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I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. 
 

1.  Informacje formalnoprawne. 
 

Opracowanie zmiany studium podjęte zostało w oparciu o  uchwałę Rady Miejskiej w Krap-

kowicach nr XXIII/255/2009z dnia 17 czerwca 2009r. 

 

2.  Zespół autorski. 
 

Studium i zmiana studium sporządzone zostało przez Biuro Urbanistyczno-Architektoniczne 

„Arplan” sp. z o.o. Nysie.  
 

Projektant: 

mgr inż.arch.Tadeusz Pawlik  

 

Współpraca: 

mgr inż.arch. Alojzy Tomiczek 

mgr inż.arch. Aleksandra Skopek 

mgr inż.arch. Jakub Tomiczek 

mgr inż.arch. Wiesław Półchłopek 

mgr Zbigniew Ćwikliński 

Dr Krzysztof Badora 

3.  Obszar opracowania. 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice 

opracowano w aktualnych granicach administracyjnych. Studium obejmuje obszar o po-

wierzchni 98 km
2
 , w tym 21 km

2
 znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. 

4.  Zakres opracowania. 
 

Studium uwzględnia wymogi wynikające z obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami). 

Formę i zakres oraz procedurę sporządzenia studium (lub zmiany studium) dostosowano do 

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

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

5.  Cele studium. 
 

Podstawowymi celami studium są: 

 rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów 

związanych z jej rozwojem, 

 sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki prze-

strzennej gminy, w tym zasad ochrony interesu publicznego, 

 stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach  

zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez planów. 

 

 Równie ważnym celem studium jest również - promocja rozwoju gminy. 
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Cele powyższe wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a pośrednio z innych ustaw oraz regulacji prawnych dotyczących kompetencji 

samorządów. W studium uwzględniono uwarunkowania wynikające między innymi z dotych-

czasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, stanu i funkcjonowania śro-

dowiska przyrodniczego i kulturowego, własności gruntów, jakości życia mieszkańców, za-

dań ponadlokalnych. 

Niniejsza zmiana studium podjęta w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach nr nr 

XXIII/255/2009z dnia 17 czerwca 2009r. ma na celu lokalizację parku wiatrowego na terenie 

wsi Kórnica. Przy zmianie studium uwzględniono ponadto zgłoszone wnioski oraz zatwier-

dzone i przyjęte przez Radę Miejską Krapkowic programy, strategie i plany rozwojowe oraz 

uwzględniono ustalenia obowiązujących planów miejscowych. 

 

6.  Forma studium. 
 

Formę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krap-

kowice stanowią: 

- tekst, 

- rysunek studium w skali 1:25 000, 

- dokumentacja planistyczna. 

 

7.   Materiały wyjściowe. 
 

1) Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice (nieobo-

wiązujący). 

2) Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice (nieobo-

wiązujący). 

3) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – wg wykazu w rozdz.XIV (obowią-

zujące).  

4) Zgłoszone do studium wnioski i programy przez instytucje i organy  administracji pań-

stwowej i samorządowej uprawnione do opiniowania studium.  

5) Inwentaryzacja urbanistyczna  gminy Krapkowice wykonana do studium w oparciu o 

bezpośrednie badania terenowe oraz w oparciu o informacje uzyskane w UM Krapkowice, 

w jednostkach gospodarczych na terenie gminy, publikowane przez GUS Warszawa, 

WUS Opole. 

6) Plan województwa opolskiego opr. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w 

 Opolu. 

7) Waloryzacja przyrodnicza gminy Krapkowice (opr.prof.K.Dubel). 

8) Koncepcje techniczne, projekty techniczne  zlecone przez UM Krapkowice. 

9) Program skanalizowania wsi woj. opolskiego cz. Płd-zach. – Gmina Łambinowice, proj. 

mgr inż.Liliana Szatańska, mgr inż. Wiesława Dusza, Biprowod O/Wrocław, Wrocław 

1989 

10) Stan środowiska w województwie opolskim w 2004r. - Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Opolu . 

11) Powszechny spis rolny 2002r. – GUS. 

12) Narodowy spis powszechny 2002r. – GUS. 

13) Plan rozwoju lokalnego ma lata 2004-2006r. zatw.uchwałą Rady Miejskiej Krapkowice  

Nr XIX/263 /04. 

14) Strategia Rozwoju Wspólnoty Krakowickiej zatw.uchwałą Rady Miejskiej Krapkowice  

Nr XVIII/277 /00. 

15) Strategia mieszkaniowa dla miasta i gminy Krapkowice zatw.uchwałą Rady Miejskiej 

Krapkowice  Nr X/130 /99. 
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16) Lokalny program rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych miasta Krapkowi-

ce zatw.uchwałą Rady Miejskiej Krapkowice  Nr XXII/265 /2005 ze zm. 

17) Strategia integracji i polityki społecznej gminy Krapkowice na lata 2004-2006 

zatw.uchwałą Rady Miejskiej Krapkowice  Nr XVI/249 /04. 

18) Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Krapkowice. 

19) Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Krapkowice, Ecosystem,2007. 

20) Opracowanie ekofizjograficzne dla wsi Żużela i Opracowania ekofizjograficzne do pla-

nów na terenie m.Krapkowice. 

21) Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Krapkowice. 

22) Koncepcje odprowadzenia i oczyszczania ścieków w gminie Krapkowice OPWiK Sp z 

o.o. Opole, mgr inż.A.Piotrowski. 

23) „Koncepcji ochrony przed powodzią doliny rzeki Odry w rejonie Krapkowic w 

woj.Opolskim”- Hydroprojekt Wrocław sp.z o.o.2001. 

24) Architektoniczne kształtowanie krajobrazu ziemi opolskiej „Karta opolska”, poradnik, 

Interarch Biuro Badawczo-Rozwojowe sp.z o.o. aut.T.Biesiekierski,S.Bocheński, 

E.Trocka-Leszczyńska, S.Wietrzyk, R.Żabiński, Wrocław 1995. 

25) Rolnicza przestrzeń produkcyjna województwa opolskiego w liczbach-Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rol-

nych w Opolu, Puławy 1976r. 

26) Mapy sytuacyjno-wysokościowe w sk.1:1000 

27) Mapa topograficzna w sk.1:25000 

28) Mapa ewidencyjna w sk.1:5000 

29) Mapa sozologiczna w sk.1:50000 

30) Projekt granicy polno-leśnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice 

 

__________________________________________________________________________________________ 

8 

II. POŁOŻENIE I POZYCJA GMINY KRAPKOWICE W WO-

JEWÓDZTWIE OPOLSKIM. 

1.  Położenie. 
 

Gmina Krapkowice położona jest w centralnej części województwa opolskiego w powiecie 

krapkowickim. 

Gmina sąsiaduje od wschodu z gminami Gogolin i Zdzieszowice, od południa – Walce, od 

zachodu – Strzeleczki, a od północy - Tarnów Opolski i Raszków. 

Atutem położenia jest przebiegająca przez gminę autostrada A4 (kierunek wschód-zachód) 

oraz droga krajowa Nr 45(północ-południe). W sąsiedztwie Krapkowic zlokalizowane są dwa 

zjazdy z autostrady. Dodatkowymi walorami jest bliskie sąsiedztwo Opola oddalonego o ok. 

22km, oraz podobna odległość do dwóch dużych aglomeracji miejskich: Wrocławia i Katowic 

(ok. 90km). Przez gminę przebiega ponadto linia kolejowa (obecnie nieużytkowana) oraz 

droga żeglowna na Odrze. W bezpośrednim sąsiedztwie Krapkowic położone są  również 

mniejsze ośrodki miejskie – Gogolin, Walce i Zdzieszowice.  

2.  Powierzchnia, gęstość zaludnienia, sieć osadnicza. 
 

Obszar gminy Krapkowice w jej granicach administracyjnych wynosi 9744 ha.  

Zajmuje 22,0 % powierzchni powiatu krapkowickiego (44235 ha) i  1,0 % powierzchni wo-

jewództwa opolskiego (941247 ha). 

Wg NSP z  2002r. na terenie gminy zamieszkiwało 25397 osób, z czego 18723 w mieście. 

Na 1 km
2
 powierzchni gminy przypadało 260 osób.   

Sieć osadniczą gminy tworzy miasto Krapkowice i 11 wsi: 

- Borek 

- Dąbrówka Górna 

- Gwoździce 

- Kórnica 

- Nowy Dwór Prudnicki 

- Pietna 

- Rogów Opolski 

- Steblów 

- Ściborowice z przys. Ściborowice-Jarczowice i Ściborowice-Wesoła 

- Żużela 

- Żywocice 

3.  Funkcje gminy. 

 

W jednostce miejskiej dominuje funkcja przemysłowo-usługowa i mieszkaniowa. Funkcje 

przemysłowe na obszarze wiejskim koncentrują się we wsiach Dabrówka Górna, Rogów 

Opolski i Steblów.  Główną funkcją pozostałych jednostek wiejskich jest funkcja rolnicza. 

4.  Pozycja gospodarcza gminy. 

 

 W 2010r. na terenie gminy zarejestrowanych było w systemie REGON 1959 podmio-

tów gospodarki narodowej z tego: 

 w sektorze publicznym     -  68 

 w sektorze prywatnym     - 2100 
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w tym podmioty stanowiące: 

 spółki     -  205 

 spółdzielnie    -  8 

 osoby fizyczne   - 1609 

 

Tab.   Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sektorów 

w gminie Krapkowice. Dane z Gus – na rok  2010 

Wyszczegól-

nienie 
Ogółem 

Sektor publiczny Sektor prywatny 
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da-
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Gmina 2168 68 53 - 5 - - 2100 1609 148 57 8 4 49 

w tym miasto 1806 59 44 - 5 - - 1747 1313 136 54 7 3 34 

 
5.  Infrastruktura techniczna. 
 

Obszar miasta jest stosunkowo dobrze wyposażony w urządzenia i sieci infrastruktury tech-

nicznej. Zdecydowanie gorzej wyposażony jest w infrastrukturę techniczną obszar wiejski 

gminy (kanalizacja, gazociągi). Należy jednakże podkreślić, że następuje od lat 90-tych zde-

cydowany rozwój sieci i urządzeń infrastrukturalnych. Teren gminy wyposażony jest w na-

stępujące urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

 stacja uzdatniania i ujęcie w Krapkowicach – miasto i wsie Steblów, Żywocice, Pietna, 

Borek, Ściborowice i Kórnica; ujęcie spółki Pro-Kado gmina Prószków – wsie Dąbrówka 

Górna, Rogów Opolski i Gwoździce; ujęcie Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku – 

Nowy Dwór Prudnicki; ujęcie Wodociągów Wiejskich w Walcach – wieś Żużela; sieć 

wodociągowa 

 mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie byłych Zakładów Papierni-

czych S.A. w Krapkowicach, sieć kolektorów sanitarnych (w realizacji) 

 gazociągi wysokiego ciśnienia relacji: Zdzieszowice – Wrocław Ø 400 CN 4,0 MPa, Obo-

rowiec – Racibórz Ø 500/300/250 CN 6,3/40 MPa; na terenie miasta znajdują się dwie 

stacje redukcyjno-pomiarowe, 

 2 GPZ: stacja 100/15 kV GPZ Krapkowice zasilana przelotową linią 110 kV relacji GPZ 

Groszowice – GPZ Zdzieszowice i stacja 110/15 kV GPZ Papiernia Krapkowice, do któ-

rej wprowadzony jest odczep z linii 110 kV relacji GPZ Groszowice – GPZ Zdzieszowi-

ce; linia napowietrzna, dwutorowa 110 kV relacji GPZ Groszowice – GPZ Zdzieszowice; 

sieć wysokiego napięcia 400 kV relacji Dobrzeń – Wielopole; układ sieci 15 kV 

 centrale telefoniczne, sieci telekomunikacyjne 

 system ciepłowniczy miejski, lokalne kotłownie, kotłownie przemysłowe 

 

6.  System powiązań zewnętrznych. 
 

6.1. Powiązania przyrodnicze. 
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Północno – zachodnia część gminy położona jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Borów Niemodlińskich. Teren ten powiązany jest bezpośrednio z sąsiednimi gminami Strze-

leczki i Prószków.  Ważnym elementem systemu powiązań przyrodniczych jest dolina Odry 

(korytarz ekologiczny rangi krajowej) oraz rzeki Osobłogi (korytarz ekologiczny rangi regio-

nalnej). 

 

6.2. Powiązania komunikacyjne. 
 

System transportowy gminy tworzy przede wszystkim układ drogowy. Najważniejszym jego 

elementem jest autostrada A4  (Zgorzelec – Korczowa) przebiegająca przez północną część 

gminy. W obrębie gminy znajduje się zjazd z autostrady (węzeł „Dąbrówka”); w bezpośred-

niej bliskości położony jest węzeł „Gogolin”. Ważnym szlakiem komunikacyjnym jest droga 

krajowa Nr 45 Złoczew – granica państwa poprzez: Praszkę, Kluczbork, Opole, Krapkowice i 

Racibórz. Uzupełnieniem w/w głównych osi transportu drogowego są drogi wojewódzkie (nr 

409,415, 416, 423, 424, 428) oraz powiatowe. Przez gminę przebiegała, obecnie likwidowa-

na, jednotorowa linia kolejowa znaczenia miejscowego Nr 306 relacji Prudnik – Krapkowice. 

Linia ta została zlikwidowana decyzją Ministra Infrastruktury nr TK-500 –50/4004 z 

26.04.2004r.  

Znaczące powiązanie komunikacyjne stwarza rzeka Odra w ramach Odrzańskiej Drogi Wod-

nej.  

 

6.3. Powiązania infrastrukturalne i przestrzenne. 

 
Podstawowy system powiązań infrastrukturalnych wiąże się z układem elektroenergetycznym 

gminy. Przez teren gminy przebiega dwutorowa, napowietrzna linia 110 kV relacji GPZ Gro-

szowice – GPZ Zdzieszowice oraz sieć wysokiego napięcie 400 kV relacji Dobrzeń – Wielo-

pole.  

Drugi układ sieciowy wynika z systemu telekomunikacyjnego Telekomunikacji Polskiej S.A. 

w Opolu i Netii S.A.  Układ ten  związany jest z  połączeniami tranzytowymi liniami napo-

wietrznymi. 

Równie ważne powiązanie infrastrukturalne następuje gazociągami. Przez teren gminy  prze-

biegają gazociągi  w/c: Zdzieszowice – Wrocław Ø 400 CN 4,0 MPa, Oborowiec – Racibórz 

Ø 500/300/250 CN 6,3/40 MPa.  

Istotne powiązanie z sąsiednimi gminami następuje poprzez sieć wodociągów. Wieś Nowy 

Dwór zasilana jest z ujęcia Zakładu Mienia Komunalnej w Głogówku, wsie Dąbrówka Górna, 

Rogów Opolski i Gwoździce zasilane są z ujęcia Spółki „PROKADO” w Prószkowie, a   

Żużela i Bąków mają zasilanie z ujęcia Wodociągów Waleckich w Walcach. 

Powiązania krajobrazowe i gospodarcze z sąsiednimi gminami następuje doliną Odry oraz 

poprzez tereny leśne Borów Niemodlińskich.  

III. CELE, SZANSE I PROBLEMY ROZWOJU PRZE-

STRZENNEGO GMINY. 
 

1.  Cele i kierunki rozwoju gminy. 
 

Celem generalnym jest ożywienie gospodarcze i zapewnienie zrównoważonego rozwoju gmi-

ny w oparciu o aktywność biznesową dużych, średnich i małych i przedsiębiorstw produkcyj-

nych, nowoczesne rolnictwo, dynamiczny rozwój usług i turystyki. 
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Wsparciem dla tego procesu będzie szybki rozwój infrastruktury technicznej, rozwój miesz-

kalnictwa, wzrost kwalifikacji i umiejętności zasobów rynku pracy oraz realizowanie polityki 

proekologicznej. 

Realizacja tak sformułowanego celu ułatwi proces koniecznych przemian i dostosowanie się 

do nowych warunków w okresie integracji z Unią Europejską. 

 

W świetle tak postawionego celu generalnego wymagana jest realizacja następujących celów 

szczegółowych: 

1.Cele ekonomiczne - wyrażają się w kształtowaniu mechanizmów stymulujących efektywny 

i wielostronny rozwój gospodarczy miasta i gminy oraz w podej-

mowaniu działań zapewniających obniżenie bezrobocia i wzrost 

standardu życia mieszkańców , poprzez: 

 

- aktywizację rozwoju funkcji podstawowych gminy tj.  przemysłu, usług, rolnictwa, tury-

styki, 

- restrukturyzację istniejącego przemysłu,  

- wspieranie przedsiębiorczości i jego promocję, 

- zapewnienie wsparcia  dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

- zapewnienie korzystnych warunków do  inwestowania, 

- umacnianie pozycji rodzinnych gospodarstw rolnych, ich przeobrażenie strukturalne, 

- wprowadzenie nowych rozwiązań agrotechnicznych, rozwój lokalnego  przetwórstwa 

rolnego, 

- wsparcie dla tworzenia się grup producenckich rolników,  

- rozwój sektora bankowego w mieście, 

- modernizację układu komunikacyjnego i poprawę stanu dróg,  

- odpowiednią ilość telefonów na wsi i w mieście. 

2. Cele społeczne - wyrażają się w poprawie standardu życia lokalnej społeczności, w spraw-

nym funkcjonowaniu gminy, a w szczególności polegają na : 

 

- stworzeniu warunków dla realizacji budownictwa mieszkaniowego,  

- zapewnieniu dogodnych warunków życia w drodze rozwijania  infrastruktury społecznej 

w dostosowaniu do potrzeb powiatowych i gminnych, 

- zapewnieniu mieszkańcom odpowiedniej ilości i jakości usług, 

- wyposażeniu obszaru gminy w potrzebne, niezbędne urządzenia  infrastruktury technicz-

nej tj. skanalizowanie obszarów osadniczych,  gazyfikacja wsi, zwodociągowanie, telefo-

nizacja , zapewnienie odbioru ścieków,  

- zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony zdrowotnych warunków życia mieszkań-

ców, 

- poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, w tym stworzenie warunków ochrony przeciw-

powodziowej. 

3. Cele przestrzenne - polegają na zachowaniu lub przywracaniu ładu przestrzennego w zago-

spodarowania miasta i wiejskich jednostek osadniczych z uwzględ-

nieniem wartości kulturowych i przyrodniczych; w szczególności: 

 

 porządkowaniu struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy, 

 przygotowaniu terenów dla mieszkalnictwa, działalności przemysłowej, usługowej oraz 

 komunalnej,  

 zagospodarowanie terenów położonych przy węzłach autostradowych stanowiących ob

 szary aktywizacji gospodarczej, 

 likwidacji zaniedbań i nieprawidłowości w dotychczasowym zagospodarowaniu prze

 strzennym poprzez rewitalizację i rehabilitację zabudowy, 
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 racjonalnej gospodarce terenami i efektywnym ich wykorzystaniu, 

 określeniu odpowiedniej funkcji dla obszarów problemowych, 

 zalesianiu obszarów rolniczo nieprzydatnych, 

 stosowaniu dla nowej zabudowy rozwiązań architektonicznych zapewniających kompozy

 cyjną spójność z zabudową wsi. 

4. Cele kulturowe - polegają na zachowaniu wartościowych zasobów dziedzictwa  kulturowe-

go oraz kształtowaniu atrakcyjnego wizerunku gminy  poprzez: 

 

 ochronę istniejących zasobów kulturowych; ich restrukturyzację, renowację i rewitaliza

 cję,  

 kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego z zachowaniem naturalnych krajo

 brazów i zabytkowych układów urbanistycznych, 

 uwzględnienie w planach miejscowych miasta Krapkowice i wsi problematyki ochrony 

 wartości kulturowych. 

5. Cele ekologiczne - wyrażają się w ochronie i racjonalnym kształtowaniu środowiska przy-

rodniczego poprzez: 

 

 uwzględnienie problematyki ochrony środowiska jako nierozłącznej części wszystkich  

 procesów rozwojowych, 

 pełną ochronę wartości przyrodniczych, a wraz z nimi wartości kulturowych, 

 ochronę ciągów ekologicznych, obszaru chronionego krajobrazu Borów Niemodlińskich, 

 zabytkowych parków , użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 

 ochronę lasów, gleb, surowców naturalnych, wód, atmosfery,  

 hamowanie procesów degradacji środowiska naturalnego ( np. likwidacja dzikich wysy

 pisk śmieci),   

 stosowanie nowoczesnych technologii w zakresie infrastruktury technicznej (m. in. w cie

 płownictwie) - przyjaznych dla środowiska, 

 rozwiązanie problemu gospodarki ściekami. 

 

 Studium ma być narzędziem pomocnym do osiągnięcia założonych celów, które zmie-

rzają do sukcesywnego zrównoważonego rozwoju gminy. 

Proces formułowania celów w rozwoju gminy nie jest prosty, gdyż zawsze występuje nadmiar 

celów w stosunku do możliwości ich zrealizowania. 

Występujące ograniczenia, a także nierzadko sprzeczność celów wymagają uwzględniania 

kompromisów i dokonywania wyborów. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice 

przyjęto założenie, że celem generalnym rozwoju będzie ekorozwój, przez który należy ro-

zumieć zrównoważony udział czynników ekologicznych, gospodarczych i społecznych w 

kształtowaniu procesów rozwojowych gminy. 

Efektem pożądanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zapisanych w przekroju róż-

nych sfer gospodarowania winno być sukcesywne wypełnianie podstawowych celów rozwoju 

gminy, do których w ujęciu bardzo generalnym - zaliczono: 

- poprawę jakości życia, 

- zwiększenie efektywności gospodarowania, 

- tworzenie ładu przestrzennego. 

2.   Szanse rozwoju. 
 

 Dogodne położenie miasta  przy głównych szlakach komunikacyjnych województwa 

opolskiego - autostradzie A4 Zgorzelec - Kraków – Korczowa i drodze krajowej 45 Złoczew 

– Granica Państwa przez Praszkę – Kluczbork – Opole – Krapkowice – Racibórz  zapewnia 
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dobre połączenie komunikacyjne z dużymi aglomeracjami miejskimi i ośrodkami gospodar-

czymi Dolnego i Górnego Śląska oraz Republiką Czeską. Krapkowice są ważnym ośrodkiem 

przemysłowym w silnie uprzemysłowionym rejonie województwa ze szczególnie dobrze 

rozwiniętym potencjałem przemysłowym w branżach: papierniczej, obuwniczej, elektroma-

szynowej i rolno-spożywczej. Ważnym atutem jest położenie miasta po obu brzegach Odry w 

obszarze aktywizacji gospodarczej pasma Odry. 

Miasto Krapkowice będące siedzibą władz samorządu gminnego i powiatowego posiada do-

brze rozwiniętą funkcję usługową nastawioną na obsługę ponad 70 tys. mieszkańców powiatu 

krapkowickiego.  

Ze względu na liczne wyjazdy mieszakńców gminy Krapkowice do pracy poza teren gminy 

(głównie za granicę do Niemiec)  miasto i większość wsi pełni funkcje mieszkaniową.  

Jednym z turystycznych atutów miasta, oprócz dobrze zachowanego układu urbanistycznego 

z zamkiem i murami obronnymi, są liczne zabytki techniki w tym zespół pieców wapienni-

czych.  

Gmina Krapkowice, w której użytki rolne zajmują ok. 6,5 tys.ha (67% powierzchni gminy), z 

uwagi na swoje dość dobre warunki glebowe w części północnej i południowej, dobre trady-

cje kultury agrarnej, stanowi zaplecze produkcyjne wysokiej jakości produktów rolnych. 

Krapkowice, po wybudowaniu wspólnie z Zakładami Papierniczymi S.A. oczyszczalni ście-

ków rozwiązało podstawową barierę rozwojową umożliwiającą jego dalszy rozwój. Miasto i 

gmina są w pełni zwodociągowane, zmodernizowano w całej gminie telekomunikację oraz 

rozwinięto sektor bankowy. 

  

Gmina Krapkowice posiada warunki do harmonijnego i stałego rozwoju wszystkich dziedzin 

życia społeczno-gospodarczego.  

 

Uwzględniając uwarunkowania związane z istniejącym zagospodarowaniem gminy i stanem 

środowiska przyrodniczego i kulturowego dostrzec można te elementy, które rzutować winny 

na szanse rozwojowe gminy: 

 

 Miasto Krapkowice jest jednym z ważniejszych ponadlokalnych ośrodków rozwoju, 

położonym w strefie urbanizacji i uprzemysłowienia Opolszczyzny. Stanowi siedzibę ad-

ministracji samorządowej Gminy Krapkowice i Powiatu Krapkowickiego. 

 

 Przez teren gminy przebiega autostrada A4 (Zgorzelec – Kraków - Korczowa) zapew-

niająca bezpośredni dojazd do Wrocławia i regionu Dolnego Śląska i  aglomeracji ślą-

skiej, droga krajowa nr 45  umożliwiająca połączenie z Republiką Czeską (drogami 41 i 

411).  

 

 Gmina Krapkowice posiada bezpośrednie powiązanie w ramach III Paneuropejskiego 

Korytarza Transportowego poprzez autostradę A4, drogę krajową nr 45 oraz Odrzańską 

Drogę Wodną. 

 

 Na terenie gminy znajdują się 2 węzły autostradowe „Dąbrówka Górna” i „Gogolin”. 

Tereny znajdujące się przy tych węzłach posiadają wyjątkową atrakcyjność lokalizacyjną 

wynikającą z bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej dla transportu kołowego w ukła-

dzie krajowym i międzynarodowym. 

 

 W ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej na terenie gminy funkcjonują nabrzeża w Krap-

kowicach i Rogowie Opolskim. 

 

 Krapkowice stanowią znaczący ośrodek aktywności gospodarczej w ukształtowanym 
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w województwie opolskim paśmie Odry. Tradycje gospodarcze Krapkowic ukształtowały 

przemysłowy wizerunek miasta (z dominacją przemysłu papierniczego i obuwniczego). W 

mieście funkcjonują 2 strefy gospodarcze. Strefa przemysłowa związana z Zakładami Pa-

pierniczymi S.A. (obecnie Metsa Tissue Krapkowice) w części południowej Krapkowic 

oraz strefa związana z d. Śląskimi Zakładami Produkcji Obuwia „Otmęt” w części pół-

nocnej miasta (w dzielnicy Otmęt). 

 

 Dodatkowe obszary aktywności gospodarczej wyznaczone zostały w miście przy dro-

dze krajowej 45 ( w rejonie ulicy Limanowskiego) oraz przy drodze wojewódzkiej 409 (w 

rejonie ulicy Prudnickiej) oraz przy węźle autostradowym „Gogolin” w rejonie ulicy Że-

romskiego przy drodze wojewódzkiej 423, natomiast na obszarze wiejskim gminy naj-

ważniejszy obszar wyznaczony został w rejonie węzła „Dąbrówka Górna” położony na 

gruntach wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (ok.200 ha).  Dla wszystkich obszarów 

opracowane zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

 

 W mieście i gminie istnieje możliwość wykorzystania energii spiętrzonej wody do ce-

lów energetycznych na rzekach Odra i Osobłoga (budowa 3 elektrowni wodnych o łącznej 

mocy ok.1600 kW). 

 

 Gmina posiada w części południowej i północnej dobrej jakości obszary dla produkcji 

rolnej i dobrze rozwiniętą bazę produkcyjną rolnictwa. 

 

 W mieście funkcjonuje szereg urządzeń usługowych o znaczeniu ponadgminnym w 

zakresie szkolnictwa  ponadpodstawowego (szkoły zawodowe i ogólnokształcące), zdro-

wia (szpital, przychodnie specjalistyczne, opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego 

(komenda policji, komenda straży pożarnej), obsługi finansowej (sieć banków) i ubezpie-

czeniowej.  

 

 Gmina z bardzo dobrze zachowanymi z zespołami zamkowymi i pałacowymi w Krap-

kowicach, Rogowie Opolskim i Dąbrówce Górnej oraz ruinami zamku w Otmęcie oraz 

licznymi zabytkami architektury w mieście, w tym unikatowymi zabytkowymi piecami 

wapienniczymi, posiada znaczące walory turystyczne. 

 

 Gmina posiada stosunkowo duże walory środowiska przyrodniczego związane z doli-

nami rzeki Odry i Osobłogi oraz Borami Niemodlińskimi (objętymi obszarem chronione-

go krajobrazu) położonymi w części północno-zachodniej gminy. Nie występują general-

nie przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie ochrony powietrza, wód powierzch-

niowych i wgłębnych. 

 

 Gmina realizuje działania proekologiczne. Wspólnie z Zakładami Papierniczymi S.A. 

oddano do eksploatacji wspólną oczyszczalnię ścieków. W mieście modernizowana i roz-

budowywana jest sieć kanalizacji sanitarnej. Do oczyszczalni ścieków podłączone zostaną 

wszystkie miejscowości w gminie Krapkowice oraz część gmin sąsiednich. Tym samym 

zapewnione zostaną podstawowe warunki ochrony wód zlewni Odry. Gmina posiada 

rozwiązany problem zaopatrzenia w wodę (zwodociągowane jest miasto Krapkowice i 

wsie), w mieście funkcjonuje centralne źródło ciepła zaopatrujące w ciepło znaczną część 

osiedli wielorodzinnych. Problem odpadów rozwiązany został poprzez zawarcie długo-

okresowej umowy na ich wywóz na składowisko odpadów w Gogolinie. 

  
W świetle powyższego szanse rozwojowe gminy dotyczyć powinny: 
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 Utrzymania produkcji w istniejących zakładach przemysłowych. 

 Rozwoju funkcji produkcyjnych (przemysłowo-składowych, rzemiosła produkcyjnego) na 

 obszarach aktywizacji gospodarczej w Krapkowicach oraz przy węzłach autostradowych 

 „Dąbrówka Górna” i „Gogolin”.  

 Rozwoju baz logistycznych (lokalnych ośrodków logistycznych) na obszarach aktywizacji 

 gospodarczej przy węzłach autostradowych „Dąbrówka Górna” i „Gogolin” oraz przy 

 drodze krajowej nr  45 w Krapkowicach (rejon ul.Limanowskiego). 

 Rozwoju usług produkcyjnych oraz usług w zakresie handlu hurtowego  na obszarach ak

 tywizacji gospodarczej w Krapkowicach przy drodze krajowej nr  45 (rejon ul.Limanow

 skiego), przy drodze wojewódzkiej nr 409  (rejon ulicy Prudnickiej) oraz przy węzłach au

 tostradowych „Dąbrówka Górna” i „Gogolin”.  

 Rozwoju obsługi Odrzańskiej Drogi Wodnej. 

 Rozwoju funkcji usługowych związanych z pełnioną przez miasto Krapkowice funkcją 

 ośrodka powiatowego. 

 Rozwoju nowoczesnego rolnictwa; w tym rolnictwa ekologicznego.  

 Stworzenia nowoczesnej bazy przetwórstwa rolno-spożywczego, przechowalnictwa. 

 Tworzenie zakładów rzemieślniczych na terenie wiejskim gminy, 

 Intensywnego rozwoju funkcji turystycznej w skali całej gminy, rozwój agroturystyki, re

 alizacji urządzeń obsługi motoryzacji i technicznego zaplecza motoryzacji (stacje paliw, 

 MOP, motele, hotele, parkingi); rozwoju usług nastawionych na obsługę ruchu turystycz

 nego.  

 Rozwoju funkcji mieszkaniowej głównie w Krapkowicach, Steblowie oraz w Dąbrówce 

 Górnej (obsługa obszaru aktywizacji gospodarczej węzła „Dąbrówka”).  

 

3.  Społeczne problemy rozwoju. 
 

3.1.  Procesy demograficzne 
 

Procesy demograficzne wpływają na skalę rozwoju gminy oraz potrzeby rozwoju wielu dzie-

dzin życia i sposobów zagospodarowania związanych m.in. z zabezpieczeniem potrzeb 

mieszkaniowych, miejsc pracy, siecią i wielkością placówek infrastruktury społecznej (przed-

szkola, szkoły, placówki zdrowia, opieka społeczna, i in.) oraz wielkością urządzeń inżynierii 

technicznej. 

3.1.1. Liczba ludności. 

 

W prognozowaniu liczby ludności uwzględniono:  

-średnioroczny wzrost zaludnienia gminy o ponad 50 osób w latach 1980 - 2000, 

-ukształtowany w latach 1990-2000 przyrost naturalny na poziomie średniorocznym wyno-

szącym ok. 80 osób,  

-spadek ludności w latach 90-ch w wyniku ruchów migracyjnych (per saldo) o ok. 70 osób i 

utrzymywania się ujemnego salda migracji od 1993r. do 2000r., 

-znaczący spadek ludności od 2000r. na poziomie średniorocznym wynoszącym ok. 470 osób, 

wynikający ze wzmożonych wyjazdów za granicę.    

 

Analizując dotychczasowe procesy demograficzne, dynamikę gospodarczą gminy oraz rynek 

mieszkaniowy założono, że rozwój demograficzny bazować będzie głównie na ukształtowa-

nym przyroście naturalnym. Uwzględniając ujemne saldo migracji spodziewać się należy 

umiarkowanego spadku liczby ludności gminy (a w wariancie optymistycznym utrzymania 

dotychczasowego potencjału demograficznego gminy). Wielkość spadku uzależniona będzie 

od odpływu ludności z terenu gminy. Na skalę tego odpływu rzutować będzie rynek pracy i 
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jego atrakcyjność, rynek mieszkaniowy, jakość i dostępność usług. Nie bez znaczenia na ry-

nek pracy pozostanie możliwość pozyskania zatrudnienia w krajach UE, szczególnie w Niem-

czech, będących głównym kierunkiem wyjazdów do pracy. 

W poniższej perspektywicznej prognozie na 2010r. założono umiarkowany spadek liczby 

mieszkańców gminy. Spadek obejmie zarówno miasto jak i obszar wiejski gminy. W dłuższej 

perspektywie spodziewać się należy przemieszczania ludności wiejskiej do miasta oraz na-

pływu ludności do miasta spoza gminy. Napływ ten wynikać będzie ze wzrostu atrakcyjności 

miasta Krapkowice – jako ośrodka wyposażonego w  pełny zakres usług ponadpodstawowych 

przypisanych dla ośrodka powiatowego. 

 
Lata   Liczba ludności całej gminy  W tym: 

miasto  

W tym: 

wsie 

1995 27392 20142 7250 

1999 25783 19120 6663 

2000 25591 18940 6651 

2004 24806 18293 6513 

2008 24207 17740 6467 

2010 23975 17573 6402 

 
Szczegółowa prognoza demograficzna dla poszczególnych wsi wskazuje na możliwy scena-

riusz wzrostu liczby ludności we wsiach, w których wyznaczone zostały tereny dla rozwoju 

funkcji mieszkaniowej. Przy wzroście liczby ludności wsi Dąbrówka Górna, Rogów Opolski i 

Steblów możliwy jest generalny wzrost ludności wiejskiej, zaś tempo przyrostu mieszkańców 

miasta może zostać ograniczone. We wsi Steblów, zgodnie z ustaleniami obowiązujących 

planów miejscowych, zlokalizowany jest program mieszkaniowy (jednorodzinny) dla potrzeb 

miasta. Na gruntach wsi Dąbrówka Górna i Rogów Opolski zlokalizowany jest obszar akty-

wizacji gospodarczej związany z węzłem autostradowym „Dąbrówka”, w ramach którego 

wyznaczone zostały dla jego obsługi dodatkowe tereny mieszkaniowe.  

W poniższej tabeli zestawiono istniejącą i prognozowaną liczbę ludności w jednostkach osad-

niczych gminy. 

 

Liczba ludności 
 

 

Lp 

  

Miejscowość 

Ludność w Latach   

   1998r. 2005r.*    2010r. 

1 Borek  113 100 

2 Dąbrówka Górna 947 849 900 

3 Gwoździce 509 463 450 

4 Kórnica 719 692 700 

5 Ligota Krapkowicka 128 124 100 

6 Nowy Dwór Prudnicki 149 141 150 

7 Pietna 409 346 350 

8 Rogów Opolski 705 706 700 

9 Steblów 1009 969 1000 

10 Ściborowice 500 434 450 

11 Żużela 576 572 550 

12 Żywocice 1145 1122 1100 

  razem wieś 6796 6531 6450 
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13 m.Krapkowice 19864 17815 18200 

     ogółem gmina 26660 24346 24650 

* wg danych ewidencji ludności UM, osoby zameldowane na pobyt stały 

3.1.2. Struktura wieku. 

 

Struktura wieku mieszkańców gminy wg wyników NSP z 2002r. Przedstawia się następująco: 

 
  Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku  

    Ogółem   

    Ogółem osoba 24015 

      w wieku przedprodukcyjnym osoba 3931 

      w wieku produkcyjnym ogółem osoba 15964 

      w wieku produkcyjnym mobilnym osoba 9822 

      w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba 6142 

      w wieku poprodukcyjnym osoba 4120 

    Mężczyźni   

    Ogółem osoba 11649 

      w wieku przedprodukcyjnym osoba 2045 

      w wieku produkcyjnym ogółem osoba 8264 

      w wieku produkcyjnym mobilnym osoba 4975 

      w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba 3289 

      w wieku poprodukcyjnym osoba 1340 

    Kobiety   

    Ogółem osoba 12366 

      w wieku przedprodukcyjnym osoba 1886 

      w wieku produkcyjnym ogółem osoba 7700 

      w wieku produkcyjnym mobilnym osoba 4847 

      w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba 2853 

      w wieku poprodukcyjnym osoba 2780 

 

Szacowana struktura wieku wg podstawowych grup wiekowych przedstawia się następująco: 

 
   Ogółem w wieku   

Rok Przedprodukcyjnym                produkcyjnym     poprodukcyjnym 

 Osób % osób % osób % 

1990 8074 30,1 16580 61,8 2171 8,1 

2000 5913 22,1 17489 65,5 3294 12,3 

2004 4934 19,5 16836 66,4 3567 14,1 

2010 3931 16,3 15964 66,5 4120 17,2 

              

Miasto              

1990 6169 31,4 12223 62,2 1268 6,4 

2000 4278 21,9 13165 67,3 2120 10,8 

2004 3577 19,0 12911 68,6 2330 12,4 

2010 2821 16 11911 67,7 2870 16,3 

              

Wsie              

1990 1905 26,6 4357 60,8 903 12,6 

2000 1635 22,9 4324 60,6 1174 16,5 

2004 1357 20,8 3925 60,2 1237 19,0 

2010 1110 17,3 4053 63,2 1250 19,5 
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3.2.  Zatrudnienie. 
 

W kształtowaniu polityki rynku pracy uwzględniono następujące uwarunkowania wynikające 

z aktualnego bilansu  zatrudnienia na terenie gminy i miasta: 

 
Jednostka terytorialna: Krapkowice      

Lata: 2003      

Kategoria: RYNEK PRACY      

Zakres danych: OGÓŁEM      

 J. m. 2010     

PRACUJĄCY 

  Pracujący wg płci 

    Ogółem osoba 7131     

    Mężczyźni osoba 4010     

    Kobiety osoba 3121     

  Pracujący wg sektorów i płci 

    Ogółem 

      Ogółem osoba 6 222     

      Mężczyźni osoba 2 473     

      Kobiety osoba 3 749     

    sektor rolniczy 

      Ogółem osoba 34     

      Mężczyźni osoba 22     

      Kobiety osoba 12     

    sektor przemysłowy 

      Ogółem osoba 3 960     

      Mężczyźni osoba 1 808     

      Kobiety osoba 2 152     

    sektor usługowy razem 

      Ogółem osoba 2 228     

      Mężczyźni osoba 643     

      Kobiety osoba 1 585     

    sektor usługowy - usługi rynkowe 

      Ogółem osoba 1 054     

      Mężczyźni osoba 387     

      Kobiety osoba 667     

    sektor usługowy - usługi nierynkowe 

Ludność gminy wg wieku.
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      Ogółem osoba 1 174     

      Mężczyźni osoba 256     

      Kobiety osoba 918     

  Pracujący wg form własności i płci 

    Ogółem 

      Ogółem osoba 6 222     

      Mężczyźni osoba 2 473     

      Kobiety osoba 3 749     

    sektor publiczny 

      Ogółem osoba 1 681     

      Mężczyźni osoba 598     

      Kobiety osoba 1 083     

    sektor prywatny 

      Ogółem osoba 4 541     

      Mężczyźni osoba 1 875     

      Kobiety osoba 2 666     

BEZROBOCIE 

  Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

    Ogółem osoba 1083     

    Mężczyźni osoba 464     

    Kobiety osoba 619     

 
 Liczba osób w wieku produkcyjnym (zawodowo-czynnych) na terenie gminy wynosiła 

16529 tj. 65,1 % ogólnej liczby ludności gminy w 2002r, (wg NSP 2002r.), a w 2004r.(wg 

GUS) - 16836 tj. 66,4%. 

 Wg GUS w skali całej gminy w 2003r. pracujący stanowili grupę  6 222 osób. Dominuje 

zatrudnienie w przemyśle - 63,7 %. W sektorze szeroko pojętych usług zatrudnionych jest  

35,8 % , a w rolnictwie – 0,5 % (bez zatrudnionych w indywidualnych gospodarstwach rol-

nych). 
Wyszczególnienie gmina  miasto Wsie 

osoby % osoby % osoby % 

Zatrudnienie ogółem 6222 100 6013 100 191 100 

w tym sektory: 

   rolnictwo 34 0,5 4 0,7 30 15,7 

   przemysł 3960 63,7 3924 65,3 36 18,9 

   usługi 2228 35,8 2103 35,0 125 65,4 

 

 W sektorze indywidualnym funkcjonowało w 2002r.wg Powszechnego Spisu Rolnego – 

1108 gospodarstw indywidualnych, z tego 835 na terenie wiejskim gminy i 273 w mieście.  

 Stopa bezrobocia w 2003r. kształtowała się w całej gminie na poziomie 8,6% (1408 osób), 

a w roku 2004 na poziomie 8,5% (1387). 

 W grupie bezrobotnych w skali całej gminy dominują kobiety 56,1%  (790) - 2003r, 

59,6% (827) – 2004r. 

 Z ogólnej liczby zawodowo-czynnych ponad 50% stanowi grupa osób posiadających nie-

zarobkowe źródła utrzymania, niepracujący nie zarejestrowani w urzędzie pracy oraz wyjeż-

dżający do pracy poza teren gminy (powszechne wyjazdy do pracy do UE).  

 Rozbudowany sektor usług w mieście posiada największą ilość miejsc pracy w ochronie 

zdrowia, edukacji, administracji  oraz handlu i naprawach. Wiąże się to z pełnioną funkcją 

miasta Krapkowice jako ośrodka usługowego (ośrodka powiatowego). 

  

Rozwój rynku pracy uzależniony jest od wzrostu aktywności gospodarczej, a tym samym od 

przyrostu miejsc pracy. Przyjęte w studium rozwiązania przestrzenne stwarzające możliwości 

aktywizacji gospodarczej określają preferencje w zakresie wykorzystania siły roboczej w ska-
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li całej gminy. Dla kreowania przyszłego rynku pracy przyjęto następujące założenia: 

 

 wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym ukształtuje się na następującym poziomie: 

 w skali całej gminy na poziomie ok.66,9 % (16350 osób), 

 w mieście na poziomie ok.69,2 % (12600 osób), 

 we wsiach na poziomie ok.60,0 % (3750 osób), 

 Następować będzie sukcesywny spadek zatrudnienia w rolnictwie. 

 Dla grupy odchodzących z pracy w rolnictwie tworzyć należy we wsiach miejsca pracy w 

 sferze usługowej, w tym usług na rzecz rolnictwa, 

 Rozwijać należy miejsca pracy w przemyśle, szczególnie na terenie miasta. 

 Utrzymać należy i rozwijać funkcję usług materialnych i niematerialnych w Krapkowi

 cach dla obsługi lokalnego rynku pracy (ok.70 tys. osób). 

 Zabezpieczyć należy miejsca pracy dla około 55% ogólnej liczby zawodowo-czynnych, 

 stwarzając możliwości zatrudnienia dla grupy niepracujących nie zarejestrowanych oraz 

 wyjeżdżających do pracy za granicę.  

 Przyjmując szacunkowy scenariusz utrzymania stopy bezrobocia na poziomie 8%, spadku 

 zatrudnienia w rolnictwie o ok.20% i wzrostu zatrudnienia grupy zawodowo-czynnych za

 bezpieczyć należy 1500 - 1700 miejsc pracy, w tym:  

 - ok.1500 miejsc dla większego udziału zatrudnienia grupy zawodowo-czynnych z aktual

 nych 45% do 55%,  

 - ok. 200 miejsc dla osób odchodzących z rolnictwa.  

 Określony wyżej scenariusz gospodarowania na terenie gminy  zasobami  siły roboczej 

 nie zakłada likwidacji bezrobocia i zabezpieczenia tylko części miejsc pracy dla osób wy

 jeżdżających do pracy poza teren gminy. Zakładane rozwiązania zdecydowanie poprawią 

 sytuacje na rynku pracy i przyczynią się do zmniejszenia napięć, stwarzając jednocześnie 

 możliwości rozwoju miasta.  

 Rynek pracy wymaga pełnego monitoringu, zarówno na terenie wsi jak i miasta. Aktywna 

 polityka zatrudnienia kreowana powinna być w dostosowaniu do lokalnego (powiatowe

 go) rynku, z uwzględnieniem polityki państwa na rynku pracy. 

 W studium nie ogranicza się zatrudnienia w rolnictwie – uwzględnia się jednakże, zgod-

nie  z tendencjami europejskimi możliwość spadku zatrudnienia w tym sektorze gospodarki. 

 Studium zabezpiecza tereny pod rozwój przemysłu o chłonności miejsc pracy znacznie 

 większej niż przewidywane na perspektywę 2010r. 

 Szczególną rolę przypisuje się rozwojowi sektora usług zarówno na wsi jak i w mieście. 

3.3.  Jakość i dostępność usług. 

3.3.1. Istniejąca sieć usług oświaty, zdrowia, kultury i rekreacji. 

 

Żłobki: 

 Żłobek „Bajowa Kraina” w Krapkowicach 

 Żłobek – Usługi Opiekuńcze „Świat do 3 lat” w Krapkowicach 

 

Przedszkola: 

 Przedszkole Publiczne nr 1 w Krapkowicach 

 Przedszkole Publiczne nr 2 w Krapkowicach 

 Przedszkole Publiczne nr 4 w Krapkowicach 

 Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach 

 Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach 

 Przedszkole Publiczne w Dąbrówce Górnej 

 Przedszkole Publiczne w Kórnicy 
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 Przedszkole Publiczne w Żywocicach 

 Oddział Zamiejscowy w Gwoździcach 

 Oddział Zamiejscowy w Pietnej 

 Oddział Zamiejscowy w Rogowie Opolskim 

 Oddział Zamiejscowy w Steblowie 

 Oddział Zamiejscowy w Ściborowicach 

 Oddział Zamiejscowy w Żużeli  

Szkoły podstawowe: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach  

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Krapkowicach (Zespół Szkół  nr 2 w Krapkowi

 cach) 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krapkowicach 

 Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach (Zespół Szkół nr 1 w 

 Krapkowicach) 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Górnej (Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 

 3 w Rogowie Opolskim) 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogowie Opolskim (Zespół Szkolno - Przedszkolny 

 nr 3 w Rogowie Opolskim) 

 Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach 

 Szkoła Podstawowa Specjalna (Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach) 

 

Gimnazja: 

 Publiczne Sportowe Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach (Zespół Szkół nr 1 w Krapko

 wicach) 

 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach (Zespół Szkół nr 2 w Krapkowicach) 

 Gimnazjum Specjalne (Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach) 

 

Szkoły średnie: 

 Zespół Szkół Zawodowych im.Piastów Śląskich w Krapkowicach 

 Zespół Szkół im.J.Kilińskiego w Krapkowicach 

 Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach 

 

Zdrowie i opieka społeczna: 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach 

 Przychodnia Rejonowa nr1 w Krapkowicach 

 Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska Otmęt S.C. w Krap

 kowicach 

 Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska Oś. XXX-lecia w 

 Krapkowicach 

 SN ZOZ „Omega” w Krapkowicach 

 Zespół Specjalistycznych Praktyk Lekarskich "REMEDIUM" w Krapkowicach 

 Szpital Powiatowy w Krapkowicach 

 Szpital Wewnętrzny w Krapkowicach 

 Ośrodek Zdrowia w Rogowie Opolskim 

 Ośrodek Zdrowia w Kórnicy 

 Ośrodek Zdrowia w Żużeli 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 
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 Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krapkowicach 

 

Kultura i rekreacja: 

 Krapkowicki Dom Kultury 

 Kino „1 Maja” w Krapkowicach 

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Krapkowicach 

 Ośrodek Sportu i Rekreacyji w Krapkowicach 

 Klub Sportowy „Unia” w Krapkowicach 

 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krapkowicach 

 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w Krapkowicach 

 

3.3.2. Usługi na poziomie ponadpodstawowym. 

 

Ponadpodstawowe usługi zlokalizowane są głównie na terenie miasta Krapkowice. Część z 

nich znajduje się w ogólnomiejskim ośrodku usługowym, który powinien podlegać sukce-

sywnemu rozwojowi. W studium utrzymuje się dotychczas funkcjonujące urządzenia i pla-

cówki: 

 

 z zakresu usług zdrowia i opieki społecznej tj. szpital (powiatowy i wewnętrzny), specja-

listyczne przychodnie zdrowia, dom opieki społecznej. Dopuszcza się ich modernizacje i 

rozwój. Na terenie gminy nie wyklucza się powstania dodatkowych domów rencistów (do-

mów opieki dla ludzi starszych) i hospicjum, a  na bazie d. domu kultury w Otmęcie specjali-

stycznego ośrodka leczniczego (dla chorych na chorobę Allzheimera, lub inne).  

 

 z zakresu usług oświaty – 4  zespoły średniego szkolnictwa zawodowego i ogólnokształ-

cącego (Technikum Zawodowe, Liceum Ekonomiczne, Liceum Handlowe, Liceum Ogólno-

kształcące) oraz Szkołę Muzyczną oraz zespół szkolnictwa specjalnego. Nie wyklucza się 

powołania nowych placówek oświatowych lub zmiany profilu szkół istniejących. 

 

 z zakresu usług kultury i rozrywki tj. krapkowicki dom kultury, kino. Dla pełnego rozwo-

ju tych usług w mieście funkcjonować powinna wielofunkcyjna sala sportowo-widowiskowa. 

 

 z zakresu usług bezpieczeństwa publicznego tj. Komenda Powiatowa Policji i Straż Miej-

ska.  Z zakresu sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości dążyć należy do utworzenia sądu i 

prokuratury (oddziały zamiejscowe). Z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta 

znajduje się Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Krapkowicach.  Na wiejskich obszarach 

gminy funkcjonują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozmieszczone są w: Dąbrówce 

Górnej, Rogowie Opolskim (jednostka należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśni-

czego), Kórnicy, Pietnej, Steblowie, Ściborowicach, Żużeli i Żywocicach.  

 

 z zakresu administracji samorządowej i państwowej tj. urząd miejski, starostwo powia-

towe, urząd pracy, urząd skarbowy,  

 

 z zakresu usług finansowych i ubezpieczeniowych zakłada się dalszą rozbudowę banków 

i instytucji ubezpieczeniowych w ogólnomiejskim ośrodku usługowym, 

 

 w zakresie handlu zakłada się realizację centrum handlowego „Tesco” przy ul.3 Maja w 

Otmęcie poprzez rozbudowę powierzchni sprzedażowej istniejącego marketu ponad 2000m
2
. 
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3.3.3. Usługi na poziomie podstawowym. 
 

Zarówno w mieście jak i na terenie wiejskim gminy usługi na poziomie podstawowym są sto-

sunkowo dobrze rozwinięte pod względem ilościowym i jakościowym. Na terenie wiejskim 

gminy część jednostek osadniczych posiada pełny zestaw usług na poziomie podstawowym, 

obejmującym szkołę, przedszkole, ośrodek zdrowia, pocztę, handel i gastronomię.  

 

Przedszkola 

 

 W istniejących 8 przedszkolach  i 28 oddziałach jest ponad 760 miejsc, z tego w 5 przed-

szkolach miejskich –  460 miejsc (dane z 2004r.). 

 

 Przedszkola na obszarze wiejskim funkcjonują w następujących miejscowościach:  

 Dąbrówka Górna,  

 Gwoździce,  

 Kórnica,  

 Pietna,  

 Rogów Opolski,  

 Steblów,  

 Ściborowice,  

 Żużela, 

 Żywocice. 

 

 Wychowaniem przedszkolnym objętych jest w całej gminie ok. 62 % dzieci w wieku 3-6 

lat, z tego ponad 70% w mieście. 

 Aktualnie nie występuje zasadniczy niedobór miejsc w przedszkolach. Uwzględniając 

prognozy demograficzne dążyć należy do utrzymania istniejącej sieci przedszkoli na terenie 

gminy. Nie można wykluczyć przejściowego niedoboru miejsc w przedszkolach w przypad-

ku wzrostu wskaźnika uczestnictwa lub zawieszenia działalności, a nawet likwidacji placó-

wek, wynikających z uwarunkowań społecznych i ekonomicznych.  

 Uwzględniając potrzeby społeczne zaleca się funkcjonowanie żłobka lub oddziału żłob-

kowego w jednym z przedszkoli miejskich. 

 

Szkoły podstawowe i gimnazjalne 

 

 Do szkół podstawowych w roku 2004 uczęszczało 1595 uczniów, z tego  1176 w mieście 

(w tym 25 do szkoły podstawowej specjalnej). 

 Bazę szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego tworzyć będą 3 placówki gimnazjalne 

w mieście oraz sieć 11 szkół podstawowych w miejscowościach:  

 Krapkowice (5 w tym 1 szkoła specjalna), 

 Dąbrówka Górna,  

 Kórnica,  

 Rogów Opolski,  

 Steblów, 

 Żużela,  

 Żywocice. 

 

 W przypadku ekonomicznego rachunku i uwarunkowań społecznych, dopuszcza się 

zmiany w sieci szkół podstawowych oraz czasowe funkcjonowanie szkół filialnych. 

 

Ochrona zdrowia 
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 W mieście funkcjonuje 5 zespołów opieki zdrowotnej (publicznej i niepublicznej służby 

zdrowia), w tym przychodnie specjalistyczne.  

 Uzupełnieniem w/w bazy lecznictwa podstawowego są praktyki lekarskie – prywatne ga-

binety lekarskie (26 – 2004r.). 

 Na terenie wiejskim ośrodki zdrowia zlokalizowane są we wsiach: Kórnica, Rogów Opol-

ski, Żużela. 

 Dla właściwej obsługi mieszkańców gminy w zakresie lecznictwa podstawowego utrzy-

mać należy istniejącą sieć przychodni i ośrodków zdrowia. Tworzyć należy warunki dla po-

wstawania również niepublicznych placówek zdrowotnych szczególnie w Krapkowicach.  

 

Handel, gastronomia 

 

Dążyć należy do bardziej dynamicznego rozwoju zarówno placówek handlowych jak i ga-

stronomicznych. Kreowanie polityki w zakresie handlu i gastronomii powinno odnosić się 

do: 

 Rozwoju ilościowego i jakościowego handlu w Krapkowicach z nastawieniem głównie 

na obsługę mieszkańców gminy i powiatu oraz ruchu turystycznego.   

 Realizacji handlu wielkopowierzchniowego (detalicznego i hurtowego) na terenach przy 

węzłach autostradowych, w mieście Krapkowice w rejonie ulicy Prudnickiej, w rejonie ulicy 

Limanowskiego. 

 Realizacji handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 

2000m
2
 w ramach rozbudowy istniejącego marketu TESCO przy ul.3 Maja w Krapkowicach 

(Otmęcie). 

 Modernizacji targowiska miejskiego. 

 Rozwoju placówek gastronomicznych, szczególnie w Krapkowicach,  w rejonie węzłów 

autostradowych  oraz na terenie pozostałych wsi w gminie.  

 

Rzemiosło 

 

Rozwój usług rzemieślniczych powinien stać się szansą rozwojową mieszkańców gminy, 

szczególnie terenów wiejskich gminy.  Za pożądany i wskazany przyjąć należy kierunek 

rozwoju wszelkich form usług bytowych i rzemiosła usługowego we wszystkich jednostkach 

osadniczych. Szczególnie korzystne warunki dla rozwoju rzemiosła produkcyjnego i usługo-

wego stworzone zostały w Krapkowicach w 3 miejscowych planach zagospodarowania prze-

strzennego terenów przemysłowo-składowo-usługowych w rejonie ulic Limanowskiego, 

Prudnickiej (k/POM), Opolskiej.  

 

Kultura, sport i rekreacja 

 

Utrzymane  powinny zostać placówki kultury w ośrodku gminnym w Krapkowicach. Za ce-

lowe uznać również należy funkcjonowanie placówek kultury w największych wsiach gminy 

– Rogowie Opolskim, Dąbrówce Górnej, Kórnicy, Żużeli. Pozostałe wsie powinny być wy-

posażone w świetlice, umożliwiające wzajemne kontakty mieszkańców. 

W gminie utrzymuje się istniejące obiekty sportowe oraz rekreacyjne: 

- Kompleks sportowy na stadionie w Otmęcie obejmuje: dwa pełnowymiarowe boiska do 

gry w piłkę nożną, widownię, bieżnie 400 m, skocznię do skoku w dal, boisko do gry w 

piłkę ręczną, korty do tenisa ziemnego, dwa baseny kąpielowe, dwa budynki gospodar-

cze. Na terenie kompleksu znajdują się pomieszczenia biurowe Międzyszkolnego Ośrod-

ka Sportowego. 
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- Stadion KS "Unia" - na terenie obiektu znajdują się dwa pełnowymiarowe boiska do gry 

w piłkę nożną, budynek gospodarczy, hotel. 

- Boiska do gry w piłkę nożną w Steblowie, Nowym Dworze, Rogowie Opolskim  

i Dąbrówce Górnej, Żywocice. 

- Teren rekreacyjno – sportowy – na Błoniach w Krapkowicach, gdzie znajduje się boisko 

do gry w piłkę nożną, boisko do gry w koszykówkę, skocznia w dal. 

- Hala sportowa w Otmęcie. 

- Sale gimnastyczne przy szkołach położonych na terenie miasta Krapkowice. 

W rejonie ulicy Sportowej wskazuje się w studium nowy kompleks sportowy z krytym base-

nem. 

Na terenie wiejskim gminy jako zasadę przyjmuje się wyposażenie wszystkich wiejskich jed-

nostek w boiska sportowe. 

 

3.4.  Strategiczne cele polityki mieszkaniowej. 
 

Stan zasobów mieszkaniowych wg danych GUS sporządzonych w oparciu o wyniki NSP z 

2002 r. charakteryzowały wielkości zawarte w poniższym zestawieniu: 

 

BUDYNKI I MIESZKANIA 

  Budynki i mieszkania ogółem                                                               Gmina         Miasto  

    Budynki Bud. 2 850           1 565  

    Mieszkania ogółem Miesz.           7 376           5 869 

    Mieszkania zamieszkane stale Miesz.           7 220           5 737 

    Powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem m
2 

        550 321         385 629 

    Powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale m
2 

        542 041         378 760 

    Ludność w mieszkaniach Osoba          24 448           18 625 

 

Wskaźniki: 
 

Ogółem        Miasto  

    Mieszkania na 1000 mieszkańców  290  313 

    M2 powierzchni użytkowej na mieszkanie  75 66 

 

Wskaźniki ilości mieszkań są niższe od średnich w województwie opolskim (296 mieszkań 

/1000 mieszkańców), oraz o wiele mniejsze  niż w  krajach UE.  

 

Strategię mieszkaniową (do roku 2020) określono w studium w odniesieniu do trzech głów-

nych celów: 

 

I. Wzrost liczby mieszkań na terenie miasta i gminy do  poziomu zbliżonego do tego, 

jaki obecnie istnieje w krajach  zachodnioeuropejskich. 

 

 W perspektywie lat 2015 – 2020 liczba mieszkań w stosunku do liczby  mieszkańców 

powinna osiągnąć wskaźnik 340 – 390 mieszkań / 1000 mieszkańców miasta i gminy. 

 W świetle w/w wskaźników dla rozwiązania deficytu mieszkaniowego wymagana jest 

realizacja min. 800 mieszkań w skali całej gminy z tego: 

-300 w mieście, 

-500 na obszarze wiejskim, 

przy założonym wskaźniku min. 340 mieszkań / 1000 mieszkańców i zakładanych ubyt-

kach mieszkań wg wielkości obserwowanych w ostatnich latach na terenie miasta i gminy 

(szacowane na 0,5%  obecnych zasobów mieszkaniowych rocznie), 
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 Przyrosty nowych mieszkań powinny być zróżnicowane co do ceny, form własności i 

sposobu użytkowania, rodzaju zabudowy i standardu - stosownie do popytu i potrzeb spo-

łecznych. 

 

II.      Doprowadzenie istniejących zasobów mieszkaniowych (we wszystkich sektorach wła-

snościowych), do stanu odpowiadającego współczesnemu poziomowi cywilizacyjne-

mu, tak pod względem wyposażenia, jak też parametrów eksploatacyjnych. Dla osią-

gnięcia tego celu wymagane jest: 

 

 opracowanie zakresu prac modernizacyjnych budynków mieszkalnych na terenie gmi-

ny, z rejestrem budynków wytypowanych ze względu na stan techniczny do likwidacji 

(wyburzenia), rejestru budynków przeznaczonych do remontów kapitalnych, wytypowa-

nych do nadbudowy, itp. 

 w budynkach nadających się do modernizacji w ramach remontów, względnie przebu-

dowie zapewnić należy : 

 

  energooszczędność (z wykorzystaniem technik termorenowacji), 

  trwałość i estetykę, 

  funkcjonalność, 

  współczesny standard wyposażeniowy, 

  dostępność dla niepełnosprawnych (w miarę potrzeb i możliwości  technicz-

nych) 

 
III.     Zapewnienie mieszkań tym rodzinom, które nie są w stanie same opłacić kosztów po-

zyskania, względnie wynajęcia mieszkania. 

 

W gminie Krapkowice istnieje grupa rodzin pozostających w strefie ubóstwa, bez widocznych 

możliwości rychłego wyjścia z tej  sytuacji. Restrukturyzacja gospodarki w gminie Krapko-

wice oraz "uwolnienie" czynszów może spowodować powiększenie się liczby rodzin wyma-

gających bezpośredniej pomocy w formie mieszkania socjalnego. W świetle powyższego w 

całym programie mieszkaniowym uwzględnić należy program budownictwa socjalnego 

szczególnie na terenie miasta Krapkowice oraz tworzenia takich zasobów na terenie wsi. 

Wsparciem dla realizacji tego programu powinno być powstałe w 2000r. Towarzystwo Bu-

downictwa Społecznego ZGM sp. z o.o. 

 

Polityka mieszkaniowa gminy powinna zmierzać do: 

 stworzenia podstaw prawnych dla realizacji nowych mieszkań przez opracowanie planów 

 miejscowych, 

 przygotowania terenów mieszkaniowych, w tym sukcesywne uzbrajanie tych terenów, 

 pomocy gminy w realizacji programu modernizacyjnego istniejących zasobów mieszka

 niowych, 

 udostępnienia mieszkań socjalnych rodzinom najuboższym, nie mającym żadnych szans 

 na powiększenie dochodów i w krótkim czasie pozyskanie i utrzymanie mieszkania, 

 wspomagania rodzin mało i średnio zasobnych, aby mogły stać się inwestorami oraz po

 zyskać i utrzymać mieszkanie samodzielnie otrzymując dodatki mieszkaniowe. 
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IV. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 

1.  Główne funkcje gminy. 

 

Z przeprowadzonych analiz uwarunkowań rozwoju gminy wynika, że należy utrzymać do-

tychczasowe funkcje gminy : 

 przemysłową, 

 rolniczą, 

 usługową, 

 mieszkaniową, 

 turystyczną. 

 

Funkcja przemysłowa bazować winna generalnie na istniejącym potencjale produkcyjnym i 

tradycjach związanych  z przemysłem papierniczym, elektromaszynowym, obuwniczym, 

przetwórstwie rolno-spożywczym.  

 Główna koncentracja przemysłu pozostanie na obszarze Krapkowic -  w strefie (dzielnicy) 

przemysłowo-składowej w rejonie ulicy Opolskiej (tereny Zakładów Papierniczych S.A. 

obecnie Zakłady Papiernicze Metsa Tissue Krapkowice) powiększone o tereny położone po 

zachodniej stronie ulicy Opolskiej do ulicy Limanowskiego i od ulicy Limanowskiego do 

drogi krajowej 45 ( zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego) . 

 

 W dzielnicy Krapkowic Otmęcie utrzymana zostanie funkcja przemysłowa w strefie d. 

Śląskich Zakładów Przemysłu Obuwniczego „Otmęt”. Zgodnie z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego zmiany funkcjonalne na tym terenie zmierzać po-

winny do większego udziału funkcji składowo-magazynowej przy równoczesnej znaczącej 

modernizacji i unowocześnieniu istniejących obiektów produkcyjno-magazynowych. Rozwój 

przestrzenny przemysłu na tym terenie jest  ograniczony.  

 

 W zachodniej części miasta w rejonie ulicy Prudnickiej w sąsiedztwie zakładu przemy-

słowego (POM sp.z o.o.), zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dopuszcza się rozwój funkcji przemysłowo-składowej.  

 

 Dwie znaczące koncentracje przemysłowo-składowe wyznaczone zostały w rejonie wę-

złów autostradowych „Dąbrówka Górna” na gruntach wsi  Dąbrówka Górna i Rogów Opolski 

oraz „Gogolin” na gruntach miasta Krapkowice (w dzielnicy Otmęt) - w rejonie 

ul.Żeromskiego.  

 

Do głównych walorów ośrodka krapkowickiego umożliwiających dalszy rozwój przemysłu 

należą: 

 wyjątkowo korzystne warunki transportu drogowego (dotyczy wszystkich wyznaczonych 

obszarów przemysłowych), 

 dobre warunki rekrutacji kadr kwalifikowanych (szkolnictwo zawodowe), 

 zaplecze siły roboczej w Krapkowicach i rejonie, 

 istniejące zasoby majątku trwałego, 

 bardzo dobre tradycje produkcyjne, 

 duże możliwości terenowe rozbudowy istniejącego przemysłu i lokalizacji nowego (w 

ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). 
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Ograniczenia w rozwoju przemysłu wynikają z : 

 ochrony zlewni Odry,  

 ochrony zbiorników wód podziemnych GZWP nr 333 „Opole – Zawadzkie” i nr 335 

„Krapkowice – Strzelce Opolskie”. 

 ochrony strefy chronionego krajobrazu Borów Niemodlińskich w północno-zachodniej 

części gminy,  

 ochrony przyrodniczej doliny Odry stanowiącej korytarz ekologiczny o randze krajowej 

wielkoprzetrzennego systemu ekologicznego województwa opolskiego i doliny Osobłogi bę-

dącej korytarzem ekologicznym o randze regionalnej. 

 

Biorąc pod uwagę w/w czynniki na terenie gminy Krapkowice wskazany jest rozwój zakła-

dów : 

 o małej ilości ścieków. 

 

Uwzględniając tradycje produkcyjne, kwalifikacje kadry pracowniczej  oraz w/w ogranicze-

nia wynikające z ochrony środowiska zdecydowaną  preferencją objąć należy przemysł: 

 

 papierniczy, 

 obuwniczy, 

 elektromaszynowy, 

 spożywczy, 

 materiałów budowlanych. 

 

Potencjalne możliwości tkwią w rozwoju przemysłu spożywczego na terenie wiejskim gminy.  

Ze względu na stosunkowo wysoki poziom produkcji rolnej i potencjalne możliwości rozwoju 

rolnictwa dążyć należy do stworzenia możliwości rozwoju przemysłu spożywczego związa-

nego z przetwórstwem rolno-spożywczym i przechowalnictwem.  

 

Bardzo dobra dostępność komunikacyjna wyznaczonych stref przemysłowo-składowych 

stwarza możliwość organizacji  lokalnych ośrodków logistycznych na obszarach aktywizacji 

gospodarczej przy węzłach autostradowych „Dąbrówka Górna” i „Gogolin” oraz przy drodze 

krajowej nr  45 w Krapkowicach (rejon ul.Limanowskiego). 

 

Funkcja rolnicza wynika z  korzystnych uwarunkowań glebowo-przyrodniczych,  wysokiego 

udziału użytków rolnych w ogólnej strukturze użytkowania gruntów, dotychczasowych trady-

cji i potencjału produkcyjnego, znaczącej skali zatrudnienia w rolnictwie, potencjalnie wyso-

kiego poziomu hodowli, istniejącej bazy przetwórstwa rolno-spożywczego i wysokich możli-

wości rozwoju przetwórstwa, poziomu usług na rzecz rolnictwa i ludności wiejskiej. 

W dalszej perspektywie spodziewać się należy sukcesywnego spadku znaczenia funkcji rolnej 

gminy, co wynikać będzie z następujących procesów: 

- spadku zatrudnienia w rolnictwie, 

- obniżania udziału użytków rolnych w wyniku przeznaczania gruntów rolnych na cele in-

westycyjne, zalesienia części gruntów zgodnie z wyznaczoną granicą polno-leśną, 

- tworzenia nowych miejsc pracy na wsi w przetwórstwie i usługach, 

- przekształcania niewykorzystanych obiektów gospodarczych na wsi na cele nierolne. 

Na terenie miasta Krapkowice funkcja rolna ma w stanie istniejącym małe znaczenie. Rozwój 

miasta zgodnie z założeniami przyjętymi w niniejszym studium jeszcze bardziej przyczyni się 

do marginalizacji tej funkcji. Jej funkcjonowanie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

miasta sprowadzać się powinno generalnie tylko do: 
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 terenów gospodarki polowej położonych pomiędzy likwidowaną linią kolejową, a drogą 

krajową 45 w zachodniej części miasta, 

 terenów gospodarki polowej oraz specjalistycznej produkcji ogrodniczej i sadowniczej 

zlokalizowanej w północnej części miasta w rejonie ulicy Opolskiej,  

 utrzymania istniejących kompleksów ogrodów działkowych posiadających status stałych 

ogrodów (przy ul. 3 Maja, ks.Koziołka). 

Na obszarze wiejskim funkcja rolna utrzymana zostanie prawie we wszystkich wsiach gminy. 

Spodziewać się należy, że we wsiach : 

 Rogów Opolski i Dąbrówka Górna będzie zanikać  na rzecz funkcji przemysłowo-

składowo-usługowo-mieszkaniowej związanej z zagospodarowanie terenów aktywizacji go-

spodarczej przy węźle autostradowym „Dąbrówka Górna”, 

 Steblów będzie zanikać  na rzecz funkcji mieszkaniowej. 
 
Najkorzystniejsze warunki dla rozwoju funkcji rolniczej są we wsiach: 

 Kórnica 

 Nowy Dwór Prudnicki 

 Ściborowice 

 Żużela 

 

Funkcji usługowej przypisać należy istotną rolę, szczególnie dla miasta Krapkowic. Rozwój 

tej funkcji wynikać będzie z regionalnej roli Krapkowic jako siedziby powiatu krapkowickie-

go. Charakter subregionalny posiadać będzie ponadpodstawowa opieka zdrowotna, opieka 

społeczna, oświata ponadgimnazjalna, urządzenia administracji, kultury, usługi handlu (w 

tym handlu wielkopowierzchniowego), rzemiosła usługowego. Funkcja administracyjna 

związana z siedzibą gminy i powiatu powinna być rozwijana. Rozwój ten bazować winien na 

wprowadzaniu instytucji finansowo-ubezpieczeniowych, obsłudze ruchu turystycznego, ob-

słudze nieruchomości i firm, doradztwie finansowym i in. Szczególnego znaczenia nabiera 

wyposażenie miasta w pełny zestaw urządzeń obsługi związanych z funkcjonowaniem powia-

tu. Docelowo dążyć należy do funkcjonownia w mieście sądu i prokuratury (oddziały zamiej-

scowe). Ogólnogminny charakter posiadać będą istniejące w mieście usługi w zakresie oświa-

ty, kultury, handlu, gastronomii, rzemiosła. Znaczącą  rolę założyć należy dla lokalnych usług 

handlu, gastronomii i rzemiosła na terenach wiejskich gminy.  

Przyjąć należy, że funkcja usługowa pełnić będzie drugorzędną rolę w mieście, na obszarze 

wiejskim rola tej funkcji będzie sukcesywnie wzrastać  w związku z procesami restrukturyza-

cyjnymi jakie zachodzić będą w rolnictwie, gdzie uwalniane nadwyżki siły roboczej przecho-

dzić powinny do sfery usługowej. 

Stworzenie możliwości rozwoju lokalnego rzemiosła (usługowego i produkcyjnego) stwarza 

szansę zagospodarowania nadwyżek siły roboczej.  

 

Funkcja mieszkaniowa skoncentrowana jest głównie w mieście. Występuje w zabudowie 

wielorodzinnej  o średniej i wysokiej intensywności zabudowy oraz w zabudowie jednoro-

dzinnej (w większości o niskiej intensywności zabudowy). W Krapkowicach dominuje zabu-

dowa niska (do IV-V kondygnacji). 

Zabudowa wielorodzinna w formie osiedli mieszkaniowych została zlokalizowana w mieście 

zasadniczo w 2 rejonach – w Otmęcie w części północno-zachodniej - osiedla XXX-lecia, Sa-

dy oraz w rejonie ulicy Prudnickiej – osiedla 1000-lecia, Powstańców Śląskich. Na terenach 

osiedli wielorodzinnych zdecydowanie dominują budynki o jednorodnej funkcji mieszkalnej. 

Na terenie śródmieścia - w ogólno miejskim ośrodku usługowym obok budynków o jedno-

rodnej funkcji mieszkalnej występują budynki mieszkalne z uzupełniającą funkcją usługową 

(w parterach). Obserwuje się tendencję przebudowy i adaptacji mieszkań w parterach i na 

wyższych kondygnacjach, zlokalizowanych przy ciągach handlowych, z przeznaczeniem na 
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lokale usługowe. Nowe realizacje zabudowy mieszkalnej w tej jednostce uwzględniają wpro-

wadzenie usług towarzyszących.  

Zabudowa jednorodzinna wykształcona została głównie w formie wolnostojącej, rzadziej 

bliźniaczej i szeregowej. Główne koncentracje zabudowy jednorodzinnej są na osiedlach 

domków jednorodzinnych w Otmęcie - w części południowo-wschodniej (rejon 

ul.Żeromskiego, ul.ks.Koziołka), w rejonie ulicy Staszica – Kwiatowej, w rejonie ul. Prudnic-

kiej (cz.południowa). 

 W śródmieściu i w rejonie ulicy Opolskiej dominuje zabudowa o średniej intensywności, z 

dominującą zabudową wielorodzinną niską (II-III kondygnacje) z wbudowanymi usługami w 

parterach.. 

Peryferyjnie występuje w mieście zabudowa zagrodowa, która jest sukcesywnie przekształca-

na w zabudowę jednorodzinną. 

Część  zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej przekształcana jest również na cele usługowe. 

Uzupełniające znaczenie w skali miasta ma funkcja związana z mieszkalnictwem zbiorowym. 

W mieście bowiem grupują się takie obiekty jak : 

zajazd, hotele, domy opieki społecznej, in.  

  

Funkcja mieszkaniowa traktowana jest jako funkcja chroniona. Generalnie w układzie prze-

strzennym miasta zabudowa mieszkaniowa jest korzystnie zlokalizowana w stosunku do 

uciążliwych funkcji produkcyjnych tj. przemysłu i składów.  

Miasto posiada znaczne rezerwy dla rozwoju mieszkalnictwa w 2 kierunkach – południowym 

i północnym. Kierunek północny obejmuje rezerwy pod kontynuację istniejącej zabudowy 

osiedli wielorodzinnych w Otmęcie oraz  w części północno-wschodniej rezerwy pod osiedle 

domków jednorodzinnych w ramach kontynuacji zabudowy przy ul. Żeromskiego oraz w re-

jonie ulic ks.Koziołka – Polna. Wyznaczone tereny mieszkaniowe w Otmęcie znajdują się 

poza strefą oddziaływania autostrady. 

Na kierunku południowym główne rezerwy mieszkaniowe znajdują się pomiędzy drogą kra-

jową 45, ulicą Limanowskiego i linią kolejową (w likwidacji) oraz w rejonie ulicy Prudnickiej 

(do wyznaczonego nowego cmentarza komunalnego) jako kontynuacja istniejącej zabudowy 

jednorodzinnej.  

Na terenie wiejskim gminy funkcja mieszkaniowa występuje we wszystkich jednostkach, 

choć jej znaczenie funkcjonalne jest zróżnicowane. 

Dominuje mieszkalnictwo zgrupowane w zabudowie zagrodowej (w większości wsi). Mniej-

sze znaczenie ma zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna o średniej intensywności zabudo-

wy. Koncentracja zabudowy jednorodzinnej występują we wsiach: Steblów, Żywocice, Dą-

brówka Górna. W latach 90-ch obserwuje się wzrost zainteresowania lokalizowaniem dom-

ków jednorodzinnych na terenach wiejskich i przekształcania istniejącej zabudowy zagrodo-

wej na zabudowę jednorodzinną. Obie tendencje wynikają ze wzrostu mobilności mieszkań-

ców gminy. Powyższe trendy ocenić należy pod względem przestrzennym jako bardzo ko-

rzystne. 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego następować będzie we wsi Steblów (realizacja części 

programu dla miasta Krapkowice), Rogów Opolski, Dąbrówka Górna (obsługa węzła auto-

stradowego). 

 

Funkcji turystycznej założyć należy znacznie większe znaczenie w oparciu o walory przy-

rodniczo-krajobrazowe, unikatowe wartości kulturowe oraz istniejące zainwestowanie.  

Główne elementy możliwe do wykorzystania na cele turystyczno-rekreacyjne to: 

 układ urbanistyczny miasta z zabytkowym zamkiem, murami miejskimi i licznymi zabyt-

kami architektury, 

 liczne zabytki techniki; w tym zespół pieców wapienniczych, 

 dobrze zachowane zabytkowe zespoły pałacowe w Dąbrówce Górnej i Rogowie Opol-
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skim, 

 zieleń niska i wysoka ciągnąca się wzdłuż doliny Odry i Osobłogi,  

 wody otwarte; w tym rzeka Odra i Osobłoga, stawy, 

 parki miejskie i wiejskie, 

 zespół kąpielisk w Krapkowicach,  

 kompleksy leśne, w tym Bory Niemodlińskie w części północno-zachodniej gminy, zespo-

ły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne i pomniki przyrody. 

 

Zasadnicze działania zmierzające do wzrostu znaczenia funkcji turystycznej powinny doty-

czyć: 

o podniesienia standardów istniejącej bazy noclegowej i jej rozbudowy (pensjonaty, motele, 

 hotele), 

o rozbudowy urządzeń turystycznych, w tym dla turystyki kwalifikowanej,  

o budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego („centrum rozrywki”)  przy węźle autostra 

 dowym  „Dąbrówka”, 

o udostępnienia i przystosowania dla potrzeb turystycznych zabytków techniki; w tym ze

 społu pieców wapienniczych w Krapkowicach oraz pozostałych zabytków architektury w 

 nieście i na terenach wiejskich,  

o rozwój agroturystyki i zabudowy letniskowej. 

 

2.  Struktura funkcjonalna miejscowości gminy Krapkowice. 

 
Uwzględniając istniejące funkcje oraz zakładane w studium kierunki rozwoju przestrzennego 

zakłada się następującą strukturę funkcjonalną: 

 miasto Krapkowice – ośrodek wielofunkcyjny z dominującymi funkcjami przemysłową i 

usługową,  

 wsie - funkcja rolnicza (dominująca).  

 

Po zagospodarowaniu terenów przy węźle autostradowym „Dąbrówka” we wsiach Rogów 

Opolski i Dąbrówka Górna wsie te staną się ośrodkami wielofunkcyjnymi.  

Przewiduje się że na terenie wiejskim gminy ośrodkami, które wspomagać będą ośrodek 

gminny będą następujące miejscowości: 

 w części północnej gminy – wieś Dąbrówka Górna, 

 w części południowej gminy – wieś Kórnica. 

 

Strukturę funkcjonalną  wsi zawiera poniższe zestawienie: 

 
Lp Miejscowość Funkcja podstawowa  Funkcja uzupełniająca  Uwagi 

1 Borek rolnicza   

2 Dąbrówka Górna przemysłowo-rolnicza usługowo-turystyczna 1) 

3 Gwoździce rolnicza   

4 Kórnica rolnicza   

5 Ligota Krapkowicka rolnicza   

6 Nowy Dwór Prudnicki rolnicza   

7 Pietna rolnicza   

8 Rogów Opolski przemysłowo-rolnicza usługowo-turystyczna 1) 

9 Steblów mieszkaniowa przemysłowa,rolnicza  

10 Ściborowice rolnicza   

11 Żużela rolnicza   

12 Żywocice rolnicza mieszkaniowa  

13 m.Krapkowice przemysłowo-usługowa mieszkaniowa  
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Uwagi: 

1) funkcja przemysłowa jako dominująca nastąpi po zagospodarowaniu obszarów wokół wę-

zła autostradowego zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 
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V. UWARUNKOWANIA I KIERUNKI OCHRONY  WARTO-

ŚCI  I  ZASOBÓW ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO. 

1.  Ogólne zasady kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. 

 

Przedsięwzięcia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska na obszarze gminy powinny 

koncentrować się na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom związanym z zanieczyszczeniem 

powietrza, wód oraz powierzchni ziemi. 

W celu poprawy jakości powietrza należy zmniejszyć emisję zanieczyszczeń z głównych źró-

deł przemysłowo-komunalnych oraz instalację urządzeń do ich redukcji na pozostałych obiek-

tach.  

 

 Znaczną poprawę można uzyskać ograniczając tzw. „niską emisję” (indywidualne gospo-

darstwa domowe, pojazdy samochodowe), wprowadzając w miejsce węgla i innych paliw 

stałych, paliwa „czyste” (gaz ziemny, olej opałowy). W przypadku pozostawienia jako źródła 

energii paliw stałych, należy wprowadzać wysokosprawne, ekologiczne instalacje do ich spa-

lania. Ważne jest również podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, którzy na-

gminnie w swoich paleniskach spalają różnego rodzaju odpady, często bardzo toksyczne. 

 

 Przepuszczalność podłoża, zbiorniki wód podziemnych, strefy ochrony ujęć wody w 

Krapkowicach i Żywocicach stanowią główne uwarunkowania stworzenia zbiorczych syste-

mów zaopatrzenia  w wodę, kanalizacji gminy, odbioru i zagospodarowania odpadów. 

 

 W zakresie ochrony wód należy przeprowadzić następujące działania: 

 ochrona ujęć wody,  

 inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” punktów zrzutu ścieków, 

 uporządkowanie gospodarki ściekowej, 

 na terenach wiejskich konieczna jest budowa sieci kanalizacyjnych (rurociągów 

tłocznych), którymi nastąpi przerzut ścieków do oczyszczalni miejskiej, zgodnie z 

koncepcją odprowadzenia ścieków. 

  

 Konieczna jest likwidacja „dzikich” składowisk odpadów komunalnych, które są realnym 

zagrożeniem dla wód podziemnych. Tereny tych składowisk należy poddać rekultywacji. Re-

kultywacją objąć również należy obszar składowiska odpadów w Krapkowicach w rejonie 

ulicy Limanowskiego. 

 

 Ochronie podlegają pomniki przyrody, parki wiejskie określone w pkt.2. 

  

 Dla poprawy lesistości gminy zrealizować należy zalesienia ( gruntów o najniższych wa-

lorach bonitacyjnych, gruntów śródleśnych). 

 

 Tereny położone w zachodniej  części gminy znajdują się w zasięgu obszaru chronionego 

krajobrazu „Borów Niemodlińskich”, na obszarze którego obowiązują szczególne ogranicze-

nia w użytkowaniu i  zagospodarowaniu terenu. 

 

 W miejscach licznego występowania gatunków prawnie chronionych należy powołać 

użytki ekologiczne lub zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.  
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 Na obszarze gminy Krapkowice znajdują się obszary kształtowania i wzbogacania syste-

mu przyrodniczego województwa opolskiego. W układzie sieci ekologicznej korytarzy eko-

logicznych ECONET – Dolina Odry stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynaro-

dowym, w ramach którego następują bezpośrednie powiązania zewnętrzne rangi międzyna-

rodowej. 

 

 W systemie przyrodniczym województwa opolskiego wg koncepcji NATURA 2000 na 

obszarze gminy wyróżniono : 

- ostoję nr 15 „Dolinę Odry” (od Koźla do Krapkowic), 

- trias opolski. 

 

 W opracowaniach przestrzennych uwzględniać udokumentowane stanowiska florystyczne 

i faunistyczne określone w opracowaniu „Waloryzacja przyrodnicza miasta i gminy 

Krapkowice” i w „Opracowaniu ekofizjograficznym gminy Krapkowice”.  

2.  Obiekty prawnie chronione. 

 

Ochroną prawną objęte są:   

 obszar chronionego krajobrazu Borów Niemodlińskich,  

 pomniki przyrody, 

 zabytkowe parki ,  

 siedliska przyrodnicze, 

 udokumentowane złoża surowców mineralnych,  

 główne zbiorniki wód podziemnych (nr 333 i nr 335). 

2.1.  Obszar chronionego krajobrazu Borów Niemodlińskich 
 

Ze względu na walory rekreacyjno – krajobrazowe część gminy Krapkowice włączona została 

w obszar chronionego krajobrazu Borów Niemodlińskich, powołany uchwałą nr 

XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988r. zatwierdzony 

Rozporządzeniem Nr 0151/P/16/2006 Wojewody  Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim (Dz.Urz.Woj.Op.Nr 33, 

poz.1133).   

W w/w rozporządzeniu wskazano zasady i preferowane kierunki działań na tych terenach, w 

odniesieniu do poszczególnych ekosystemów.  

  

W zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych za zasadne uznano preferowanie działań 

zmierzających do zachowania i utrzymywania w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących 

śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych po-

przez m.in. ekstensywne użytkowanie i niedopuszczanie do zarastania drzewami i krzewami 

otwartych przestrzeni;  

 W zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych za zasadne uznano: 

a) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk poprzez m.in. ekstensywne 

użytkowanie (np. koszenie, wypas) lub mechaniczne usuwanie samosiewów 

drzew i krzewów, 

b) ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne 

uprawy rolne, 

c) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi, 
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d) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę oraz 

formowanie nowych założeń zieleni wiejskiej (zadrzewienia, zakrzaczenia, 

remizy śródpolne, parki wiejskie), 

e) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wod-

nych, 

f) zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw napiaskowych i psiar, 

g) zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych, 

h) realizowanie melioracji odwadniających, w tym regulowanie odpływu wody z 

sieci rowów, tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bez-

względnym zachowaniem reżimów wilgotnościowych terenów podmokłych, w 

tym torfowisk, obszarów wodno-błotnych i obszarów źródliskowych cieków, 

i) eksploatowanie surowców mineralnych w sposób minimalizujący negatywne 

oddziaływania na przyrodę, 

j) preferowanie rekultywacji uwzględniającej potrzeby ochrony walorów przyro-

dy ożywionej, nieożywionej oraz krajobrazu, 

k) przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych, 

l) preferowanie regionalnych stylów architektonicznych w zabudowie oraz zabu-

dowy zachowującej historyczne kierunki przestrzennego rozwoju miejscowo-

ści; 

 

W zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych za zasadne uznano:  

a) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem ro-

ślinności okalającej,                       

b) zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków z do-

puszczeniem prac związanych z ich utrzymaniem i konserwacją, 

c) preferowanie wokół zbiorników wodnych roślinności niskiej i wysokiej ogra-

niczającej spływy powierzchniowe,  

d) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków, 

e) zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk hy-

drogenicznych, w tym źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniżeń terenu. 

 

Realizacji powyższego służyć ma system określonych zakazów, w tym m.in. 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu art. 51 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo 

ochrony środowiska; 

2) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 

brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń 

wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rol-

nej, leśnej lub rybackiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nad-

wodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniało-

ści w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 
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5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż 

ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i 

leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów 

wodno-błotnych. 

 

W granicach OCHK Bory Niemodlińskie znajduje się 7 rezerwatów. Żaden z nich nie 

jest zlokalizowany na terenie gminy.  

Drzewostany Borów Niemodlińskich to przeważnie bory i bory mieszane, sprzyjające 

intensywnej penetracji ludzkiej. Bliskie sąsiedztwo ośrodków miejskich (Opole, Prószków, 

Krapkowice, Niemodlin, Gogolin, Korfantów) i dużych wiejskich (Tułowice) stwarza warun-

ki dla rozwoju form turystyki rekreacyjno-wypoczynkowych. Wiąże się to z pewnymi nega-

tywnymi skutkami, takimi jak m.in. zwiększenie zagrożenia pożarowego, szybsza i silniejsza 

ekspansja roślin towarzyszących człowiekowi w siedliska o charakterze naturalnym. Stąd ro-

dzi się potrzeba ukierunkowania ruchu turystycznego poprzez wyznaczenie i zagospodarowa-

nie szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych łączących tereny o wyróżniających się 

walorach krajobrazowych i przyrodniczych, położonych w sąsiadujących ze sobą gminach. 

Nie bez wpływu na  stan ekosystemów tego obszaru ma autostrada A-4, przecinająca leśne 

kompleksy, co przysparza dodatkowych problemów samej przyrodzie i ludziom ją chronią-

cym.  

Do rzadkości florystycznych Borów Niemodlińskich należy kotewka orzech wodny 

Trapa natans - roślina występująca w rezerwacie przyrody pod nazwą Staw Nowokuźnicki 

(Nowa Kuźnia, gm. Prószków), zaliczona do kategorii skrajnie zagrożonych wyginięciem w 

Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, a także salwinia pływająca Salvinia natans, grzybienie 

białe Nymphaea alba i grążel żółty Nuphar lutea.  

W zbiorowiskach leśnych OCHK Bory Niemodlińskie stwierdzono kilka gatunków 

storczykowatych, w tym podkolana białego Platanthera bifolia, kruszczyka szerokolistnego 

Epipactis helleborine i gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis, a także barwinka pospolitego 

Vinca minor, wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum, konwalię majową Convallaria maja-

lis, śnieżyczkę przebiśnieg Galanthus nivalis, lilię złotogłów Lilium martagon i inne. 

Najlepiej poznaną gromadą kręgowców Borów Niemodlińskich są ptaki. W propono-

wanym rezerwacie przyrody Sangów zarejestrowano m.in. lęgi bąka Botaurus stellaris, łabę-

dzia niemego Cygnus olor, gęsi gęgawy Anser anser, mewy śmieszki Larus ridibundus, krzy-

żówki Anas platyrhynchos, głowienki Aythya ferina i łyski Fulica atra. Okoliczne lasy są 

ostoją bociana czarnego Ciconia nigra, coraz mniej licznego cietrzewia Tetrao tetrix, kani 

czarnej i rdzawej Milvus migrans i M. milvus, trzmielojada Pernis apivorus i dzięcioła zielo-

nosiwego Picus canus. Z gatunków borealno-górskich występują tu orzechówki Nucifraga 

caryocatactes, czyże Carduelis spinus, pokrzywnice Prunella modularis i gile Pyrrhula 

pyrrhula.  

Herpetofauna reprezentowana jest tu przez zaskońca Natrix natrix, żmiję zygzakowatą 

Vipera berus, ropuchę paskówkę Bufo calamita, ropuchę zieloną Bufo viridis, grzebiuszkę 

ziemną Pelobates fuscus, padalca Anguis fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis i jasz-

czurkę żyworodną Lacerta vivipara.  

W rzekach omawianego obszaru żyją przedstawiciele krainy brzany - kiełb Gobio go-

bio, śliz Nemachilus barbatulus i koza Cobitis taenia - gatunki objęte ochroną prawną.  
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2.2 Pomniki przyrody 

 

 Na terenie gminy Krapkowice następujące obiekty na mocy Rozporządzenia Woje-

wody Opolskiego nr 0151/P/38/05 w sprawie ustanowienia pomników przyrody  zostały 

uznane za pomniki przyrody: 

 nr rej. 203 – skupisko czterech dębów szypułkowych w Rogowie Opolskim na działce 

318 w parku, 

 nr rej. 204 – pojedynczy dąb szypułkowy w Rogowie Opolskim na działce 340 w par-

ku, 

 nr rej. 205 – pojedynczy dąb szypułkowy w Rogowie Opolskim na działce 220/1 w 

parku, 

 nr rej. 278 – skupisko dwu buków pospolitych w Rogowie Opolskim na działce 745/2 

w parku, 

 nr rej. 279 – skupisko trzech dębów szypułkowych w Rogowie Opolskim na działce 

211/2 w parku, 

 nr rej. 335 – pojedynczy buk pospolity w Gwoździcach w oddziale leśnym 31d, 

 nr rej. 336 – pojedynczy okaz olszy czarnej w Ściborowicach na działce 219, 

 nr rej. 337 – pojedynczy dąb szypułkowy przy drodze z Pietni do Borka, 

 nr rej. 338 – pojedyncza lipa drobnolistna w Steblowie na działce 928/2, 

 nr rej. 339 – pojedynczy klon zwyczajny w Krapkowicach na działce 219/3, 

 nr rej. 340 – pojedynczy cis pospolity w Krapkowicach na działce 172/1, 

 nr rej. 341 – pojedynczy dąb szypułkowy w Otmęcie w oddziale leśnym 263f, 

 nr rej. 342 – pojedynczy klon polny w Otmęcie w oddziale leśnym 264n, 

 nr rej. 343 – pojedynczy głóg jednoszyjkowy w Otmęcie w oddziale leśnym 264d, 

 nr rej. 344 – pojedynczy dąb szypułkowy w Otmęcie w oddziale leśnym 264d, 

 nr rej. 345 – pojedynczy klon polny w Otmęcie w oddziale leśnym 264d, 

 nr rej. 346 – pojedynczy dąb szypułkowy w Otmęcie w oddziale leśnym 264m, 

 nr rej. 347 – pojedyncza olsza czarna w Gwoździcach na 21 km drogi Opole – Krap-

kowice. 

 

Na podstawie ww. Rozporządzenia wprowadza się w stosunku do pomników następujące za-

kazy: 

 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów objętych ochroną, 

 umieszczania tablic reklamowych, 

 uszkadzania i zanieczyszczania gleby. 

 

2.2.1 Siedliska przyrodnicze  
 

Na terenie gminy Krapkowice stwierdzono występowanie następujących siedlisk przy-

rodniczych chronionych prawem krajowym i Dyrektywą UE z 1992 r. w sprawie ochrony sie-

dlisk przyrodniczych i dziko żyjącej flory i fauny: 

 twardowodne, oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Cha-

retea), 

 starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion 

i Potamogetonion), 

 zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tripartiti), 

 fluitantis), 
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 pionierskie murawy napiaskowe i naskalne (Sedo-Scleranthetea), 

 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea), 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

 mokre łąki użytkowane ekstensywnie (Cirsio-Polygonetum, Cirsietum rivularis), 

 torfowiska alkaliczne (Caricion davallianae), 

 szuwary wielkoturzycowe (Cicuto-Caricetum pseudocyperi), 

 grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum), 

 łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum=Circaeo-Alnetum), 

 łęg wiązowo-jesionowy (Ficario-Ulmetum campestris), 

 łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum), 

 olsy i łozowiska (Alnetea glutinosae). 

 

Podstawowym problemem w ochronie siedlisk jest ich drobno mozaikowaty charakter. 

Płaty większości z nich są zbyt małe by mogły być zaznaczone na rysunku studium. Większe 

kompleksy siedlisk zaznaczono w załączniku kartograficznym Opracowania ekofizjograficz-

nego. 

 

2.2.2 Stanowiska chronionych gatunków roślin  
  

Na terenie gminy Krapkowice występuje kilkanaście gatunków chronionych roślin. Szczegó-

łowo zostały one omówione wraz z lokalizacją w Opracowaniu ekofizjograficznym. 

 

2.2.3 Zabytkowe parki. 
 

 Zabytkowy park w Dąbrówce Górnej  

Park znajduje się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podlega ochronie 

prawnej. 

Park przyzamkowy powstał w drugiej połowie XVII wieku. Jego powierzchnia wynosi 6,13 

ha. Pierwotnie park miał charakter założenia krajobrazowego, później w XVIII wieku ukształ-

towano oś widokową. Teren parku porasta cenny drzewostan wielogatunkowy i wielowieko-

wy. Dominującym gatunkiem jest olsza czarna, w części południowej w wieku szacowanym 

na ok.200 lat. W zachodniej części parku znajduje się staw o powierzchni 4,30 ha. Park wy-

maga przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych i prac melioracyjnych. Konieczne staje się 

przywrócenie dawnych cech stylowych parku. 

 

 Zabytkowy park w Rogowie Opolskim  

 

Park znajduje się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podlega ochronie 

prawnej. 

Jego powierzchnia to 20 ha. Na obszarze parku wyróżnia się: 

- ogród gospodarczy i sad powstały w pierwszej połowie XVIII wieku, 

- park romantyczny założony w XIX wieku, 

- ogrody w stylu historyzmu powstałe na początku XX wieku.  

Zasadniczo założeniu nadano cechy parku krajobrazowego z rozległą centralną polaną po 

środku , zamkniętą kurynowo drzewami od wschodu i południa. W południowo-wschodniej 

części ogrodu zlokalizowano altanę. Teren przypałacowy, w tym parkowy ogrodzony jest od 

dawnego koryta rzeki Odry wysokim, kamiennym, murem oporowym.  
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Drzewostan parku różnogatunkowy jest rodzimego i obcego pochodzenia. Na szczególną 

uwagę zasługuje platan klonolistny, buk pospolity odmiany purpurowej, miłorząb dwuklapo-

wy, tulipanowiec amerykański, dąb burgundzki, dęby szypułkowe, klony i buki pospolite. 

Park wymaga przeprowadzenia renowacji drzewostanów i powierzchni trawnikowych. 

 

2.2.4 Udokumentowane złoża surowców mineralnych 
 
W mieście Krapkowice i wsi Steblów znajduje się udokumentowane złoże kruszywa natural-

nego „Krapkowice S” zatwierdzone decyzją Wojewody Opolskiego nr OŚ.II 7520-3/2/97 z 

23.09.1997r. o zasobach bilansowych w kat.C2 7175 tys.ton. Złoże to nie jest objęte koncesją i 

nie jest eksploatowane. 

 

2.2.5 Główne zbiorniki wód podziemnych  
 

Pod powierzchnią obszaru gminy występują brzegowe części Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP) 332, 333, 335 i 336. O występowaniu brzegowych stref wodonośnych 

w tych zbiornikach decyduje złożona tektonika. Obecność aż czterech zbiorników wód pod-

ziemnych należących do GZWP na terenie gminy jest fundamentalnym uwarunkowaniem 

rozwoju zagospodarowania przestrzennego, w szczególności na obszarach zasilania i w zakre-

sie gospodarki wodno-ściekowej.  

Przestrzenne rozmieszczenie zasięgów zbiorników przedstawiono na rysunku studium 

za Kleczkowskim. Należy zwrócić uwagę na znaczne różnice w zasięgu granic w różnych 

opracowaniach i na brak bardzo szczegółowych opracowań branżowych. Charakterystykę 

wszystkich zbiorników przedstawiono poniżej.  

 

Tabela . Charakterystyka zbiorników wód podziemnych GZWP 328, 333,335 i 336. 

 
Nazwa zbiornika:                     Zbiornik T1 Krapkowice – Strzelce Opolskie  

Numer:                                     335 

Stratygrafia:                             T 

Region hydrogeologiczny:       MK-S  

Powierzchnia GZWP (km
2
):    2050 

Powierzchnia OWO (km
2
):      1000 

Wiek utworów wodonośnych: trias dolny  

Typ zbiornika:                         szczelinowo-porowy 

Klasa jakości wód:                  Ic nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia 

Średnia głębokość ujęć (m):    100-600 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m
3
/d):   50 

 

Nazwa zbiornika:                     Subniecka (Tr) Kędzierzyn-Głubczyce   

Numer:                                     332 

Stratygrafia:                             Tr, Qk 

Region hydrogeologiczny:       SNG1, SNK (Pps)   

Powierzchnia GZWP (km
2
):    1350 

Powierzchnia ONO (km
2
):       800  

Powierzchnia OWO (km
2
):      1000 

Wiek utworów wodonośnych: trzeciorzęd i czwartorzęd dolin kopalnych   

Typ zbiornika:                          porowy 

Klasa jakości wód:                   Ic – nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia,  

                                                 (Ib) – do użytku bez uzdatnienia, 

                                                 (Id) – nie przeznaczone dla ludności do picia   

Średnia głębokość ujęć (m):    80-120 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m
3
/d):   130 
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Nazwa zbiornika:                    Zbiornik (T2) Opole Zawadzkie 

Numer:                                     333 

Stratygrafia:                             T 

Region hydrogeologiczny:       MK-S  

Powierzchnia GZWP (km
2
):    750 

Powierzchnia ONO (km
2
):      750 

Wiek utworów wodonośnych: Trias środkowy 

Typ zbiornika:                          szczelinowo-krasowy 

Klasa jakości wód:        Ib (Ic, Id)  bardzo czyste i czyste do użytku bez uzdatnienia  

Średnia głębokość ujęć (m):     120-140 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m
3
/d):   200 

 

Nazwa zbiornika:                     Zbiornik Niecka Opolska  

Numer:                                     336 

Stratygrafia:                             K 

Region hydrogeologiczny:       NO 

Powierzchnia GZWP (km2):    138 

Powierzchnia OWO (km2):      58 

Wiek utworów wodonośnych: kreda górna  

Typ zbiornika:                          szczelinowo-porowy 

Klasa jakości wód:        Ic, II nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia, częściowo nie przeznaczone 

dla ludności do picia 

Średnia głębokość ujęć (m):    50-80 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m3/d):   20 

 

2.3 Obszary i obiekty proponowane do objęcia ochroną prawną. 
 

 Projektowanymi na terenie gminy Krapkowice formami ochrony przyrody są (propo-

zycje wynikające z Opracowania ekofizjograficznego oraz pochodzące z Inwentaryzacji i wa-

loryzacji przyrodniczej, a także z Programu ochrony środowiska i innych opracowań, w tym 

związanych z wdrażaniem sieci Natura 2000): 

 obszar ostoi siedliskowej Natura 2000, 

 obszary chronionego krajobrazu, 

 użytki ekologiczne, 

 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

 stanowiska dokumentacyjne, 

 pomniki przyrody. 

 

2.3.1 Obszar ostoi siedliskowej Natura 2000  
  

 Na terenie gminy najcenniejsze są siedliska łęgowe chronione, zlokalizowane ok. 3 

km na południowy wschód od Krapkowic, na wysokości wsi Żywocice. Ten niewielki obszar 

został wpisany do specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Żywocickie Łęgi.  Po-

łożony jest w międzywalu Odry na jego lewym i prawym brzegu. Teren pokryty jest w około 

40% wodami śródlądowymi, lasy liściaste to 1/3 całego obszaru, siedliska rolnicze zajmują 

1/5, a pozostałe tereny to siedliska łąkowe i zaroślowe. Kompleksy nadodrzańskich łęgów są 

bardzo cennymi ostojami dla rzadkich i chronionych gatunków zwierząt wodno-błotnych, w 

tym kani czarnej. W ich obrębie zlokalizowane są liczne stanowiska chronionych i rzadkich 

gatunków roślin. 

 Obszar ostoi na terenie gminy zaprojektowano w granicach międzywala, na obszarach 

zalewowych, co nie stwarza konfliktów przestrzennych w realizacji funkcji rozwoju terenów 

gminy.  
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2.3.2 Obszary chronionego krajobrazu   
  

W obecnym rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. obszary chronionego krajobra-

zu tworzy się dla zachowania miejsc do masowego wypoczynku lub dla ochrony korytarzy 

ekologicznych. Dwa najważniejsze oprócz doliny Odry korytarze ekologiczne powinny pod-

legać ochronie prawnej w tej postaci: 

 dolina Osobłogi, 

 dolina Swornicy. 

 

Propozycje ochrony obu obszarów nie są nowe. Były one postulowane do ochrony we 

wcześniejszych opracowaniach planistycznych, waloryzacji przyrodniczej gminy oraz pro-

gramie ochrony środowiska jako zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Obszar chronionego 

krajobrazu jest jednak typem formy bardziej odpowiadającej występującym w dolinach walo-

rom przyrodniczym.   

Projektowany OCHK Dolina Osobłogi obejmuje niezabudowane tereny dna doliny z 

mozaiką zadrzewień, podmokłych i świeżych łąk, szuwarów, turzycowisk i starorzeczy roz-

mieszczonych wśród gruntów ornych. Celem powołania jest zachowanie cennych typów bio-

cenoz, w tym siedlisk chronionych wraz z licznymi stanowiskami chronionych gatunków ro-

ślin i zwierząt, a także zachowanie funkcji migracyjnej dla flory i fauny w korytarzu ekolo-

gicznym poprzez zachowanie łączności przestrzennej między naturalnym i  seminaturalnymi 

ekosystemami.   

 Podobne uzasadnienie ma utworzenie OCHK Dolina Swornicy, który obejmuje krótki odci-

nek doliny od granicy gminy do terenów zabudowanych wsi Żużela. Dolina jest podobnie jak 

dolina Osobłogi głęboko wcięta w bazę erozyjną, jest jednak znacznie węższa i użytkowana 

łąkowo.  

2.3.3 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

  

Na terenie gminy Krapkowice projektuje się utworzenie następujących zespołów przyrodni-

czo-krajobrazowych dla ochrony najcenniejszych typów krajobrazu i związanych z nimi wa-

lorów fizjonomicznych i przyrodniczych:   

1. ZPK Rogów Opolski – projektuje się objąć ochroną zabytkowy park wraz z przyle-

głymi terenami zalewowej doliny Odry, w tym zadrzewieniami, oczkami wodnymi, 

łąkami i gruntami ornymi. Obszar charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami przy-

rodniczo-krajobrazowymi, walory widokowe zakłóca linia energetyczna wysokiego 

napięcia. 

2. ZPK Dąbrówka Górna – projektuje się objąć ochroną założenie parkowo-pałacowe 

oraz przyległe tereny o podobnych typach ekosystemów, co w Rogowie Opolskim. 

Obszar ma bardzo wysokie walory fizjonomiczne i przyrodnicze. 

 

2.3.4 Użytki ekologiczne 
  

Na terenie gminy Krapkowice projektuje się utworzenie następujących użytków ekologicz-

nych (oznaczonych na rysunku studium wg poniższej numeracji) dla ochrony najcenniejszych 

typów biocenoz, siedlisk przyrodniczych oraz koncentracji rzadkich i chronionych gatunków 

roślin i zwierząt:   
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1. UE Lipiennik – obejmuje niewielki fragment torfowiska przy autostradzie A-4 z kon-

centracją rzadkich i chronionych gatunków roślin, takich jak storczyki: lipiennik Lo-

esela oraz kruszczyk błotny, a także innymi gatunkami rzadkich roślin  bobrkiem trój-

listkowym i turzycą Davalla. Występują tu liczne gatunki płazów oraz ciekawe bez-

kręgowce, m.in. tygrzyk paskowany. Torfowisko jest siedliskiem chronionym. 

 

2.  UE Źródliska koło Gwoździc – obejmuje fragment podmokłego obniżenia z chro-

nionym siedliskiem olsu z dominującą olszą czarną. Na terenie leśnym występują sta-

nowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz siedlisko przyrodnicze chronio-

ne. 

 

3. UE Starorzecze w Otmęcie – obejmuje starorzecze z wyjątkową bioróżnorodnością 

florystyczną i faunistyczną związaną z obecnością biocenoz wodnych, bagiennych i 

leśnych. 

 

4. UE Łęg nad Odrą – obejmuje najcenniejszy na terenie gminy kompleks łęgowo-

wodny nad korytem Odry ze starorzeczami, chronionymi siedliskami oraz licznymi 

stanowiskami roślin i zwierząt wodnobłotnych. 

 

5. UE Bagno – obejmuje niewielkie oczko wodne oraz tereny bagienne zlokalizowane w 

kompleksie Borów Niemodlińskich. Jest to obszar o bardzo wysokiej bioróżnorodno-

ści florystycznej i faunistycznej. 

 

6. UE Starorzecze w Żużeli – obejmuje paleomeander Odry ze starorzeczem roślinno-

ścią bagienną, szuwarową i łąkową oraz zadrzewieniami. Jest to bardzo cenne siedli-

sko chronione oraz stanowisko wielu gatunków roślin i zwierząt chronionych i rzad-

kich. 

 

7. UE Skarpa 1 i UE Skarpa 2 – obejmują zadrzewienia porastające stromą skarpę do-

liny Odry w Żużeli. Zadrzewienia na terenach rolniczych mają bardzo duże znaczenie 

biocenotwórcze, są siedliskami wielu chronionych i pożytecznych gatunków zwierząt. 

 

8. UE Żwirownia – obejmuje zbiorniki wodne w starej żwirowni przy drodze Krapko-

wice – Zdzieszowice z roślinnością wodną, szuwarową, łęgową i zadrzewienimi. Ob-

szar stanowi ostoję wodnobłotnych gatunków ptaków i płazów.  

2.3.5 Stanowiska dokumentacyjne  

  

Na obszarze gminy Krapkowice proponuje się utworzyć jedno stanowisko dokumentacyjne 

przyrody nieożywionej w dawnym kamieniołomie wapieni w Rogowie Opolskim. Jest to sta-

nowisko mające bardzo duże znaczenie poznawcze budowy geologicznej triasu opolskiego, a 

w szczególności kontaktu trias – górna kreda. Znalazło się w strategicznym opracowaniu 

ochrony georóżnorodności na terenie województwa opolskiego, wcześniej było projektowane 

jako rezerwat geologiczny.  

 

2.3.6 Proponowane pomniki przyrody. 
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 W różnych dokumentacjach inwentaryzacyjnych z terenu gminy Krapkowice do 

ochrony proponuje się  ponad 20 pojedynczych drzew i ich grup. Większość z nich występuje 

w parku w Rogowie Opolskim oraz w kompleksie leśnym w północnej części Otmętu. Poje-

dyncze projektowane pomniki zlokalizowane są na terenie Kórnicy (aleja lipowa na cmenta-

rzu), Ściborowic, w parku w Krapkowicach i Otmęcie, w Pietni oraz w lesie koło Rogowa. 

 Na podstawie własnych badań proponuje się objąć ochroną następujące aleje drzew 

będące ginącym elementem z terenu gminy: 

 jednostronna aleja kasztanowców na wschód od Sciborowic – jest to najlepiej za-

chowana aleja w tej części gminy, 

 dwustronna aleja lipowa na wschód od Dąbrówki Górnej, zlokalizowana jest na 

terenach zalewowych Odry w pobliżu parku, 

 jednostronna aleja dębów na północny wschód od Dąbrówki Górnej.  

 

Dwie ostatnie aleje mają po kilkadziesiąt metrów długości, aleja w Ściborowicach kil-

ka kilometrów.  

Dla ochrony cennych elementów przyrody nieożywionej zaproponowano na terenie 

gminy objęcie ochroną 6 głazów narzutowych. Ich lokalizacja przedstawiona jest w opraco-

waniu inwentaryzacyjnym, podobnie jak szczegółowa lokalizacja projektowanych przez ze-

spół Prof. K. Dubel pomników przyrody ożywionej. 
 

2.3.7 Ostoje fauny. 
 

Świat zwierząt gminy Krapkowice jest bogaty. Jego bogactwo wyraża się zarówno w 

różnorodności grup taksonomicznych jak i ekologicznych. Obecne są tutaj zespoły fauni-

styczne zasiedlające różnorodne i skrajnie odmienne ekosystemy, jak np. ekosystemy leśne, 

łąkowe, wodne, szuwarowe, agrocenozy, urbicenozy, ekosystemy muraw i zarośli kseroter-

micznych.  

 Walory faunistyczne gminy koncentrują się w określonych miejscach. Obszary takie, 

na których dochodzi do nagromadzenia faunistych walorów w postaci: stanowisk rzadkich, 

zagrożonych, chronionych gatunków zwierząt lub zbliżonych do naturalnych zespołów fauni-

stycznych nazywamy ostojami fauny. Proponuje się wyznaczyć na terenie gminy następujące 

ostoje fauny: 

 

 Dolina rzeki Odry – obszarami cennymi faunistycznie podlegającymi ochronie w dolinie 

powinny być łęgi i zadrzewienia, biocenozy łąkowe, turzycowiskowe i szuwarowe, bagna 

oraz starorzecza, inne zbiorniki wodne, a także murawy i zbiorowiska roślinności sucho-

lubnej na skarpach doliny. Nie powinny podlegać ochronie faunistycznej kompleksy grun-

tów ornych. 

 

 Dolina rzeki Osobłogi – obszary cenne faunistycznie obejmują te same typy ekosyste-

mów co w dolinie Odry. Tu również ochronie nie podlegają grunty orne. 

 

 Kompleks leśny Borów Niemodlińskich – ochronie podlega wnętrze kompleksu i strefa 

ekotonowa do 200 m od granicy lasu. Ochrona polega m.in. na odsunięciu zabudowy od 

granicy lasu, a także zmniejszaniu jej rozciągnięcia poprzez zalesienia przyległych tere-

nów. 

 

 Kompleks leśny między miejscowościami Pietna i Borek – ochronie podlega wnętrze 

kompleksu i strefa ekotonowa do 200 m od granicy lasu. 
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2.4 Powiązania przyrodnicze. 
 

Podstawowe przyrodnicze powiązania przestrzenne kształtują:  

 dolina Odry będąca międzynarodowym korytarzem ekologicznym – na wysokości 

Krapkowic występuje jeden z głównych obszarów barierowych w tym korytarzu w 

granicach województwa, na pozostałym obszarze mimo znacznego przekształcenia te-

renu przez rolnictwo walory przyrodnicze korytarza są ciągle duże. Najważniejsze jest 

połączenie południowe w kierunku kompleksu leśnego Łęgu Zdzieszowickiego, 

 dolina Osobłogi będąca jednym z najważniejszych regionalnych korytarzy ekologicz-

nych, łącząca doliną Odry z terenami PK Góry Opawskie, 

 ekosystemy leśne Borów Niemodlińskich – są one kontynuowane na terenie gmin 

Prószków i Strzeleczki, stanowią część rozległego kompleksu leśnego położonego na 

terenie kilkunastu gmin i ciągnącego się od Odry po Nysę Kłodzką. Kompleks chro-

niony jest w OCHK Bory Niemodlińskie, 

 kompleks leśny między Pietną i Borkiem – jest kontynuowany na terenie gminy 

Walce – jest jednym z większych zachowanych ekosystemów leśnych między Górami 

Opawskimi i Borami Niemodlińskimi, 

 dolina Swornicy – stanowi połączenie korytarza ekologicznego doliny Odry z tere-

nami ekologicznego systemu przestrzennego gminy Walce. Na terenie wsi Żużela na-

stępuje strefa nieciągłości korytarza na skutek zabudowy sięgającej bezpośrednio cie-

ku, 

 dolina Potoku Abisynia – stanowi połączenie korytarza ekologicznego doliny Odry z 

terenami ekologicznego systemu przestrzennego gminy Gogolin i Zdzieszowice. Pod-

torfiona dolina charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami przyrodniczymi pomimo 

rozcięcia przez autostradę A-4, 

 zbiorniki GZWP 332 w trzeciorzędzie, GZWP 333 w wapieniu muszlowym, 

GZWP 335 w dolnym triasie i GZWP 336 w górnej kredzie objęte obszarami 

ONO i OWO – położone w granicach gminy mają swoją kontynuację w gminach są-

siednich na północy, południu i wschodzie. 

 

W planach zagospodarowania przestrzennego powinno się zwracać uwagę na ko-

nieczność nie przerywania ekologicznych połączeń zewnętrznych i wewnętrznych na te-

renie gminy. 

 

Położenie gminy w systemie ECONET-PL oraz systemie regionalnym. 

 

Znaczenie przyrodnicze terenów gminy Krapkowice w regionalnym systemie obsza-

rów chronionych wynika z: 

 zaproponowania ustanowienia obszaru międzynarodowego korytarza ekologicz-

nego doliny Odry ECONET-PL. 

 obecności korytarza ekologicznego doliny Osobłogi mającego znaczenie regionalne, 

 objęcia ochroną kompleksu leśnego Borów Niemodlińskich, którego część zlokali-

zowana jest w północno-zachodniej części gminy, 

 

Tereny gminy stanowią niewielki odsetek całkowitej powierzchni korytarza doliny 

Odry i OCHK Bory Niemodlińskie, mają jednak znaczny udział w korytarzu regionalnym do-

liny Osobłogi. Ochrona walorów przyrodniczych na tych terenach jest jednym z podstawo-

wych czynników dających ochronę niezwykle istotnym z punktu widzenia rozwoju regionu 

zbiornikom wód podziemnych GZWP 332, 333, 335, 336. Współzależność w restytucji tych 

dwóch różnych celów ochronnych powinna być wykorzystywana w zagospodarowaniu prze-

strzennym. Dotyczy to w szczególności doliny Odry. 
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2.5 Zagrożenia osuwiskowe. 
 

Na terenie gminy Krapkowice nie stwierdzono zagrożenia osuwiskami i spływami mas 

ziemnych. Jedyną strefą potencjalnego zagrożenia ruchami masowymi jest skarpa doliny 

Odry, która w szczególności przy wysokościach > 5 m powinna być chroniona przed zabu-

dową do odległości ok. 30 m. W szczególności zabezpieczenia wymagają skarpy w Dąbrówce 

Górnej, Rogowie Opolskim, Krapkowicach, Żywocicach i Żużeli. W studium i planach miej-

scowych skarpy należy zaznaczyć jako miejsce zagrożone ruchami masowymi i wymagające 

ochrony oraz stabilizacji przyrodniczej wg szczegółowej oceny warunków geologicznych do 

zabudowy zawartych w Opracowaniu ekofizjograficznym gminy Krapkowice. 

 

2.6 Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego. 
 

Obszar gminy położony jest w zasięgu wyznaczonych w regionalnym opracowaniu dla 

Opolszczyzny dwu stref zabytkowego krajobrazu kulturowego: 

 Krajobraz Osiedleńczy „Doliny Odry”, obejmującej dolinę (Dąbrówka Górna, Ro-

gów Opolski, Gwoździce, Żywocice, Żużela oraz Krapkowice)  

 Krajobraz Osadniczy „Osobłogi Dóbr Oppersdorffów” obejmujący część połu-

dniowo-zachodnią (wsie Nowy Dwór Prudnicki, Kórnica, Ściborowice). 

 

Stąd ochrona walorów krajobrazowych w zagospodarowaniu przestrzennym na tych dwu ob-

szarach jest ważnym uwarunkowaniem. Ustalenia studium i planu powinny być szczególnie 

rygorystyczne w strefach zurbanizowanych na tych obszarach, co dotyczy zarówno funkcji, 

jak i form urbanistyczno-architektonicznych. Niejednokrotnie bowiem realizacja funkcji po-

tencjalnie naruszających ład przestrzenny, w tym produkcyjno-usługowych przy zachowaniu 

odpowiedniej formy może dobrze wkomponowywać się w historyczne założenia ruralistycz-

ne. Z drugiej strony realizacja trywialnych funkcji osadniczych przy złej formie może stwa-

rzać chaos przestrzenny. Na obszarach ww. wsi należy zwracać na te zagadnienia szczególną 

uwagę. Uzasadnione wydaje się na tych terenach wprowadzenia zakazu lokalizacji obiektów 

budowlanych o wysokości > 12 m, w szczególności nowych linii napowietrznych wysokiego 

napięcia, elektrowni wiatrowych i masztów telefonii komórkowej GSM, a także silosów pa-

szowych i zbożowych w gospodarstwach rolniczych. 

 

2.7 Podstawowe zasady ograniczenia zagrożeń środowiska. 
 

Podstawowe sposoby przeciwdziałania zagrożeniom to: 

 pełne uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej poprzez: 

o skanalizowanie wsi – zadanie dotyczy wsi zlokalizowanych w południowej i 

południowo-zachodniej części gminy; obszary o słabej izolacji występują jesz-

cze na terenach wsi Żywocie i Żużela, 

o wywóz nieczystości ze zbiorników wybieralnych i właściwa ich utylizacja – ze 

względu na wagę ochrony wód podziemnych na obszarze gminy powinna być 

prowadzona kontrola wywozu ścieków bytowo-gospodarczych na oczyszczal-

nię, 

o wprowadzanie systemów kanalizacji wzdłuż dróg,  

o ograniczenie w stosowaniu środków ochrony roślin i nawozów oraz odpo-

wiednie ich składowanie – zadanie dotyczy głównie terenów dolin rzecznych i 

przyległych do dolin,  

o likwidację dzikich wysypisk śmieci i zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do 
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ich składowania – na całym obszarze gminy występują nielicznie dzikie wysy-

piska odpadów, które powinny być uporządkowane, 

o wzbogacenie zabudowy biologicznej głównych rzek i innych mniejszych cie-

ków wodnych jako naturalnej metody oczyszczania i zabezpieczania wód – 

zadanie dotyczy głównie dużych cieków Odra, Osobłoga, a także wszystkich 

cieków zlokalizowanych w części centralnej i południowej na obszarze niemal 

pozbawionym naturalnej sieci; 

 

 zmiana modelu intensywnej gospodarki rolnej (dotyczy głównie części południowo-

zachodniej i wschodniej w dolinie Odry) – zadanie jest zgodne z uznaniem terenu 

gminy za obszar rolno-środowiskowy województwa opolskiego: 

o zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, 

o utrzymanie istniejących miedz, nieużytków, oczek wodnych, zadrzewień i za-

krzaczeń śródpolnych oraz w miarę możliwości wzbogacanie krajobrazu rolni-

czego o te elementy - jako ochrony przeciwerozyjnej, ostoi bioróżnorodności, 

miejsc służących małej retencji wodnej i sprzyjających występowaniu natural-

nych wrogów gatunków szkodliwych dla upraw rolnych, 

o zastępowanie homogenicznego krajobrazu rolniczego i monokultur  rolnych 

mozaikowatą strukturą krajobrazu z różnogatunkowymi uprawami rolnymi, 

poprzecinanymi obszarami łąk i pastwisk, 

o ochronę cieków wodnych przed zanieczyszczeniami spływającymi z pól 

uprawnych poprzez zróżnicowaną zabudowę biologiczną; 

 

 ochrona przez zanieczyszczeniami atmosfery poprzez: 

o likwidację źródeł małej emisji - modernizacja lokalnych kotłowni i palenisk 

domowych, zmiana paliwa z węgla na gaz, olej opałowy czy koks – zadanie 

dotyczy głównie ternu miasta, a w mniejszym zakresie dużych zwartych wsi 

położonych na terenach słabo przewietrzanych,  

o zabudowa ciągów komunikacyjnych pasami niskiej i wysokiej zieleni jako na-

turalnej ochrony przez spalinami – zadanie dotyczy głównie autostrady, dróg 

krajowych i wojewódzkich i powinno być realizowane po zewnętrznej stronie 

przydrożnych rowów w postaci najlepiej szpalerów wysokich żywopłotów z 

drzew i krzewów (stanowią mniejsze niebezpieczeństwo w razie wypadku sa-

mochodowego), 

 

 ochrona przed hałasem poprzez: 

o restrykcyjne przestrzeganie obowiązujących norm hałasu, 

o zabudowa ciągów komunikacyjnych wysokimi pasami zieleni będącymi natu-

ralnymi barierami akustycznymi, w szczególności przy autostradzie A-4, 

o stosowanie ekranów przeciwakustycznych wzdłuż dróg, a w razie potrzeby 

przy zakładach produkcyjnych i usługowych, 

 

 ochrona powierzchni ziemi poprzez: 

o racjonalną, uwzględniającą walory przyrodnicze i krajobrazowe rekultywację 

terenów zdewastowanych i zdegradowanych. 

o ochronę gleb klas I-III i organicznych. 
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VI. UWARUNKOWANIA ORAZ KIERUNKI I ZASADY 

OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH. 
 

W rozwoju przestrzennym gminy związanym z ochroną środowiska historycznego, kulturo-

wego i krajobrazowego gminy, należy kierować się według zasad uwzględniających zakres 

działań dotyczących tych sfer wartości środowiskowych, określonych przez Opolskiego Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Prowadzona polityka przestrzenna gminy winna uwzględniać: 

 konserwację i rewaloryzację w odniesieniu do obiektów i terenów zabytkowych; 

 adaptację w odniesieniu do obiektów i terenów o potencjalnych wartościach kultu-

rowych; 

 modernizację w odniesieniu do obiektów nie mających cech zabytkowych, 

a dysharmonizujących obszar o wartościach kulturowych; 

 utrwalanie dotychczasowej formy przestrzennej w danej miejscowości w sytuacji 

niewielkiego nawarstwienia w stosunku do formy pierwotnej; 

 ochronę terenów osadniczych przed niekontrolowaną, pod względem estetyki ar-

chitektonicznej, zabudową nie dostosowaną do otoczenia,  

 eliminację czynników degradujących układy historyczne jednostek osadniczych; 

 adaptację i modernizację elementów zabudowy i krajobrazu do potrzeb współcze-

snych; 

 zagospodarowanie obiektów opuszczonych; 

 rewaloryzację wartości krajobrazowych, zachowaniem i adaptacją dawnych zagród 

chłopskich i folwarków stanowiących wartości historyczne i krajobrazowe; 

 eksponowanie regionalnej odrębności terenu; 

 bezwzględną ochronę historycznego układu przestrzennego i komunikacyjnego 

jednostek osadniczych; 

 projektowanie nowej zabudowy indywidualnie, w dostosowaniu do otoczenia oraz 

zachowania równowagi elementów krajobrazu historycznego regionu;  

 zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedażnej 

powyżej 2000 m
2
 w strefie „A” ochrony konserwatorskiej; 

 stopniową likwidację budynków i obiektów tymczasowych oraz garaży typu bok-

sowego z terenu strefy „A” . 

1.  Podstawowe elementy dziedzictwa kulturowego i ich ochrona 

 

Podstawowymi  elementami zachowanego dziedzictwa kulturowego są zabytkowe obiekty, 

układy przestrzenne i krajobrazowe / zamki, pałace, zespoły zamkowo- i pałacowo-parkowe/ 

oraz charakterystyczne dla Dolnego Śląska układy ulicowe z dość dobrze zachowanymi za-

grodami /frontowe budynki szczytowe, budynki „wycugowe”, okazałe bramy i/lub budynki 

bramne, spichlerze, zabudowa murowana o bogatym wystroju architektonicznym i in./. Ze 

względu na znaczne wartości historyczne i kulturowe, ochronie konserwatorskiej podlegają 

zespoły urbanistyczne, obiekty architektury i budownictwa, parki, cmentarze, zabytki rucho-

me oraz stanowiska archeologiczne znajdujące się na terenie gminy.  

Na obszarze gminy wyznacza się strefy ochronne dla obiektów zabytkowych i zespołów: ob-

szaru starego miasta w Krapkowicach, zamku w Otmęcie, zespołów pieców wapienniczych w 

Krapkowicach, zespołu pałacowych w Rogowie Opolskim i w Dąbrówce Górnej, oraz na ob-

szarach skupisk stanowisk archeologicznych w okolicach wsi Steblów, Żużela, Żywocice. 
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1.1. Miasto Krapkowice. 

 

Strefa „A” - ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmująca:  

-obszar dawnego miasta lokacyjnego w obrębie linii murów miejskich wraz z d. zamkiem re-

nesansowym i zachowanymi fragmentami murów miejskich,   

-zespół pieców wapienniczych wzniesionych w XIX wieku na północ od miasta.  

 

Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej dóbr kultury i zachowanych elementów zabytkowych 

obejmująca tereny zachowanej stylowej zabudowy śródmiejskiej, 

 

Strefa „K” – ochrony krajobrazu, obejmująca tereny od północno-wschodniej części miasta, 

wzdłuż rzeki Odry i ujściu Osobłogi, o dużych wartościach krajobrazowych i rekreacyjnych.  

 

Strefa „E”– ekspozycji układu – panoramy, otwarcia widokowe miasta, zasadniczo wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych, na kierunkach od strony dróg dojazdowych do miasta. 

 

Strefa „OW” – obserwacji archeologicznej, pokrywająca się ze strefą „A”. Strefa obejmuje 

rozpoznane i potencjalne obszary eksploracji archeologicznej. Nad pracami ziemnymi wyma-

gany nadzór archeologiczny. 

1.2. Krapkowice - Otmęt  

 

Strefa „A” - ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmująca ruina zamku - prawdopodobnie z 

XII wieku, najstarsze fragmenty murów z XVI wieku - obiekt zagrożony dekapitalizacją – 

wskazane trwałe zabezpieczenie ruiny i zagospodarowanie terenu wokół obiektu, z możliwo-

ścią prowadzenia w otoczeniu działań kulturotwórczych /przedstawienia, wystawy, itp./. 

 

-teren d. podgrodzia z pozostałościami zabudowań (zamek, kościół, brama wjazdowa, frag-

menty murów, itd.) od kościoła do rzeki Odry 

 

Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej dóbr kultury i zachowanych elementów zabytko-

wych:    

-obejmująca tereny zachowanej stylowej zabudowy śródmiejskiej, 

Strefa „OW” – obserwacji archeologicznej, pokrywająca się ze strefą „A”. Strefa obejmuje 

rozpoznane i potencjalne obszary eksploracji archeologicznej. Nad pracami ziemnymi wyma-

gany nadzór archeologiczny. 

1.3. Wieś Rogów Opolski  

 

Zespół pałacowy wraz z folwarkiem 

 

Strefa „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej obejmujacej  teren zespołu zamkowo – parko-

wego /zamek, zabudowania dawnego folwarku, park/ - zamek z ok. 1600 roku, 

usytuowany na skarpie dawnego koryta Odry, wielokrotnie przebudowywany, 

późnorenesansowy z elementami klasycystycznymi. W strefie zakłada się bez-

względny priorytet wymagań konserwatorskich zachowania i utrzymania orygi-

nalnych struktur. Dopuszcza się modernizację i adaptację budowli i terenów do 

współczesnych funkcji bez możliwości wprowadzania nowych obiektów budow-

lanych. 
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Strefa „OW” – obserwacji archeologicznej, pokrywająca się ze strefą „A”. Strefa obejmuje 

rozpoznane i potencjalne obszary eksploracji archeologicznej. Nad pracami 

ziemnymi wymagany nadzór archeologiczny.  

 

1.4. Wieś Dąbrówka Górna 
 

Zespół pałacowy  

 

Strefa „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej obejmujacej  teren zespołu zamkowo – parko-

wego.W strefie zakłada się bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich 

zachowania i utrzymania oryginalnych struktur. Dopuszcza się modernizację i 

adaptację budowli i terenów do współczesnych funkcji bez możliwości wprowa-

dzania nowych obiektów budowlanych. 

Strefa „OW” – obserwacji archeologicznej, pokrywająca się ze strefą „A”. Strefa obejmuje 

rozpoznane i potencjalne obszary eksploracji archeologicznej. Nad pracami 

ziemnymi wymagany nadzór archeologiczny.  
 

2.  Obiekty podlegające ochronie znajdujące się w rejestrze zabytków i 

gminnej ewidencji zabytków. 

 

Szczególnej ochronie podlegają obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków, w planach miej-

scowych oraz w gminnej ewidencji zabytków. Istnienie na terenie gminy styku kulturowego 

pomiędzy ludnością napływową, a autochtoniczną obliguje również do uszanowania istnieją-

cych reliktów kultury tj.  – pomników poświęconych ludności miejscowej poległej na fron-

tach wojen światowych, pomników, płyt nagrobnych sprzed 1945 r., niejednokrotnie z końca 

XIX wieku, usytuowanych na cmentarzach przykościelnych lub wydzielonych, kaplic i krzy-

ży, poprzez objęcie ich ochroną konserwatorską. 

 

Dla obiektów objętych ochroną konserwatorską przeznacza się funkcję nawiązująca do ich 

pierwotnego przeznaczenia: 

 
a. Obiekty i zespoły sakralne - funkcja religijna, mieszkalna 

b. Zespoły zamkowe, pałacowe, dworskie, 

folwarki 

- funkcja mieszkaniowa, administracyjna, usługowa lub mieszana, ob-

sługi rolnictwa, itp; 

c. Budynki, zagrody i in. - funkcja mieszkaniowa, gospodarcza, usługowa lub mieszana, itp.; 

d. Parki - funkcja rekreacyjno – wypoczynkowa w powiązaniu z w/w zespołem 

pałacowym lub dworskim; 

e. Zespół pieców wapienniczych - skansen przemysłowy, wystawy sprzętu, itp. 

f. Cmentarze  - adaptacja funkcji w powiązaniu z pkt. a;  

g. Stanowiska archeologiczne - zabudowa, prace ziemne, prowadzenie upraw polowych - po uprzed-

nim uzyskaniu zezwolenia OWKZ i ewentualnie przeprowadzeniu prac 

wykopaliskowych 

 

Wykaz zabytków rejestrowych na terenie miasta i gminy Krapkowice 
 

Miejscowość: Obiekt: Lokalizacja: Nr i data wpisu do rejestru 

Dąbrówka 

Górna: 

   

 Pałac Opolska 32 f 1006/65 

 Park w zespole pałacowo-

folwarycznym 

Opolska 32 145/86 z dnia 13.10.1986r 

Kórnica:    

 Kościół parafialny p.w.śś. Fabiana i Szkolna 27 1065/66 z dnia 18.01.1966r 
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Sebastiana 

 Spichlerz folwarczny Główna 58 1621/66 z dnia 21.09.1966r 

Krapkowice:    

 Stare Miasto  197/56 (brak decyzji w KOBiDZ) 

 Kościół parafialny p.w.św. Mikołaja Kościelna 8 839/64 z dnia 07.05.1964r 

 Grób sapera Stanisława Bączka  Na cmentarzu komu-

nalnym 

155/87 z 22.06.1987r 

 Mogiła powstańców śląskich na cmentarzu komunal-

nym 

156/87 z 22.06.1987r 

 Cmentarz żydowski Przy ul. Kolejowej 230/89 z dnia 04.12.1989r 

 Zamek Zamkowa 5 kult.IV.36a/3/R/324/51/11/51/I z 

dnia 08.02.1951r 

 Zespół murów obronnych płn.-wsch. I zach. część 

starego miasta 

840/64 z dnia 07.05.1964r 

 Wieża Bramy Górnej Basztowa 834/64 z dnia 05.05.1964r 

 Wieża wodna Sądowa 29 388/58 z dnia 15.04.1958r 

 Dom Rynek 4 841/64 z dnia 07.05.1964r 

 Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr 

św. Elżbiety 

Sądowa 8 2291/91 z dnia 29.11.1991r 

 Piec wapienniczy Przy domu ul. Opolska 

69a 

2286/91 z dnia 14.10.1991r 

 Piec wapienniczy Przy domu ul. Opolska 

nr 77 

2287/91 z dnia 18.10.1991r 

 Piec wapienniczy Przy domu ul. Opolska 

nr 77 

2287/91 z dnia 18.10.1991r 

 Śluza mała-komorowa Na stopniu wodnym 

Krapkowice, w 

122,90km rzeki Odry 

2247/90 z dnia 17.12.1990r 

Krapkowice-

Otmęt: 

   

 Kościół parafialny p.w. Wniebowzię-

cia NMP  

 729/64 z 14.03.1964r 

 Ruiny zamku  729/64 z 14.03.1964r 

 Park   729/64 z 14.03.1964r 

Rogów Opol-

ski: 

   

 Zamek Parkowa 38 1648/R321/50 z dnia 17.11.1950 

 Dom kawalerski „Kavalierhaus” Parkowa 36 27/2004 z dnia 27.04.2004r 

 Park krajobrazowy Wokół zamku 202/89 z dnia 09.01.1989r 

Steblów:    

 Mogiła zbiorowa żołnierzy z II wojny 

św.  

Na cmentarzu komu-

nalnym 

173/88 z 20.06.1988 r 

Żużela:    

 Dwór Krapkowicka 4a 2195/89 z dnia 31.08.1989r 

 

Wykaz zabytków na terenie miasta i gminy Krapkowice proponowanych do ujęcia w 

gminnej ewidencji zabytków  
 

Nr Miejscowość Obiekt Ulica Nr Lokalizacja 

1 

 

Borek 

 

Kapliczka – dzwonnica 

 

Wiejska 

 

14 

 

 

 

2 

 

Borek 

 

Dom 

 

Wiejska 

 

10 

 

 

 

3 

 

Dąbrówka Górna 

 

Kapliczka – dzwonnica 

 

Opolska 

 

45 

 

 

 

4 

 

Dąbrówka Górna 

 

Kaplica-dzwonnica 

cmentarna 

 

Prószkowska 
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5 

 

Dąbrówka Górna 

 

Budynek bramny przy 

pałacu 

 

Opolska 

 

32 B 

 

 

 

6 

 

Dąbrówka Górna 

 

Ogrodzenie pałacowe z 

bramami 

 

Opolska 

 

32 

 

 

 

7 

 

Dąbrówka Górna 

 

Spichlerz Nr L I Nr 11 w 

zespole pałacowo-

folwarcznym 

 

 

 

 

 

Na osi bramy głównej pałacu. 

 

8 

 

Dąbrówka Górna 

 

Dom mieszkalny w 

zespole pałacowo-

folwarcznym 

 

Opolska 

 

32 G 

 

 

 

9 

 

Dąbrówka Górna 

 

Stajnie w zespole 

pałacowo-folwarcznym 

 

Opolska 

 

32 

 

 

 

10 

 

Dąbrówka Górna 

 

Dom 

 

Sienkiewicza 

 

2 

 

 

 

11 

 

Dąbrówka Górna 

 

Gorzelnia w zespole 

pałacowo-folwarcznym 

 

Opolska 

 

32 N 

 

 

 

12 

 

Gwoździce 

 

Kaplica - dzwonnica 

 

 

 

 

 

Przy domu ul.Opolska 52 

 

13 

 

Gwoździce 

 

Dom 

 

Opolska 

 

26 

 

 

 

14 

 

Gwoździce 

 

Dom 

 

Opolska 

 

28 

 

 

 

15 

 

Kórnica 

 

Kapliczka 

 

Główna 

 

80 

 

 

 

16 

 

Kórnica 

 

Kapliczka 

 

Główna 

 

84 

 

 

 

17 

 

Kórnica 

 

Kapliczka 

 

Szkolna 

 

5 

 

 

 

18 

 

Kórnica 

 

Kapliczka 

 

 

 

 

 

Naprzeciw domu ul.Szkolna 35 

 

19 

 

Kórnica 

 

Kapliczka 

 

 

 

 

 

Przy domu  ul.Główna Nr 109 

 

20 

 

Kórnica 

 

Rządcówka w zespole 

folwarcznym 

 

Główna 

 

58 

 

 

 

21 

 

Kórnica 

 

Budynek mieszkalno - 

gospodarczy, d. kuźnia 

 

Główna 

 

47 

 

 

 

22 

 

Kórnica 

 

Dom 

 

Główna 

 

94 

 

 

 

23 

 

Kórnica 

 

Dom 

 

Szkolna 

 

7 

 

 

 

24 

 

Krapkowice 

 

Kościół Ewangelicki, ob. 

rzymsko-katolicki p.w. 

Miłosierdzia Bożego 

 

1 Maja 

 

 

 

 

 

25 

 

Krapkowice 

 

Kaplica cmentarna 

 

Staszica 

 

 

 

 

 

26 

 

Krapkowice 

 

Ogrodzenie cmentarne 

 

Staszica 

 

 

 

 

 

27 

 

Krapkowice 

 

Kapliczka-dzwonnica 

 

 

 

 

 

Przy domu ul. Opolska Nr 75 

 

28 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Basztowa 

 

6 

 

 

29 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Basztowa 

 

7 
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30 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Basztowa 

 

9 

 

 

31 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Drzymały 

 

4 

 

 

 

32 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Drzymały 

 

6 

 

 

 

33 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Drzymały 

 

8 

 

 

 

34 

 

Krapkowice 

 

Magazyn 

 

Głęboka 

 

4 

 

 

 

35 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Głęboka 

 

6 

 

 

 

36 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Konopnickiej 

 

1 

 

 

 

37 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Prudnicka 

 

16 

 

 

 

38 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Konopnickiej 

 

4 

 

 

 

39 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Konopnickiej 

 

5 

 

 

 

40 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Konopnickiej 

 

6 

 

 

 

41 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Kościelna 

 

2 

 

 

 

42 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Kościelna 

 

3 

 

 

 

43 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Kościelna 

 

4 

 

 

 

44 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Kościelna 

 

6 

 

 

 

45 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Kościelna 

 

8 

 

 

 

46 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Kościelna 

 

10 

 

 

 

47 

 

Krapkowice 

 

Szpital 

 

Kozielska 

 

10 

 

 

 

48 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Młyńska 

 

1 

 

 

 

49 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Młyńska 

 

2 

 

 

50 

 

Krapkowice 

 

Młyn 

 

Młyńska 

 

3 

 

 

51 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

1 

 

 

52 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

3 

 

 

53 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

5 
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54 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

7 

 

 

55 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

9 

 

 

56 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

11 

 

 

57 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

12 

 

 

58 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

13 

 

 

59 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

14 

 

 

60 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

15 

 

 

61 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

16 

 

 

62 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

17 

 

 

63 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

18 

 

 

64 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

19 

 

 

65 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

20 

 

 

66 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

21-23 

 

 

67 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

22 

 

 

68 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

24 

 

 

69 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

25 

 

 

 

70 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

26 

 

 

 

71 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

27 

 

 

 

72 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

29 

 

 

 

73 

 

Krapkowice 

 

Poczta 

 

Opolska 

 

30 

 

 

 

74 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

39 

 

 

 

75 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

46 

 

 

 

76 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

50 

 

 

 

77 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

52 
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78 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

54 

 

 

 

79 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

55 

 

 

 

80 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

57 

 

 

 

81 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

59 

 

 

 

82 

 

Krapkowice 

 

Willa dyrektora Fabryki 

Papieru 

 

Opolska 

 

81 

 

 

 

83 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Opolska 

 

81 A 

 

 

 

84 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Basztowa 

 

17 

 

 

 

85 

 

Krapkowice 

 

Portiernia 

 

Opolska 

 

103 

 

 

 

86 

 

Krapkowice 

 

Wodociągowa wieża 

ciśnień, wieża zegarowa 

 

Opolska 

 

103 

 

 

 

87 

 

Krapkowice 

 

Hala produkcyjna nr 1 

fabryki papieru 

 

Opolska 

 

103 

 

 

 

88 

 

Krapkowice 

 

Hala produkcyjna nr 2 

fabryki papieru 

 

Opolska 

 

103 

 

 

 

90 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rybacka 

 

1 

 

 

 

91 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rybacka 

 

2 

 

 

 

92 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rybacka 

 

3 

 

 

 

93 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rybacka 

 

4 

 

 

 

94 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rybacka 

 

9 

 

 

 

95 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rybacka 

 

11 

 

 

 

96 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rybacka 

 

13 

 

 

 

97 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rybacka 

 

15 

 

 

98 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rybacka 

 

19 

 

 

99 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

1 

 

 

100 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

2 

 

 

101 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

3 

 

 

102 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

5 
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103 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

6 

 

 

104 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

7 

 

 

105 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

8 

 

 

106 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

9 

 

 

107 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

10 

 

 

108 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

11 

 

 

109 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

12 

 

 

110 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

13 

 

 

111 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

16 

 

 

112 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

22 

 

 

113 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

23 

 

 

114 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

24 

 

 

115 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

25 

 

 

116 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Rynek 

 

26 

 

 

117 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

1 

 

 

118 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

2 

 

 

119 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

3 

 

 

120 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

4 

 

 

121 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

5 

 

 

122 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

6 

 

 

123 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

7 

 

 

 

124 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

9 

 

 

 

125 

 

Krapkowice 

 

Kapliczka 

 

Sądowa 

 

10 

 

 

 

126 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

11 
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127 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

12 

 

 

 

128 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

13 

 

 

 

129 

 

Krapkowice 

 

Remiza strażacka 

 

Sądowa 

 

14 

 

 

 

130 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

16 

 

 

 

131 

 

Krapkowice 

 

Dom tzw. "Willa Ella" 

 

Sądowa 

 

20 

 

 

 

132 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

23 

 

 

 

133 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

24 

 

 

 

134 

 

Krapkowice 

 

Sąd 

 

Sądowa 

 

25 

 

 

 

135 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Sądowa 

 

26 

 

 

 

136 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Wolności 

 

1 

 

 

 

137 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Wolności 

 

3 

 

 

 

138 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Wolności 

 

5 

 

 

 

139 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Wolności 

 

7 

 

 

 

140 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Zamkowa 

 

1 

 

 

 

141 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Zamkowa 

 

2 

 

 

 

142 

 

Krapkowice 

 

Dom 

 

Zamkowa 

 

4 

 

 

 

143 

 

Krapkowice 

 

Ruina romantyczna 

 

 

 

 

 
Przy drodze krajowej Nr 45 Opole 

–Racibórz 

 
144 

 

Krapkowice 

 

Kapliczka 

 

 

 

 

 
Przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. 

Mickiewicza 

 
145 

 

Krapkowice 

 

Brama cmentarna 

 

3 Maja 

 

 

 

 

 

146 

 

Krapkowice 

 

Fabryka Obuwia "BATA" 

 

Kilińskiego 

 

1 

 

 

 

147 

 

Krapkowice 

 

Dworzec kolejowy 

 

Kilińskiego 

 

6 

 

 

 

148 

 

Krapkowice 

 

Dworzec kolejowy 

 

Dworcowa 

 

28 B 

 

 

 

149 

 

Krapkowice 

 

Wodociągowa wieża 

ciśnień 

 

Czecha 

 

1 

 

 

 

150 

 

Krapkowice 

 

Wodociągowa wieża 

ciśnień 

 

Opolska 
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151 

 

Krapkowice 

 

Młyn wodny 

 

Sądowa 

 

19 

 

 

 

152 

 

Nowy Dwór 

Prudnicki 

 

Budynek gospodarczy 

 

 

 
32 

 

 

 

153 

 

Pietnia 

 

Kaplica – dzwonnica 

 

Plac Stawowy 

 

 

 

 

 

154 

 

Pietnia 

 

Kaplica cmentarna 

 

 

 

 

 
Na zachód od wsi. 

 

155 

 

Pietnia 

 

Cmentarz 

 

 

 

 

 
Na zachód od wsi 

 

156 

 

Pietnia 

 

Dom 

 

Łąkowa 

 

2 

 

 

 

157 

 

Pietnia 

 

Budynek gospodarczy 

 

Łąkowa 

 

2 

 

 

 

158 

 

Pietnia 

 

Dom 

 

Łąkowa 

 

4 

 

 

 

159 

 

Pietnia 

 

Dom 

 

Łąkowa 

 

8 

 

 

 

160 

 

Pietnia 

 

Dom 

 

Łąkowa 

 

10 

 

 

 

161 

 

Rogów Opolski 

 

Kościół Parafialny P.W. 

Śś. Filipa i Jakuba 

Starszego 

 

Ks. A. Zuga 

 

2 

 

 

 

162 

 

Rogów Opolski 

 

Kaplica 

 

Chrobrego 

 

2 

 

 

 

163 

 

Rogów Opolski 

 

Belweder 

 

 

 

 

 
W parku zamkowym 

 

164 

 

Rogów Opolski 

 

Mauzoleum 

 

 

 

 

 
W parku zamkowym 

 

 165 

 

Rogów Opolski 

 

Pozostałości fos 

zamkowych 

 

Parkowa 

 

5 

 

 

 

166 

 

Rogów Opolski 

 

Most zamkowy 

 

 

 

 

 
W parku zamkowym 

 

 
167 

 

Rogów Opolski 

 

Stajnie 

 

Parkowa 

 

36 

 

 

 

168 

 

Rogów Opolski 

 

Spichlerz 

 

Ks. A.Zuga 

 

7 

 

 

 

169 

 

Rogów Opolski 

 

Młyn - wiatrak wieżowy, 

holenderski 

 

Chrobrego 

 

20 

 

 

 

170 

 

Steblów 

 

Kaplica – dzwonnica 

 

 

 

 

 
Przy domu ul. Wiejska 24 

 

171 

 

Steblów 

 

Kapliczka 

 

 

 

 

 
Przy domu ul. Wiejka 51 

 

172 

 

Steblów 

 

Szkoła 

 

Szkolna 

 

2 

 

 

 

173 

 

Steblów 

 

Dom 

 

Prudnicka 

 

35 

 

 

 

174 

 

Steblów 

 

Dom 

 

Wiejska 

 

24 
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175 

 

Steblów 

 

Dom 

 

Wiejska 

 

26 

 

 

 

176 

 

Steblów 

 

Dom 

 

Wiejska 

 

28 

 

 

 

177 

 

Steblów 

 

Dom 

 

Wiejska 

 

30 

 

 

 

178 

 

Steblów 

 

Dom 

 

Wiejska 

 

32 

 

 

 

179 

 

Ściborowice 

 

Kaplica 

 

 

 

 

 
Przy domu ul. Dębowa 19 

 

180 

 

Ściborowice 

 

Dwór 

 

Krapkowicka 

 

6 

 

 

 

181 

 

Ściborowice 

 

Dom 

 

Dębowa 

 

9 

 

 

 

182 

 

Ściborowice 

 

Dom 

 

Dębowa 

 

13 

 

 

 

183 

 

Ściborowice 

 

Budynek inwentarski 

(owczarnia) w zespole 

folwarcznym 

 

 

 
10 

 

 

 

184 

 

Ściborowice 

 

Stodoła w zespole 

folwarcznym 

 

 

 
10 

 

 

 

185 

 

Ściborowice 

 

Rządcówka w zespole 

folwarcznym 

 

 

 
10 

 

 

 

186 

 

Ściborowice 

 

Oficyna w zespole 

folwarcznym 

 

 

 
11 

 

 

 

187 

 

Zużela 

 

Kapliczka 

 

 

 

 

 
Przy domu ul. Krapkowicka 87 

 

188 

 

Żużela 

 

Kaplica – dzwonnica 

 

 

 

 

 
Przy domu ul. Krapkowicka 10 

 

189 

 

Żużela 

 

Dwór 

 

Krapkowicka 

 

4a 

 

 

 

190 

 

użela 

 

Poczta 

 

Krapkowicka 

 

39 

 

 

 

191 

 

Żużela 

 

Kuźnia 

 

Krapkowicka 

 

85 

 

 

 

192 

 

Żużela 

 

Zajazd 

 

Krapkowicka 

 

6 

 

 

 

193 

 

Żużela 

 

Szkoła 

 

Szkolna 

 

1 

 

 

 

194 

 

Żużela 

 

Szkoła, przedszkole 

 

Szkolna 

 

3 

 

 

 

195 

 

Żużela 

 

Obora w zespole 

dworsko-folwarcznym 

 

Krakowicka 

 

4 

 

 

 

196 

 

Żywocice 

 

Kaplica 

 

 

 

 

 
Przy domu ul. Kozielska 29 

 

197 

 

Żywocice 

 

Kaplica 

 

 

 

 

 
Przy domu ul. Kozielska 56 

 

198 

 

Żywocice 

 

Cmentarz z ogrodzeniem 

 

Kozielska 
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199 

 

Żywocice 

 

Dom 

 

Józefa 

 

9 

 

 

 

200 

 

Żywocice 

 

Dom 

 

Kozielska 

 

28 

 

 

 

201 

 

Żywocice 

 

Dom 

 

Kozielska 

 

29 

 

 

 

202 

 

Żywocice 

 

Dom 

 

Kozielska 

 

30 

 

 

 

203 

 

Żywocice 

 

Dom 

 

Kozielska 

 

31 

 

 

 

204 

 

Żywocice 

 

Dom 

 

Kozielska 

 

33 

 

 

 

205 

 

Żywocice 

 

Dom 

 

Kozielska 

 

42 

 

 

 

 

3.  Zakres ochrony konserwatorskiej. 
 

Zakres ochrony konserwatorskiej ustalonej w studium dla obiektów zabytkowych w pkt.2 wy-

maga zachowania :  

- bryły obiektu i dachu co do kształtu, materiału, podziałów w elewacji, stolarki okiennej i 

drzwiowej,  

- wystroju architektonicznego.  

Wszelkie działania projektowe, remontowe i inwestycyjne związane z tymi obiektami należy 

uzgadniać z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

4.  Stanowiska archeologiczne. 
 

Do elementów zachowanego dziedzictwa kulturowego należą również stanowiska archeolo-

giczne wg poniższego wykazu.  

 

Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gminy Krapkowice 

 

Dąbrówka Górna 

st. 1, ślady osadnictwa średniowiecznego; 

st. 2, ślady osadnictwa neolitycznego; 

st. 3, ślady osadnictwa neolitycznego; 

st. 4, osada średniowieczna (XIV w.); 

st. 5, osada średniowieczna (XIV w.); 

st. 6, ślady osadnictwa średniowiecznego; 

 

Gwoździce 

st.1, punkt osadnictwa neolitycznego, stanowisko wpisane do rejestru zabytków 

województwa opolskiego pod nr A 147/87 

st. 2, osada neolityczna; 

st. 3, punkt osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza; 

st. 4, ślad osadnictwa z epoki kamiennej; 

st. 5, punkt osadniczy, stanowisko wielokulturowe; 

st. 6, stanowisko wielokulturowe; 

st. 7, ślad osadnictwa wielokulturowego; 

st. 8, punkt osadniczy z okresu średniowiecza; 
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st. 9, ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego (XI w.); 

st. 10, ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego (XI w.); 

 

Kórnica 

st. 1, ślady osadnictwa neolitycznego; 

st. 2, osada wielokulturowa; 

st. 3, osada wielokulturowa; 

st. 4, osada wielokulturowa; 

st. 5, osada wielokulturowa; 

st. 6, osada przeworska z okresu rzymskiego; 

st. 7, osada średniowieczna (XIV w.); 

st. 8, ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza; 

st. 9, osada średniowieczna (XIV w.); 

st. 10, osada średniowieczna (XIV w.); 

 

Krapkowice 

st. 15, nr rej.A-755/87; 

st. 24, nr rej.A-43/65; 

st. 26, nr rej.A-545/80; 

st. 29, nr rej.A-577/80; 

st. A,B,C 12, 13, 18, 22; 

st. 27, 28, 31G, 32H, 35,37,40; 

   

 

Pietnia 

st. 1, grodzisko domniemane; 

st. 2, ślad osadnictwa średniowiecznego (XIII w.); 

(pracownia hutnicza) 

st. 3, stanowisko wielokulturowe; 

st. 4, ślad osadnictwa neolitycznego, punkt osadniczy z XIII w.; 

st. 5, osada wielokulturowa; 

 

Rogów Opolski 

st. 2, stanowisko wielokulturowe; 

st. 3, ślady osadnictwa z epoki kamienia; 

st. 4, stanowisko wielokulturowe; 

st. 5, ślady osadnictwa neolitycznego; 

st. 6, ślady osadnictwa neolitycznego; 

st. 7, ślady osadnictwa neolitycznego; 

st. 8, stanowisko wielokulturowe; 

st. 9, stanowisko wielokulturowe; 

st. 10, stanowisko wielokulturowe; 

st. 11, punkt osadniczy z XIII-XIV w.; 

st. 12, punkt osadniczy z XII-XIII w.; 

st. 13, stanowisko wielokulturowe; 

st. 14, stanowisko wielokulturowe; 

st. 15, osada średniowieczna z XIII-XIV w.; 

st. 16, stanowisko wielokulturowe; 

 

Steblów 

st. 1, ślady osadnictwa wstęgowego (neolit); 
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st. 2, stanowisko wielokulturowe; 

st. 3, stanowisko wielokulturowe; 

st. 4, ślady osadnictwa neolitycznego; 

st. 5, osada wielokulturowa, stanowisko wpisane do rejestru zabytków woj. opol-

skiego pod nr A-322/79; 

st. 6, osada przeworska z IV-V w. n.e.; 

st. 7, stanowisko wielokulturowe; 

st. 8, stanowisko wielokulturowe; 

st. 9, stanowisko wielokulturowe, stanowisko wpisane do rejestru zabytków wo-

jewództwa opolskiego pod nr A-619/84; 

st. 10, ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego; 

st. 11, stanowisko wielokulturowe; stanowisko wpisane do rejestru zabytków wo-

jewództwa opolskiego pod nr A-897/90; 

 

Żużela 

st. 1, osada neolityczna; 

st. 2, ślady osadnictwa neolitycznego; 

st. 4, stanowisko wielokulturowe; 

st. 5, stanowisko wielokulturowe, wpisane do rejestru zabytków województwa 

opolskiego pod nr A-707/86; 

st. 6, punkt osadniczy, osada wielokulturowa, stanowisko wpisane do rejestru za-

bytków województwa opolskiego pod nr A-706/86; 

st. 7, osada wielokulturowa; 

st. 8, osada wielokulturowa; 

st. 9, osada wielokulturowa; 

st. 10, stanowisko wielokulturowe; 

st. 11, osada średniowieczna XIV-XV w.; 

st. 12, stanowisko wielokulturowe; 

st. 13, punkt osadnictwa z okresu przeworskiego i średniowiecza (XIV-XV w.); 

st. 14, stanowisko wielokulturowe, wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego 

pod nr A-641/84; 

st. 15, stanowisko wielokulturowe, wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego 

pod nr A-630/84; 

 

Żywocice 

st. 1, ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego; 

st. 2, osada wielokulturowa, stanowisko wpisane do rejestru zabytków woj. opol-

skiego pod nr A-898/90; 

st. 3, osada wielokulturowa, stanowisko wpisane do rejestru zabytków woj. opol-

skiego pod nr A-642/84; 

st. 4, osada wczesnośredniowieczna z XIV-XVI w.; 

st. 5, osada średniowieczna z XIII-XV w.; 

st. 6, stanowisko wielokulturowe, wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego 

pod nr A-631/84; 

st. 7, stanowisko wielokulturowe; 

st. 8, stanowisko wielokulturowe, wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego 

pod nr A-629/84; 

st. 9, stanowisko wielokulturowe; 

st. 10, stanowisko wielokulturowe; 

st. 11, punkt osadnictwa neolitycznego oraz z XIII-XIV w.; 

st. 12, stanowisko wielokulturowe; 
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st. 13, stanowisko wielokulturowe; 

st. 14, osada średniowieczna; 

st. 15, stanowisko wielokulturowe; 

st. 16, stanowisko wielokulturowe; 

st. 17, stanowisko wielokulturowe; 

st. 18, ślad osadnictwa z epoki kamienia, punkt osadniczy średniowieczny (XIII-

XVI w.); 

 

Głównym zagrożeniem dla tych ostatnich jest rolnicze i przemysłowe użytkowanie gruntów 

/np. glinianki, żwirowiska/. Szczególną ochroną należy otoczyć potwierdzone w terenie sta-

nowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków właściwego wojewódzkiego oddziału 

PSOZ. 

Roboty budowlane ziemne związane z inwestycjami budowlanymi w sąsiedztwie stanowisk 

podlegają nadzorowi archeologicznemu, nadzór ten zlecić należy jednostce lub osobie wyspe-

cjalizowanej do świadczenia tego typu usług. W przypadku odkryć obiektów archeologicz-

nych roboty te należy wstrzymać i przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne. 

Szczegółowe działania związane ze stanowiskami archeologicznymi obejmują: 

 Wszystkie przedsięwzięcia ziemne (budowy, roboty instalacyjne - gazociągi, wodociągi, 

kanalizacje, kable energetyczne i telefoniczne), rowy melioracyjne, tworzenie nowych 

wybierzysk kruszywa i wysypisk śmieci oraz inne prace ziemne przebiegające na obsza-

rach stwierdzonych stanowisk archeologicznych, muszą być uzgadniane z Opolskim Wo-

jewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu. 

 Prace ziemne wykonywane w pobliżu stanowiska archeologicznego wymagają nadzoru 

specjalisty. 

 Naruszenie stanowiska archeologicznego jest możliwe tylko po wcześniejszym przebada-

niu tegoż na koszt inwestora, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Opolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 Grodziska nie mogą zostać naruszone.  

 O każdorazowym znalezisku archeologicznym należy informować Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków w Opolu, ul. Piastowska 14. 

 

UWAGI: 
1. Na obszarze gminy znane są ponadto stanowiska archeologiczne odkryte w okresie przedwojen-

nym, ale bliżej niezlokalizowane w terenie. 

2. Dokładne dane dotyczące chronologii i lokalizacji stanowisk archeologicznych oraz wgląd do ma-

teriałów archiwalnych uzyskać można w Dziale III Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Opolu, 

ul. Piastowska 14. 

5.  Zabytkowe układy ulicowe. 

 

Na obszarach historycznie ukształtowanych centralnych części wsi Dąbrówka Górna, Kórni-

ca, Rogów Opolski, Żużela, zaleca się zachowanie zabytkowego układu zabudowy, dróg bądź 

ulic oraz uzgadnianie działalności inwestycyjnej z OWKZ.  

6.  Cmentarze zabytkowe. 

 

Ważnym dziedzictwem kulturowym są istniejące cmentarze, cmentarze zamknięte oraz tereny 

zieleni pocmentarnej, usytuowane przeważnie w otoczeniu zespołów kościelnych, usytuowa-

ne w miejscowościach: Krapkowice, Otmęt, Dąbrówka Górna, Kórnica, Rogów Opolski z 

cennymi zabytkami sztuki sepulkarnej, zachowanym układem alejek i ścieżek cmentarnych, 

w otoczeniu okazałego starodrzewu. Obiekty te należy pielęgnować dla uwypuklenia ich war-
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tości kulturowych oraz ekspozycji w krajobrazie miejscowości.  

7.  Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. 
 

Parki stanowią w większości cenne obiekty przyrodnicze, będąc równocześnie dokumentami 

sztuki ogrodniczej podziwianej przez szereg pokoleń. Obiekty te są specyficzną formą zain-

westowania, stanowią część materialnego i kulturowego dorobku lokalnego społeczeństwa. 

Na terenie miasta i gminy Krapkowice szczególną opieką należy objąć zespoły zieleni parko-

wej: 

 przy zespole pałacowym w Rogowie Opolskim – zabytkowe założenie parkowe - 

kompozycja z drugiej połowy XIX wieku, obejmująca park przyzamkowy malowniczo 

położony nad skarpą dawnego koryta Odry, przechodzący w krajobrazowy park naturali-

styczny z okazami drzewostanu w rozmiarach kwalifikujących je do pomników przyrody. 

Kompleks zieleni łączący się od zachodu z dużym kompleksem zieleni leśnej tworząc 

wspólnie podstawowy element krajobrazu w obrębie północnej części gminy. Zalecana 

restauracja całości założenia w granicach zabytkowego układu; 

 przy zespole pałacowym w Dąbrówce Górnej – zabytkowe założenie naturalistyczne z 

cennymi okazami drzewostanu– rewaloryzacja założenia zakładająca odtworzenie dawne-

go układu w zachowanych granicach. 

 

Północno – zachodnia część gminy Krapkowice należy do obszaru o atrakcyjnych walorach 

krajobrazowych Borów Niemodlińskich. W związku z tym wprowadza się na tym obszarze 

szereg ograniczeń funkcjonalno - przestrzennych, mających za zadanie utrzymanie walorów 

krajobrazowych, zgodnego z zasadami ekologii rozwoju przestrzennego oraz stworzenia tere-

nów dla turystyki i rekreacji. Wymienione tereny zielone wraz ze zbiorowiskami roślinności 

rozwiniętej w obrębie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, w powiązaniu dopływami Odry i 

Osobłogi o funkcjach środowiskotwórczych, stanowią uzupełnienie układu ekologiczno-

kulturowego gminy Krapkowice. Określone są one w uwarunkowaniach regionalnych jako: 

 Krajobraz Osiedleńczy „Doliny Odry”, obejmującej część dolinną (Dąbrówka Gór-

na, Rogów Opolski, Gwoździce, Żywocice, Żużela oraz Krapkowice)  

 Krajobraz Osadniczy „Osobłogi Dóbr Oppersdorffów” obejmujący część połu-

dniowo-zachodnią (wsie Nowy Dwór Prudnicki, Kórnica, Ściborowice). 

 

Utrzymanie tego układu jest bezwzględnie konieczne dla zapewnienia poprawnego funkcjo-

nowania środowiska kulturowego i przyrodniczego gminy. 
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I. UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU FUNKCJI 

PRODUKCYJNYCH. 
 

1 Kierunki rozwoju rolnictwa. 
 

1.1 Rolnictwo – stan istniejący. 
 

Struktura użytkowania gruntów kształtowała się w sposób następujący: 
 

Wyszczególnienie Pow. w ha % 

Powierzchnia użytków rolnych ogółem 6495 100 

W tym: grunty orne ogółem 5750 88,5 

                       sady ogółem 25 0,4 

                       łąki ogółem 564 8,7 

                       pastwiska ogółem 156 2,4 

Lasy i grunty leśne ogółem 1719 100 

Pozostałe grunty i nieużytki ogółem 1530 100 

Dane z GUS na 2005r 

 

Na obszarze gminy Krapkowice dominują grunty średnie i słabe pod względem przy-

datności rolniczej. Największą powierzchnię zajmują grunty klasy RV (29%) natomiast jedy-

nie 8 % to grunty o lepszej przydatności rolniczej (RII i RIIIa). Biorąc pod uwagę wielkość 

gruntów rolnych 6490 ha odnotowuje się bardzo duży udział gruntów ornych – 5738 ha tj. 

88,4 % i tylko 11,2 % zajmują łąki i pastwiska.  

 

Gleby na terenie gminy Krapkowice można zakwalifikować do następujących kom-

pleksów przydatności rolniczej: 

Kompleks I pszenny bardzo dobry zajmuje powierzchnię 109,94 ha, co stanowi 2 % 

wszystkich gruntów ornych, zaliczane są gleby klas I i II 

Kompleks II – pszenny dobry pokrywa powierzchnię 773,57 ha (14 % gruntów ornych), 

należą tu gleby klas IIIa i IIIb 

Kompleks III – pszenny wadliwy z glebami klas IVa o powierzchni 937,05 ha, co wynosi 17 

% gruntów ornych 

Kompleks IV – żytni bardzo dobry należą do niego grunty klas IIIa, IIIb, IVa 

Kompleks VI - żytni słaby, należą tu grunty klasy V o powierzchni 1535,34 ha, co stanowi 

29 % gruntów ornych 

Kompleks VII – żytni najsłabszy, obejmuje grunty klasy VI, które w gminie Krapkowice 

wynoszą 568,07 ha (11 % powierzchni gruntów ornych). 

Gleby na terenie gminy Krapkowice można zakwalifikować do następujących kom-

pleksów przydatności rolniczej: 

Kompleks I pszenny bardzo dobry zajmuje powierzchnię 109,94 ha, co stanowi 2 % 

wszystkich gruntów ornych, zaliczane są gleby klas I i II 

Kompleks II – pszenny dobry pokrywa powierzchnię 773,57 ha (14 % gruntów ornych), 

należą tu gleby klas IIIa i IIIb 

Kompleks III – pszenny wadliwy z glebami klas IVa o powierzchni 937,05 ha, co wynosi 17 

% gruntów ornych 

Kompleks IV – żytni bardzo dobry należą do niego grunty klas IIIa, IIIb, IVa 

Kompleks VI - żytni słaby, należą tu grunty klasy V o powierzchni 1535,34 ha, co stanowi 

29 % gruntów ornych 
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Kompleks VII – żytni najsłabszy, obejmuje grunty klasy VI, które w gminie Krapkowice 

wynoszą 568,07 ha (11 % powierzchni gruntów ornych). 

 

Na obszarze gminy Krapkowice w trakcie spisu rolnego zinwentaryzowano 436 go-

spodarstw. Nieco inaczej prezentuje się ten stan według ewidencji podatkowej, gdzie 

w mieście jest 107, gminie 740 razem 847 gospodarstw rolnych. Różnica pomiędzy tymi war-

tościami wynika z tego, że właściciele gruntów położonych na terenie gminy mieszkają poza 

jej obszarem, gospodarstwa są częściowo dzierżawione i w czasie spisu podawano faktycznie 

użytkowane. 

Oprócz gospodarstw indywidualnych na obszarze gmin występują następujące podmioty: 

 Agroland Sp. z o.o. – Ligota Krapkowicka – Gospodarstwo Rolne; pow. ogó-

łem 352,61 ha, w tym użytki rolne 316,10 ha 

 Rogowska Hodowla Roślin Sp. z o.o.; pow. ogółem 1043,22 ha, w tym użytki rolne 

965,03 ha 

 Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o. – Gospodarstwo Kórnica; pow. ogółem 593,46 ha, w 

tym użytki rolne 578,61 ha 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna – Rogów Opolski; pow. ogółem 64,00 ha, w tym 

użytki rolne 60,00 ha. 

 

Ponadto występują w gminie Krapkowice: 

 Fermy bojlerów kurzych - 2 szt., gdzie jednorazowy wsad wynosi 40 000 szt., 

 Ferma gęsi - 1 szt., z wsadem 15 000 szt. 

 Ogrodnictwo – produkcja Kwiatów – 4 producentów 

 Pieczarkarnie - 2 szt.  

 Gospodarstwa o statusie rolnictwa ekologicznego – 2 szt. 

Charakterystykę gospodarstw rolnych wg rodzaju i grup obszarowych zawiera poniższe 

zestawienie: 

Jednostka terytorialna: Krapkowice    

Zakres danych: OGÓŁEM     

Lata: 2002     

Kategoria: SPIS ROLNY 2002    

      

 m. 2002    

PSR WG SIEDZIBY GOSPODARSTWA      

  Gospodarstwa wg rodzaju      

    gospodarstwa rolne gosp.rol.         1 110    

    gospodarstwa indywidualne gosp.rol.           1 108    

    gospodarstwa indywidualne powyżej 1 ha użytków rolnych gosp.rol.            429    

  Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych    
    gospodarstwa rolne      

      Ogółem gosp.rol.           1 101    

      do 1 ha włącznie gosp.rol.            679    

      powyżej 1 do mniej niż 2 ha gosp.rol.            128 

      od 2 do mniej niż 5 ha gosp.rol.            110    

      od 5 do mniej niż 7 ha gosp.rol.             34 

      od 7 do mniej niż 10 ha gosp.rol.            33 

      od 10 do mniej niż 15 ha gosp.rol.             50    

      od 15 do mniej niż 20 ha gosp.rol.             29    

      od 20 do mniej niż 50 ha gosp.rol.             40    

      od 50 do mniej niż 100 ha gosp.rol.             5    

      100 ha i więcej gosp.rol.              0    
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Produkcja roślinna: 
Gospodarstwa z uprawą wg rodzaju i powierzchni zasiewów   

    rolnictwo ogółem   

      Ogółem gosp.rol.           861 

      pszenica ozima gosp.rol.            543 

      pszenica jara gosp.rol.            350 

      Żyto gosp.rol.             75 

      jęczmień ozimy gosp.rol.            259 

      jęczmień jary gosp.rol.            411 

      Owies gosp.rol.             81 

      pszenżyto ozime gosp.rol.             446 

      pszenżyto jare gosp.rol.             23 

      mieszanki zbożowe ozime gosp.rol.            281 

      mieszanki zbożowe jare gosp.rol.            426 

      gryka, proso i inne zbożowe gosp.rol. 0 

      kukurydza na ziarno gosp.rol.            242 

      kukurydza na zielonkę gosp.rol.             42 

      strączkowe jadalne gosp.rol. 0 

      Ziemniaki gosp.rol.            584 

      buraki cukrowe gosp.rol.            15 

      rzepak ozimy gosp.rol.            6 

      rzepak jary gosp.rol.              0 

      okopowe pastwene gosp.rol.             120 

      warzywa gruntowe gosp.rol.            379 

      Truskawki gosp.rol.             147 

 

Pogłowie zwierząt gospodarskich kształtowało się na następującym poziomie: 
Pogłowie zwierząt gospodarskich wg rodzaju gospodarstwa   

    rolnictwo ogółem   

      Bydło szt           1 124 

      Krowy szt           446 

      trzoda chlewna szt           16 311 

      trzoda chlewna lochy szt            1 427 

      Konie szt             15 

      Owce szt            5 

      Kury szt          179 003 

      kury nioski szt           4 936 

      Kozy szt            62 

 
Bazę produkcyjna rolnictwa stanowią następujące obiekty: 

Powierzchnia budynków i budowli wg rodzaju gospodarstwa i sposobu wykorzystania   

    rolnictwo ogółem   

      ogółem   

        ogółem m
2 

        208 287 

        obory m
2 

         15 069 

        chlewnie m
2 

         49 594 

        kurniki m
2 

          15 221 

        stodoły m
2 

         62 710 

        wiaty m
2 

         16 974 

        garaże m
2 

         6 439 

        budynki wielofunkcyjne m
2 

         12 509 

        inne pomieszczenia m
2 

         8 333 

1.2 Użytkowanie gruntów rolnych. 
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Powierzchnia gminy Krapkowice wynosi 9744 ha, z czego 65,5% (6374 ha) jest użytkowane 

rolniczo. Pozostałe 34,5% zajęte jest przez lasy (17,6%- tj.1719 ha) oraz grunty nieużytkowa-

ne rolniczo obejmujące drogi, tereny osiedlowe, nieużytki, wody, in. (`16,9%-tj.1651 ha). 

Największe obszarowo jest miasto Krapkowice (2091 ha) oraz wsie Rogów Opolski (1614 

ha), Kórnica (1358 ha), a najmniejszą obszarowo jest wieś Nowy Dwór Prudnicki (216 ha).  

Procent gruntów rolnych waha się od 40% ( w Pietni) do 94%( w Kórnicy). 

 

W aktualnej strukturze użytków rolnych największy udział mają grunty orne (88,4%), w dal-

szej kolejności są użytki zielone (łąki i pastwiska), które zajmują   11,0%  ogólnej powierzch-

ni użytków rolnych. 

W gospodarstwach indywidualnych pozostaje 70,2% użytków rolnych. Największy udział w 

ich użytkowaniu mają grunty orne (w 85,8%). 

W poniższej tabeli zestawiono użytkowanie gruntów w całej gminie, z uwzględnieniem użyt-

kowania w indywidualnych gospodarstwach rolnych.   

 

Wyszczególnienie Pow. w ha % 

Powierzchnia użytków rolnych ogółem 6374 100 

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych 4472 70 

Grunty orne ogółem 5495 100 

Grunty orne w gospodarstwach indywidualnych 3837 70 

Sady ogółem 26 100 

Sady w gospodarstwach indywidualnych 26 100 

Łąki ogółem 701 100 

Łąki w gospodarstwach indywidualnych 582 83 

Pastwiska ogółem 152 100 

Pastwiska w gospodarstwach indywidualnych 27 18 

Lasy i grunty leśne ogółem 1719 100 

Lasy i grunty leśne w gospodarstwach indywidualnych 14 1 

Pozostałe grunty i nieużytki ogółem 1651 100 

Pozostałe grunty i nieużytki w gospodarstwach indywidualnych 572 35 

 

Przewidywany układ przestrzenny gminy wskazuje na zmiany w strukturze użytkowania 

gruntów polegające na: 

 obniżeniu udziału użytków rolnych  do wielkości ok.58%, 

 zwiększenia udziału lasów do wielkości 20%, 

 zwiększenia udziału terenów nierolniczych do wielkości 22%. 

 

Wzrost udziału lasów wiązać się będzie z dodatkowymi zalesieniami na części użytków rol-

nych o najniższych walorach bonitacyjnych i częstokroć stanowiących enklawy wśród tere-

nów leśnych.  

Priorytetowo zalesienia traktowane winny być na terenach przylegających do obszaru chro-

nionego krajobrazu Borów Niemodlińskich. Powyższe zgodne jest również z zasadami użyt-

kowania terenów położonych na obszarze chronionego krajobrazu.  

Na tym obszarze oraz na obszarach ciągów ekologicznych, głównie  w dolinach cieków wod-

nych  spodziewać się należy również zmian w strukturze użytkowania samych użytków rol-

nych .  Dotyczy to sukcesywnego przeznaczania gruntów ornych na użytki zielone. Procesy 

inwestycyjne  związane z zagospodarowaniem węzłów autostradowych (ok.215ha) oraz roz-

wojem funkcji produkcyjnej , usługowej  i mieszkaniowej, szczególnie w mieście Krapkowi-

ce pociągnie za sobą zajmowanie użytków rolnych. Tempo ubytku gruntów rolnych pozosta-

nie w ścisłej korelacji z procesami inwestycyjnymi na obszarze miejskim i wiejskim gminy. 
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Polityka przestrzenna na obszarach wymagających ochrony potencjału producyjnego prze-

strzeni rolniczej obejmować powinna działania ograniczające procesy pogarszające walory 

produkcyjne przestrzeni rolniczej, w tym: 

 stosowanie zabiegów agrotechnicznych i technologii uprawowych ograniczających 

negatywne przekształcenia przestrzeni rolniczej wskutek erozji mechanicznej i chemicz-

nej gleb , 

 ochrona terenów szczególnie narażonych na denudację naturogeniczną i uprawową, 

 ograniczenie chemizacji w rolnictwie, podnoszenie produktywności gleb metodami 

biologicznymi,  przy  dostosowaniu  nawożenia  organicznego i chemicznego do możli-

wości sorpcyjnych kompleksów glebowych, 

 rozwój rolnictwa zintegrowanego, upowszechnianie -  rolnictwa ekologicznego  (szan-

sa rozwojowa małych gospodarstw rolnych),   

 prowadzenie zabiegów zmierzających do odkwaszania gleb. 

 

W generalnych zasadach polityki przestrzennej uwzględnić należy: 

 ochronę kompleksów  rolnych klas I-III przed przeznaczeniem na cele nierolne, 

 ograniczenie dostępności gruntów rolnych klasy I-IV przed przeznaczeniem na cele nie-

rolne, 

 stosowanie zabiegów agrotechnicznych minimalizujących negatywne oddziaływanie na 

rolniczą przestrzeń produkcyjną (odkwaszanie, zabiegi przeciwerozyjne), 

 stosowanie technologii uprawowych i agrotechnicznych nie naruszających równowagi 

przyrodniczej. 

1.3 Struktura stanu władania użytkami rolnymi. 

 

Aktualnie na terenie gminy w strukturze stanu władania użytkami rolnymi sektor prywatny 

obejmuje 80% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Sektor publiczny zajmujący 20% obej-

muje grunty Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,  gospodarstw spółek mieszanych z 

przewagą mienia państwowego, zasobów gruntów, mienia komunalnego i rolniczych jedno-

stek gospodarki uspołecznionej. Największe przedsiębiorswa rolne sektora publicznego to 

Rogowska Hodowla Roślin w Dąbrówce Górnej  "Agroland" sp. z o.o., Gospodarstwo Rolne 

w Ligocie Krapkowickiej,  Stadnina Koni Moszna -Zakład Gospodarczy w Kórnicy. 

 

Spodziewać się należy, że sektor gospodarstw indywidualnych sukcesywnie zwiększać będzie 

swój potencjał. Główny przepływ użytków rolnych do sektora indywidualnego następować 

będzie z AWR SP.  

Tym samym nastąpi wzrost wielkości indywidualnych gospodarstw rolnych. Tendencja ta 

może być spotęgowana w przypadku zmniejszenia ilości gospodarstw rolnych. Aktualnie 

średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosząca 4,8 ha jest znacznie niż-

sza od  średniej wojewódzkiej. 

Procesy wzrostu wielkości gospodarstw spowodują z czasem wzrost ich konkurencyjności. 

Obrót ziemią, jaki będzie miał miejsce , nie wpłynie na zmianę charakteru gminy, co oznacza 

że rolnictwo na obszarze wiejskim gminy pozostanie  funkcją dominującą. 

 

1.4 Program produkcji rolnej i inwestycji związanych z rolnictwem. 

 
Produkcję rolną w obecnej gospodarce rynkowej stymuluje bądź limituje ekonomika, to zna-

czy, że dobór gatunków czy odmian w produkcji roślinnej czy kierunku w hodowli zwierząt 

uzależniony będzie od opłacalności.  

Niemniej stwierdzić należy, że rolnictwo w gminie bazować winno na: 
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- dobrej i średniej jakości obszarach dla produkcji rolnej (szczególnie w części południo-

wej gminy),  

- przeznaczenie gruntów rolnych o niskich walorach produkcyjnych do produkcji biomasy 

roślinnej jako jednej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, 

- upowszechnianiu działalności grup producenckich i realizacji przez nie programu inwe-

stycyjnego, 

- wykorzystaniu warunków przyrodniczych i ekologicznych do uprawy roślin o dużych 

wymaganiach glebowych oraz warzyw i owoców, /co do tej pory w dostatecznym stopniu 

nie było wykorzystane,/ 

- upowszechnieniu zasad rolnictwa ekologicznego oraz rozwój gospodarstw agroturystycz-

nych, 

- stworzenie nowoczesnej bazy hodowlanej tylko w technologiach bezpiecznych dla śro-

dowiska poprzez modernizację i budowę nowoczesnych stanowisk inwentarskich, 

- rozwoju hodowli na obszarze korytarzy ekologicznych (dolina Odry, dolina Osobłogi), w 

związku ze zmianą struktury użytkowania gruntów rolnych na tym obszarze - przekształ-

caniem gruntów ornych na użytki zielone,  

- pełniejszym wykorzystaniu bazy produkcyjnej,  

- przeprowadzeniu remontów obiektów produkcyjnych w złym stanie technicznym lub ich 

wymianie na obiekty nowe  (dostosowane do nowych technologii produkcyjnych), z jed-

noczesną rozbiórką obiektów nie nadających się do dalszego wykorzystania lub nieopła-

calnych pod względem ekonomicznym do remontu, 

- tworzeniu bazy przetwórczej zarówno na obszarze wiejskim jak i na terenie miasta, 

- tworzeniu rynków hurtowych, systemu powiązań producenckich z lokalnym przemysłem 

rolno-spożywczym,  

- rozwoju usług dla rolnictwa. 

 

W procesie restrukturyzacji obszarów wiejskich uwzględnić należy :  

 zwiększanie powierzchniowe gospodarstw wiejskich, 

 rozwój rzemiosła na bazie istniejących zagród i nieczynnych ośrodków produkcyjnych 

rolnictwa,  

 rozwój agroturystyki. 

 

Większa część gminy Krapkowice została ujęta w tzw. Programie rolno-

środowiskowym województwa opolskiego i zaliczona do jednego z czterech obszarów priory-

tetowych – „Obszary rolne w dolinie Odry k. Krapkowic, Trias Opolski, Góra Św. Anny”. Na 

obszarze tym zakłada się prowadzenie działalności rolniczej opartej na zasadzie zrównowa-

żonego rozwoju, gdzie oprócz dobrze rozwiniętego rolnictwa duże znaczenie odgrywać będą 

obszary cenne przyrodniczo, objęte ochroną konserwatorską. Ponadto na terenach tych można 

wprowadzić rolnictwo ekologicznego, na produkty, którego wciąż wzrasta zapotrzebowanie. 

W bliskim sąsiedztwie rynku zbytu, jakim jest miasto Opole, rozwijanie oferty produktów 

ekologicznych jawi się jako konkretna szansa dla gospodarstw małoobszarowych, których, 

jak wynika z danych struktury obszarowej gospodarstw jest najwięcej w gminie Krapkowice. 

Ponadto małe gospodarstwa rodzinne, bo głównie w takich prowadzona jest produkcja meto-

dami ekologicznymi, są miejscem kultywowania rodzimych tradycji, edukacji ekologicznej 

młodzieży i miejscem wypoczynku turystów (źródło: Plan ochrony środowiska...).  

 

2 Kierunki rozwoju przestrzennego funkcji produkcyjnych pozarolni-

czych. 
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Potencjał istniejącego w gminie przemysłu i jego struktura gałęziowa nie zapewnia dostatecz-

nej liczby miejsc pracy oraz dynamicznego rozwoju funkcji przemysłowej. Pozarolnicze 

funkcje produkcyjne obejmujące przemysł, budownictwo, składy, magazyny skoncentrowane 

są głównie w Krapkowicach. Na obszarze wiejskim funkcje te koncentrują się we wsi: Ste-

blów. Utrzymujące się tendencje spadkowe aktywności gospodarczej miasta nie spowodowa-

ły zmiany charakteru funkcjonalnego miasta. Utrzymana jest struktura przemysłowo - usłu-

gowa miasta, jednakże udział zatrudnienia w usługach zasadniczo wzrasta .  

Do największych podmiotów gospodarczych Miasta i Gminy Krapkowice należą:  

 Metsä Tissue S.A. w Krapkowicach, 

 Krapex Sp. z o.o. w Krapkowicach, 

 Packprofil – Krapkowice Sp. z o.o. w Krapkowicach, 

 Energetyka Cieplna Opolszczyzny  S.A., Zakład Energetyki Cieplnej 

w Krapkowicach, 

 Prefabet Kluczbork S.A. w Krapkowicach, 

 Chespa Sp. z o.o.  w Krapkowicach, 

 Classen-Pol S.A. ze Zwonowic - Zakład Nr 4 w Krapkowicach, 

 „mebloSoft” Marcin Martynowski z Krapkowic, 

 P.U.P „POM” Sp. z o.o. w Krapkowicach, 

 R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o. 

 Biokrap Sp. z o.o. w Krapkowicach 

 Budopap Sp. z o.o. z Krapkowic 

 Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach 

 

Program rozwoju pozarolniczych miejsc pracy, w świetle spodziewanego spadku za-

trudnienia w rolnictwie, stawiać należy w rzędzie zadań priorytetowych , decydujących 

o realizacji podstawowego celu rozwoju, jakim jest zdecydowane obniżanie bezrobocia i 

poprawa warunków życia mieszkańców gminy.  

 

Polityka związana z realizacją powyższego programu  uwzględnić powinna :  

- maksymalne wykorzystanie istniejącej bazy przemysłowo-składowej na cele produkcyjne 

w strefie (dzielnicy) przemysłowo-składowej w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach 

(tereny zakładów papierniczych obecnie Zakłady Papiernicze Metsa Tissue Krapkowice i 

in.) powiększone o tereny położone po zachodniej stronie ulicy Opolskiej do ulicy Lima-

nowskiego i od ulicy Limanowskiego do drogi krajowej 45 oraz w strefie przemysłowo – 

składowej w Krapkowicach – Otmęcie obejmującej obszar d. Śląskich Zakładów Przemy-

słu Obuwniczego „Otmęt” i teren zakładu Chespa sp.z o.o. przy ul.Ks.Duszy, przy czym 

utrzymanie terenów przemysłowych warunkuje się ograniczeniem uciążliwości do granic 

terenu określonych tytułem prawnym właściciela, 

- restrukturyzację technologiczną istniejącego przemysłu zmierzającą do większej  konku-

rencyjności produkowanych wyrobów; w tym  realizację programu produkcji czystej eko-

logicznie (BAT), 

- rozwój funkcji produkcyjnych w rejonie ulicy Prudnickiej w Krapkowicach (w sąsiedz-

twie zakładu przemysłowego POM sp. z o.o.), 

- zagospodarowanie terenów aktywizacji gospodarczej (koncentracje przemysłowo-

składowe) wyznaczonych w rejonie węzłów autostradowych „Dąbrówka Górna” na grun-

tach wsi Dąbrówka Górna i Rogów Opolski oraz „Gogolin” na gruntach miasta Krapko-

wice (w dzielnicy Otmęt) oraz w rejonie ulicy 3Maja i Żeromskiego, 

- rozwój sektora usług w ogólnomiejskim ośrodku usługowym oraz w rejonie ulic Prudnic-

kiej, Limanowskiego w Krapkowicach i 3 Maja w Otmęcie (Tesco) oraz przy węzłach au-
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tostradowych „Dąbrówka” i „Gogolin” i przy drodze krajowej nr 45 (usługi związane z 

technicznym zapleczem motoryzacji, obsługą kierowców), 

- utrzymanie i rozwój lokalnego przemysłu materiałów budowlanych (Steblów),  

- utrzymania funkcji produkcyjnych na terenie baz rolnych i ośrodków maszynowych na 

obszarze wiejskim gminy, 

- preferencje w lokalizacji w jednostkach wiejskich zakładów przetwórstwa rolno-

spożywczego m.in. dla grup producenckich i różnych form obsługi rolnictwa, 

- dopuszczenie drobnej produkcji i usług rzemiosła produkcyjnego na obszarach wiejskich 

pod warunkiem zachowania  wymogów ochrony środowiska. 

 

W programie promocji gminy (dla pozyskania inwestorów) wskazać należy w sferze walo-

rów: 

- tradycje i potencjał przemysłu papierniczego, elektromaszynowego, obuwniczego, spo-

żywczego,  materiałów budowlanych,  

- wyjątkowo korzystne warunki transportu drogowego związane z przebiegiem przez teren 

gminy autostrady A4 i drogi krajowej nr 45 (dotyczy wszystkich wyznaczonych obsza-

rów przemysłowych),  

- duże możliwości terenowe rozbudowy istniejącego przemysłu i lokalizacji nowego (w 

ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). 

 

Ponadto wskazywać należy walory obszaru wiejskiego regionu krapkowickiego jako obszaru 

czystego ekologicznie predestynowanego do lokalizacji zakładów przetwórstwa rolno-

spożywczego i bazy dla tego przetwórstwa w oparciu o wysokotowarowe rolnictwo .  

II. UWARUNKOWANIA ORAZ KIERUNKI I ZASADY ROZ-

WOJU TURYSTYKI I REKREACJI. 
 

Główne elementy możliwe do wykorzystania na cele turystyczno-rekreacyjne to: 

 zieleń niska i wysoka ciągnąca się wzdłuż doliny Odry i Osobłogi,  

 park miejski w Otmęcie i park leśny (las komunalny) w Krapkowicach, park wiejski we 

wsi Żużela, 

 zabytkowe parki w Dąbrówce Górnej i Rogowie Opolskim, 

 układ urbanistyczny miasta z zabytkowym zamkiem, murami miejskimi i licznymi zabyt-

kami architektury, 

 liczne zabytki techniki; w tym zespół pieców wapienniczych, 

 Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy Zakładów Papierniczych w Krapkowicach z zespo-

łem kąpielisk,  

 kompleksy leśne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne i pomniki przy-

rody, 

 wody otwarte; w tym rzeka Odra i Osobłoga, stawy, 

 obiekty kultury materialnej z parkami krajobrazowymi na terenach wiejskich. 

 

W oparciu o w/w elementy przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe w studium wyznacza się 

następujące formy turystyki, które przyczynić się mogą do wzrostu znaczenia funkcji tury-

stycznej jako wspomagającej rozwój gminy: 

- turystyka krajoznawcza, 

- turystyka pobytowa i związana z wypoczynkiem świątecznym, 

- turystyka wędkarska, 

- turystyka ornitologiczna, 
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- agroturystyka. 

 

Znacznego rozmachu nabrać winna w skali gminy agroturystyka oparta o w/w elementy przy-

rodniczo-krajobrazowe i kulturowe gminy. Do wsi o potencjalnie dużych walorach dla rozwo-

ju agroturystyki wskazuje się : 

- Pietna, 

- Żużela, 

- Gwoździce, 

- Rogów Opolski, 

- Dąbrówka Górna. 

 

Dla właściwego rozwoju funkcji turystycznej wykorzystać należy istniejącą bazę, którą 

wzbogacić należy o dodatkowe elementy  i dodatkowe urządzenia takie jak: 

- informację turystyczną (punkty informacji turystycznej, wyznaczone trasy zwiedzania, 

wyznaczone punkty obserwacyjne, widokowe, in.), 

- parkingi z sanitariatami, 

- hotele, motele, pensjonaty,  

- gastronomia ;w tym „mała gastronomia”. 

 

Na cele turystyczne zaleca się wykorzystanie szlaku wodnego Odry, poprzez wprowadzenie 

żeglugi turystycznej (statków wycieczkowych) i wykorzystanie na cele turystyczne zabytko-

wych obiektów hydrotechnicznych (śluzy, jaz). 

Dla podniesienia standardów turystycznych wymagana jest rozbudowa bazy noclegowej i 

rozwój urządzeń rekreacyjno-sportowych. Szczególnego znaczenia nabiera realizacja urzą-

dzeń sportowych –baseny otwarte i kryte, korty tenisowe, pola golfowe, in. oraz wprowadze-

nia takich form wypoczynku, które umożliwiłyby wydłużenie sezonu turystycznego. Przy uj-

ściu rzeki Osobłogi do Odry przewiduje się budowę portu jachtowego dla statków wyciecz-

kowych z usługami towarzyszącymi. Aktywność turystyczna terenów wzrośnie również z 

chwilą realizacji zabudowy letniskowej.  

Miasto posiada unikatowe warunki dla rozwoju turystyki krajoznawczej specjalistycznej, któ-

rego bazę stanowić winien zespół pieców wapienniczych. 

Warunkiem rozwoju turystyki w skali całej gminy jest wykorzystanie istniejącej bazy oraz 

stworzenie  niezbędnych elementów zagospodarowania turystycznego. Istotnym czynnikiem 

rozwoju jest promocja turystyczna i pełna informacja o wartościach turystycznych gminy.  

 

Korzystne położenie umożliwia wykorzystanie dla wypoczynku świątecznego przez miesz-

kańców gminy Krapkowice sąsiednich rejonów turystycznych : 

 Parku Krajobrazowego Góry św. Anny, 

 Jeziora Otmuchowskiego i Nyskiego, Jeziora  Turawskiego, 

 Borów Niemodlińskich, 

 Gór Opawskich w gm. Głuchołazy, Prudnik, 

 Gór Opawskich i Masywu Jesennika po stronie czeskiej. 

 

Zgodnie z wnioskiem Rogowskiej Hodowli Roślin Sp.z o.o. w Dąbrówce Górnej dopuszcza 

się czasowe przeznaczenie terenu obejmującego działki 916/3; 915; 914; 913; 912; 911; 910; 

909; 908; 907; 903; 902; 901; 889; 891; 892; 893; 894; 897; 898; 708 pod pole golfowe. 

Wnioskowany teren położony jest na obszarze projektowanego polderu „Opole – Dąbrówka” 

(rozdz.VIII pkt.3). Po ustaleniu polderu „Opole – Dąbrówka” należy przywrócić rolne użyt-

kowanie terenu. Na terenie pola golfowego położonego w granicach projektowanego polderu 

obowiązuje zakaz zabudowy.  
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III. UWARUNKOWANIA I KIERUNKI  ROZWOJU I FUNK-

CJONOWANIA TERENÓW  SPECJALNYCH. 

1.  Kierunki rozwoju i funkcjonowania terenów związanych z  bezpie-

czeństwem publicznym. 

 

W studium utrzymuje się w mieście teren Powiatowej Komendy Policji w istniejących grani-

cach.  

Nie wyznacza się na terenie gminy nowych terenów związanych z bezpieczeństwem publicz-

nym. 

2.  Uwarunkowania i kierunki funkcjonowania terenów zamkniętych 

MON. 

 

Tereny zamknięte (tereny specjalne) położone są w północno-zachodniej części gminy na te-

renach leśnych położonych na obszarze Borów Niemodlińskich. Wprowadza się w studium 

następujące zasady ich zagospodarowania: 

  

 wokół obiektu wojskowego nr 3729 wymagane zachowanie zgodnych z przepisa-

mi stref bezpieczeństwa , 

 likwidowane tereny specjalne, położone na terenie miasta, mogą być przejmowane 

przez miasto i przeznaczane po ich uprzednim uzbrojeniu na cele mieszkaniowe i 

usługowe, stanowiące zaplecze motoryzacji na drodze krajowej 45 (motele, pen-

sjonaty, gastronomia), 

 w przypadku likwidacji pozostałych terenów specjalnych (zamkniętych) zakłada 

się generalnie ich leśne użytkowanie, wyłączając je jednakże z użytkowania wy-

poczynkowego, 

 przy likwidacji obiektów specjalnych o charakterze administracyjnym i mieszkal-

nym dopuszcza się ich przeznaczenie na cele mieszkalnictwa (w tym zbiorowego), 

a w przypadku obiektów pozostałych na cele usług, nieuciążliwych funkcji pro-

dukcyjnych, składów i magazynów. 

 

Na terenie gminy ustanowione zostały strefy ochronne wokół terenu zamkniętego. Wprowa-

dza się w studium następujące zasady ich zagospodarowania: 

 Strefa A – ograniczenie w zakresie wprowadzania zabudowy rozproszonej, oraz bu-

dowy obiektów, których odporność konstrukcji na obciążenia wyjątkowe jest mniejsza 

od 35kPa, 

 Strefa B – ograniczenie w zakresie budowy autostrad i dróg o dużym natężeniu ruchu, 

oraz wprowadzania zabudowy zwartej i obiektów, których odporność konstrukcji na 

obciążenia wyjątkowe jest mniejsza od 5kPa, 

 Strefa C – ograniczenie w zakresie budowy obiektów użyteczności publicznej, w któ-

rych gromadzi się duża liczba ludzi, takich jak miejsca kultu, szpitale, placówki 

oświatowo-wychowawcze, place i hale targowe, obiekty rekreacyjno-sportowe oraz 

innych obiektów budowlanych , których odporność konstrukcji na obciążenia wyjąt-

kowe jest mniejsza od 3kPa. 

 

Wszystkie zmiany w zakresie funkcjonowania terenów zamkniętych MON mogą dokonać się 

za zgodą władz wojskowych.  

Na terenie gminy nie wyznacza się dodatkowych terenów specjalnych  MON. 
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3.  Uwarunkowania i kierunki rozwoju terenów związanych z ochroną 

przeciwpowodziową. 

 

W celu zabezpieczenia kraju przed powodzią w dorzeczu Odry, został opracowany 

wieloletni program gospodarczy pod nazwą „Program dla Odry 2006”, który ze względu na 

duży zakres robót jak i koszt został przewidziany do realizacji w okresie 15 lat. Celem Pro-

gramu przyjętego ustawą z dnia 06 lipca 2001r. „Program dla Odry – 2006” (Dz.U. nr 98, 

poz. 1067) jest zbudowanie programu wieloletniego zintegrowanej gospodarki wodnej dorze-

cza Odry zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

Rzeka Odra zaliczana jest do rzek o największym potencjale powodziowym, co po-

twierdza wskaźnik zmienności przepływów SWQ/WQ określany w przedziale 1 : 20 ÷ 1 : 28, 

a w roku 1997 podczas wielkiej powodzi wynosił 1 : 174. Na obszarze województwa opol-

skiego rzeka Odra jest skanalizowana od Koźla (km 281,6) do granicy województwem dolno-

śląskim.  

System ochrony przeciwpowodziowej w województwie opolskim wymaga przebudo-

wy i kontynuacji szeregu działań ochronnych. Ochrona przed powodzią musi się koncentro-

wać na przeciwdziałaniu, przy wykorzystaniu planowania przestrzennego, procesowi wkra-

czania zabudowy na tereny zalewowe, odbudowie i budowie nowych odcinków obwałowań 

terenów, znajdujących się w strefach zagrożenia powodziowego.  

 

Znaczna część terenu gminy zlokalizowana jest na obszarach zalewowych. Wyróżnia 

się tu: 

 nie chronione przed zalewami międzywale Odry ograniczone do strefy najczęściej 

100-200 m od koryta rzeki wałami przeciwpowodziowymi, 

 chroniony przed niskimi zalewami naturalny obszar zalewowy zalewany podczas 

bardziej ekstremalnych stanów powodziowych. 

 

Oba obszary powinny pozostać wolne od zabudowy. 

Na terenie gminy Krapkowice występują warunki do wyznaczenia obszarów zagroże-

nia powodziowego w rozumieniu ustawy Prawo wodne (art. 82, ustawy z dnia 18 lipca 2001 

r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), tj. 

 obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią, 

 obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią. 

 

Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią obejmuje tereny między linią brzegową 

Odry, a wałem przeciwpowodziowym, a także strefę przepływu wezbrań powodziowych 

określoną w planie miejscowym na podstawie studium. Postuluje się wprowadzenie takiej 

strefy w granicach wyznaczonego zasięgu naturalnych przepływów powodziowych wskaza-

nych na załączniku kartograficznym (do granicy doliny wyznaczonej przez strome skarpy). 

Obszar bezpośredniego zagrożenia powodziowego obejmuje zalewową dolinę Odry oraz do-

linę Osobłogi. Pozostałe Rzeki z terenu gminy nie mają wystarczającego potencjału wezbra-

niowego do wprowadzania technicznej ochrony przeciwpowodziowej w postaci obwałowań 

międzywala i innych urządzeń hydrotechnicznych.  

 Zgodnie z Prawem wodnym na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodziowego 

zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powo-

dzią, a w szczególności: 

a) wykonywania urządzeń wodnych oraz innych obiektów budowlanych, 
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b) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regula-

cji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych 

lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk,  

c) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych ro-

bót z wyjątkiem robót regulacji i utrzymania wód, a także robót modernizacyjno-

pielęgnujących wały przeciwpowodziowe.  

 

Do studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postuluje 

się wprowadzenie następujących zapisów regulujących ochronę sieci rzecznej w powyższych 

strefach jej występowania: 

 zachowuje się funkcję żeglugową Odry z niezbędnymi obiektami infrastruktury tech-

nicznej, które mogą podlegać adaptacji i modernizacji, 

 regulacje koryta Odry związane z funkcją przeciwpowodziową i żeglugową prowadzi 

się z maksymalnym ograniczaniem strat przyrodniczych, w szczególności w obrębie 

siedlisk chronionych – łęgów wierzbowo-topolowych oraz nadrzecznych olsów, 

 modernizacje i odtwarzanie sprawności systemu melioracyjnego prowadzi się z mak-

symalnym ograniczaniem strat przyrodniczych, w szczególności w roślinności biolo-

gicznej zabudowy dolin rzecznych, roślinności turzycowiskowej i szuwarowej, 

 chroni się wszystkie starorzecza Odry i Osobłogi jako siedliska chronione w oparciu o 

dyrektywę UE habitatową,  

 chroni się występujące wzdłuż cieków oraz wokół zbiorników strefy zadrzewień, tu-

rzycowisk i szuwarów stanowiących naturalną zabudowę biologiczną dolin rzecznych 

oraz bariery biogeochemiczne przeciwdziałające spływom zanieczyszczeń z przyle-

głych gruntów rolnych - dopuszcza się uzupełnianie ww. barier, dopuszcza się ich 

usuwanie jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegów ochrony 

przeciwpowodziowej, 

 zaleca się łączenie obszarów występowania naturalnych i seminaturalnych ekosyste-

mów usprawniające funkcjonowanie korytarzy ekologicznych, 

 wprowadza się zakaz zabudowy we wszystkich strefach do granic zaznaczonych na 

rysunku zasięgów naturalnych zalewów powodziowych, 

 chroni się przed intensywnym zagospodarowaniem rolniczym, w szczególności na 

gruntach ornych nie chroniony przed zalewami powodziowymi obszar międzywala 

Odry, jako teren o szczególnie wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych i 

wyjątkowo niekorzystnych warunkach rozwoju produkcji rolnej na gruntach ornych. 

 

Na terenach gminy poza wyszczególnionymi powyżej strefami występowania wód nie 

istnieją szczególne przeciwwskazania do zabudowy związane z obecnością sieci rzecznej.  

 

Krapkowice jest jedną z gmin, która dotknięta została katastrofalną powodzią z lipca 1997r.  

Istniejące zabezpieczenia w postaci wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Odry i Osobłogi 

okazały się być niewystarczające. W studium uwzględniono  opracowanie „Koncepcji ochro-

ny przed powodzią doliny rzeki Odry w rejonie Krapkowic w woj.Opolskim”- Hydroprojekt 

Wrocław sp.z o.o.2001. Jako rozwiązania poprawiające stan zabezpieczeń przeciwpowodzio-

wych zrealizować należy następujący program: 

 korektę tras wałów przeciwpowodziowych, modernizację i budowę nowych obwałowań, 

 budowę kanału ulgi z mostami w Krapkowicach, 

 projektowany polder „Bąków” (Vmax=8,1 mln m
3
 wody). 
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Uzupełnieniem tego programu jest polder „Dąbrówka-Opole”, którego południowy fragment 

znajduje się na obszarze gminy Krapkowice. Zasadnicze znaczenie dla ochrony przeciwpo-

wodziowej będzie miał znajdujacy się poza granicami gminy polder „Obrowiec” o poj. V=3,6 

mln m
3
 wody. 

Dla miasta Krapkowice przyjęto II klasę budowli ochronnych (bez uwzględnienia wpływu 

zbiornika Racibórz). Wybudowanie w perspektywie ok.20 lat zbiornika Racibórz zmniejszy 

kulminacje rzeki Odry i w konsekwencji podwyższy klasę obwałowań i bezpieczeństwo tere-

nów chronionych. 

 

W studium uwzględnia się również zadania określone w „Programie Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Krapkowickiego” jako niezbędne do udrożnienia koryta Odry (w tym zadania 

związane z rozbudową systemu wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry i Osobłogi i zwięk-

szeniem przepustowości mostów). W ramach tych działań wyszczególnić należy prace zwią-

zane bezpośrednio zabezpieczeniem terenu gminy Krapkowice przed powodzią, tj.: 

- odsunięcie prawego wału Chorula-Kąty z rozbiórką istniejącego (lub utworzeniem polde-

ru), 

- obniżenie terenu pod mostem na autostradzie, 

- prawostronne obwałowanie w rejonie ZPO Otmęt, 

- zabezpieczenie oczyszczalni ścieków Zakładów Papierniczych Metsä Tissue S.A. w 

Krapkowicach, 

- częściowa rozbiórka nasypu kolejowego w Krapkowicach na lewym brzegu i budowa es-

takady o długości 0,3 km, 

- budowa estakady drogowej o długości 0,6 km na przedłużeniu mostu w Krapkowicach, 

- budowa prawostronnego wału chroniącego Krapkowice-Otmęt z rozbiórką istniejącego, 

- podwyższenie wału lewobrzeżnego w rejonie Żywocic, 

- modernizacja polderu Obrowiec z zabezpieczeniem wsi Obrowiec oraz rozbiórką lokalne-

go wału. 

 

Instrumentem zabezpieczenia przeciwpowodziowego będzie również funkcjonowanie syste-

mu monitoringu na Odrze i Osobłodze. 

IV. ZASADY GOSPODARKI  PRZESTRZENNEJ DOTYCZĄ-

CE  OBSZARÓW ZABUDOWANYCH. 

1.  Zabudowa mieszkaniowa. 

 

Potencjalne możliwości rozwoju  mieszkalnictwa na terenie gminy są stosunkowo korzystne. 

Przeprowadzona w ramach studium analiza istniejących zasobów mieszkaniowych, potrzeb 

mieszkaniowych oraz priorytetów polityki mieszkaniowej pozwoliła na przyjęcie następują-

cych zasad: 

 

na terenie miasta Krapkowice: 

 

 Uwzględniając skalę miasta, realizację programu mieszkaniowego przewiduje się 

zasadniczo w formie zabudowy o niskiej intensywności zabudowy – MN 

– 

 

 Zabudowę o niskiej intensywności zabudowy zakłada się realizować w ramach 

osiedli domków jednorodzinnych oraz na terenach objętych wtórnymi podziałami 

działek  w istniejącej zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. 
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 Zabudowę o średniej intensywności   przewiduje się realizować przede wszystkim 

w ramach uzupełnień i przekształceń zabudowy na  terenach staromiejskich. 

 Dla zabezpieczenia walorów urbanistycznych miasta zaleca się ograniczenie za-

sadniczo zabudowy wielorodzinnej (In>0,70) w formie bloków powyżej IV kon-

dygnacji. 

 Na obszarze starego miasta, w strefach ochrony, dostosować projektowaną zabu-

dowę odtworzeniową do wymogów konserwatorskich, 

 Wyznacza się w studium obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej do dalszego 

zachowania (ZB), wymagające przekształceń (ZBp ) i wymagające rehabilitacji 

(ZBr), w ramach których powinny być podjęte następujące działania: 

 

o Utrzymanie bądź przywrócenie poprzez remonty i modernizacje właściwego stanu 

technicznego substancji mieszkaniowej, 

o Poprawa standardów wyposażenia budynków w instalacje, 

o Zmniejszenie różnic w standardach mieszkaniowych i w jakości życia w nowych i sta-

rych zasobach mieszkaniowych, 

o Wykorzystanie technik termoizolacji (kredyty i inne formy wspierające) dla poprawy 

wystroju architektonicznego zabudowy mieszkaniowej. 
 

* In – wskaźnik intensywności zabudowy netto jest to wskaźnik wyrażajacy stosunek powierzchni ogólnej 

mieszkaniowej budynków mieszkalnych (wraz z powierzchnią ewentualnych urządzeń wbudowanychw te bu-

dynki) do powierzchni terenów  

 

 

na terenach wiejskich gminy: 

 

- Uwzględniając skalę wiejskich jednostek osadniczych gminy, realizację programu miesz-

kaniowego przewiduje się zasadniczo w formie zabudowy o niskiej intensywności zabu-

dowy –  

- Budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy zakłada się realizować w 

formie zabudowy jednorodzinnej (wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej), małych do-

mów mieszkalnych oraz zabudowy zagrodowej. 

- Zastąpienie całkowicie zużytej zabudowy, nie będącej zabytkami architektury i budow-

nictwa, zabudową nową. 

- W uzasadnionych przypadkach intensyfikację „starej” zabudowy (w ramach wtórnych 

podziałów działek). 

- Utrzymuje się tereny mieszkaniowe zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowa-

nia, projektami podziału, w ramach granic terenów przeznaczonych w studium do zabu-

dowy. 

- Modernizacji, rehabilitacji i rewaloryzacji podlegać powinna historyczna zabudowy wsi, 

- Wyznacza się w studium obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej do dalszego za-

chowania (ZB), wymagające przekształceń (ZBp ) i wymagające rehabilitacji (ZBr), w 

ramach których wymagane są następujące działania: 

o Utrzymanie bądź przywrócenie poprzez remonty i modernizacje właściwego stanu 

technicznego substancji mieszkaniowej, 

o Poprawa standardów wyposażenia budynków w instalacje, 

o Zmniejszenie różnic w standardach mieszkaniowych i w jakości życia w nowych i sta-

rych zasobach mieszkaniowych, 

o Wykorzystanie technik termoizolacji (kredyty i inne formy wspierające) dla poprawy 

wystroju architektonicznego zabudowy mieszkaniowej. 
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2. Zabudowa usługowa. 

 

Program usług ponadpodstawowych i podstawowych zapewniający wszechstronne zaspoko-

jenie potrzeb mieszkańców bazować będzie generalnie na funkcjonujących urządzeniach 

usługowych. Dopuszcza się przemienność funkcji istniejących obiektów usługowych lub ich 

trwałą zmianę oraz realizację nowej zabudowy. Kształtowanie form zabudowy usługowej 

uzależnia się od organizacji funkcjonalnej usług oraz od programu usługowego wg poniż-

szych zasad.  

 

 W ogólnogminnym  (ogólnomiejskim) ośrodku usługowym  w Krapkowicach dodat-

kowe usługi wykształcić należy w parterach istniejących i przewidzianych do odtworzenia 

budynkach mieszkalnych.  W miarę potrzeb należy przeznaczać na cele usług i admini-

stracji wyższe piętra budynków lub obiekty w całości.  

 

 Na obszarze staromiejskim, w strefach ochrony, dostosować nowoprojektowaną zabu-

dowę odtworzeniową do wymogów konserwatorskich. 

 

 

 Przebudowie poddać należy istniejące obiekty usługowe (pawilony) na terenie śród-

mieścia pod kątem dostosowania ich skali i charakteru do historycznie ukształtowanej za-

budowy miasta. 

 

 Utrzymuje się istniejące obiekty handlu wielkopowierzchniowego. Dopuszcza się roz-

budowę obiektu handlowego TESCO przy ul.3 Maja w Krapkowicach – Otmęcie powyżej 

2000m
2
 powierzchni sprzedażowej oraz budowę stacji paliw. 

 

 Modernizacji poddać targowisko miejskie.  

 

 Dużą szansę rozwoju usług, szczególnie o charakterze ponadpodstawowym, stwarza 

możliwość zagospodarowania wielofunkcyjnych terenów aktywizacji gospodarczej przy 

węzłach autostradowych oraz w rejonie ulicy Limanowskiego i Prudnickiej oraz przy 

ul.3Maja (teren przy autostradzie) w Krapkowicach.  

 

 Intensywnie należy rozwijać urządzenia usługowe związane z obsługą ruchu tury-

stycznego (motele, zajazdy) i technicznego zaplecza motoryzacji , szczególnie przy dro-

dze krajowej 45 i przy węzłach autostradowych.  

 

 Nieznaczny program usług bytowych, handlu i gastronomii może być realizowany w 

małych pawilonach usługowych, o architekturze nawiązującej do otaczającej zabudowy i 

w charakterze nie odbiegającym od skali miasta.  

 

 Usługi podstawowe w osiedlach mieszkaniowych w Krapkowicach i w wiejskich jed-

nostkach mogą być realizowane w małych pawilonach usługowych wolnostojących lub 

dobudowanych do budynku mieszkalnego. Mogą być również wbudowane w partery bu-

dynków mieszkalnych. 

 

 Rozbudowa usług podstawowych w zakresie oświaty możliwa jest poprzez rozbudowę 

i modernizację istniejących obiektów. Budowa sal sportowych (basenów krytych, i innych 

urządzeń sportowych) powinna nawiązywać architektonicznie do  istniejących szkół oraz 

otaczającej zabudowy.  
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 Reforma oświaty może wymusić likwidację, a w konsekwencji zmianę funkcji małych 

szkół podstawowych, przedszkoli. Obiekty te mogą być przekształcone na potrzeby opieki 

zdrowotnej (hospicja, szpitalne oddziały specjalistyczne, niepubliczne placówki zdrowot-

ne), opieki społecznej (dom opieki społecznej, mieszkania zastępcze) lub na inne cele 

związane z kulturą, usługami bytowymi, nieuciążliwymi zakładami produkcyjnymi, nie-

uciążliwymi zakładami rzemieślniczymi, mieszkalnictwem zbiorowym. 

 

 Dla pełnej obsługi mieszkańców powiatu zaleca się powołanie (oddziałów zamiejsco-

wych) sądu i prokuratury. Tym samym mieszkańcy będą mogli korzystać w Krapkowi-

cach ze wszystkich urządzeń obsługi przypisanych dla właściwego funkcjonowania po-

wiatu. 

  

 Dla zabezpieczenia potrzeb mieszkańców powiatu oraz w ramach urządzeń obsługi 

autostrady w zakresie kultury i sportu zaleca się realizację „centrum kultury i sportu” na 

terenie aktywizacji gospodarczej w rejonie węzła autostradowego „Dąbrówka”. Centrum 

stanowić będzie element  promocji regionu krapkowickiego. 

  

 Nowe tereny dla rozwoju usług, w tym związane z obsługą komunikacji  

i technicznym zapleczem motoryzacji (motele, zajazdy, stacje  paliw, warsztaty samocho-

dowe, in.) wskazuje się przy drodze nr 45. 

 

 Priorytowego potraktowania wymaga rzemiosło usługowe i produkcyjne na terenie 

gminy.  Dziedzina ta powinna być intensywnie rozwijana głównie poprzez adaptację nie-

użytkowanych baz produkcyjno-magazynowych gospodarstw rolnych. Dopuścić należy 

również usługi rzemiosła (o nieuciążliwym charakterze) w obrębie zabudowy zagrodowej 

i jednorodzinnej. W przypadku braku technicznych możliwości adaptacji w/w obiektów 

na cele rzemiosła, stwarza się w studium możliwość realizacji zabudowy usług rzemieśl-

niczych w każdej z miejscowości w formie noworealizowanej zabudowy I kondygnacyj-

nej (zabudowy przemysłowo-magazynowej).  

 

 We wsiach zakłada się dalszy rozwój istniejących ośrodków usługowych położonych 

w centralnych częściach wsi. Dodatkowe usługi w tych ośrodkach wykształcić należy w 

parterach istniejących i projektowanych (przewidzianych do odtworzenia) budynkach 

mieszkalnych. Nieznaczny program usług bytowych, handlu i gastronomii może być re-

alizowany w małych pawilonach usługowych, o architekturze nawiązującej do otaczającej 

zabudowy i w skali nie odbiegającym od zabudowy wsi.  

 

 Poza wskazanym w studium na terenie we wsi Steblów pod nowy cmentarz dla 

mieszkańców Krapkowic  w studium wprowadzono docelowe lokalizacje cmentarzy na 

poniższych terenach zlokalizowanych bliżej miasta:  

 w  rejonie ulicy Limanowskiego (na dz.134/9; 135/1; 135/2 – na terenie wskazanym w 

studium pod usługi), 

 w rejonie ulicy 3 Maja (na części działki 262/9 – na terenie wskazanym w studium 

pod zieleń leśną).  

Warunkiem przeznaczenia w/w terenów pod cmentarz jest spełnienie wymogów wynika-

jących z rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959 w sprawie 

określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 

Nr 52, poz. 315),  po przeprowadzeniu badań gruntowo-wodnych i zachowaniu odpo-

wiedniej strefy sanitarnej – min. 50,0 m. W przypadku terenu położonego w ramach zie-

leni leśnej należy uzyskać stosowne zgody  na przeznaczenie gruntów leśnych na cele 

nieleśne. 
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3. Tereny wymagające przekształceń i rewaloryzacji. 
 

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku miasta i gminy wymusza konieczność 

modernizacji istniejącego zainwestowania. W ramach rewaloryzacji i rewitalizacji wyznacza 

się tereny w mieście i w wiejskich jednostkach obejmujące: 

 

 Tereny zabudowy staromiejskiej Krapkowic, ze szczególnym wskazaniem, na uzupeł-

nienie zabudowy w obrębie rynku i w całym śródmieściu – z  uwzględnieniem ochrony 

wartości kulturowych, 

 

 Tereny zabudowy mieszkalno-usługowej położone w rejonie ulicy Opolskiej. 

 

 Tereny d. Zakładów Przemysłu Obuwniczego „Otmęt”.  

 

 Teren d. podgrodzia z pozostałościami zabudowań (zamek, kościół, brama wjazdowa, 

fragmenty murów, itd.) - od kościoła do rzeki Odry w Otmęcie. 

 

 Tereny zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej wszystkich wsi. 

 

 Tereny baz gospodarczych na terenach wiejskich. 
 

4. Zabudowa przemysłowa 
 

Klasyczna zabudowa przemysłowa zlokalizowana jest w Krapkowicach i  Steblowie. Kształ-

towanie istniejącej i projektowanej zabudowy przemysłowej powinno odbywać się wg nastę-

pujących zasad: 

- Istniejąca zabudowa przemysłowa może być modernizowana w dostosowaniu do zmie-

niających się technologii i rozbudowywana w dostosowaniu do możliwości terenowych.  

- Istniejące zakłady należy dostosować do obowiązujących norm w zakresie ochrony śro-

dowiska i ograniczenia uciążliwości do granic określonych  tytułem prawnym właścicie-

la. 

- Dopuszcza się likwidację zabudowy nie objętej ochroną konserwatorską lub zmianę jej 

funkcji.  

- Zabudowę przemysłową posiadającą cechy stylowe (część zabudowań na terenie d. ZPO 

„Otmęt” oraz Zakładów Papierniczych) poddać należy rewaloryzacji, a zabudowę przy 

głównych ciągach komunikacyjnych  poddać należy modernizacji pod kątem poprawy 

wystroju zewnętrzego. Zabudowa ta stanowi o wizerunku miasta (m.in. zabudowa Zakła-

dów Papierniczych od strony ulicy Opolskiej). 

- Nowo projektowana zabudowa przemysłowa (łącznie z zabudową magazynową), zreali-

zowana w nowoczesnej formie i w nowoczesnej technologii stanowić będzie  na wyzna-

czonych terenach, przy węzłach autostradowych „Dąbrówka” i „Gogolin”, przy drodze 

krajowej nr 45 (w rejonie ulicy Limanowskiego), przy drodze wojewódzkiej nr 409 (przy 

ul. Prudnickiej k/POM), przy ul.3Maja w rejonie ciepłowni i przy ul.Żeromskiego ele-

ment aktywizacji gospodarczej oraz stanowić będzie wizerunek nowoczesnych ośrodków 

przemysłowych .  
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V. KIERUNKI  ROZWOJU  PRZESTRZENNEGO OBSZA-

RÓW OSADNICZYCH. 
 

1.  Kierunki rozwoju mieszkalnictwa. 
 

Założono w studium następujące główne kierunki rozwoju mieszkalnictwa w dostosowaniu 

do potencjału i charakteru rozwojowego poszczególnych miejscowości gminy : 

 

W mieście Krapkowice – w granicach administracyjnych: 

 Wyznacza się 3 podstawowe kierunki rozwoju terenów mieszkalnictwa: 

 Krapkowice – rejon ulicy Prudnickiej, 

 Krapkowice – rejon ulicy Limanowskiego (do likwidowanej linii kolejowej i 

 drogi nr 45), 

 Krapkowice Otmęt – rejon ulicy Żeromskiego, 

 Krapkowice Otmęt – rejon ulicy 3 Maja, 

 

 Utrzymuje się tereny przeznaczone w obowiązujących miejscowych planach zagospoda-

rowania przestrzennego: 

 w rejonie ulic Żeromskiego przeznaczone pod zabudowę niskiej intensywności 

(zabudowa jednorodzinna),  

 w rejonie ulicy Mieszka  przeznaczone pod zabudowę niskiej intensywności (kon-

tynuacja osiedla jednorodzinnego),  

 w rejonie ulic ks. Koziołka – Polnej- Górnej pod zabudowę niskiej intensywności 

(domki jednorodzinne),  

 w rejonie ulic ks. Koziołka – Dambonia pod zabudowę średniej intensywności,  

 w rejonie zwolnionych terenów specjalnych przy drodze prowadzącej do terenów 

MON w północno-zachodniej części miasta, pod ekstensywną zabudowę niskiej inten-

sywności typu rezydencjonalnego, 

 na terenie śródmieścia w budynkach usługowo-mieszkalnych, 

 

We wsiach sąsiadujących z Krapkowicami – z programem mieszkaniowym dla miesz-

kańców miasta: 

 

 Steblów – z zabudową jednorodzinną, w tym typu rezydencjonalnego (w ramach uzu-

pełnień zabudowy oraz w ramach nowo wyznaczonych terenów w zachodniej części wsi),  

 Żywocice– z zabudową jednorodzinną, w tym typu rezydencjonalnego (w ramach uzu-

pełnień zabudowy oraz w ramach nowo wyznaczonych terenów w południowo-wschodniej 

części wsi,w pasie pomiędzy drogą krajową 45 a drogą wojewódzką 416). 

 

W pozostałych wsiach: 

 

 zakłada się realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego plombowego, uzu-

pełniającego i odtworzeniowego w ramach terenów przewidzianych do zabudowy (dopusz-

czalnego zainwestowania wsi); zasady te odnoszą się również do realizacji zabudowy zagro-

dowej; przy czym we wsiach: 

 Dąbrówka Górna i Rogów Opolski z zabudową jednorodzinną dla obsługi funkcji 

przemysłowo – usługowych związanych z zagospodarowaniem terenów przy węźle auto-

stradowym „Dąbrówka”; przy czym na terenie wsi Rogów Opolski tereny częściowo wy-

znaczone zostały w ramach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
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strzennego terenów przemysłowo – składowo – usługowych w rejonie węzła autostrado-

wego „Dąbrówka”.  

2.  Kierunki rozwoju przemysłu i działalności gospodarczej. 

 

Główna koncentracja przemysłu pozostanie na obszarze miasta w rejonach: 

 Zakładów Papierniczych S.A. obecnie Zakłady Papiernicze Metsa Tissue 

Krapkowice i Zakładów Mechanicznych Przemysłu Papierniczego, "Willich" 

sp. z o.o. przy ul. Opolskiej,  

 d. Śląskich Zakładów Przemysłu Obuwniczego „Otmęt” – obecnie Krapkowi-

ce "Nowy Otmęt" sp. z o.o. oraz "Coroplast", 

 Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego POM przy ul. Prudnickiej, 

 Zakładu Chespa Sp. z o.o.przy ul.ks.Duszy. 

 

Rozwój przestrzenny przemysłu i składów następować powinien w mieście w rejonie:  

 ulicy Limanowskiego zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego, 

 w rejonie ulicy Opolskiej, 

 w rejonie ulicy Prudnickiej (POM), 

 w rejonie węzła autostradowego „Gogolin”, przy drodze wojewódzkiej 423 

(ul. Żeromskiego), 

 

- Nie przewiduje się znaczącego rozwoju przestrzennego funkcji przemysłowej w Otmęcie. 

Funkcję przemysłowo-składową związaną z restrukturyzacją ogranicza się generalnie do 

terenu d. Śląskich Zakładów Przemysłu Obuwniczego „Otmęt”, przy czym obiekty na 

tym terenie muszą być zmodernizowane i przystosowane do pełnienia nowych funkcji 

produkcyjnych. 

  

- Do znaczącej kolizji funkcji produkcyjno-składowej dochodzi w rejonie Zakładów Pa-

pierniczych S.A. obecnie  Zakłady Papiernicze Metsa Tissue Krapkowice na styku z za-

budową mieszkaniową. Wymagane ograniczenie oddziaływania terenów przemysłowych 

do granic określonych tytułem prawnym. 

 

-  Na terenie wiejskim podstawowy kierunek rozwoju funkcji przemysłowo- składowej 

przyjmuje się na wyznaczonych terenach w rejonie węzła autostradowego, w ramach 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemy-

słowo – składowo – usługowych w rejonie węzła autostradowego „Dąbrówka”.  

 

- Utrzymana zostanie koncentracja funkcji przemysłowej we wsi Steblów (przemysł  mate-

riałów budowlanych – zakład prefabrykacji betonów), 

 

- Na terenach wiejskich dopuszcza się realizacji nowych obiektów produkcyjnych zlokali-

zowanych poza zabudową mieszkaniową w wyznaczonych strefach produkcyjnych wsi.  
 

3.  Kierunki rozwoju zabudowy turystyczno – rekreacyjnej i letniskowej. 
 

□ Główną koncentrację zabudowy turystyczno – rekreacyjnej  wskazuje studium  w re-

jonie węzła autostradowego „Dąbrówka”, gdzie wyznaczony został centrum rozrywki (zespół 

kultury, sportu i rekreacji), w ramach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów przemysłowo – usługowych przy węźle autostradowym „Dąbrówka”. 
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□ Program zabudowy związanej z obsługą ruchu turystycznego (m.in. hotele,  motele) 

powinien być realizowany w mieście Krapkowice oraz w rejonie węzłów autostradowych 

„Dąbrówka” i „Gogolin”, przy drodze 45 i przy ul.Ks.Koziołka (w oparciu o obowiązujące 

mpzp). 

 

□ Dopuszcza się również przekształcenia zabudowy zagrodowej na zabudowę letnisko-

wą, szczególnie we wsiach wskazywanych do rozwoju agroturystyki: 

- Pietna, 

- Żużela, 

- Gwoździce, 

- Rogów Opolski, 

- Dąbrówka Górna. 
 

4.  Obszary wielofunkcyjne przeznaczone do realizacji nowych progra-

mów gminy. 
 

W studium wyznacza się 9 zasadniczych kompleksów obszarów wielofunkcyjnych, stanowią-

cych potencjalne tereny aktywizacji funkcjonalnej i gospodarczej: 

 

 Tereny wielofunkcyjne przy węźle autostradowym „Dąbrówka” o pow. ok.200 ha,  będące 

terenami aktywizacji gospodarczej gminy Krapkowice i powiatu krapkowickiego (tereny ob-

jęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeiwidziane do poszerzenia). 

 

 Tereny wielofunkcyjne przy węźle autostradowym „Gogolin” o pow. ok.12 ha położone w 

Krapkowicach - Otmęcie,  będące terenami aktywizacji gospodarczej gminy Krapkowice i 

powiatu krapkowickiego (tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-

go), poszerzone o tereny przy ul.Żeromskiego (objęte mpzp). 

 

 Tereny przemysłowo-składowo-usługowe położone w Krapkowicach w rejonie ulicy Li-

manowskiego przy drodze krajowej 45 (tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego). 

 

 Tereny przemysłowo-składowo-usługowe położone w Krapkowicach w rejonie ulicy 

Prudnickiej przy drodze wojewódzkiej 409 (tereny objęte miejscowym planem zagospodaro-

wania przestrzennego). 

 

 Tereny przemysłowo- usługowe położone w Krapkowicach w rejonie ulicy Żeromskiego 

(tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). 

 

 Tereny przemysłowo-składowo-usługowe położone w Krapkowicach w rejonie ulicy 

Opolskiej przy drodze wojewódzkiej 415, obejmujące istniejące (Zakłady Papiernicze, i in.) i 

projektowane  tereny  przemysłowo-składowo-usługowe.  

 

 Tereny związane z nadbrzeżami w Krapkowicach i Rogowie Opolskim, przewidzianymi 

do modernizacji w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej.  

 

 Tereny starego miasta Krapkowic – przeznaczone do rewaloryzacji i rehabilitacji, na któ-

rym w ramach uzupełnień historycznej zabudowy zaleca się lokalizację dodatkowych usług 

związanych z ogólnomiejskim (ogólnogminnym) ośrodkiem usługowym oraz funkcji miesz-

kaniowej. 
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 Tereny obejmujące zamek (d. dom kultury ZPO „Otmęt”) w ramach historycznego pod-

grodzia w Krapkowicach-Otmęcie, przeznaczonego na cele specjalistycznych usług zdrowia i 

opieki społecznej (lub inne cele usług ponadpodstawowych, administracji).  

 

 Tereny skansenu przemysłowego (muzeum) z zabytkowymi piecami wapienniczymi udo-

stępnionych na cele turystyczne, w znaczący sposób aktywizujące funkcję turystyczną w mie-

ście. 

 

VI. UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNI-

KACJI 
 

1. Zasady i polityka gminy dotyczące drogowego systemu transportowe-

go. 
 

Generalne zasady określone w studium zmierzają do utrzymania dotychczasowego drogowe-

go systemu transportowego i systemu powiązań zewnętrznych.  

Osią transportową pozostanie autostrada A4 Zgorzelec – Korczowa stanowiąca element III 

Panaeuropejskiego Korytarza Transportowego  oraz droga krajowa nr 45 Złoczew – Granica 

Państwa poprzez Praszkę –Kluczbork – Opole – Krapkowice – Racibórz. Autostrada stwarza 

dogodne połączenie z Dolnym Śląskiem i aglomeracją śląską, natomiast droga nr 45 stwarza 

dogodne połączenie z Opolem, siedzibą województwa i miastami północnej części Opolsz-

czyzny, a na kierunku południowym pokrywa się z tradycyjnym szlakiem handlowym na 

Czechy i Morawy. W gminie Krapkowice funkcjonować będzie węzeł autostradowy „Dą-

brówka”.   

Uzupełnieniem w/w głównych osi transportu drogowego pozostaną istniejące drogi woje-

wódzkie oraz sieć dróg powiatowych i gminnych.   

Drogami wojewódzkimi zapewnione zostanie połączenie z sąsiednimi ośrodkami powiato-

wymi i gminnymi, a drogami powiatowymi z gminami w powiecie krapkowickim i między 

miejscowościami w gminie Krapkowice. 

 

W strategii rozwoju układu komunikacyjnego, określonego w projekcie planu województwa 

opolskiego, nie przewiduje się na terenie województwa do 2015r., poza autostradą A4, budo-

wy innych dróg szybkiego ruchu.    

 

W systemie drogowym założono utrzymanie i modernizację istniejącej drogi krajowej: 

 Nr 45 Złoczew – Granica Państwa przez Krapkowice, 

  

oraz dróg wojewódzkich: 

 Nr 409 Dębina – Strzelce Opolskie przez Krapkowice, 

 Nr 415 Ziemnice – Krapkowice,  

 Nr 416 Krapkowice-Racibórz, 

 Nr 423 Opole - Kędzierzyn-Koźle przez Krapkowice, 

 Nr 424 Rogów Opolski - Gogolin, 

 Nr 428 Dąbrówka Górna - Wybłyszczów, 

 

oraz dróg powiatowych wg poniższego wykazu: 
27-210 O Żużela-Brożec (ul.Szkolna w Żuzeli) 

27-446 O Ściborowice-Jarczowice 

27-810 O Brożec-Pietna 

27-811 O Kórnica-Dobra 

27-814 O Żywocice – ul. Kozielska 
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27-823 O Żużela – ul. Krapkowicka 

27-835 O Kórnica 

27-852 O ul. Dworcowa w Krapkowicach 

 
Pierwszorzędne znaczenie zmierzające do właściwego funkcjonowania układu komunikacyj-

nego i poprawy bezpieczeństwa ruchu będą miały następujące działania: 

 

 Modernizacja dróg w węzłach autostradowych: 

o węzeł „Dąbrówka” - drogi krajowej 45 Złoczew – Granica Państwa - do para-

metrów klasy GP, 

 Modernizacja drogi krajowej 45 Złoczew – Granica Państwa – do parametrów klasy GP; 

 na odcinku Opole – Krapkowice w latach 2000-2010 projektowane poszerzenie jezdni – 

 do 11,Om (2x3,5 + 2x2,0); w latach 2011-2020 projektowana budowa drugiej jezdni 2/2 

 (0,5 + 2x3,75 + 3,0); 

 na odcinku Krapkowice - gr. województwa w latach  2000-2020 wzmocnienie i poszerze

 nie jezdni – do 11,Om (2x3,5 + 2x2,0) 

 Modernizacja drogi wojewódzkiej 409 Dębina – Strzelce Opolskie – do parametrów klasy 

 G; szerokość jezdni 7,0 m, w tym budowa obejścia drogowego miasta Krapkowice i Go

 golin, w przebiegu od ul. Strzeleckiej na terenie miasta Gogolin, poprzez skrzyżowanie z 

 drogą wojewódzką nr 423 w rejonie miejscowości Obrowiec, do drogi krajowej nr 45 i 

 dalej wojewódzkiej nr 416 na terenie miasta Krapkowice, 

 Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 415 Ziemnice – Krapkowice – do parametrów klasy 

 Z; szerokość jezdni 6,0 m,  

 Modernizacja drogi wojewódzkiej 416 Krapkowice-Racibórz – do parametrów klasy G; 

 szerokość jezdni 7,0 m,  

 Modernizacja drogi wojewódzkiej 423 Opole - Kędzierzyn-Koźle – do parametrów klasy 

 G; szerokość jezdni 7,0 m, w tym budowa obejścia drogowego miasta Krapkowice,  

 Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 424 Rogów Opolski - Gogolin – do parametrów 

 klasy Z; szerokość jezdni 7,0 m,  

 Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 428 Dąbrówka Górna - Wybłyszczów – do parame

 trów klasy Z; szerokość jezdni 6,0 m,  

 modernizacja dróg powiatowych,  

 doprowadzenia dróg powiatowych do pełnych parametrów użytkowych  klasy G i Z, 

 utwardzenie wszystkich ulic wewnątrz wiejskich i miejskich,  

 powszechne wprowadzanie chodników na terenach zainwestowanych wsi, 

 wprowadzanie ciągów (tras) rowerowych, 

 przystosowanie dróg gospodarczych do przejazdu ciężkimi maszynami rolniczymi . 

 

Utrzymuje się w studium funkcje ulicy zbiorczej przebiegającej przez teren miasta w ciągu 

drogi krajowej 45 oraz w ciągu drogi wojewódzkiej:  

□ nr 409 -  kl. G, przebiegająca przez miasto ulicami :Prudnicką, 1 Maja, Głowackiego, 

ks.Koziołka.  

 

Równie ważnym priorytetem  jest zapewnienie funkcjonowania komunikacji zbiorowej auto-

busowej  obsługującej miasto i wszystkie miejscowości gminy. 
 

2. Ciągi dróg rowerowych 
 

Zasadniczy układ dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych łączący poszczególne wsie 

zezwala na docelowe wprowadzenie w pas drogowy ciągów dróg rowerowych. 
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Przy przebudowie i modernizacji dróg głównych (G) i niższych dopuszcza się przy prawej 

krawędzi wyznaczenie pasa dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m. 

Dopuszczalna realizacja układu ciągów rowerowych etapami. 

Docelowo drogi rowerowe należy wprowadzać wzdłuż wszystkich dróg wojewódzkich i po-

wiatowych; zasadnicze drogi gminne-gospodarcze łączące poszczególne wsie pomiędzy sobą 

mogą spełniać jednocześnie funkcje dróg rowerowych po utwardzeniu nawierzchni ich jezdni 

(nawierzchnia asfaltowa). 

 

W mieście jako priorytetowe wyznaczyć należy następujące ciągi rowerowe: 

- wzdłuż rzeki Odry i Osobłogi; ciągi o charakterze rekreacyjnym, 

- ulicą Opolską do ośrodka rekreacyjnego z zespołem basenów, 

- ulicą Kilińskiego do ogrodów działkowych i do terenów sportowych Otmętu, 

- ulicą 3Maja do ogrodów działkowych (i dalej do ulicy ks.Koziołka), 

- ulicą ks.Koziołka (i dalej do ulicy Opolskiej). 

3. Komunikacja zbiorowa. 

 

Podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej pozostanie autobus. W relacjach powiązań 

wszystkich jednostek osadniczych gminy  utrzymuje się system komunikacji zbiorowej auto-

busowej z siecią przystanków , do których dojścia mieszczą się w izochronie 15 min. Na tere-

nie miejskim kształtowanie systemu obsługi miasta komunikacją autobusową należy dosto-

sować do zmieniających się w czasie potrzeb i preferencji. Sieć przystanków rozszerzać nale-

ży na nowych terenach mieszkaniowych , a na terenach o dominującej funkcji wytwórczej 

(przemysł, składy) dostosować do miejsc pracy. 

W świetle powyższych ustaleń utrzymuje się w studium urządzenia związane z autobusową 

komunikacją zbiorową tj. przystanki autobusowe.  

Na terenach strefy wytwórczej dopuszcza się możliwość lokalizacji dodatkowych baz trans-

portowych – zajezdni autobusowych. 

4. Zaplecze techniczne motoryzacji. 

 

Ważnym elementem sprawnego funkcjonowania komunikacji kołowej jest właściwy poziom, 

dostosowany do współczesnych standardów technicznego zaplecza motoryzacji. 

 

Podstawowe zadania z tym związane dotyczą: 

 budowy (lokalnych) stacji paliw na terenach wiejskich, 

 utrzymania i modernizacji stacji paliw w mieście,  

 realizacji nowych stacji z rozbudowanym programem usługowym zlokalizowanych przy 

drodze krajowej nr 45 w rejonie węzła autostradowego „Dąbrówka”, w rejonie węzła „Gogo-

lin”, 

 budowy parkingu sezonowego dla ciężkich pojazdów zobowiązanych przepisami do prze-

rwy w ruchu w dni wolne od pracy z rezerwą miejsc dla właścicieli pojazdów ciężkich z mia-

sta Krapkowic (zalecana lokalizacja przy drodze 45),  

 realizacji składowiska zużytych samochodów („autoszrot”) – na terenie strefy wytwórczej 

w mieście lub na terenach wiejskich (nieczynnych baz gospodarki rolnej), 

 utrzymania istniejących lub ich przebudowy i realizacji nowych parkingów i zespołów 

garażowych wg następujących zasad:  

- na terenie miasta, sukcesywnie w miarę rozwoju motoryzacji indywidualnej,  należy re-

alizować parkingi wielopoziomowe (lub podziemne);  
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- w nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zaleca się przyjęcie 

jako zasady budowy garaży w części podziemnej budynku lub budowy parkingów o ilo-

ści miejsc równoważnej ilości mieszkań (wskaźnik minimum);  

- w zabudowie jednorodzinnej zapewnienie miejsc postojowych, 

- w nowoprojektowanej (wolnostojącej) zabudowie usługowej i przemysłowej bezwzględ-

ne zapewnienie miejsc postojowych dla pracowników i klientów, 

- wykształcenia świadczenia usług parkowania (np. w określonych godzinach) na strzeżo-

nych zakładowych placach, parkingach,  

 utrzymania istniejących i realizacji nowych warsztatów samochodowych  oraz innych 

urządzeń związanych z obsługą i naprawą samochodów. 

 

5. Zasady i polityka dotycząca pozostałych systemów transportowych. 
 

1.1.  System transportu kolejowego 
 

W związku z podjęciem decyzji o likwidacji jednotorowej linii kolejowej znaczenia miejsco-

wego Nr 306 relacji Prudnik – Krapkowice (decyzja Ministra Infrastruktury nr TK-500 –

50/4004 z 26.04.2004r.) likwiduje się w studium istniejący układ linii kolejowych na terenie 

gminy. 

Ponadto dopuszcza się w studium likwidację:  

- przystanku (dworca) kolejowego w Krapkowicach, 

- bocznic kolejowych 

- urządzeń i obiektów związanych z pełnioną funkcją bocznic kolejowych (punkty ładun-

kowe, in.). 

1.2. System transportu wodnego. 
 

Budowa kanału Odra – Dunaj i  realizacja urządzeń hydrotechnicznych na Odrze zapewni do-

celowo IV klasę żeglowności rzeki Odry. Dla poprawy funkcjonowania odrzańskiej drogi 

wodnej (ODW) wymagana jest realizacja na terenie gminy Krapkowice następujących zadań: 

- poszerzenie istniejącej małej śluzy w Krapkowicach do 12 m szerokości i 135m długości, 

- poszerzenie istniejącej małej śluzy w Rogowie Opolskim do 12 m szerokości i 135m dłu-

gości, 

- modernizacja nabrzeży przeładunkowych w Krapkowicach i Rogowie Opolskim (do sys-

temu RO-RO). 

VII. UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

1. Polityka rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizacji sanitarnej. 
 

W latach 90-ch nastąpił dynamiczny rozwój systemów wodociągowych na terenie gminy. 

Działania zmierzające do pełnego zwodociągowania gminy Krapkowice zostały zakończone. 

Powinny być kontynuowane w zakresie modernizacji systemów wodociągowych i uzbrajania 

w sieć wodociągową nowych terenów inwestycyjnych. 

Ze względu na konieczność ochrony środowiska wodnego - ochrony wód powierzchniowych 

i wgłębnych wymagane jest podjęcia zdecydowanych i efektywnych działań w zakresie bu-

dowy sprawnego systemu kanalizacyjnego w mieście i na terenach wiejskich, bazującego na 

mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Krapkowicach, wspólnej dla gminy 

Krapkowice i Zakładów Papierniczych S.A. o zdolności docelowej 21 tys.m
3
/d. Nie przewi-
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duje się w gminie indywidualnych systemów kanalizacyjnych. Rozbudowie poddać należy 

sieć kanalizacyjną na terenie miasta oraz realizację sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach 

gdzie funkcjonują kanalizacje ogólnospławne.  

W/w działania zapewnią ochronę zarówno wód powierzchniowych jak i wgłębnych.  

Podkreślić należy, że wody podziemne na terenie gminy ujęte są w 2 duże zbiorniki wód pod-

ziemnych triasowych zaliczonych do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce: 

 zbiornik nr 333 „Opole – Zawadzkie”, 

 zbiornik nr 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie”. 

Zbiorniki te są słabo izolowane od powierzchni, a tym samym narażone na przesiąkanie w 

głąb zanieczyszczeń. 

 

1.3. Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w 

wodę. 
 

Wszystkie miejscowości na obszarze gminy Krapkowice wykorzystują wodę podziemną jako 

źródło wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. 

Aktualnie wody podziemne ujmowane są przez 7 studni głębinowych, z których pięć zlokali-

zowanych jest w Krapkowicach, a dwie w miejscowości Żywocice. Ujęcia wodne, będące 

własnością Wodociągów i Kanalizacji Krapkowice, stanowią następujące studnie głębinowe: 

w miejscowości Krapkowice 

 nr 6z – o głębokości 61,0 m i Qex = 121,0 m
3
/h przy S = 12,6 m 

 nr 8 – o głębokości 85,0 m i Qex = 129,2 m
3
/h przy S = 15,0 m 

 nr 9 – o głębokości 85,0 m i Qex = 138,4 m
3
/h przy S = 15,0 m 

Studnie te są podstawowymi ujęciami zaopatrującymi większość miejscowości gminy 

Krapkowice, a zatwierdzone dla nich zasoby w kategorii B wynoszą 570,0 m
3
/h.  

 Przy ul. Jagiellońskiej – o głębokości 63,0 m, Qex = 77,0 m
3
/h przy S = 13,0 m 

i zatwierdzonych zasobach w kategorii B w ilości 85,0 m
3
/h 

 Przy ul. Kilińskiego o głębokości 59,0 m Qex = 40,5 m3/h przy S = 1,5 m 

i zatwierdzonych zasobach w kategorii B w ilości 40,5 m
3
/h 

w miejscowości Żywocice 

 nr 1 - o głębokości 54,5 m i Qex = 80,0 m
3
/h przy S = 9,5 m  

 nr 2 – o głębokości 60,5 m i Qex = 60,0 m
3
/h przy S = 9,8 m 

 

 Zatwierdzone dla studni zasoby w kategorii B wynoszą 81,0 m
3
/h. 

 

Ponadto sześć miejscowości zasilanych jest z ujęć zlokalizowanych w sąsiednich gmi-

nach. Miejscowościami tymi są: 

Nowy Dwór – zasilanie z ujęcia Zakładu Mienia Komunalnej w Głogówku 

Dąbrówka Górna, Rogów Opolski i Gwoździce – zasilanie z ujęcia Spółki  

„PROKADO” w Prószkowie  

Żużela i Bąków – zasilanie z ujęcia Wodociągów Waleckich w Walcach. 

 

 Obecnie istnieje połączenie systemu wodociągowego Krapkowic z siecią zasilaną 

przez ujęcia wodne miasta Gogolin. Planowane jest natomiast połączenie systemu z siecią 

wodociągów Waleckich, poprzez wykonanie odcinka rurociągu magistralnego pomiędzy 

miejscowościami Ligota Krapkowicka i Żużela, a także z siecią Spółki „PROKADO” 

w Prószkowie poprzez połączenie wodociągów na odcinku: rejon ul. Opolskiej 

w Krapkowicach – miejscowość Gwoździce.  

 Długość czynnej sieci wodociągowej bez przyłączy wynosi na obszarze gminy 110,9 

km, natomiast długość sieci połączeń prowadzących do budynków i innych obiektów wynosi 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice 

 

__________________________________________________________________________________________ 

90 

62,9 km i obejmuje ona 3830 przyłączeń do budynków. Ogółem na obszarze gminy do sieci 

wodociągowej przyłączonych jest 7890 mieszkań. Przypadki braku przyłącza wodociągowe-

go (zbiorowego) są na terenie gminy incydentalne, a czerpanie wody z własnej studni z reguły 

ma miejsce w gospodarstwach domowych, które są również wyposażone w przyłącze z wo-

dociągu zbiorowego. Ponadto, system sieci wodociągowej uzupełnia linia magistralna (prze-

syłowa) o długości 7,9 km. Stan przewodów sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy jest za-

dawalający, z wyjątkiem liczących ponad dwadzieścia lat rurociągów azbestowo-

cementowych w Krapkowicach o łącznej długości 18,7 km. Od 2002 roku prowadzone są 

jednakże systematyczne prace wymiany przewodów AC na PCV. W latach 2002-2003 wy-

mieniono 4143 mb rurociągów, planując wymianę dalszych 2630 mb do końca 2004r.  

 W roku 2003 pobór wody z ujęć WiK Krapkowice kształtował się na poziomie 1298,0 

tyś m
3
, a zakup hurtowy wody wynosił 86,4 tyś. m

3
. Głównym źródłem wody były studnie 

głębinowe nr 6z, 8 i 9. W latach 1999-2003 dostarczały on od 1081,0 do 1297,8 tyś. m
3
 wody. 

Średnia roczna ilość ujmowanej w tym okresie wody to 1156,9 tyś. m
3
, przy czym udział po-

szczególnych ujęć (w tyś. m
3
) był następujący: studnia nr 9 – 475,4; studnia nr 6z – 429,9 i 

studnia nr 8 251,6. Z ogólnej ilości wody, jaką dysponowały wodociągi na obszarze gminy, 

1053,1 tys. m
3
 dostarczono odbiorcom (z tego gospodarstwom domowym, zbiorowym i in-

dywidualnym gospodarstwom rolnym – 812,0 tyś. m
3
, na cele produkcyjne – 86,1 tyś m

3
 i na 

pozostałe cele – 155,0 tyś. m
3
), na cele technologiczne zużyto 71,5 tyś m

3
 a straty wody wy-

nosiły 259,4 tyś m
3
. Z pobieranej ilości wody znaczna część przeznaczona jest, zatem na za-

opatrzenie gospodarstw domowych tj. ok. 77 %, podczas gdy na cele przemysłowe jedynie 

ok. 8 %. 

Woda ujmowana ze studni głębinowych (nr 6z, 8 i 9) stanowiąca główne źródło za-

opatrzenia gmin Krapkowice wymaga uzdatnienia przed dostarczeniem jej odbiorcom. Nie 

spełnia ona, bowiem wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002. 

(Dz. U. Nr 203, poz. 1718), stawianym wodzie przeznaczonej do picia i na potrzeby gospo-

darcze. Analiza właściwości fizyczno-chemicznych oraz bakteriologicznych wody wykazała, 

iż w okresie maj 2003 – luty 2004r. dopuszczalne wartości zostały przekroczone przede 

wszystkim przez utrzymujące się na znacznym poziomie mętność i zawartość żelaza. Przy 

dopuszczalnej wartości mętności równej 1 mg/dm
3
, zakres wartości dla poszczególnych stud-

ni głębinowych wynosił: 4,4-14,6 (studnia nr 6), 9,3-93,3 (studnia nr 8) i 13,6-39,4 (studnia nr 

9). W przypadku żelaza (dopuszczalna wartość 0,2 mgFe/dm
3
)zawartość jego utrzymywała 

się odpowiednio w zakresie: 0,86 – 1,90 (studnia nr 6), 0,72-3,62 (studnia nr 8) i 0,84 – 3,20 

(studnia nr 9). 

Podwyższonej zawartości żelaza okresowo towarzyszyła większa ilość występującego 

w wodzie manganu, co rzutowało na właściwości organoleptyczne wody i odnotowane po-

nadnormatywne wartości barwy oraz zapachu (maj 2003r studnia głębinowa nr 8). Ponadto 

woda ujmowana ze studni nr 8 i 9 odznaczała się także podwyższoną zawartości azotu amo-

nowego. Przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 0,5 mgNH4/dm
3
, zawartość amoniaku 

kształtowała się na poziomie od 0,6 do 2,64 (studnia nr 8) i od 0,86 do 2,82 mg/dm
3
 (studnia 

nr 9). Po procesie uzdatniania woda do spożycia spełniała wymagania zarówno  

pod względem bakteriologicznym, jak też fizyczno-chemicznym (wg Programu ochrony 

środowiska miasta i gminy Krapkowice). 

 

Jako zasadę generalną przyjmuje się utrzymanie pełnego zwodociągowania gminy. Tereny 

zabudowane zaopatrywane są zbiorowo z wodociągów: 

- miasto Krapkowice i wieś Steblów – z SUW Krapkowice, 

- wsie Dąbrówka Górna, Gwoździce, Rogów Opolski– z wodociągu Prószków (PROKA-

DO), 

- wsie Borek, Pietna, Żywocice – z wodociągu Żywocice, 

- wsie Kórnica, Ściborowice – z wodociągu Ściborowice, 
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- wieś Nowy Dwór – z wodociągu Głogówek, 

- wieś Żużela i Bąków – z wodociągu w Walcach. 

 

Studium dopuszcza możliwość łączenia sieci wodocigowych. 

 

Rozwój sieci wodociągowej uwzględniać winien kierunki rozbudowy Krapkowic oraz tere-

nów zabudowy wiejskiej.  

 

Zaopatrzenie w wodę będzie bazować na  poniższym bilansie wody dla jednostek osadni-

czych gminy i wodociągach grupowych i zbiorowych: 

 

Bilans wody-perspektywa 
     Ilość wody   

Lp Miejscowość Mieszkańcy Qśr m3/d Uwagi 

     

1 Borek 100 12  

2 Dąbrówka Górna 900 108 *) 

3 Gwoździce 450 54  

4 Kórnica 700 84  

5 Ligota Krapkowicka 100 12  

6 Nowy Dwór Prudnicki 150 18  

7 Pietna 350 42  

8 Rogów Opolski 700 84  

9 Steblów 1000 120  

10 Ściborowice 450 54  

11 Żużela 550 66  

12 Żywocice 1100 132  

  razem wieś 6550 786  

13 m.Krapkowice razem  5458  

13.1 Krapkowice miasto 18200 3458  

13.2 Krapkowice przemysł  2000  

     ogółem gmina 24750 6244  

            

*) w bilansie nie uwzględniono wody na cele przemysłowo składowe         

 w ramach zagospodarowania terenów węzła "Dąbrówka"         

1.4. Uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarki ściekowej.  

 

 W 2006r. łączna długość sieci sanitarnej (bez przykanalików) wynosiła 88,1 km, na-

tomiast długość sieci przyłączeń do budynków 27,4 km. Do sieci kanalizacyjnej podłoczo-

nych było 1555 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Ponadto, w obrębie 

miasta Krapkowice oraz na terenach nieskanalizowanych gminy funkcjonuje ogółem 1148 

zbiorników bezodpływowych, gromadzacych nieczystości ciekłe, a także 1 stacja zlewna w 

Krapkowicach i 1 oczyszczalnia przydomowa w miejscowości Gwoździce. 

W roku 2003 ilość odprowadzanych systemem kanalizacyjnym ścieków wynosiła 711, 

tyś.m
3
, w tym 608,0 tyś. m

3
 (tj. 85,5%) stanowiły ścieki pochodzące z gospodarstw domo-

wych, 57,0 tyś. m
3
 (8%) z jednostek działalności produkcyjnej (przemysłowej) oraz 46,1 tyś. 

m
3
 (6,5 5) ścieki pozostałe.  

Za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej WiK Krapkowice odprowadzane były 

do oczyszczalni ścieków (BIOKRAP) w Krapkowicach ścieki komunalne pochodzące 

z części gminy Gogolin (w ilości 26,9 tyś.m
3
) oraz gminy Prószków (9,1 tyś m

3
). Stanowiły 

one około 5 % ilości ścieków odprowadzanych z obszaru gminy Krapkowice.  



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice 

 

__________________________________________________________________________________________ 

92 

Ścieki komunalne z gmin Krapkowice i okolic oraz przemysłowe z Metsä Tissue S.A. 

oczyszczane są w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Krapkowicach. Proces 

oczyszczania obejmuje trzy zasadnicze etapy: 

1. Oczyszczanie mechaniczne polegające na usuwaniu dużych części stałych, zawiesin ziarni-

stych, części flotujących i zawiesin łatwoopadających za pomocą prostych metod mecha-

nicznych. Podczas kolejnych faz oczyszczania mechanicznego ścieki przepływają przez 

kraty mechaniczne o gęstości 6 mm, piaskownik napowietrzany i zbiornik uśredniająco-

sedymentacyjny. Na tym etapie ścieki zostają oczyszczone w około 90 % z zawiesiny i 

około 40 % z zanieczyszczeń organicznych. 

 

2. Oczyszczanie biologiczne z ewentualnym wspomaganiem chemicznym – polegające 

na dalszym oczyszczaniu ścieków z zawiesin nieopadających i zanieczyszczeń organicz-

nych rozpuszczalnych w ściekach, w tym także związków biogennych (azotu i fosforu) 

wpływających na wzrost eutrofizacji wód powierzchniowych. Oczyszczanie przebiega w 

zbiorniku zwanym bioreaktorem lub komorą osadu czynnego przy użyciu tzw. osadu 

czynnego, który stanowi wysoce aktywna biologicznie mieszanina populacji różnych mi-

kroorganizmów (głównie bakterii i pierwotniaków) wykorzystujących zawarte w ściekach 

substancje na zaspokojenie własnych metabolicznych potrzeb i budowy biomasy. Końco-

wym etapem procesu oczyszczania mechaniczno-biologicznego ścieków jest redukcja za-

nieczyszczeń wynosząca około: 

- 99% zawartości zawiesin 

- 95 % zawartości całkowitej zw. organicznych (wskaźnik ChZT) 

- 99 % zawartości biologicznie rozkładanych związków organicznych (wskaźnik BZT5) 

- 80 % zawartości związków azotu 

- 70 % zawartości związków fosforu. 

 

3. Odwadnianie, higienizacja i zagospodarowanie osadów ściekowych – przebiegający rów-

nocześnie do zasadniczego etapu oczyszczania ścieków proces zagęszczania, odwadniania 

i higienizacji osadów ściekowych (likwidacja drobnoustrojów chorobotwórczych i jaj pa-

sożytów poprzez wymieszanie z wapnem). Tak przygotowane osady ściekowe magazy-

nowane są czasowo na wybetonowanym placu magazynowym, skąd odbierane są przez 

przedsiębiorstwa hodowli roślin do wykorzystania rolniczego jako nawóz oraz do rekul-

tywacji gruntów. 

 

W roku 2003 łączna ilość ścieków oczyszczonych mechaniczno-biologicznie wynosiła 

średnio ok. 4300m
3
/dobę. Przyczyniło się to w końcowym efekcie do powstania 7710 Mg 

osadów ściekowych, stanowiących główny odpad procesowy oczyszczalni. Zgodnie z założe-

niami projektowymi (przewidywanymi na rok 2010) mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 

ścieków w Krapkowicach może przyjąć 21.100,0 m
3
 całkowitej ilości ścieków na dobę, przy 

eksploatacji dwóch komór osadu czynnego. 

Wielkości projektowe stężeń zanieczyszczeń wynoszą: 

BZT5 194,0 mgO2/dm
3 

ChZTCr  569,0 mgO2/dm
3 

Zawiesina ogólna 194 mg/dm
3 

Azot ogólny 18,0 mgN/dm
3 

Fosfor ogólny 4,7 mgP/dm
3 

Według danych z miesięcy styczeń-luty 2004r., całkowita ilość ścieków doprowadza-

nych do oczyszczalni wynosiła 4.193,3 m
3
/dobę, co stanowi ok. 19,9 % obciążenia hydrau-

licznego. Biorąc pod uwagę obciążenie hydrauliczne oczyszczalnia mogłaby przyjąć obecnie 

średnio ok. 16.800 m
3
/dobę ścieków, jednakże prognozy głównych dostawców ścieków po-

twierdzają, iż projektowanych ilości nie osiągnie się nawet w dalszej perspektywie. 
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Dla pełnej ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawy ogólnego stanu śro-

dowiska przyrodniczego wprowadza się na terenie gminy następujące zasady i kierunki roz-

woju systemów kanalizacyjnych: 

 

wariant podstawowy  – 

 do oczyszczalni miejskiej w Krapkowicach o przepustowości Qdśr=21100 m
3
/d prze-

widuje się odprowadzić ścieki:  

- z miasta Krapkowice, 

 z obszaru wiejskiego gminy Krapkowice (wsie: Borek, Dąbrówka Górna, Gwoź-

dzice, Kórnica,Nowy Dwór Prudnicki, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Ściboro-

wice, Żużela, Żywocice)  

 z części obszaru gminy Prószków (wsie: Ziemnice Wielkie, Ziemnice Małe, Bogu-

szyce), 

 z cześci obszaru gminy Strzeleczki  (wsie: Moszna, Zielina, Kujawy, Racławiczki, 

Smolarnia, Dziedzice, Ścigów, Strzeleczki, Pisarzowice, Komornik, Łowkowice, 

Dobra), 

 z części gm.Walce (m. Walce i wsie: Brożec, Ćwiercie, Dobieszowice, Grocholub, 

Kromołów, Rozkochów, Stradunia, Zabierzów), 

 z części obszaru gm. Reńska Wieś (wsie: Mechnica, Kamionka), 

 z części obszaru gminy Głogówek (wieś Twardawa), 

 z części obszaru gminy Gogolin (m.Gogolin i wsie Odrowąż oraz Obrowiec). 

 

wariant alternatywny I: 

o W wariancie alternatywnym I zakłada się odprowadzenie ścieków do oczysz-

czalni miejskiej w Krapkowicach z następujących miejscowości: 

 z miasta Krapkowice, 

 z obszaru wiejskiego gminy Krapkowice (wsie: Borek, Dąbrówka Górna, 

Gwoździce, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Żywocice) , 

 z części obszaru gminy Gogolin (m.Gogolin i wsie Odrowąż oraz Obrowiec), 

 ścieki z pozostałych miejscowości gminy  odprowadzane byłyby:  

 ze wsi Żużela do oczyszczalni ścieków w Żużeli, 

 ze wsi Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki, Ściborowice do oczyszczalni ścieków 

w Dobrej (gm.Strzeleczki), 

 

wariant alternatywny II: 

o W wariancie alternatywnym II zakłada się odprowadzenie ścieków do oczysz-

czalni miejskiej w Krapkowicach z następujących miejscowości: 

 z miasta Krapkowice, 

 z obszaru wiejskiego gminy Krapkowice (wsie: Borek, Pietna, Rogów Opol-

ski, Steblów, Żywocice) , 

 z części obszaru gminy Gogolin (m.Gogolin i wsie Odrowąż oraz Obrowiec), 

 ścieki z pozostałych miejscowości gminy  odprowadzane byłyby:  

 ze wsi Żużela do oczyszczalni ścieków w Żużeli, 

 ze wsi Dąbrówka Górna, Rogów Opolski, Gwoździce do oczyszczalni ścieków 

w Boguszycach (gm.Prószków), 

 

 ze wsi Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki, Ściborowice do oczyszczalni ścieków 

w Dobrej (gm.Strzeleczki). 
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 z części obszaru gminy Prószków (wsie: Ziemnice Wielkie, Ziemnice Małe, 

Boguszyce), 

 

 z cześci obszaru gminy Strzeleczki  (wsie: Moszna, Zielina, Kujawy, Racła-

wiczki, Smolarnia, Dziedzice, Ścigów, Strzeleczki, Pisarzowice, Komornik, 

Łowkowice, Dobra), 

  z części gm.Walce (m. Walce i wsie: Brożec, Ćwiercie, Dobieszowice, Gro-

cholub, Kromołów, Rozkochów, Stradunia, Zabierzów), 

 z części obszaru gm. Reńska Wieś (wsie: Mechnica, Kamionka), 

 z części obszaru gminy Głogówek (wieś Twardawa), 

 

W rozwiązaniach gospodarki ściekowej uwzględniono założenia programowe przyjęte w bi-

lansie ścieków opracowanym w oparciu o „Koncepcje odprowadzenia i oczyszczania ścieków 

w gminie Krapkowice” OPWiK Sp z o.o. Opole, mgr inż.A.Piotrowski. Wielkość jednostek 

osadniczych dostosowano do wielkości określonej w prognozowanej liczbie mieszkańców.  

 

W wyliczeniach prognozowanej ilości ścieków przyjęto następujące założenia i wskaźniki: 

 wskaźnik odpływu q dla miasta o wielkości powyżej 20000 M (mieszkańców) przyjęto na 

poziomie 190 m
3
/M/d 

 wskaźnik odpływu q dla wsi przyjęto na poziomie 120 m
3
/M/d 

 wskaźnik odpływu q dla wsi z usługami turystycznymi przyjęto na poziomie 130 m
3
/M/d 

 przy wyliczaniu ilości ścieków Qdśr  przyjęto 10% rezerwę, 

 przy wyliczaniu ilości ścieków Qdmax  przyjęto wskaźnik nierównomierności 1,25. 

 

Bilans ścieków sanitarnych-perspektywa 
     Ilość ścieków   

Lp Miejscowość Mieszkańcy Qśr m3/d Uwagi 

     

1 Borek 100 16,5  

2 Dąbrówka Górna 900 148,5 * 

3 Gwoździce 450 74,25  

4 Kórnica 700 115,5  

5 Ligota Krapkowicka 100 16,5  

6 Nowy Dwór Prudnicki 150 24,75  

7 Pietna 350 57,75  

8 Rogów Opolski 700 115,5  

9 Steblów 1000 165  

10 Ściborowice 450 74,25  

11 Żużela 550 90,75  

12 Żywocice 1100 181,5  

  razem wieś 6550 1080,75  

13 m.Krapkowice razem  7504,75  

13.
1 

Krapkowice miasto 18200 4754,75  

13.
2 

Krapkowice przemysł  2750  

     ogółem gmina 24750 8585,5  

         

* w bilansie nie uwzględniono ścieków        

 w ramach zagospodarowania terenów węzła "Dąbrówka"      

 
Na terenie miasta: 
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 Istniejący system kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta należy przebudować w 

kierunku realizacji systemu rozdzielczego. Wymaga to budowy ciągów  kolektorów 

grawitacyjno-tłocznych i przepompowni ścieków. Systemem tym należy objąć całe 

miasto.  

 Przebudowie poddać należy część kanałów deszczowych, których przekroje są zbyt 

małe. 

 W celu ochrony wód powierzchniowych wszystkie wyloty do cieków wody przebiega-

jących przez miasto należy zaopatrzyć w urządzenia podczyszczające.  

 

Na terenie wiejskim:  

 Proponuje się, że ścieki sanitarne z wszystkich miejscowości gminy transportować się 

będzie na urządzenia miejskiej oczyszczalni ścieków. Wymaga to budowy ciągów  ko-

lektorów grawitacyjno-tłocznych i przepompowni ścieków. 

 Wody opadowe tak w mieście jak i na terenie wsi gminy należy ujmować w ciąg ka-

nałów deszczowych i przed zrzutem do odbiorników podczyszczać do parametrów 

określonych przepisami i pozwoleniami wodnoprawnymi. 

  

2.  Gospodarka odpadami komunalnymi. 

 
Gmina Krapkowice nie posiada własnego składowiska odpadów komunalnych.  

Odpady niesegregowane z terenu gminy wywożone są na gminne składowisko odpadów ko-

munalnych w gminie Gogolin. W studium utrzymuje się dotychczasową politykę związaną z 

wywozem odpadów. Nie wyznacza się terenu pod składowisko odpadów.  

W gminie podjęte zostały działania dotyczące segregacji odpadów i ich wtórnego wy-

korzystania. Tym samym możliwe jest zmniejszenie strumienia odpadów  kierowanego na 

wysypisko w Gogolinie. Odpady wysegregowane przez mieszkańców są doczyszczane 

i zagospodarowywane przez firmę prowadzącą segregacje na obszarze gminy tj. ALTVATER 

SULO POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Krapkowicach.  

Polityka w zakresie gospodarki odpadami zmierzać powinna do osiągnięcia następujących 

celów: 

 likwidacji „dzikich wysypisk śmieci”, 

 selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

 segregacji odpadów, 

 wykorzystanie odpadów w drodze powrotu do cyklu produkcyjnego (recykling), 

 zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów ( upowszechnianie w procesach produkcyj-

nych najlepszych technologii – BAT). 

 

Część z tych odpadów będzie wywożona do jednego z 3 w województwie opolskim (wg pla-

nu województwa opolskiego) zakładów przetwarzania odpadów (Zdzieszowice – obejmujący 

powiat krapkowicki). 

 

Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych odbywać się powinno wg następującego sche-

matu: 

- gromadzenie odpadów niebezpiecznych w gminnych punktach zbiórki odpadów niebez

 piecznych (GPZON) lub miejscach zbiórki odpadów niebezpiecznych (MZWON) i sieci 

 zbiórki odpadów medycznych i weterynaryjnych (POW i POZ), 

- przewóz odpadów do stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych (SPON) na terenie 

 Zakładu Energetyki „Blachownia” sp. z o.o. w Kędzierzynie – Koźlu, 

- unieszkodliwianie odpadów w stacjach unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
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 (SUON). 

 

Gospodarkę odpadami w gminie reguluje Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy 

Krapkowice na lata 2004-2015, który bazuje na następujących podstawowych założeniach: 

 ograniczenie ilości powstających odpadów, 

 wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów prowadzącej 

do wzrostu poziomu odzysku surowców wtórnych, 

 wprowadzenie oraz rozwoju metod utylizacji organicznej frakcji 

odpadów poprzez technologię biologicznego ich przerobu, 

 zorganizowaniu na terenie miasta systemu odbioru odpadów nie-

bezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, 

 lokowaniu na składowisku odpadów, których dalsza przeróbka lub 

wykorzystanie jest niemożliwe. 

3.  Uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarki cieplnej.  
 

Miejski system ciepłowniczy Zakładu Energetyki Cieplnej Krapkowice składa się z kotłowni 

centralnej przy ul. 3 Maja 39  o mocy 23 MWt, sieci cieplnej o długości ok.11 km oraz 53 

węzłów cieplnych pokrywających zapotrzebowanie na ciepło ok.20 MWt. Poza systemem 

ciepłowniczym ZEC obsługuje kotłownie przy ul. Kilińskiego (o mocy 0,048 MW) oraz przy 

ul.Pułaskiego (o mocy 0,119 MW).  

W układzie całej gminy 18% zapotrzebowania na ciepło pokrywane jest przez system cie-

płowniczy miejski (20MWt); ok.6% pokrywają kotłownie lokalne (ponad 6 MWt) i ok.76% 

całkowitego zapotrzebowania pokrywane jest przez ogrzewanie indywidualne i kotłownie 

przemysłowe (85MWt).  

Ogólne zapotrzebowanie ciepła w całej gminie szacuje się na ok.110 MWt (łącznie z przemy-

słem i usługami), w tym ok.88MWt w samym mieście. 

 

W podstawowym źródle systemu miejskiego – kotłowni centralnej występują rezerwy mocy 

cieplnej szacowane na ok.2 MW. Znaczne rezerwy przesyłania dodatkowej mocy tkwią w ist-

niejących magistralach cieplnych.  

Planuje się rozbudowę sieci cieplnej do Otmęt – Krapkowice sp. z o.o. oraz w ciągu najbliż-

szych lat planuje się wymianę sieci cieplnych wybudowanych metodą tradycyjną na sieci w 

rurach preizolowanych, oraz budowę nowych ciągów ciepłowniczych obejmujących swoim 

zasięgiem projektowane osiedla mieszkaniowe.   

Osiedla peryferyjne, ze względu na duże przesyłowe straty ciepła, mogą być wyposażane w 

lokalne kotłownie pracujące na gazie ziemnym lub oleju opałowym. 

W działaniach związanych z sukcesywnym ograniczaniem zapotrzebowania na ciepło 

uwzględnić należy termorenowację ogrzewanych obiektów i zmniejszenie zapotrzebowania 

na ciepło na jednostkę powierzchni do ok. 150 kWh/m
2
/a. 

Utrzymuje się istniejące kotłownie przemysłowe z których największe znajdują się na terenie 

Zakładów Papierniczych S.A. obecnie Metsa Tissue Krapkowice (54MWt)*, Spółdzielnia 

Mleczarska (3MWt), PUP POM (1,5 MWt). 

Na paliwo gazowe zostaną zmodernizowane kotłownie węglowe o łącznej mocy ok.35 MW, 

przy założonej modernizacji elektrociepłowni Zakładów Papierniczych S.A. Pozostałe istnie-

jące kotłownie opalane paliwem stałym wymagają modernizacji pod kątem ograniczenia emi-

sji zanieczyszczeń lub zastępowania ich kotłowniami opalanymi gazem.  
 
                                   Moc nominalna [MW] 
* Moc cieplna MWt= ------------------------------ 

                                       sprawność kotła 
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4.  Zaopatrzenie w gaz. 
 

Krapkowice zaopatrywana jest w gaz ziemny gazociągami wysokiego ciśnienia: 

- relacji Zdzieszowice - Wrocław; Ø 400 CN 4,0 MPa, 

- relacji Obrowiec - Racibórz; Ø 500/300/250 CN 6,3/4,0 Mpa. 

Miasto jest zasilane przez dwie stacje I
o
 (przy ul.Prudnickiej i w dzielnicy Otmęt), które po-

siadają znaczne rezerwy przepustowości odpowiednio 50% i 70%. 

 

W studium utrzymuje się istniejący system gazowniczy w mieście z możliwością jego rozbu-

dowy, zapewniając tym samym możliwość zaopatrzenia w gaz nowych odbiorców.   

Na terenie wiejskim gminy przewidziane do zaopatrzenia w gaz są wsie:  

- Żywocice, 

- Steblów, 

- Gwoździce, 

- Sciborowice, 

- Kórnica. 

Przewidywana przez Zakłady Papiernicze S.A. obecnie Metsa Tissue Krapkowice zmiana 

sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło  jest możliwa po realizacji odgałęzienia gazocią-

gu wysokiego ciśnienia. Istniejące rezerwy w sieci wysokiego ciśnienia pozwalają na pokry-

cie  przewidywanych potrzeb zakładu do wysokości ok.24 MWt zapotrzebowania na energię. 

Zgodnie z wnioskiem Gminy Walce uwzględnia się możliwość podłączenia wsi Stradunia do 

sieci gazowej na wysokości wsi Żywocice, poprzez wsie Ligota Krapkowicka i Żużela. 

Nie wyklucza się zaopatrzenia w gaz pozostałych jednostek wiejskich gminy. 

W tym celu zakłada się  rozbudowę sieci wysokiego ciśnienia i budowę stacji redukcyjnych I-

go stopnia dla poszczególnych wsi.  

5.  Elektroenergetyka. 

 

W systemie elektroenergetycznym zakłada się utrzymanie 2 GPZ: 

 stacji 110/15 kV GPZ Krapkowice przy ul.Krakowskiej, który jest zasilany 

przelotowo linią 110kV relacji GPZ Groszowice – GPZ Zdzieszowice, 

 stacji 110/15 kV GPZ Papiernia Krapkowice , do której wprowadzony jest od-

czep z linii 110kV relacji GPZ Groszowice – GPZ Zdzieszowice, 

oraz istniejącej linii: 

1. napowietrznej, dwutorowej linii 110kV relacji GPZ Groszowice – GPZ Zdzieszowice. 

Uzupełnieniem  sieci wysokich napięć jest: 

 napowietrzna linia 400kV relacji Dobrzeń – Wielopole (w realizacji). 

 

Dla sieci najwyższych mogą zostać ustanowione obszary ograniczonego oddziaływania wg 

obowiązujących przepisów. 

 

Zużycie energii w GPZ Krapkowice wynosiło ponad 80 tys.MWh.(1999r.). 

Miasto bez Zakładów Papierniczych zużyło ok.29 tys.MWh, a gmina ponad 10 tys.MWh. Za-

kłady Papiernicze w 1999r. zużyły ok.40 tys.MWh. 

 

GPZ Krapkowice posiada rezerwę mocy na poziomie ok.60%, w związku z czym nie ma ra-

cjonalnych podstaw do budowy nowych głównych punktów zasilania. 

Zmniejszanie produkcji w Zakładach Papierniczych i racjonalna gospodarka energią elek-

tryczną wpływa na zwiększenie rezerw w GPZ Papiernia. 
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Dostawa energii do odbiorców odbywa się liniami średniego napięcia 15kV pracującymi w 

układzie pętlowym na obszarze miejskim i układzie wrzecionowym na obszarze wiejskim. 

Układ sieci 15 kV ocenia się jako dobry.  

Na wszystkich liniach średniego napięcia (SN) występują rezerwy przesyłowe umożliwiające 

w przyszłości na pokrycie wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną.  

Rozbudowa sieci niskiego napięcia następować będzie sukcesywnie w dostosowaniu do po-

trzeb nowych odbiorców.  

Szczegółowe lokalizacje nowych stacji dla nowych odbiorców oraz sposób włączenia ich w 

istniejący układ sieci 15 kV należy określić w miejscowych  planach zagospodarowania prze-

strzennego. 

 

Szacowane do 2010r przyrosty zapotrzebowania na moc: 

 dla miasta  - ok.8 MW 

 dla gminy  - ok.4 MW 

pokryte zostaną z rezerw istniejącego systemu elektroenergetycznego. 

 

Na terenie gminy Krapkowice istnieją możliwości wykorzystania energii spiętrzonej wo-

dy do celów energetycznych na rzekach Odra i Osobłoga: 

- elektrownia wodna Krapkowice na rzece Odra o mocy 1400 kW, 

- mała elektrownia wodna Krapkowice na Osobłodze o mocy 155 kW, 

- mała elektrownia wodna Pietna na Osobłodze o mocy 55 kW. 

 

Wszystkie przedsięwzięcia dotyczące budowy elektrowni wodnych zostały wpisane do Pro-

gramu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego. 

 

W gminie Krapkowice przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowej w południowo-

zachodniej części gminy na obszarze gruntów wsi Kórnica.  

Dla zachowania standardów akustycznych przewiduje się lokalizację turbin wiatrowych w 

odległości od zabudowy mieszkalnej- min. 700m, chyba że z raportu oddziaływania na śro-

dowisko wynikać będzie inaczej. Będą to elektrownie wiatrowe najnowszego typu o mocy do 

3,5MW, charakteryzujące się niską prędkością obrotową śmigieł i najniższym współczynni-

kiem generowania hałasu. Teren elektrowni będzie obejmował realizację turbin wraz z dro-

gami dojazdowymi, placami montażowymi, sieciami średniego i wysokiego napięcia oraz sie-

ciami sterowniczymi i teletechnicznymi. Przewiduje się, że wyprodukowana energia z elek-

trowni wiatrowej (parku wiatrowego) zostanie wyprowadzona do sieci energetycznej za po-

średnictwem podziemnej sieci kablowej do rozdzielni GPZ Krapkowice lub GPZ Papiernia 

Krapkowice bądź zostałaby wyprowadzona liniami wysokiego napięcia poza teren gminy 

Krapkowice. Dopuszcza się też realizację na potrzeby parku wiatrowego nowej stacji trans-

formatorowej na tym obszarze.  

Nakazuje się zachować wymagane odległości, w jakich należy lokalizować turbiny elektrowni 

wiatrowych od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych: 

- dla linii 110 kV – odległość będącą sumą wysokości masztu, promienia wirnika oraz odci-

naka o długości 15m; 

- dla linii 15 kV - odległość będącą sumą średnicy wirnika oraz odcinka o długości 10m. 

 
W studium dopuszcza się również wykorzystanie biomasy roślinnej jako jednej z alternatywnych, odnawialnych 

źródeł energii.  

6.  Telekomunikacja.  
 

Dotychczas głównym operatorem telekomunikacyjnym na terenie gminy Krapkowice jest TP 
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S.A. Drugorzędnym na terenie miasta jest Netia posiadająca własne sieci telekomunikacyjne. 

Centralą nadrzędną dla central na obszarze wiejskim i dla sąsiadujących gmin pozostanie cen-

trala o łącznej pojemności  8.400 NN. Urynkowienie usług telekomunikacyjnych wprowadzić 

może konkurencję i pojawienie się nowych operatorów usług telekomunikacyjnych.  

Założyć należy, że wielkość central i ich ilość zostanie dostosowana do potrzeb rynku krap-

kowickiego (abonentów gminy).  

W studium zakłada się możliwość utrzymania i realizacji sieci napowietrznych na obszarze 

wiejskim gminy z wyłączeniem terenów położonych w strefie chronionego krajobrazu Borów 

Niemodlińskich. Na terenie miasta realizować należy wyłącznie sieci telekomunikacyjne  ka-

blowe. 

W rozwoju usług telekomunikacyjnych dążyć należy do rozwoju telekomunikacji bezprzewo-

dowej i objęcia całej gminy, co najmniej 3 sprawnymi systemami operatorskimi.  

Jako priorytet należy przyjąć rozwój usług internetowych stwarzających optymalne rozwiąza-

nia teleinformatyczne w układzie powiązań krajowych i międzynarodowych.  
 

VIII.  OBSZARY,  DLA KTÓRYCH SPORZĄDZENIE MIEJ-

SCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO JEST OBOWIĄZKOWE. 
 

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 10 

ust. 2 pkt. 9  (Dz.U. Nr 80 poz.715 z późn.zm.) wprowadza obowiązek wyznaczania w stu-

dium obszarów, dla których należy sporządzić miejscowe plany zagospodarowania prze-

strzennego, w tym obszarów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne. 

Z przeprowadzonych w ramach studium analiz wynika, że na terenie miasta i gminy znajdują 

się wielofunkcyjne tereny rozwojowe oraz wraz z miastem wsie rozwojowe, co oznacza, że 

dla prowadzenia działalności realizacyjnej winny posiadać miejscowe plany zagospodarowa-

nia przestrzennego, jako podstawy prawnej eliminującej konieczność wydawania decyzji o 

warunkach zabudowy. 

 

Aktualnie dla obszaru gminy obowiązują następujące plany miejscowe: 
Oznaczenie terenu (lo-

kalizacja)  

Nr uchwały RM  Publikacja w Dz.  Urz.  

Woj. Opolskiego  

Opis - rodzaj terenu 

1 2 3 4 

A9aS - ul.Opolska XXXVII/314/97  Nr 29 z dn. 14.11.1997  Teren składów, magazynów, 

handlu 

C47UK,UZ – ul. Pia-

stowska  

XXXVII/314/97  Nr 29 z dn. 14.11.1997  Teren kultu religijnego oraz 

teren projektowanych usług 

zdrowia 

C43aSB – ul. Piastow-

ska  

XXXVII/314/97  Nr 29 z dn. 14.11.1997  Teren składów, magazynów 

obejmujących bazę gospodar-

ki komunalnej 

C33MN – ul. Żerom-

skiego, Chrobrego  

XXXVII/314/97  Nr 29 z dn. 14.11.1997  Teren zabudowy mieszkanio-

wej 

C45aKS – ul. 

Ks.Koziołka  

XXXVII/314/97  Nr 29 z dn. 14.11.1997  Teren urządzeń obsługi ko-

munikacji – stacja paliw, 

usługi handlu i gastronomii 

C80US  XXXII/394/98  Nr 24 z dn. 31.08.1998  Stadion w Otmęcie 

C73US  XXXII/394/98  Nr 24 z dn. 31.08.1998  Hala sportowa w Otmęcie 

C26aS,P,KS – 

ul.Żeromskiego  

XXXII/394/98  Nr 24 z dn. 31.08.1998  Teren składów, handlu z za-

pleczem magazynowo-

składowym, przemysłu i rze-

miosła 

B5aS,P,URU – ul. Prud- XXXII/394/98  Nr 24 z dn. 31.08.1998  Teren projektowanych zakła-
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nicka  dów i usług produkcyjnych, 

rzemiosła nieuciążliwego, 

składów i magazynów, handlu 

i gastronomii 

B17aMN,U,KS – ul. 

Prudnicka  

XXXII/394/98  Nr 24 z dn. 31.08.1998  Teren urządzeń obsługi tech-

nicznej komunikacji, usług i 

zabudowy mieszkaniowej o 

niskiej intensywności 

C37 MN  XXXII/394/98  Nr 24 z dn. 31.08.1998  Teren adaptowanej i projek-

towanej zabudowy mieszka-

niowej –Otmęt ul.Koziołka-

Dambonia 

B1aMN,U – Żywocice  XXXII/391/98  Nr 22 z dn. 17.08.1998  Teren budownictwa mieszka-

niowego oraz usług handlu, 

gastronomii, kultury 

D1aMN,U – Pietna  XXXII/391/98  Nr 22 z dn. 17.08.1998  Teren budownictwa mieszka-

niowego jednorodzinnego, 

usług handlu, gastronomii, 

kultury 

D5MN - Pietna  XXXII/391/98  Nr 22 z dn. 17.08.1998  Budownictwo jednorodzinne i 

zagrodowe 

H1aMRj Nowy Dwór  XXXII/391/98  Nr 22 z dn. 17.08.1998  Zabudowa zagrodowa z do-

puszczeniem zabudowy jed-

norodzinnej oraz usług nie-

uciążliwych 

K4aMRj – Gwoździce  XXXII/391/98  Nr 22 z dn. 17.08.1998  Budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne i zagrodowe z 

dopuszczeniem usług nie-

uciążliwych 

L29aKS - Rogów Opol-

ski  

XXXII/391/98  Nr 22 z dn. 17.08.1998  Teren urządzeń obsługi ko-

munikacji-projektowana sta-

cja paliw z usługami towarzy-

szącymi 

Ma5MN – Dąbrówka 

Górna  

XXXII/391/98  Nr 22 z dn. 17.08.1998  Budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne i zabudowy 

usługowej 

Teren 

55AUC,B56MW,UH,UI  

XI/150/99  Nr 8 z dn. 28.01.2000  Tereny usługowe – teren by-

łego tartaku i gospodarstwa 

rolnego przy ul.Prudnickiej-

Kozielska 

Rejon ul.Linanowskiego 

droga krajowa 45 w 

Krapkowicach  

XIII/195/2000  Nr 26 z dn. 13.04.2000  Tereny zabudowy usługowej, 

rzemiosła, przemysłu i skła-

dów z wyłączeniem inwesty-

cji szczególnie szkodliwych 

C61UH,UG,UK - 

ul.Kilińskiego w Krap-

kowicach  

XXI/321/2000  Nr 2 z dn. 12.01.2001  Teren handlu, gastronomii, 

usług bytowych,ul. Kilińskie-

go 

Rejon ul.Prudnickiej - 

Sportowej  

XXI/323/2000  Nr 78 z dn. 29.12.2000  Teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej 

Tereny mieszkaniowe 

ul.Górna-Żeromskiego  

XXI/322/2000  Nr 2 z dn. 12.01.2001  Tereny mieszkaniowe z usłu-

gami o charakterze nieuciąż-

liwym 

D1bMN - Pietna  XXV/403/2001  Nr 49 z dn. 13.06.2001  Teren zabudowy jednorodzin-

nej 

Rejon ul.Prudnickiej - 

POM  

XXV/402/2001  Nr 51 z dn. 15.06.2001  Tereny przemysłowo-

składowo-usługowe 

Linia energetyczna 

400kV relacji Dobrzeń-

Wielopole  

XXVI/430/2001  Nr 63 z dn. 20.07.2001  Linia energetyczna 400 kV 

Węzeł na autostradzie 

A4  

XXX/489/2001  Nr 6 z dn. 24.01.2002  Teren zabudowy przemysło-

wo-składowo-usługowy 
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D1cKS - Pietna  XXXIV/548/2002  Nr 87 z dn. 27.08.2002  Urządzenia i obiekty zaplecza 

motoryzacji 

Tereny między ul. Opol-

ską, a linią kolejową – 

teren „MON”  

XXXVI/575/2002  Nr 119 z dn. 22.11.2002  Zabudowa mieszkalna z do-

puszczeniem mieszkalnictwa 

zbiorowego oraz usług małej 

gastronomii 

Tereny zakładów 

OTMĘT  

XXXVI/574/2002  Nr 119 z dn. 22.11.2002  Tereny zabudowy przemy-

słowej 

Teren przy ul. Ks. Duszy  IV/31/2003  Nr 15 z dn. 07.03.2003  Tereny handlu, rzemiosła, 

usług 

Rejon ul. Prudnickiej - 

POM  

VIII/108/2003  Nr 81 z dn. 15.10.2003  Tereny przemysłowo -

składowo-usługowe 

Rejon ul. Prudnickiej  VIII/109/2003  Nr 85 z dn. 24.10.2003  Tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej 

Teren przy ul. Kilińskie-

go - 3 Maja  

VIII/110/2003  Nr 85 z dn. 24.10.2003  Teren pod stację paliw 

 Teren zakładów papier-

niczych z obszarem 

przyległym  

XI/180/2004   Nr 34 z dn. 24.05.2004   Tereny przemysłowo-

składowo-usługowe 

 Teren przysiółka Posi-

łek w Dąbrówce Górnej 

i Rogowie Opolskim  

XI/179/2004  Nr 33 z dn. 19.05.2004   Tereny przemysłowo-

składowo-usługowe 

 Rejon ulicy Ks. Duszy  XVI/235/2004   Nr 76 z dn. 10.11.2004   Tereny przemysłowe  

 Rejon ulic Prudnickiej, 

Mieszka i Sportowej  

XVI/236/2004    Nr 76 z dn. 10.11.2004   Zabudowa usługowa  

Rejon ulicy 3 Maja    XVI/237/2004   Nr 76 z dn. 10.11.2004  Zabudowa usługowo, składo-

wa rzemieślnicza i mieszka-

niowa  

 Teren zakładu przemy-

słu skórzanego "Otmęt"  

 XXVI/355/2005   Nr 78 z dn. 02.12.2005    Tereny przemysłowe 

Teren ul. Żeromskiego   XXVI/357/2005     Nr 81 z dn. 13.12.2005  Tereny przemysłowo-

usługowe  

 Rejon węzła na auto-

stradzie we wsi Rogów 

Opolski  

 XXVI/354/2005   Nr 81 z dn. 13.12.2005   Tereny przemysłowo-

składowe 

 Rejon ul. Ks. Koziołka i 

Górnej  

XXVI/358/2005    Nr 81 z dn. 13.12.2005  Usługi handlu, gastronomii i 

mieszkalnictwa zbiorowego 

 Rejon ul. Ks. Koziołka   XXVI/356/2005   Nr 80 z dn. 09.12.2005   Mieszkalnictwo zbiorowe, 

usługi handlu, gastronomii, 

kultury 

Rejon ul. 3 Maja (TE-

SCO) w Krapkowicach 

IX/73/2007  Nr 80 z dn. 02.11.2007  Usługi handlu z dopuszcze-

niem pod usługi gastronomii, 

usługi bytowe i stację paliw 

Rejon ulic Opolskiej i 

Limanowskiego 

IX/74/2007  Nr 80 z dn. 02.11.2007  Tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej 

/zabudowy usługowej; tereny 

obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów/ zabu-

dowy usługowej; tereny dróg 

publicznych 

Teren wsi Żużela 

 

XXXI/342/2010 Nr 91 z dn. 10.08.2010 Tereny wsi Żużela w grani-

cach administracyjnych 

Ma5MN - Dąbrówka 

Górna 

XI/153/2012 Nr 412 z dn. 20.03.2012 Budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne i zabudowy 

usługowej 

L29aKS - Rogów Opol-

ski  

 

XI-154-2012 

 

Nr 413 z dn. 20.03.2012 

 

Teren urządzeń obsługi ko-

munikacji-projektowana sta-

cja paliw z usługami towarzy-

szącymi  
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Węzeł Dąbrówka Górna  

na autostradzie A4  

XII/170/2012  

 

Nr 722 z dn. 17.05.2012  

 

Teren zabudowy przemysło-

wo-składowo-usługowy  

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 10 

ust. 2 pkt. 9  (Dz.U. Nr 80 poz.715 z późn.zm.) wprowadza obowiązek wyznaczania w stu-

dium obszarów, dla których należy sporządzić miejscowe plany zagospodarowania prze-

strzennego, w tym obszarów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne. 

Z przeprowadzonych w ramach studium analiz wynika, że na terenie miasta i gminy znajdują 

się wielofunkcyjne tereny rozwojowe, co oznacza, że dla prowadzenia działalności realiza-

cyjnej winny posiadać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy 

prawnej eliminującej konieczność wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Obszary te 

obejmują wyznaczone tereny mieszkaniowe :  

 w mieście Krapkowice i we wsiach Rogów Opolski, Dąbrówka Górna, Żużela, Steblów, 

Kórnica, Żywocice, 

oraz wyznaczone tereny produkcyjno-usługowe: 

 w mieście Krapkowice i we wsiach Rogów Opolski, Dąbrówka Górna, Żużela, Steblów, 

Kórnica, Żywocice. 

 

Obowiązek sporządzenia planów miejscowych określony jest w ustawie o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z w art. 10 ust. 2 pkt. 8 cyt.wyż. ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym  obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych występuje na obszarach wymaga-

jących przeprowadzenia scaleń i  podziału nieruchomości, rozmieszczenia obiektów handlo-

wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m
2
 oraz obszarach przestrzeni publicznej.  

Podkreślić należy, że dla zadań  rządowych służących realizacji ponadlokalnych celów pu-

blicznych nie został dla województwa opracowany rejestr zadań samorządu wojewódzkiego i 

zadań wojewody.  

W przypadku konieczności wprowadzenia takich zadań na obszarze gminy Krapkowice wy-

magane będzie przeprowadzenie trybu negocjacji i w dalszej kolejności opracowanie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 

Docelowo plany miejscowe powinny zostać sporządzone dla wszystkich terenów okre-

ślonych na rysunku studium jako zabudowane i przewidziane do zabudowy.  

Nie można wykluczyć sporządzenia nowej edycji miejscowego planu obszaru miejskiego 

i wiejskiego gminy Krapkowice.  

 
 

 

 

 

 

IX. PROPOZYCJE  ZADAŃ  SŁUŻĄCYCH  REALIZACJI  

PONADLOKALNYCH  CELÓW  PUBLICZNYCH. 
 

Dla realizacji celów ponadlokalnych wprowadza się propozycje następujących zadań (do uję-

cia w rejestrze zadań rządowych i samorządu wojewódzkiego): 

 

 Zagospodarowanie terenów aktywności gospodarczej  (przemysłowo-składowo-usługo 

 wych) w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka Górna. 
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 Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej w tym: 

 

 przebudowa węzłów wodnych w Krapkowicach. 

 

 przebudowa śluzy Krapkowice (dużej i małej) do parametrów: szer. między głowami –

12m, dł. (dla śluzy małej) – 135m. 

 

 przebudowa śluzy Rogów (dużej i małej) do parametrów : szer. między głowami – 12m, 

dł. (dla śluzy małej) – 135m. 

 

 Modernizacja drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole-Krapkowice na lata 2000-2010 pro

 jektowane poszerzenie jezdni –11,0m (2x3,5+2x2,0); na lata 2011-2020 projektowana bu

 dowa drugiej jezdni 2/2 (0,5+2x3,75+3,0) na odcinku Krapkowice- granica województwa 

 na lata 2000-2020  projektowane wzmocnienie i poszerzenie jezdni – 11,0m (2 x 

 3,5+2x2,0). 

 

 modernizacja dróg wojewódzkich,  

w tym: 

 modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 409 Dębina –Strzelce Op. do pełnych parame-

trów klasy G/ szerokość jezdni – 7,0m; szer. poboczy utwardzonych- 2x2,0m; szerokość 

korony – 12,5m; typ nawierzchni KR5/ wraz z budową obejścia  m. Krapkowice.  

 

 modernizacja drogi wojewódzkiej nr 415 Ziemnice-Krapkowice do pełnych parame-

trów klasy Z /szer. jezdni –7,0m; szer. korony- 11,0m; typ nawierzchni KR4/. 

 

 modernizacja drogi wojewódzkiej nr 416 –Krapkowice –Racibórz do pełnych parame-

trów klasy G/ szer. jezdni – 7,0m; szer. poboczy utwardzonych – 2x2,0m; szer. korony – 

12,5m; typ nawierzchni KR5/. 

 

 modernizacja drogi wojewódzkiej nr 424 Rogów Op. –Gogolin  do pełnych parame-

trów klasy Z /szer. jezdni – 7,0m; szer. korony 11,0m; typ nawierzchni KR4/. 

 

 Realizacja programu ochrony przeciwpowodziowej (szczególnie w dolinie  Odry  i Osob-

łogi) z uwzględnieniem polderów „Bąków” , „Dąbrówka Górna – Opole”, kanału ulgi w rejo-

nie Krapkowic i systemu monitoringu wielkości przepływu wody w zlewni lub innych roz-

wiązań skutecznie zabezpieczających Krapkowice przed powodzią,  

 

w tym: 

 

 modernizacja wałów przeciwpowodziowych na rzece Odra  

brzeg lewy: 

-    km 117.0 -118.0 w rejonie Bąkowa 

- km 126.0-127.5 w mieście 

brzeg prawy: 

- km 123.5-126.0 w mieście 

- km 126.3-128.0 w mieście 

 

 ochrona zasobów wodnych w zlewni Odry oraz ochrona zasobów Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych w Polsce: 

- zbiornika nr 333 „Opole – Zawadzkie” w triasie środkowym, 

- zbiornika nr 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie” w triasie dolnym (partycypa-
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cja w budowie  systemów kanalizacyjnych w gminie), 

  

 modernizacja i rozbudowa magistralnej infrastruktury elektroenergetycznej, telekomuni-

kacyjnej i gazowniczej, 

 

 modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Obrowiec-Racibórz ( w rejonie wę-

zła Obrowiec). 

 

 Pełne wyposażenie miasta Krapkowice w usługi ponadpodstawowe związane z obsługą 

powiatu krapkowickiego (sąd, prokuratura – oddziały zamiejscowe). 

 

 Realizacja programu „odnowy wsi” oraz koncepcji „wsi kluczowych”- strategicznej kon-

cepcji rozwoju obszarów wiejskich, która zakłada, że najbardziej efektywnym sposobem sty-

mulowania procesu przekształceń danego obszaru jest wyselekcjonowanie liczby korzystnie 

usytuowanych ośrodków wiejskich i rozwijanie ich jako lokalnych ośrodków rozwoju. Wy-

magane jest podniesienie rangi wsi poprzez poprawę infrastruktury technicznej, sieci komu-

nikacyjnej, lokowanie usług ponad podstawowych oraz przygotowanie terenów pod poten-

cjalne inwestycje – wieś Dąbrówka Górna.   

 

 Rewaloryzacja obiektów i obszarów objętych ochroną kulturową, w tym zespołu unika-

towych pieców wapienniczych w Krapkowicach, na bazie których proponowane jest utworze-

nie skansenu technicznego. 

  

 Realizacja programu zalesień. 

 

 Wprowadzenie ochrony elementów przyrodniczych :  

 

 Ostoja - Dolina Odry na odcinku Koźle-Krapkowice 

 
 

 


