psina, Nowa Cerekiew, Kietrz. Budowa wiaduktu nad
torami w ciągu obwodnicy miasta Głogówek (linia kolejowa nr 137)

170. 23. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 417 Laskowice � Racibórz do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Lubrza, Głogówek, Głubczyce,
Pawłowiczki, Baborów

zadania ujęte w m.p.z.p.

171. 24. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 418 Dr 45�K-Koźle�dr 40 do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

K-Koźle, Reńska Wieś zadania ujęte w m.p.z.p.

172. 25. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 419 Nowa Cerekiew � Gr.
Państwa do pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer.
korony � 11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgrani-
czających określa się na � 20 m. Budowa obejść miejscowości:
Nasiedle, Niekazanice, Branice

Kietrz, Branice zadania ujęte w m.p.z.p.

173. 26. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 420 Kietrz � Gr. Państwa do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m. Budowa obejść miejscowości: Dzierżysław,
Pilszcz

Kietrz zadania ujęte w m.p.z.p.

174. 27. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 421 Szczyty � Nędza do peł-
nych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Polska Cerekiew, Cisek zadania ujęte w m.p.z.p.

175. 28. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 422 Błażejowice � Dziergowi-
ce do pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 6,0m.; szer. koro-
ny � 11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczają-
cych określa się na � 20 m.

Bierawa, Cisek zadania ujęte w m.p.z.p.
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176. 29 Budowa drogowej przeprawy mostowej na rzece Odrze w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 422 Błażejowice � Dziergowice

Cisek zadania ujęte w m.p.z.p.

177. 30. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 423 Opole � K. � Koźle do
pełnych parametrów klasy GP na odcinku Opole � Krapkowice /
szer. jezdni � 2x 7,0m; szer. poboczy utwardzonych � 2x 2,0m; szer.
korony � 22,5m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgrani-
czających określa się na � 35 m.  Modernizacja drogi do pełnych
parametrów klasy G na odcinku Krapkowice � Kędzierzyn-Koźle /
szer. jezdni � 7,0m; szer. poboczy utwardzonych � 2x 2,0m; szer.
korony � 12,5m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgrani-
czających określa się na � 25 m. Budowa obejść miejscowości:
Grotowice, Przywory, Chorula, Malnia, Krapkowice, Obrowiec,
Podborze, Rozwadza, Zdzieszowice, Januszkowice

Opole, Tarnów Op., Krapkowice,
Gogolin, Zdzieszowice, K-Koźle

zadania ujęte w m.p.z.p. na odcinku Krapkowi-
ce � Kędzierzyn-Koźle
modernizacja drogi do
pełnych parametrów
klasy G

178. 31. Budowa drogowej przeprawy mostowej na rzece Odrze w ciągu
planowanego północnego obejścia miasta Kędzierzyn-Koźle na
odcinku łączącym drogę krajową nr 45 i wojewódzką nr 423

Kędzierzyn-Koźle zadania ujęte w m.p.z.p.

179. 32. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 424 Rogów Op. � Gogolin do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Krapkowice, Gogolin zadania ujęte w m.p.z.p. zadanie ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim.
Modernizacja drogi na
odcinku Malnia �
Gogolin o dł.1526 m.

180. 33. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 425 Bierawa � Rudy do peł-
nych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m. Budowa obejść miejscowości: Bierawa, Lu-
bieszów, Dziergowice, Solarnia

Bierawa zadania ujęte w m.p.z.p.

181. 34. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 Ozimek � K. � Koźle
- na odcinku Strzelce Opolskie � Kędzierzyn Koźle modernizacja
drogi do pełnych parametrów klasy GP � szer. jezdni � 7,0m.; szer.
poboczy utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m. Minimalną
szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na � 25 m.
- na odcinku Strzelce Opolskie � Ozimek modernizacja drogi do
pełnych parametrów klasy Z � szer. jezdni � 7,0m.; szer. Korony �
11.0m. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Ozimek, Kolonowskie, Zawadzkie,
Jemielnica, Strzelce Op., Ujazd

zadania ujęte w m.p.z.p.
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Budowa obejść miejscowości: Jemielnica, Piotrówka, Wierchlesie,
Strzelce Op. Budowa wiaduktu nad torami w ciągu obwodnicy mia-
sta Strzelce Op. (linia kolejowa nr 132). Proponowane przekwalifi-
kowanie drogi do rangi dróg krajowych na odcinku Strzelce Opol-
skie � Kędzierzyn Koźle ze względu na połączenie Strzelec Opol-
skich i Kędzierzyna Koźla z węzłem autostradowym �Olszowa�

182. 35. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 427 Zakrzów - Dzielnica do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 6,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Polska Cerekiew, Cisek zadania ujęte w m.p.z.p.

183. 36. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 428 Dąbrówka Górna - Wy-
błyszczów do pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 6,0m.;
1szer. korony � 11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach roz-
graniczających określa się na � 20 m.

Prószków zadania ujęte w m.p.z.p.

184. 37. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 451 Oleśnica - Namysłów do
pełnych parametrów klasy G / szer. jezdni � 7,0m.; szer. poboczy
utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m /. Minimalną szero-
kość drogi w liniach rozgraniczających określa się na � 25 m. Bu-
dowa obejścia m. Namysłów.
Proponowane przekwalifikowanie drogi do rangi dróg krajowych ze
względu na najkrótsze połączenie północno-zachodniej części wo-
jewództwa z miastem Wrocław

Namysłów, Wilków zadania ujęte w m.p.z.p.

185. 38. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 454 Opole � Namysłów do
pełnych parametrów klasy G / na odcinku Opole � Dobrzeń Wielki
planowana budowa drugiej jezdni. Minimalną szerokość drogi w
liniach rozgraniczających określa się na � 35 m. Na odcinku Do-
brzeń Wielki � Namysłów planowana modernizacja drogi do para-
metrów: szer. jezdni � 7,0m.; szer. poboczy utwardzonych �
2x2,0m.; szer. korony � 12,5m. Minimalną szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających określa się na � 25 m. /. Budowa obejść
miejscowości: Wróblin, Czarnowąsy, Borki, Dobrzeń Wlk., Kup,

Opole, Dobrzeń Wlk., Pokój, Świer-
czów, Namysłów

zadania ujęte w m.p.z.p. .
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Pokój, Zieleniec, Świerczów. Budowa wiaduktu nad torami w ciągu
obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wlk. (linia kolejowa nr 277)

186. 39. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 457 Brzeg � Dobrzeń Wlk. do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m. Budowa obejść miejscowości: Pisarzowice,
Kościerzyce, Stare Kolnie, Popielów, Stare Siołkowice, Chróścice,
Dobrzeń Wlk.

Dobrzeń Wlk., Popielów, Lubsza zadania częściowo ujęte w
m.p.z.p. �  brak obejścia
miejscowości Pisarzowice
i Kościerzyce

187. 40. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 458 Obórki � Popielów do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m. Budowa obejść miejscowości: Lewin Brzeski,
Michałów, Jankowice Wlk., Obórki. Budowa wiaduktu nad torami
w Lewinie Brzeskim (linia kolejowa nr 132)

Olszanka, Lewin Brzeski, Popielów zadania ujęte w m.p.z.p.

188. 41. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 459 Opole � Skorogoszcz do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Opole, Dąbrowa, Lewin Brzeski zadania ujęte w m.p.z.p.

189. 42. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 460 Kościerzyce - Kopanie do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 6,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Skarbimierz, miasto Brzeg zadania ujęte w m.p.z.p.

190. 43. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 461 Kup - Jełowa do pełnych
parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony � 11.0m /.
Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się
na � 20 m.

Dobrzeń Wlk., Łubniany zadania ujęte w m.p.z.p.

191. 44. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 462 Stobrawa - Krzyżowice
do pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 6,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Skarbimierz,  Olszanka, Lewin Brze-
ski, Popielów

. zadania ujęte w m.p.z.p.

192. 45. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany � Ozimek �
Zawadzkie do pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.;

Kolonowskie, Ozimek, Turawa zadania ujęte w m.p.z.p.
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szer. poboczy utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m  Min.
szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na �  20m.

193. 46. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 464 Narok � Chróścice do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 6,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Dąbrowa, Dobrzeń Wlk zadania ujęte w m.p.z.p.

194. 47. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 465 Żelazna � Dobrzeń Mały
do pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 6,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Dąbrowa, Dobrzeń Wlk zadania ujęte w m.p.z.p.

195. 48. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 487 Byczyna - Olesno do
pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

Olesno, Gorzów Śl., Byczyna zadania ujęte w m.p.z.p.

196. 49. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 494 Bierdzany � Częstochowa
do pełnych parametrów klasy G / szer. jezdni � 7,0m.; szer. poboczy
utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m /. Minimalną szero-
kość drogi w liniach rozgraniczających określa się na � 25 m. Bu-
dowa obejść miejscowości: Chudoba, Wędrynia

Turawa, Lasowice Wlk., Olesno zadania ujęte w m.p.z.p.

197. 50. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 901 Olesno � Gliwice do
pełnych parametrów klasy G / szer. jezdni � 7,0m.; szer. poboczy
utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m /. Minimalną szero-
kość drogi w liniach rozgraniczających określa się na � 25 m. Bu-
dowa obejść miejscowości: Dobrodzień, Kielcze, Żędowice, Za-
wadzkie

Olesno, Zębowice, Dobrodzień,
Zawadzkie

zadania ujęte w m.p.z.p.

198. 51. Budowa drogi relacji Opawa � Racibórz w gminie Kietrz będącej
obejściem miejscowości Ściborzyce Wlk. oraz łączącej dwa przej-
ście graniczne Ściborzyce � Hnevosice i Ściborzyce � Rohov. Para-
metry nowego odcinka określa się na  klasę G � szer. jezdni � 7,0m.;
szer. poboczy utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m. Mi-
nimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na
� 25 m. Nowy odcinek drogi proponuje się umieścić w wykazie

Kietrz zadania ujęte w m.p.z.p. najkrótsze połączenie
drogowe Raciborza z
Opawą (po stronie
czeskiej)
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dróg krajowych lub wojewódzkich.

199. 52. Budowa drogowej przeprawy mostowej na rzece Odrze (w miejscu
istniejącej przeprawy promowej) w ciągu drogi powiatowej nr 27-
408 � łączącej drogę wojewódzką nr 423 i krajową nr 45

Zdzieszowice zadania ujęte w m.p.z.p.

200. 53. Modernizacja pierwszorzędnej linii kolejowej nr 175 relacji Kłodni-
ca � Strzelce Opolskie do parametrów eksploatacyjnych określonych
na � prędkość handlowa (tj. średnia na danym odcinku z uwzględ-
nieniem czasu postoju) pociągów pasażerskich co najmniej 40-50
km/h, bez określenia prędkości maksymalnej dla pociągów towaro-
wych

Kędzierzyn-Koźle, Leśnica, Ujazd,
Strzelce Op.

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

201. 54. Modernizacja drugorzędnej linii kolejowej nr 177 relacji Racibórz �
Baborów � Głubczyce do parametrów eksploatacyjnych określonych
na � prędkość handlowa (tj. średnia na danym odcinku z uwzględ-
nieniem czasu postoju) pociągów pasażerskich co najmniej 40-50
km/h, bez określenia prędkości maksymalnej dla pociągów towaro-
wych

Głubczyce, Baborów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

202. 55. Modernizacja linii kolejowej znaczenia miejscowego nr 195 relacji
Kędzierzyn Koźle Zachodnie � Baborów do parametrów eksploata-
cyjnych określonych na � prędkość handlowa (tj. średnia na danym
odcinku z uwzględnieniem czasu postoju) pociągów pasażerskich co
najmniej 40-50 km/h, bez określenia prędkości maksymalnej dla
pociągów towarowych

Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś,
Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowicz-
ki, Baborów

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

203. 56. Modernizacja drugorzędnej linii kolejowej nr 288 relacji Nysa �
Brzeg do parametrów eksploatacyjnych określonych na � prędkość
handlowa (tj. średnia na danym odcinku z uwzględnieniem czasu
postoju) pociągów pasażerskich co najmniej 40-50 km/h, bez okre-
ślenia prędkości maksymalnej dla pociągów towarowych

Nysa, Pakosławice, Skoroszyce,
Grodków, Olszanka, Skarbimierz,
miasto Brzeg

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

204. 57. Modernizacja drugorzędnej linii kolejowej nr 293 relacji Jełowa �
Kluczbork do parametrów eksploatacyjnych określonych na � pręd-
kość handlowa (tj. średnia na danym odcinku z uwzględnieniem
czasu postoju) pociągów pasażerskich co najmniej 40-50 km/h, bez

Łubniany, Lasowice Wlk., Klucz-
bork

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.
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określenia prędkości maksymalnej dla pociągów towarowych

205. 58. Modernizacja drugorzędnej linii kolejowej nr 294 relacji Głubczyce
� Racławice Śląskie do parametrów eksploatacyjnych określonych
na � prędkość handlowa (tj. średnia na danym odcinku z uwzględ-
nieniem czasu postoju) pociągów pasażerskich co najmniej 40-50
km/h, bez określenia prędkości maksymalnej dla pociągów towaro-
wych

Głubczyce, Głogówek zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

206. 59. Modernizacja linii kolejowej znaczenia miejscowego nr 301 relacji
Opole � Namysłów do parametrów eksploatacyjnych określonych na
� prędkość handlowa (tj. średnia na danym odcinku z uwzględnie-
niem czasu postoju) pociągów pasażerskich co najmniej 40-50 km/h,
bez określenia prędkości maksymalnej dla pociągów towarowych

Opole, Chrząstowice, Turawa, Łub-
niany, Murów, Pokój, Świerczów,
Namysłów

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

207. 60. Modernizacja linii kolejowej znaczenia miejscowego nr 306 relacji
Prudnik � Gogolin do parametrów eksploatacyjnych określonych na
� prędkość handlowa (tj. średnia na danym odcinku z uwzględnie-
niem czasu postoju) pociągów pasażerskich co najmniej 40-50 km/h,
bez określenia prędkości maksymalnej dla pociągów towarowych

Prudnik, Lubrza, Biała, Strzeleczki,
Krapkowice, Gogolin

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

208. 61. Budowa portu rzecznego �Brzeg� w rejonie wsi Pawłów.
Realizacja zadania jest w znacznym stopniu uzależniona od podnie-
sienia technicznej klasy żeglugowej Odry na odcinku  aż do portu w
Szczecinie, oraz od włączenia Odry w europejski system żeglugi
śródlądowej poprzez budowę kanału Odra�Dunaj � skutkujących
znacznie większym strumieniem przewożonych ładunków.
Przesłanki gospodarczego użytkowania portu opierają się na:
- funkcjonowaniu znacznego potencjału produkcyjnego w mieście

Brzeg, zwłaszcza przemysłu elektromaszynowego,
- możliwości wykorzystania portu do spławiania drewna

i kruszywa (pozyskiwanych w sąsiednich gminach: Lubsza i Po-
pielów)

- możliwości �zagospodarowania� terenów aktywności gospodar-
czej na Osiedlu Skarbimierz (tereny po dawnym lotnisku J.A.R. -

Skarbimierz, miasto Brzeg zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.
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ponad 200 ha � przeznaczonych na cele produkcyjno-usługowe).
- dogodnym  położeniu komunikacyjnym
- potrzebie gospodarczego zaktywizowania rejonu brzeskiego.

209. 62. Wspieranie budowy lotniska w Skarbimierzu Skarbimierz zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

210. 63. Wspieranie budowy lotniska w Polskiej Nowej Wsi. Komprachcice zadanie  wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

211. 64. Wspieranie budowy lotniska w Kamieniu Śląskim  (alternatywa w
stosunku do lotniska w Polskiej Nowej Wsi).

Gogolin zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

Zadania powiatowe przewidziane do przekwalifikowania na wojewódzkie
212. 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 27-103 (Namysłów � Syców)

do pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. korony �
11.0m /. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.
Proponowane przekwalifikowanie drogi do rangi dróg wojewódz-
kich

Namysłów, Wilków

213. 2. Modernizacja drogi powiatowej nr 27-201 Głubczyce � Wiechowi-
ce do pełnych parametrów klasy G / szer. jezdni � 7,0m.; szer. Po-
boczy utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m /. Minimalną
szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na � 25 m.
Budowa obejść miejscowości: Bogdanowice, Włodzienin, Dzbanice.
Proponowane przekwalifikowanie drogi do rangi dróg wojewódz-
kich

Głubczyce zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

pożądane pozytywne
uzgodnienie lokaliza-
cji przejścia gr. �
pełnotowarowego
Wiechowice �
Vavrovice (Opava)

214. 3. Modernizacja drogi powiatowej nr 27-435 Zalesie Śl. � Kędzierzyn-
K. do pełnych parametrów klasy G / szer. jezdni � 7,0m.; szer. po-
boczy utwardzonych � 2x2,0m.; szer. korony � 12,5m /. Minimalną
szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na � 25 m.
Budowa obejść miejscowości: Cisowa, Zalesie Śl.
Proponowane przekwalifikowanie drogi do rangi dróg wojewódz-
kich

Kędzierzyn � Koźle, Leśnica zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

dojazd do węzła �Ol-
szowa�

215. 4. Budowa nowej drogi o kategorii wojewódzkiej klasy Z łączącej
Ligotę Prószkowską z węzłem �Dąbrówka� lub alternatywnie mo-

Prószków zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

powiązanie z węzłem
�Dąbrówka�
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dernizacja drogi powiatowej nr 27-716 (Prószków � Ziemnice Ma-
łe) do pełnych parametrów klasy Z / szer. jezdni � 7,0m.; szer. Ko-
rony � 11.0m / wraz z przekwalifikowaniem do rangi dróg woje-
wódzkich. Minimalną szerokość dróg w liniach rozgraniczających
określa się na � 20 m.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Zadania zakwalifikowane w planie do zadań samorządu województwa
216. 1. Budowa kolektora ścieków sanitarnych z Głuchołaz do Nysy. Nysa. Głuchołazy zadanie ujęte w m.p.z.p. zadanie ujęte w kon-

trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

217. 2. Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej od ul. Robotniczej
i Daszyńskiego do oczyszczalni ścieków w Paczkowie.

Paczków zadanie  ujęte w m.p.z.p. zadanie  ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

218. 3. Budowa kolektora sanitarnego we wsi Pokój Pokój zadanie  ujęte w m.p.z.p. zadanie  ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

219. 4. Budowa obiektów oczyszczalni w Brzegu � zbiornik biogazu, kom-
postownia osadów, obiekty gospodarki osadowej
Budowa kanalizacji sanitarnej 8 km z Brzegu do wsi: Krzyżowice,
Olszanka, Pogorzela w gminie Olszanka
Budowa 3 przepompowni.

miasto Brzeg, Skarbimierz, Olszanka zadanie  ujęte w m.p.z.p. zadanie  ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

220. 5. Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Popielów. Popielów zadanie  ujęte w m.p.z.p. zadanie  ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

221. 6. Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Gnojna. Grodków zadanie  ujęte w m.p.z.p. zadanie  ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

222. 7. Budowa wodociągu grupowego � sieci tranzytowe i rozdzielcze dla
wsi Wojsławice, Roszkowice, Sierosławice, Borek.

Byczyna zadanie  ujęte w m.p.z.p. zadanie  ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002
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223. 8. Zarządzanie i monitoring zasobów wód podziemnych zbiornika
GZWP333 i zbiornika GZWP335

gminy położone na obszarze zbior-
ników : GZWP 333, GZWP 335

zadanie  ujęte w m.p.z.p. zadanie  ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

224. 9. Budowa wodociągu we wsi Roszkowice, Rogalice, Borucice. Lubsza zadanie  ujęte w m.p.z.p. zadanie  ujęte w kon-
trakcie wojewódzkim
na lata 2001-2002

225. 10. Ochrona wód podziemnych na obszarze zbiornika GZWP 333. Dobrzeń Wielki, Łubniany, Chrzą-
stowice, Turawa, Dąbrowa, Kom-
prachcice, Opole, Prószków, Strze-
leczki, Krapkowice, Gogolin, Zdzie-
szowice, Leśnica, Strzelce Opolskie,
Jemielnica, Kolonowskie, Dobro-
dzień, Ozimek, Zębowice, Tarnów
Opolski, Izbicko, Ujazd

zadanie  ujęte w m.p.z.p. zadanie zgłoszone do
�Programie rozwoju
województwa opol-
skiego na lata 2001 �
2002�

226. 11. Ochrona wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej. Nysa, Paczków, Otmuchów, Ka-
miennik, Pakosławice, Korfantów,
Głuchołazy, Łambinowice, Skoro-
szyce, Niemodlin, Grodków, Ol-
szanka, Lewin Brzeski, Skarbimierz

zadanie ujęte m.p.z.p.

227. 12. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Wierzbno  o pojemno-
ści V= 0,239 m3 na rzece Złotnik

Baborów zadanie jest ujęte w
m.p.z.p.

228. 13. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Babice o pojemności
V= 0,21 m3 na rzece Psina

Baborów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

229. 14. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Boguchwałów o po-
jemności V= 1,2  m3 na Potoku Zlotnik

Baborów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

230. 15. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji �Biała I � o pojemności
V= 0,164 m3 na rzece Biała

Biała zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

231. 16. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Biała II o pojemności
V= 0,34 m3 na rzece Psiniec

Biała

232. 17. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Włodzienin o pojemno-
ści V= 5,56 m3 na rzece Troi.

Branice zadanie  ujęte m.p.z.p. zadanie zgłoszone do
�Programie rozwoju
województwa opol-
skiego na lata 2001 �
2002�
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233. 18. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Nasiedle o pojemności
V= 0,8 m3 na Potoku Ostra

Branice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

234. 19. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Lewice o pojemności
V= 0,2 m3 na Rowie �R�

Branice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

235. 20. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Piaski-Gola o pojem-
ności V= 2,6 m3  na rzece Prosna

Byczyna, zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

236. 21. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Jaszów o pojemności
V= 0,25 m3 na rzece Stara Struga.

Grodków zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

237. 22. Wspieranie budowy zbiornika Racławice o pojemności V= 3,0 m3 na
rzece Osobłoga.

Głogówek, Głubczyce zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

238. 23. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Mionów o pojemności
V= 0,805 m3 na Potoku Browinieckim.

Głogówek zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

239. 24. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Biernatów o pojemno-
ści V= 1,03 m3 na rzece Straduni.

Głubczyce zadanie jest ujęte w
m.p.z.p.

240. 25. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Kik � Zdziechowice o
pojemności V= 1,83 m3 na rzece Prosna.

Gorzów Śląski zadanie jest ujęte w
m.p.z.p.

241. 26. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Dzierżysław o pojem-
ności V= 0,909 m3 na rzece Morawce

Kietrz zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

242. 27.  Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Nowa Cerekiew o
pojemności V= 2,0 m3 na rzece Troi.

Kietrz zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

243. 28. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Kluczbork o pojemno-
ści V= 1,575 m3  na rzece  Stobrawa.

Kluczbork zadanie jest ujęte w
m.p.z.p.

244. 29. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Ścinawa Nyska o po-
jemności V= 2,5 m3 na rzece Ścinawa Niemodlińska.

Korfantów, Prudnik zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

245. 30. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Trzebiszyn o pojemno-
ści  na rzece Budkowiczance

Lasowice Wielkie zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

246. 31. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Łąki Kozielskie o po-
jemności V= 0,256 m3  na rzece Łącka Woda

Leśnica zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.
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247. 32. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Walce o pojemności
V= 0,215 m3 na rzece Stobrawa.

Olesno zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

248. 33. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Siedlec o pojemności
V= 2,3 m3 na rzece Cielnicy.

Otmuchów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

249. 34. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Granica  na rzece Małej
Panwii

Ozimek, Kolonowskie zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

250. 35. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Stary Paczków o po-
jemności V= 1,0 m3  na Potoku Tarnawka

Paczków zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

251. 36. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Pakosławice o pojem-
ności V= 0,844 m3 na rzece Korzekiew

Pakosławice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

252. 37. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Smolice o pojemności
V= 1,0 m3 na dopływie  potoku Smiłowickiego

Pakosławice zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

253. 38. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Wronin o pojemności
V= 0,26 m3 na Potoku Cisek w gminie Polska Cerekiew

Polska Cerekiew zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

254. 39. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Praszka o pojemności
V= 0,239 m3 na rzece Wyderce

Praszka zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

255. 40. Wspieranie budowy zbiornika wielozadaniowego Jasiona o pojem-
ności V= 10,0 m3 na rzece Prudnik

Prudnik, Lubrza zadanie jest ujęte w
m.p.z.p.

256. 41. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Cieciułów o pojemno-
ści V= 0,089 m3 na rowie melioracyjnym R-H

Rudniki zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

257. 42. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Sternalice I  na rzece
Prosna

Radłów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

258. 43. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Sternalice II  na rzece
Prosna

Radłów zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

259. 44. Wspieranie budowy zbiornika wielozadaniowego Raszowa na rzece
Sucha

Tarnów Opolski, Izbicko, Chrząsto-
wice

zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

260. 45. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Jaryszów o pojemności
V= 0,2 m3 na dopływie rzeki Kłodnicy

Ujazd zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.
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261. 46. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Ujazd o pojemności V=
0,102 m3 na Potoku Jordan

Ujazd zadanie jest ujęte w
m.p.z.p.

262. 47. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Rozkochów o pojem-
ności V= 1,1 m3 na rzece Swornica

Walce zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

263. 48. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Brzezinki o pojemności
V= 4,45 m3 na rzece Wołczyński Strumień

Wołczyn zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

264. 49. Wspieranie budowy zbiornika małej retencji Wierzchy o pojemności
V= 1,0 m3 na rzece Stobrawie

Wołczyn zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

ENERGETYKA

Zadania zakwalifikowane w planie do zadań rządowych
265. 1. Rozbudowa i modernizacja elektrowni  ,, Opole ��  w Brzeziu Dobrzeń Wielki zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie zgłoszone do

,, Programu rozwoju
województwa opol-
skiego na lata 2001 �
na lata 2001 �2002 ��
oraz ujęte w ,, Planie
inwestycji PSE * na
lata 2001 �2005��

* PSE � Polskie Sieci
Energetyczne

266. 2. Modernizacja elektrowni ,,Blachownia�� w Kędzierzynie � Koźlu Kędzierzyn - Koźle zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
,, Planie inwestycji
PSE na lata 2001 �
2005��

267. 3. Budowa dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 400 kV
relacji Dobrzeń � Wielopole

Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Kom-
prachcice, Krapkowice, Polska Ce-
rekiew, Prószków, Reńska Wieś,
Strzeleczki, Walce

zadanie ujęte w m.p.z.p. zadanie ujęte w
 ,, Koncepcji polityki
przestrzennego zago-
spodarowania kraju��
oraz w ,, Planie inwe-
stycji PSE na lata
2001 �2005��
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268. 4. Budowa jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia
400 kV relacji Dobrzeń � Świebodzice

wariant I -przebieg projekt. linii 400
kV po istniejącej linii 220kV relacji
Groszowice � Ząbkowice Śl. przez
obszar gmin: Dąbrowa, Kamiennik,
Komprachcice, Łambinowice, Nie-
modlin, Nysa, Opole, Otmuchów,
Pakosławice, Prószków

wariant II � nowy przebieg przez
obszar gmin: Dąbrowa, Dobrzeń
Wielki, Grodków, Lewin Brzeski,
Niemodlin, Olszanka, Skoroszyce

zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
 ,, Koncepcji polityki
przestrzennego zago-
spodarowania kraju��
oraz w ,, Planie inwe-
stycji PSE na lata
2001 �2005��

269. 5. Proponowana przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia
220 kV na 400 kV relacji Groszowice � Ząbkowice Śl. / pod warun-
kiem nieingerencji w tereny zabudowane, a także zachowania stref
ochronnych wzdłuż tych linii /.

Dąbrowa, Kamiennik, Komprachci-
ce, Łambinowice, Niemodlin, Nysa,
Opole, Otmuchów, Pakosławice,
Prószków

zadanie ujęte w  m.p.z.p.

270. 6. Proponowana przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia
220 kV na 400 kV relacji Groszowice � Kędzierzyn / pod warun-
kiem nieingerencji w tereny zabudowane, a także zachowania stref
ochronnych wzdłuż tych linii/.

Gogolin, Kędzierzyn � Koźle, Leśni-
ca, Opole, Tarnów Opolski, Zdzie-
szowice

zadanie wymaga wpro-
wadzenia  do m.p.z.p.

271. 7. Proponowana przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia
220 kV na 400 kV relacji Kędzierzyn � Wielopole / pod warunkiem
nieingerencji w tereny zabudowane, a także zachowania stref
ochronnych wzdłuż tych linii/.

Bierawa ,Kędzierzyn � Koźle zadanie wymaga wpro-
wadzenia  do m.p.z.p.

272. 8. Proponowana przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia
220 kV na 400 kV relacji Blachownia � Wielopole / pod warunkiem
nieingerencji w tereny zabudowane, a także zachowania stref
ochronnych wzdłuż tych linii/.

Bierawa ,Kędzierzyn � Koźle zadanie wymaga wpro-
wadzenia  do m.p.z.p.

273. 9. Proponowana przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia
220 kV na 400 kV relacji Blachownia � Łagisza / pod warunkiem
nieingerencji w tereny zabudowane, a także zachowania stref
ochronnych wzdłuż tych linii/.

Kędzierzyn � Koźle, Ujazd zadanie wymaga wpro-
wadzenia  do m.p.z.p.
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274. 10. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia  Komorno � Tworzeń
/ trzecia nitka o przewidywanym nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i
przekroju DN 700  poprowadzona równolegle do dwóch istnieją-
cych /

Byczyna,  Kluczbork, Lasowice
Wielkie, Olesno, Wołczyn

zadanie wymaga wpro-
wadzenia  do m.p.z.p.

zadanie ujęte w ,,
Koncepcji polityki
przestrzennego zago-
spodarowania kraju��

Zadania zakwalifikowane w planie do zadań samorządu województwa
275. 1. Budowa dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV

relacji Dobrzeń � Gracze
Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Lewin
Brzeski, Niemodlin

zadanie ujęte w  m.p.z.p.

276. 2. Budowa dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV
relacji Dobrzeń � Kluczbork

Dobrzeń Wielki, Kluczbork, Laso-
wice Wielkie, Łubniany, Turawa

zadanie ujęte w  m.p.z.p.

277. 3. Budowa linii energetycznej wysokiego napięcia  110 kV jednotoro-
wej relacji Tułowice � Hajduki

Korfantów, Łambinowice, Nysa,
Tułowice

zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
 ,, Planie rozwoju
Z.E. * Opole na lata
2002 � 2005��

* Z.E. � Zakład Ener-
getyczny

278. 4. Budowa linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV dwutorowej
relacji Hajduki � Bodzanów � Prudnik

Głuchołazy, Nysa, Prudnik zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
,, Planie rozwoju Z.E.
Opole na lata 2002 �
2005��

279. 5. Budowa linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV dwutorowej
relacji Hajduki � Czeska Wieś

Głuchołazy, Nysa zadanie ujęte w  m.p.z.p.

280. 6. Budowa Głównego Punktu Zasilania / stacji energetycznej /
 GPZ Gogolin110/15 kV

Gogolin zadanie ujęte w  m.p.z.p.

281. 7. Budowa Głównego Punktu Zasilania / stacji energetycznej /
GPZ Lewin Brzeski 110/15 kV

Lewin Brzeski zadanie ujęte w  m.p.z.p.

282. 8. Budowa Głównego Punktu Zasilania / stacji energetycznej /
GPZ Kolonowskie 110/15 kV

Kolonowskie zadanie ujęte w  m.p.z.p.

283. 9. Budowa Głównego Punktu Zasilania / stacji energetycznej /
GPZ Kłodnica lub GPZ Sławięcice 110/15 kV

Kędzierzyn -Koźle zadanie ujęte w m.p.z.p.
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284. 10. Budowa Głównego Punktu Zasilania / stacji energetycznej /
GPZ Otmuchów 110/15 kV

Otmuchów zadanie ujęte w  m.p.z.p.

285. 11. Budowa Głównego Punktu Zasilania / stacji energetycznej /
GPZ Strzelce Piastów 110/15 kV

Strzelce Opolskie zadanie ujęte w m.p.z.p. zadanie ujęte w
,, Planie rozwoju Z.E.
Opole na lata 2002 �
2005��

286. 12. Budowa Głównego Punktu Zasilania / stacji energetycznej /
GPZ Ujazd 110/15 kV

Ujazd zadanie ujęte w  m.p.z.p.

287. 13. Budowa Głównego Punktu Zasilania / stacji energetycznej /
GPZ Walce 110/15 kV

Walce zadanie ujęte w  m.p.z.p.

288. 14. Modernizacja dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia
110kV relacji Groszowice / Opole /  � Hermanowice / Brzeg /

Skarbimierz, Dąbrowa, Lewin Brze-
ski, Opole, Prószków

zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
,, Planie rozwoju Z.E.
Opole na lata 2002 �
2005��

289. 15. Modernizacja dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia
110kV relacji Groszowice / Opole /  � Ozimek

Chrząstowice, Opole, Ozimek zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
,, Planie rozwoju Z.E.
Opole na lata 2002 �
2005��

290. 16. Modernizacja jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia
110 V relacji Dobrzeń � Namysłów � Kluczbork / na odcinku
Kluczbork � Wołczyn � Namysłów linia dwutorowa /

Dobrzeń Wielki, Domaszowice,
Kluczbork, Namysłów, Popielów,
Pokój, Świerczów, Wołczyn

zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
,, Planie rozwoju Z.E.
Opole na lata 2002 �
2005��

291. 17. Modernizacja jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia
110kV relacji Ozimek � Kluczbork

Kluczbork, Lasowice Wielkie, Ozi-
mek, Turawa

zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
,, Planie rozwoju Z.E.
Opole na lata 2002 �
2005��

292. 18. Modernizacja jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia
110kV relacji Hermanowice - Pawłów

miasto Brzeg, Skarbimierz zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
,, Planie rozwoju Z.E.
Opole na lata 2002 �
2005��
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293. 19. Modernizacja dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia
110 kV relacji Zdzieszowice - Hajduki / Nysa/ o torach Zdzieszowi-
ce � Hajduki oraz Zdzieszowice � Koźle i Blachownia � Ceglana �
Hajduki

Biała, Głogówek, Kędzierzyn �
Koźle, Nysa,  Korfantów, Reńska
Wieś, Walce, Zdzieszowice

zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
,, Planie rozwoju Z.E.
Opole na lata 2002 �
2005��

294. 20. Modernizacja dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia
110 kV relacji Blachownia   / Kędzierzyn � Koźle / �Strzelce Opol-
skie � Ozimek

Izbicko, Kędzierzyn � Koźle, Leśni-
ca, Ozimek, Strzelce Opolskie,
Ujazd

zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
,, Planie rozwoju Z.E.
Opole na lata 2002 �
2005��

295. 21. Modernizacja jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia
110 kV relacji Blachownia � Chemik � Polska Cerekiew � Stu-
dzienna

Kędzierzyn �Koźle, Polska Cere-
kiew , Reńska Wieś,

zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
,, Planie rozwoju Z.E.
Opole na lata 2002 �
2005��

296. 22. Modernizacja jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia
110 kV relacji Głubczyce � Kietrz � Studzienna

Baborów, Głubczyce, Kietrz zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
,, Planie rozwoju Z.E.
Opole na lata 2002 �
2005��

297. 23. Modernizacja jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia
110 kV relacji Prudnik � Głubczyce

Głogówek, Głubczyce, Lubrza,
Prudnik

zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w  Planie
rozwoju Z.E. Opole na
lata 2002 � 2005

298. 24. Modernizacja dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia
110 kV relacji Zawadzkie �  Krupski Młyn

Zawadzkie zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
,, Planie rozwoju Z.E.
Opole na lata 2002 �
2005��

299. 25. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bąków �  Biadacz �  Prasz-
ka �  Krzepice o przewidywanym nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i
przekroju DN 250/200/150/100

Kluczbork,  Praszka, Rudniki zadanie  ujęte w m.p.z.p. zadanie zgłoszone do
,, Programu rozwoju
województwa opol-
skiego na lata 2001 �
2002��

300. 26. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bąków � Biadacz � Gorzów
Śl. � Uszyce � Skomlin � Wieluń / woj. łódzkie /, o przewidywanym
nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju DN 250

Gorzów Śląski, Kluczbork zadanie  ujęte w m.p.z.p. zadanie zgłoszone do
,, Programu rozwoju
województwa opol-
skiego na lata 2001 �
2002��
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301. 27. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia łączącego gazociąg Ko-
morno � Tworzeń z gazociągiem Skałągi � Wołczyn � Namysłów o
przewidywanym nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i o przekroju DN
200 ( odcinek Świniary � Bruny),
/odcinek Świniary � Bruny /

Wołczyn zadanie ujęte w  m.p.z.p.

302. 28. Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice � Wro-
cław Ołtaszyn o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju DN 350
na odcinku Wrzoski � Gać

Skarbimierz, Dąbrowa, Lewin Brze-
ski,

zadanie ujęte w  m.p.z.p.

303. 29. Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Obrowiec � Racibórz
o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju DN 250   
/ w rejonie węzła Obrowiec /

Krapkowice zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie ujęte w
,, Programie rozwoju
gazownictwa w Polsce
do 2003 r.��

304. 30. Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Skałągi � Wołczyn �
Namysłów o nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju DN 100
/ budowa drugiej nitki gazowniczej /

Domaszowice, Namysłów Wołczyn, zadanie ujęte w  m.p.z.p.

305. 31. Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Prudnik � Szonów
o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju DN 150

Głogówek, Głubczyce, Lubrza,
Prudnik

zadanie ujęte w  m.p.z.p.

306. 32. Wspieranie procesu gazyfikacji obszarów miejskich dotychczas nie
objętych siecią gazowniczą ( miasta: Biała, Dobrodzień, Gorzów
Śl., Kolonowskie, Leśnica, Praszka, Ujazd)

Biała, Dobrodzień, Gorzów Śl.,
Kolonowskie, Leśnica, Praszka,
Ujazd

zadanie ujęte w  m.p.z.p.

307. 33. Wspierane procesu gazyfikacji Kluczborskiej Strefy Rozwoju Kluczbork zadanie ujęte w  m.p.z.p. zadanie zgłoszone do
,, Programu rozwoju
województwa opol-
skiego na lata 2001 �
2002��

ŚRODOWISKO KULTUROWE

Zadania zakwalifikowane w planie do zadań samorządu województwa
308. 1. Ochrona obiektów zabytkowych będących we władaniu instytucji

podległych  Samorządowi Województwa Opolskiego:
− Muzeum Wsi Opolskiej
− Muzeum Śląska Opolskiego
− Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
− Zamek w Rogowie Opolskim (własność Wojewódzkiej Biblio-

teki Publicznej w Opolu

miasto Opole, Łambinowice,
Krapkowice

zadanie  ujęte w  m.p.z.p.
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309. 2. Działania inspirujące, koordynujące i wspomagające rewaloryzację
układów przestrzennych oraz obiektów zabytkowych w woje-
wództwie.
Dotyczy w szczególności obiektów ważnych dla wizerunku regionu
oraz mogących stanowić potencjalną atrakcję turystyczną

na obszarze całego województwa zadanie nie wymaga
wprowadzenia do m.p.z.p.

310. 3. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego w opracowaniach
planistycznych na poziomie regionalnym zgodnie z opracowaniem
�Ochrona i Konserwacja Zabytkowego Krajobrazu Kulturowego
Województwa Opolskiego� będącego częścią ogólnopolskiego pro-
gramu Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

na obszarze całego województwa zadanie wymaga wpro-
wadzenia do m.p.z.p.

311. 4. Podjęcie działań na rzecz wprowadzenia obszaru �Parku Krajobra-
zowego Góry Św. Anny� na listę Światowego Dziedzictwa Kultu-
rowego z racji unikalnego nagromadzenia wartości: kulturowych,
historycznych i przyrodniczych

na obszarze gmin: Gogolin, Izbicko,
Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd i
Zdzieszowice

zadanie ujęte w  m.p.z.p.
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