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Dobra dostępność komunikacyjna – autostrada A4 (węzły „Krapkowice” i „Opole Południe”), DK45 oraz kilka
dróg wojewódzkich. „Wąskie gardło” w postaci przeprawy mostowej przez Odrę – nie licząc A4 dwa mosty
w Krapkowicach, z perspektywą budowy trzeciej przeprawy (Most Południowy).

Gmina Krapkowice – jedna z 5 tworzących powiat krapkowicki. Główny ośrodek administracyjny, gospodarczy
i usługowy – miasto Krapkowice. Główne powiązania funkcjonalne ze stolicą regionu - Opolem (ok. 20 km),
a także okolicznymi miastami podobnej wielkości (Gogolin, Zdzieszowice, Głogówek) oraz Kędzierzynem-Koźle
(ok. 30 km).

Jednostka leży na terenie Kotliny Raciborskiej (większość obszaru) i Równiny Niemodlińskiej (północna część).
Krajobraz mało zróżnicowany, z przewagą równin. Duży kompleks leśny (Bory Niemodlińskie) na północny-
zachód od Krapkowic, w części w granicach gminy.

Główna stacja kolejowa dla gminy – Gogolin (obsługa ruchu lokalnego i dalekobieżnego). Linia Prudnik –
Krapkowice – Gogolin rozebrana na końcowym odcinku, na pozostałej części jedynie ruch towarowy. Duże
znaczenie transportu zbiorowego, głównie na osi Krapkowice – Gogolin.

Uwarunkowania wynikające z położenia



Struktura demograficzna uwidacznia problem starzenia się społeczeństwa – w okresie 2017-2021 wzrósł
odsetek osób najstarszych (25,2%), przy niemalże niezmiennym poziomie osób najmłodszych (14,9%). Odsetek
osób w wieku poprodukcyjnym najwyższy spośród jednostek porównywanych, w tym względem powiatu
(22,8%) i regionu (23,7%).

Niezależnie od źródła, liczba mieszkańców gminy Krapkowice maleje. Na koniec 2021 r. wynosiła 22 087 (GUS)
lub 20 905 (UMiG). Pomiędzy 2017 a 2021 rokiem ubytek wystąpił w większości miejscowości, najbardziej
widoczny w przypadku Żużeli (-11,0%) i Krapkowic (-6,2%). Znaczący wzrost wystąpił w Pietnej (+4,8%), a także
w północnych miejscowościach gminy.

Gęstość zaludnienia gminy Krapkowice odnotowana przez GUS w 2021 r. – 227 osób/km2 przewyższa średnie
dla powiatu (142) i regionu (103), jest też wyższa od większości gmin porównywanych, za wyjątkiem gminy
Zdzieszowice (269). Spadek wartości pomiędzy 2017 a 2021 r. o 8 osób/km2.

Prognozy demograficzne, sporządzone przez GUS w roku 2016 z perspektywą do roku 2030, zakładają dalszy
spadek liczby ludności – gminę Krapkowice ma zamieszkiwać 20 598 osób (-8,1% w stosunku do poziomu
prognostycznego z 2021 r.). Blisko 30% będą stanowić osoby w wieku poprodukcyjnym. Prognozy nie
uwzględniają jednak m.in. skutków pandemii COVID-19.

Demografia



Liczba mieszkańców miejscowości gminy Krapkowice
(UMiG, 2021) oraz zmiana tej liczby [%] w okresie 2017-2021

Liczba mieszkańców jednostek porównywanych
(GUS, 2021) oraz zmiana tej liczby [%] w okresie 2017-2021



Prognozowana zmiana ludności [w %] porównywanych 
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2030

w stosunku do roku 2020 (GUS)

Zmiana liczby mieszkańców gminy Krapkowice
w okresie 2017-2021 (GUS, UMiG)
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Struktura demograficzna porównywanych jednostek 
samorządu terytorialnego w 2021 r. (GUS)

Zmiana struktury demograficznej gminy Krapkowice
w okresie 2017-2021 (GUS)
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W zakresie atrakcyjności osadniczej, wśród udzielanych zgód i pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych
w powiecie w latach 2018-2021, odsetek przypadający na gminę Krapkowice oscylował wokół 30%. Zbliżony
rezultat notowała gmina Gogolin. Nieznaczny udział budynków dwu- i wielorodzinnych w obu jednostkach.

W gminie Krapkowice w całym okresie 2017-2021 występowała przewaga zgonów nad urodzeniami. Wartości
wskaźnika przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców najniższe w 2020 i 2021 r., przypuszczalnie z powodu
pandemii COVID-19. Podobna sytuacja w skali powiatu oraz województwa.

Saldo migracji w całym okresie 2017-2021 także pozostawało ujemne – zarówno w przypadku gminy
Krapkowice, jak też powiatu krapkowickiego oraz województwa opolskiego. Spośród jednostek porównywanych
dodatnie wartości wskaźnika odnotowywała jedynie sąsiednia gmina Gogolin.

Pełen obraz sytuacji demograficznej zaburzają zjawiska niemożliwe do pełnego zbadania, m.in. związane
z kryzysem migracyjnym oraz wyjazdami w celach naukowych lub zarobkowych, głównie ludzi młodych, bez
dokonywania wymeldowań.

Demografia



Saldo migracji ogółem w przeliczeniu na 1000 osób
w wybranych JST (GUS, 2017-2021)

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 osób
w wybranych JST (GUS, 2017-2021)
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Wzrost liczby bezrobotnych w gminie Krapkowice w okresie 2017-2020 i spadek dopiero w roku 2021 – trend
różniący się od porównywanych jednostek. Stabilna sytuacja pod względem podziału bezrobotnych na grupy
wiekowe, płeć czy czas pozostawania bez pracy. Odsetek bezrobotnych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym w 2021 r. wyniósł 4,1% i był najwyższy wśród jednostek porównywanych.

W 2021 r. w gminie Krapkowice działało 2 236 podmiotów gospodarczych. Od 2017 r. ich liczba wzrosła o 71
(+3%). W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2021 r. działało 1 012 podmiotów, mniej niż w przypadku
regionu (1 116), ale więcej niż w powiecie (843) i większości porównywanych gmin.

W strukturze gospodarczej gminy (branże wg sekcji PKD) dominują, podobnie jak w skali powiatu i regionu,
firmy z sekcji F i G (budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa samochodów) – łącznie niemal 40%.
Nieznaczny udział branży związanej z turystyką (I – zakwaterowanie i gastronomia, 2,4%).

Uprzemysłowiona północna część gminy – teren dawnych zakładów Otmęt, grupa przedsiębiorstw branży
papierniczej (m.in. zakład Metsa Tissue) i meblarskiej, część Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Dąbrówce Górnej.

Gospodarka i rynek pracy



Porównanie struktury gospodarczej [% firm 
w wybranych sekcjach PKD] gminy Krapkowice, 

powiatu krapkowickiego i województwa opolskiego 
(GUS, 2021)

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do 
REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców

w wybranych JST (GUS, 2021)
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samochodów, H – transport i gospodarka magazynowa, L – obsługa rynku nieruchomości,
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SiT – pozostała działalność usługowa, produkcja własna gospodarstw domowych
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Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r. (GUS)

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
w porównywanych jednostkach w okresie 2017-2021 

(PUP)

537
558

574
603

537

200

400

600

800

1 000

2017 2018 2019 2020 2021

Kluczbork Gogolin Krapkowice Zdzieszowice Strzelce Opolskie



Struktura bezrobotnych w gminie Krapkowice pod 
względem czasu bez pracy w latach 2017-2021 (PUP)

Struktura bezrobotnych w gminie Krapkowice pod 
względem wieku w latach 2017-2021 (PUP)
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Najbardziej aktualne dane GUS z 2020 r. wskazują na zadowalający poziom dostępności do wodociągu
(97,1% budynków mieszkalnych z dostępem) oraz znacząco mniejszy dostęp do kanalizacji (51,5%), gdzie
rezultat jest niższy od średniej powiatowej i wojewódzkiej (po 63%) i od wszystkich gmin porównywanych.

Blisko 15% obszaru gminy objęte jest ochroną przyrody – fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory
Niemodlińskie”. Dodatkowo niewielką część doliny Odry zajmuje obszar siedliskowy Natura 2000 „Żywocickie
Łęgi”. Wspomniany las oraz rzeki – Odra i Osobłoga – stanowią największy potencjał środowiskowy gminy.

Odnotowany przez GUS w 2020 r. odsetek odpadów zebranych selektywnie w ogólnej liczbie odpadów (37,0%)
był niższy od średniej powiatowej (42,3%) oraz regionalnej (39,8%). Duży spadek wartości parametru
w stosunku do roku 2017 (47,0%).

Niespełna 50% mieszkańców gminy posiadało z końcem 2020 r., według GUS, dostęp do sieci gazowej. Rezultat
ten nieco przekracza średnią powiatową (41,3%) oraz wojewódzką (43,9%).

Środowisko naturalne



Odsetek [%] odpadów zebranych selektywnie
w ogólnej liczbie odpadów (2020, GUS)

Odsetek [%] budynków mieszkalnych porównywanych 
JST posiadających dostęp do kanalizacji (2020, GUS)



Wyróżniające tradycje sportowe gminy – mistrzostwo Polski KS Otmęt Krapkowice w piłce ręcznej kobiet
w latach 70. Rozpoznawalne wydarzenia sportowe – Krapkowicki Bieg Uliczny, Piknik Odrzański (wyścigi łodzi).
W Krapkowicach działa Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa.

Miasto Krapkowice lokalnym centrum kultury – miejsce działania Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej. Ta druga instytucja posiada swoje filie w 6 miejscowościach gminy. Realizowane
zadania – głównie szeroko pojęta animacja i edukacja kulturalna dla mieszkańców gminy.

W zakresie posiadanych zabytków największy potencjał posiadają Krapkowice – głównie z uwagi na zespół
Starego Miasta. Łącznie 28 obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych. Ważne i cenne zasoby
dziedzictwa niematerialnego – m.in. tradycji oraz wielokulturowości (Mniejszość Niemiecka).

Potencjał w zakresie aktywnego wypoczynku i rekreacji związany głównie z zasobami środowiskowymi – Bory
Niemodlińskie, rzeka Odra (Port Jachtowy Krapkowice).

Kultura, sport i rekreacja



Rozmieszczenie placówek bezpieczeństwa publicznego 
na terenie gminy Krapkowice (2021, UMiG)

Rozmieszczenie placówek kultury na terenie gminy 
Krapkowice (2021, UMiG)



Dobry dostęp do placówek bezpieczeństwa ze względu na bliskość Krapkowic – komendy powiatowe PSP,
Policji, szpital powiatowy i inne placówki ochrony zdrowia (w tym kilka Niepublicznych ZOZ i ośrodków
zdrowia). Na terenie Krapkowic funkcjonuje ponadto Straż Miejska.

Duży problem związany z natężeniem ruchu samochodowego, zwłaszcza w mieście. W 2020 r. najbardziej
obciążony odcinek, fragment DW409 przez most na Odrze, pokonywało średnio ponad 20,3 tys. pojazdów na
dobę (z czego 86% stanowiły samochody osobowe).

Najpoważniejsze zagrożenie naturalne w gminie wiąże się z powodziami – ryzyko wylewów Odry oraz Osobłogi.
Ryzyko to potęguje stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych (głównie wałów) oraz brak zbiornika retencyjnego
na Osobłodze. Gmina ucierpiała szczególnie podczas powodzi w 1997 r.

Zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa realizują także ochotnicze straże pożarne – w gminie działa
8 jednostek OSP, z czego OSP Kórnica i OSP Rogów Opolski uwzględnione w KSR-G. Poza podstawowymi
zadaniami jednostki OSP pełnią istotną rolę kulturotwórczą na terenach wiejskich.

Bezpieczeństwo



Średni dobowy ruch samochodowy na odcinku DW409 
przebiegającym przez miasto Krapkowice i most na 

Odrze (2010-2020)

Średni dobowy ruch samochodowy na wybranych 
odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich w gminie 

Krapkowice (GDDKiA, 2020)
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Do placówek pomocy społecznej prowadzonych przez samorząd gminny, poza OPS, należą Środowiskowy Dom
Samopomocy (Krapkowice) oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej (Krapkowice). Wsparciem objęte są osoby
z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością.

W okresie 2017-2021 liczba beneficjentów pomocy społecznej spadała. W 2021 r. ze świadczeń korzystało
o 216 osób mniej niż w 2017. Brak zauważalnych zmian wartości wskutek pandemii COVID-19.

Większość (ok. 60% przez cały analizowany okres) stanowiły osoby korzystające z pomocy długotrwale (powyżej
roku). Wśród przyczyn wsparcia dominowały te losowe i zdrowotne: „długotrwała lub ciężka choroba”
(29% ogółu w 2021 r.) oraz „niepełnosprawność” (21%).

Wyliczana przez GUS liczba beneficjentów pomocy społecznej w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców na koniec
2020 r. w gminie Krapkowice wyniosła 513 osób, co było najwyższym rezultatem spośród wszystkich jednostek
porównywanych, przekraczającym też wartości dla regionu (362) oraz powiatu (319).

Polityka społeczna



Beneficjenci pomocy społecznej na 10 tys. 
mieszkańców wybranych jednostek (2020, GUS)

Struktura [%] świadczeń pomocy społecznej w gminie 
Krapkowice ze względu na powody ich udzielania 

(2017, 2021, OPS)
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Sieć szkół podstawowych tworzy 7 placówek prowadzonych przez gminę (3 w Krapkowicach, 4 na terenach
wiejskich) oraz jedna prowadzona przez stowarzyszenie (Steblów). Nieco ponad 70% uczniów w szkołach gminy
uczęszczało do szkół w mieście.

Samorząd prowadzi 8 przedszkoli (5 w Krapkowicach, 3 na terenach wiejskich gminy), dodatkowo funkcjonuje
niepubliczny punkt przedszkolny. Ponad 75% dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie korzysta
z placówek zlokalizowanych w mieście.

Krapkowice są ośrodkiem edukacyjnym na szczeblu ponadpodstawowym za sprawą funkcjonowania liceum
ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej, szkół dla dorosłych. Funkcjonuje także szkoła specjalna oraz
szkoła muzyczna I stopnia.

Edukacja i wychowanie

Wyniki z egzaminów ósmoklasisty (2019, 2020, 2021) wskazują na średni poziom nauczania.
O ile rezultaty z języka polskiego i angielskiego były z reguły lepsze od osiąganych w całym powiecie,
województwie i gminach porównywanych, o tyle niższe rezultaty krapkowickie szkoły osiągały w matematyce.



Odsetek ogółu dzieci przypadający na dane 
przedszkole w gminie Krapkowice w okresie 

2017/2018-2021/2022 (UMiG)

Liczba dzieci w przedszkolach w gminie Krapkowice
w okresie 2017/2018-2021/2022 (UMiG)
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Odsetek ogółu uczniów przypadający na daną szkołę 
w gminie Krapkowice w okresie 2017/2018-

2021/2022 (UMiG)

Liczba uczniów w szkołach w gminie Krapkowice
w okresie 2017/2018-2021/2022 (UMiG)
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Średnie wyniki [%] z egzaminu ósmoklasisty
w wybranych jednostkach (2019-2021, OKE)

Rozmieszczenie szkół podstawowych oraz obwody 
szkolne w gminie Krapkowice (2021, UMiG)

język polski matematyka język angielski

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

województwo opolskie 60,8 60,0 58,4 43,5 44,7 45,3 58,5 54,0 65,7

powiat krapkowicki 66,7 63,4 59,6 44,7 45,3 46,6 61,4 54,8 66,4

Krapkowice 67,3 65,2 58,3 43,2 44,9 46,2 62,7 57,3 66,7

Gogolin 61,6 60,4 64,8 46,2 48,4 51,6 60,7 50,3 72,9

Zdzieszowice 68,3 62,0 56,0 46,1 42,6 43,8 59,1 51,5 58,9

Kluczbork 64,1 61,7 57,9 45,2 46,3 43,9 63,4 55,7 64,2

Strzelce Opolskie 60,4 58,3 60,9 45,6 49,6 49,7 58,8 56,2 71,3



W 2020 r. z budżetu gminy Krapkowice wydano 123,6 mln zł, co stanowiło kwotę o 47% wyższą niż w roku
2017. W przeliczeniu na 1 mieszkańca kwota wydatków wyniosła 5 503,11 zł, co stanowiło rezultat zbliżony do
średniej dla gmin całym województwie (5 513,07 zł), przekraczając parametr dla gminy z powiatu (5 140,84 zł).

Według GUS, dochody budżetu gminy Krapkowice na koniec 2020 r. wyniosły blisko 117,6 mln zł, o 36 mln zł
więcej niż w 2017 r. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochód wyniósł 5 232,38 zł, co na tle porównawczym było
rezultatem przeciętnym, odstającym od średniej regionalnej (5 760,86 zł) oraz powiatowej (5 267,03 zł).

W ostatnich 4 latach w strukturze dochodów gminy Krapkowice zwraca uwagę malejący odsetek dochodów
własnych – jeszcze w 2017 r. stanowiły one blisko 57% ogółu, w 2020 r. już 50,1%. W okresie 2016-2020 gmina
zaabsorbowała 7,77 mln zł z UE (na tle porównawczym rezultat średni – Kluczbork: 31,5 mln zł, Zdzieszowice:
2,0 mln zł).

W strukturze wydatków ze względu na działy klasyfikacji budżetowej dominują pozycje „Oświata i wychowanie”
(25,3% ogółu w 2020 r.) oraz „Rodzina” (21,4%, w związku z obsługą programu „Rodzina 500+”). Zwraca uwagę
wysoki odsetek nakładów w dziale „Transport i łączność” (17,4%), zwłaszcza w porównaniu z innymi gminami.

Finanse samorządowe



Dochody [zł] budżetów wybranych JST w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca (2020, GUS)

Odsetek dochodów własnych w dochodach ogółem 
wybranych JST (2017-2020, GUS)
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Wydatki [zł] budżetów wybranych JST w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca (2020, GUS)

Struktura wydatków wybranych jednostek ze względu 
na działy klasyfikacji budżetowej w 2020 r. (GUS)
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Potencjał wynikający z dostępności komunikacyjnej (A4, droga krajowa i wojewódzkie), istotny 
w szczególności dla biznesu

Tradycje przemysłowe Krapkowic, funkcjonowanie KSSE, kilku przedsiębiorstw o dużej 
rozpoznawalności oraz dostępność terenów inwestycyjnych

Ponadlokalne znaczenie Krapkowic jako ośrodka usługowego, dobry dostęp do usług
(m.in. z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, kultury)

Potencjał sportowy i rekreacyjny zasobów środowiskowych (Odra, Bory Niemodlińskie), 
zasoby dziedzictwa materialnego (Krapkowice) i niematerialnego do budowy oferty 
turystycznej

Dobra i owocna współpraca między samorządami, zwłaszcza z sąsiednią gminą Gogolin,
z wykorzystaniem powiązań funkcjonalnych dwóch nieodległych miast



Duże natężenie ruchu samochodowego w Krapkowicach i miejscowościach przeciętych przez 
główne drogi, z negatywnym oddziaływaniem na ogólnie pojętą jakość życia

Bariera komunikacyjna w postaci rzeki Odry i zagrożenie powodziowe związane z nią, a także
z Osobłogą i mniejszymi rzekami

Nagromadzenie negatywnych trendów demograficznych (ubytek ludności i jej starzenie się, 
zjawisko migracji do większych miast i za granicę)

Deficyty w dostępie do sieci kanalizacyjnej i gazociągu na terenach wiejskich gminy

Gorsza pozycja gminy w zakresie rozmiarów bezrobocia i pomocy społecznej, w odniesieniu do 
porównywanych jednostek samorządu terytorialnego


