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WSTĘP 

Zakres i cel opracowania 

Opracowanie jest zmianą do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Świerczów
1 sporządzonego w 2000 roku przez Biuro Planowania BIPROK w Opolu pod 

kierunkiem mgr inż. Arch. Ewy Oglęckiej wraz ze zmianą Studium
2 sporządzoną w 2007 roku przez 

arch. Marię Stępień – Wydrych. Obejmuje cały teren gminy dlatego też traci ważność w całości tekst 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerczów i załącznik 

graficzny do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Świerczów przyjęty uchwałą nr V/30/2007 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 marca 2007 roku. 

Do zmiany Studium przystąpiono na podstawie uchwały nr XXXVIII/257/2010 Rady Gminy w 

Świerczowie z dnia 23 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów. Obszar opracowania 

zmiany Studium zawiera się w granicach administracyjnych gminy Świerczów. 

Podstawa prawna 

Uchwały Rady Gminy w Świerczowie: 

- Uchwała nr XXXVIII/257/2010 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 października 2010 roku w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Świerczów. 

Ustawy: 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r., nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r., nr 

118 poz. 1233). 

Zespół projektowy 

mgr inż. Przemysław Nowacki – członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów nr Z – 372. 

mgr inż. Katarzyna Zdeb – członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów nr Z – 537. 

mgr Robert Boryczka 

                                                 

1 Studium zatwierdzone zostało uchwałą nr XIV/82/2000 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 kwietnia 2000 roku.  
2 Zmiana Studium, obejmująca wybrane fragmenty gminy, zatwierdzona została uchwałą nr V/30/2007 Rady Gminy w 

Świerczowie z dnia 29 marca 2007 roku. 
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CZĘŚĆ I. – UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIERCZÓW 

1. UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE. 

1.1. Położenie geograficzne. 

Gmina wiejska Świerczów położona jest w północno – zachodniej części województwa opolskiego, na 

wysokości od 141 do 189 m n.p.m. Najwyżej położone rejony gminy znajdują się w jej północno – 

wschodniej części, z kulminacją bezimiennego wzniesienia o wysokości 189,2 m n.p.m. na północ od 

wsi Starościn na granicy z gminą Domaszowice, zaś najniżej usytuowany jest obszar położony w 

zachodniej części gminy wzdłuż koryta rzeki Smortawy (141 m n.p.m.). Współrzędne geograficzne 

wynoszą 51º szerokości geograficznej północnej oraz 17º45’ długości geograficznej wschodniej. 

Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 11032 ha, to jest 110 km², co stanowi 14,76 % 

powierzchni powiatu namysłowskiego oraz 1,17 % powierzchni województwa opolskiego. 

Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego (1998) gmina Świerczów 

umiejscowiona jest w następujących jednostkach: 

- megaregion – Europa Środkowa (3); 

- prowincja – Niż Środkowoeuropejski (31); 

- podprowincja – Niziny Środkowopolskie (318); 

- makroregion – Nizina Śląska (318.5); 

- mezoregiony: Równina Oleśnicka (318.56) i Równina Opolska (318.57). 

Według J. Kondrackiego centralna oraz północna część gminy umiejscowiona jest w mezoregionie 

Równiny Oleśnickiej, w obrębie której na terenie gminy wyróżnia się mikroregion Równiny 

Namysłowskiej (318.564). Południowa część gminy zlokalizowana w dolinie rzeki Stobrawy należy do 

mezoregionu Równiny Opolskiej, w obrębie której wyróżnia się tu mikroregion Równiny Stobrawskiej. 

Wyszczególnione na terenie gminy Świerczów mezoregiony graniczą bezpośrednio z: 

- Wzgórzami Trzebnickimi (318.44) – od północnego – zachodu; 

- Wzgórzami Twardogórskimi (318.45) – od północy; 

- Wzgórzami Ostrzeszowskimi (318.46) – od północy; 

- Wysoczyzną Wieruszowską (318.24) – od północnego – wschodu; 

- Progiem Woźnickim (341.23) – od wschodu; 

- Garbem Tarnogórskim (341.12) – od południowego – wschodu; 

- Chełmem (341.11) – od południa; 

- Pradoliną Wrocławską (318.52) – od południa i zachodu. 

Odległość ze Świerczowa do miasta powiatowego Namysłów wynosi 15 km, zaś do stolicy 

województwa Opola wynosi 40 km. Ponadto do: 

- Wrocławia – 65 km; 

- Poznania – 215 km; 

- Krakowa – 230 km; 

- Warszawy – 310 km; 

- Gdańska – 450 km; 
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- Świnoujścia – 565 km. 

Ponadto odległość ze Świerczowa do najbliższych, większych drogowych przejść granicznych wynosi: 

- Czechy (Głuchołazy) – 95 km; 

- Niemcy (Jędrzychowice) – 235 km; 

- Słowacja (Zwardoń) – 240 km; 

- Ukraina (Korczowa) – 475 km; 

- Białoruś (Terespol) – 490 km; 

- Rosja (Bezledy) – 515 km; 

- Litwa (Ogrodniki) – 600 km. 

1.2. Położenie administracyjne. 

Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina wiejska Świerczów wchodzi w 

skład województwa opolskiego oraz powiatu namysłowskiego. Graniczy z gminami: 

- Namysłów – od północy; 

- Domaszowice – od północnego – wschodu; 

- Pokój – od południowego – wschodu; 

- Popielów – od południa; 

- Lubsza – od zachodu. 

Gminnym centrum administracyjnym jest położona w centralnej części gminy miejscowość Świerczów. 

W skład gminy wchodzi 11 sołectw. Należą do nich: Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, 

Grodziec, Miejsce, Miodary, Starościn, Świerczów, Wężowice, Zbica oraz kilkanaście mniejszych 

miejscowości, przysiółków i dawnych folwarków: Bielice, Górzyna, Grabówka, Jaźwinka, Kuźnica 

Dąbrowska, Kuźnice, Lipa, Mała Kolonia, Osiek Duży, Oziąbel, Pieczyska, Przygorzele, Skórze, 

Wołcz, Zawada, Zorzów, Zielony Las.  Gęstość sieci osadniczej mierzona liczbą miejscowości 

podstawowych (bez przysiółków) na 100 km² powierzchni wynosi 13,64. Jest to wartość wyższa od 

wskaźnika charakteryzującego zarówno powiat namysłowski (11,76) jak i całe województwo opolskie 

(12,99). 

1.3. Klimat. 

Klimat gminy podobnie jak całej polski jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany na 

przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. 

W skali kraju według W. Okołowicza i D. Martyn (1979) gmina Świerczów wchodzi w skład regionu 

klimatycznego śląsko – wielkopolskiego. Natomiast według A. Wosia (1999) gmina położona jest na 

pograniczu regionów dolnośląskiego środkowego i dolnośląskiego południowego. Niezależnie od 

podziałów rejon gminy należy do najcieplejszych w Polsce i charakteryzuje się: przewagą wpływów 

oceanicznych, mniejszymi od przeciętnych amplitudami temperatur, wczesną wiosną, długim ciepłym 

latem, łagodną i krótką zimą oraz malejącymi opadami w kierunku centrum kraju. 

Reprezentatywne dla gminy Świerczów będą dane charakteryzujące klimatyczny region dolnośląski 

jako całość. Według pomiarów średnia temperatura roczna z wielolecia 1951 – 1980 wynosi około 8,2 

ºC; stycznia (-1,9 ºC), a lipca 17,8 ºC. W skali roku średnia liczba dni przymrozkowych, to jest takich, 

w których temperatura powietrza może wynieść 0 ºC wynosi 86, dni mroźnych z ujemną temperaturą 

powietrza w ciągu całej doby jest 29, zaś dni ciepłych z temperaturą minimalną powyżej 0 ºC jest 250. 

Izoamplitudy roczne kształtują się na poziomie 19 – 20 ºC. 
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Tabela 1. Czas trwania termicznych pór roku oraz daty przejścia średniej dobowej temperatury przez określone progi termiczne 
dla regionu klimatycznego dolnośląskiego. Wartości średnie za lata 1951 – 1980 (T. Niedźwiedź, D. Limanówka, 
1992) 

Pora roku Charakterystyka 

termiczna 

Czas trwania –  

liczba dni 

Data przejścia 

Przedwiośnie 0 ºC < t ≤ 5 ºC 34 22 II 

Wiosna 5 ºC < t ≤ 15 ºC 65 28 III 

Lato t ≥ 15 ºC 93 1 VI 

Jesień 5 ºC < t ≤ 15 ºC 68 1 IX 

Przedzimie 0 ºC < t ≤ 5 ºC 57 8 XI 

Zima t ≤ 0 ºC 64 19 XII 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

Z powyższej tabeli wynika, że okres kiedy średnia temperatura dobowa kształtuje się w granicach od 5 

ºC wzwyż trwa tutaj przez około 226 dni, w tym powyżej 15 ºC przez 93 dni, natomiast okres ze 

średnią temperaturą dobową poniżej 5 ºC trwa 155 dni, w tym poniżej 0 ºC przez 64 dni w roku. 

Tabela 2. Temperatura powietrza dla regionu dolnośląskiego. Wartości średnie za lata 1951 – 1980 (ºC) 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnie -1,9 -0,9 2,7 7,9 12,7 16,7 17,8 17,2 13,5 8,7 4,1 0,3 

Najwyższe 3,8 3,1 6,4 11,5 15,2 19,0 20,4 19,4 16,5 11,8 7,8 3,9 

Najniższe -9,7 -12,0 -1,3 5,2 10,3 14,4 15,3 15,2 11,2 6,2 0,1 -6,5 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

Tabela 3. Rozkład średnich temperatur powietrza dla regionu dolnośląskiego. Wartości średnie za lata 1951 – 1980 

Temperatura Wartość w ºC 

Średnia roczna 8,2 

Średnia stycznia -1,9 

Średnia lipca 17,8 

Izoamplituda roczna 19,7 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

Suma rocznego opadu wynosi 600 – 700 mm, w tym półrocza chłodnego (listopad – kwiecień) około 

200 – 250 mm. Opady półrocza ciepłego (maj – październik) osiągają 400 – 450 mm. Pierwszy śnieg 

pojawia się około połowy listopada, a ostatni na przełomie marca i kwietnia. Pokrywa śnieżna 

utrzymuje się średnio przez 45 – 65 dni. Jej grubość waha się w przedziale 15 – 20 cm. Okres 

występowania pokrywy śnieżnej przerywany jest częstymi odwilżami. W tym czasie opad zimowy 

stanowi deszcz. 
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Tabela 4. Zestawienie średnich miesięcznych sum opadów atmosferycznych z wielolecia 1982 – 1990 na podstawie danych 
zawartych w Komentarzu do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-48-B Pokój (Absalon, Jankowski, 
Leśniok, 1998) 

Posterunek 

opadowy 

Sumy opadów miesięcznych w mm 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

 

1 

N 39 45 36 32 34 38 69 69 62 98 48 29 

S 40 24 13 16 15 70 21 51 40 57 12 19 

W 44 54 31 35 40 49 35 97 100 207 21 24 

1 – Biestrzykowice (170 m n.p.m.). N – rok normalny, S – rok suchy, W – rok wilgotny. 

Tabela 5. Średnie miesięczne wartości opadów dla regionu dolnośląskiego. Dane za lata 1951 – 1980 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Wartość 

w mm  

33 31 32 42 64 69 97 71 47 43 45 38 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

Tabela 6. Sumy opadów dla regionu dolnośląskiego. Dane za lata 1951 – 1980 

Opady Wartość 

Suma roczna 600 – 700 mm 

Suma półrocza chłodnego 200 – 250 mm 

Suma półrocza ciepłego 400 – 450 mm 

Grubość pokrywy śnieżnej 15 – 20 cm 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

RYCINA 1: Rozkład średnich temperatur oraz sum opadów dla regionu dolnośląskiego w latach 1951 – 1980. Źródło: Woś A., 
Klimat Polski, Warszawa 1999. 

 

Na podstawie danych za lata 1951 – 1980 średnia liczba dni pogodnych (zachmurzenie ≤ 20 %) w 

roku wynosi 41, a pochmurnych (zachmurzenie ≥ 80 %) 118 i jest jedną z najmniejszych w Polsce. 
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Mgła pojawia się średnio przez około 50 dni w roku, zaś mgła całodzienna przez około 3 do 5 dni w 

roku. Usłonecznienie przekracza w roku 1400 godzin. Dni z burzą jest przeciętnie około 20 w roku. 

Najczęstsze wiatry wieją z sektorów: północnego, zachodniego i południowego. Stanowią około 70 % 

częstości wiatru. Ich średnia prędkość oscyluje w granicach 3,3 m/s. Średnia roczna liczba dni w 

okresie 1951 – 1985 (T. Niedźwiedź, J. Paszyński, D. Czekierda, 1994) z wiatrem bardzo silnym 

(prędkość powyżej 15 m/s) wynosi 2, z wiatrem silnym (prędkość od 10 do 15 m/s) wynosi około 20 – 

30, zaś średnia roczna częstość występowania ciszy i słabego wiatru (prędkość poniżej 2m/s) wynosi 

około 60 % dni w roku. 

Tabela 7. Prędkość wiatru w regionie dolnośląskim. Wartości średnie za lata 1951 – 1965 (m/s) 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

prędkość 3,9 3,7 3,7 3,3 3,1 3,0 3,0 2,8 3,0 2,8 3,5 3,6 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999. 

Okres wegetacyjny jest jednym z najdłuższych w Polsce i trwa średnio przez około 226 dni. Początek 

robót polnych przypada na drugą dekadę marca. Reasumując, warunki klimatyczne panujące na 

terenie gminy są bardzo korzystne, sprzyjają rozwojowi rolnictwa oraz pozwalają na osiąganie 

wysokiego komfortu osiedlania.  

1.4. Geologia. 

1.4.1. Budowa geologiczna. 

Budowę geologiczną gminy Świerczów przedstawiono na podstawie Objaśnień do Mapy 

Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000, arkusze: Lubsza nr 803 (Woźniak, 2004) oraz Pokój nr 804 

(Gruszecki, 2004). 

Najstarsze utwory, które tworzą kompleks skał staropaleozoicznych piętra kaledońskiego, budują tak 

zwany zrąb Wężowic. Występują one pod grubą pokrywą utworów, wchodzących w skład monokliny 

przedsudeckiej, kredy opolskiej i ich pokrywy kenozoicznej. Zrąb Wężowic należy do metamorfiku 

środkowej Odry i jest zbudowany ze staropaleozoicznych fyllitów. Wokół niego leżą utwory karbonu 

dolnego, wykształconego w facji kulmowej, jako szarogłazy, iłowce i mułowce. Od permu tworzą się 

osady zaliczane obecnie do monokliny przedsudeckiej. Są to osady terygeniczne, lądowe, głównie 

zlepieńce, sedymentowane na zachodzie w rowie Laskowic.  

Trias występuje w obrębie całej gminy. Tworzą go piaskowce drobno- i średnioziarniste z wkładkami 

piaskowców zlepieńcowatych i zlepieńców dolnego i środkowego pstrego piaskowca. Powyżej 

zalegają utwory pstrego piaskowca górnego i triasu środkowego, wykształcone w postaci wapieni i 

dolomitów. Trias górny (kajper) wykształcony jest jako iłowce, mułowce i piaskowce z 

przewarstwieniami dolomitów, gipsów, anhydrytów oraz piaskowców. W końcu kajpru powstała seria 

iłowców, podrzędnie mułowców o charakterystycznym wiśniowym zabarwieniu. Retyk tworzą iłowce, 

mułowce, iły i piaski. Utwory górnej kredy, wchodzące w skład osadów niecki opolskiej, leżą 

niezgodnie na starszym podłożu. Tuż pod powierzchnią terenu pojawiają się w okolicach Karłowic (na 

południowy – zachód od granic gminy). Są one reprezentowane przez piaskowce przechodzące w 

iłowce i wapienie margliste. Sedymentację w zbiorniku kredowym kończą utwory ilaste, mułowce i 

piaskowce. 
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Na utworach triasu i kredy niezgodnie leżą utwory trzeciorzędowe, górnego miocenu. Tworzy go seria 

iłów o zabarwieniu zielonkawym, zawierających soczewki węgli brunatnych. W iłach występują 

warstwy piasków drobno- i średnioziarnistych z domieszką drobnych żwirów. Osady plioceńskie, 

reprezentowane przez miąższy kompleks iłów pstrych z soczewkami lub warstwami piasków, 

występują na całym obszarze gminy, w podłożu utworów czwartorzędowych (Sadowska, 1995). Osady 

te, zaliczane do tak zwanej serii poznańskiej i są podstawowym surowcem dla przemysłu ceramiki 

budowlanej. Szczególnie dobre jakościowo są iły występujące w partii stropowej kompleksu. Są to 

osady ilaste znane pod nazwą iły płomieniste. Brak w nich szkodliwych domieszek węglanu wapnia 

oraz siarczanów (Kornaus, Głogowski, 1974). Niewielkie wychodnie trzeciorzędu znajdują się w 

okolicy Karłowic i Lubszy (na zachód od granic gminy).  

Czwartorzęd występuje prawie na całej powierzchni arkusza. Jego miąższość jest niewielka (od kilku 

do kilkunastu metrów) i wzrasta w strefach lokalnych zagłębień oraz dolin kopalnych (Biestrzykowice – 

52 m). Profil czwartorzędu został ukształtowany przez złożone procesy sedymentacji w okresie 

zlodowaceń oraz interglacjałów. Dominują tu szare gliny zwałowe moreny dennej z głazikami oraz 

piaski i żwiry wodnolodowcowe osadzone w paleodolinach rzecznych i na tarasach (Świerczów). W 

plejstocenie po początkowym okresie erozji rzecznej na teren ten trzykrotnie wkroczył lądolód. W 

czasie zlodowaceń południowopolskich powstały gliny zwałowe stadiału dolnego o miąższości od 0,5 

do 3,0 m, ich resztki zachowały się w obrębie preglacjalnych dolin rzecznych. Po tym okresie, w 

interstadiale, osadziły się piaski rzeczne ze żwirami o największym rozprzestrzenieniu i miąższości, 

spośród osadów czwartorzędowych. Na nich leżą piaski i żwiry wodnolodowcowe o miąższości około 

10 m. Są one przykryte szarymi i ciemnoszarymi glinami zwałowymi z okruchami lignitów oraz 

domieszką drobnych żwirów. Ich całkowita miąższość sięga 19 m. W interglacjale mazowieckim 

nastąpiła długotrwała erozja rzeczna. Wtedy też ukształtowała się pobliska dolina Odry. Zlodowacenia 

środkowopolskie pozostawiło po sobie utwory zastoiskowe, morenowe i wodnolodowcowe. Są to 

piaski mułkowate, mułki zastoiskowe oraz gliny zwałowe i piaski ze żwirami wodnolodowcowymi. Na 

glinach występują mułki, piaski i żwiry tarasów kemowych i szczelinowych. Tarasy rzeczne doliny 

Stobrawy i Smortawy zbudowane są z piasków i żwirów, powstałych w czasie zlodowaceń 

północnopolskich. Na nich wykształciły się wydmy. Holocen tworzą mułki, torfy oraz piaski ze żwirami 

o miąższości 5 – 7 m budujące taras Odry. W dnach dolin osadziły się namuły gliniasto – piaszczyste. 

Torfy występują w okolicy Borucic i Lubszy (poza granicami gminy). Są to torfowiska niskie o 

miąższości nie przekraczającej 1 m. 

1.4.2. Złoża kopalin. 

Na terenie gminy znajduje się 1 udokumentowane złoże kopalin kruszywa naturalnego „Świerczów”. 

W złożu kruszywa naturalnego „Świerczów” (Szapliński, 1988) udokumentowano piaski (kopalina 

główna) oraz piaski i żwiry (kopalina towarzysząca) w kategorii C1 i C2, na powierzchni 159,3 ha. 

Kruszywo naturalne nadaje się do celów budowlanych. Zasoby bilansowe piasków w kategorii C1 i C2 

wynoszą 13091 tys. t, a obliczono je na powierzchni 105,3 ha. Zalegają one pod nadkładem o 

grubości od 0,3 do 3,8 m (średnio 1,6 m), a średnia miąższość serii złożowej wynosi 5,5 m. Piaski 

charakteryzują się następującymi parametrami jakościowymi (wartości średnie) – zawartość: ziaren o 

średnicy poniżej 2 mm (punkt piaskowy) – 80%, ziaren o średnicy poniżej 4 mm – 87,6%, pyłów 

mineralnych – 0,6% oraz ciężar nasypowy w stanie zagęszczonym – 1,87 t/m
3
. Pospółka (piaski i 

żwiry) znajduje się w centralnej części złoża: „Świerczów” na powierzchni 29,6 ha, a zasoby obliczone 

w kategorii C1 i C2 wynoszą 2992 tys. ton. Pod nadkładem o średniej grubości 2,2 m występuje seria 
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okruchowa o miąższości od 4 do 7,4 m (średnio 5 m). Średnie parametry jakościowe kruszywa 

wyrażają się zawartościami: ziaren o średnicy poniżej 2 mm – 69,8%, ziaren o średnicy poniżej 4 mm 

– 79,6%, pyłów mineralnych – 0,9%, ziaren nieforemnych – 4,4%, ziaren słabych i zwietrzałych – 5%. 

Inne parametry pospółki to: ciężar nasypowy w stanie zagęszczonym – 1,93 t/m
3
, nasiąkliwość – 1,5% 

oraz mrozoodporność (ubytek masy) – 1,5%. Zasoby pozabilansowe piasków i pospółki (o miąższości 

od 2,5 do 4 m) udokumentowane w kategorii C1 i C2 znajdują się generalnie we wschodniej części 

złoża. Obliczone na powierzchni 24,4 ha zasoby wynoszą 1648 tys. t. Kopalinę ze złoża „Świerczów” 

stanowią zawodnione piaski i żwiry pochodzenia wodnolodowcowego występujące w formie 

pokładowej. Złoże jest konfliktowe w związku z występowaniem łąk na glebach pochodzenia 

organicznego na jego obszarze. 

Tabela 8. Gmina Świerczów – charakterystyka złóż kopalin na podstawie Objaśnień do Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 
1:50000, arkusz: Pokój nr 804 (Gruszecki, 2004) 

 

Nazwa złoża 

Rodzaj  

kopaliny 

Stan  

zagospodarowania 

Zastosowanie 

kopaliny 

Przyczyny 

konfliktowości 

złoża 

Świerczów pż , p N Skb Gl 

Rodzaj kopaliny: pż – piaski i żwiry, p – piaski. 

Stan zagospodarowania: N – niezagospodarowane. 

Zastosowanie kopaliny: Skb – kruszywo budowlane. 

Przyczyny konfliktowości: Gl – ochrona gleb. 

1.4.3. Perspektywy i prognozy występowania kopalin. 

Obszary perspektywiczne na obszarze gminy Świerczów wyznaczono na podstawie archiwalnych 

opracowań surowcowych, punktów występowania kopalin zlokalizowanych w czasie wizji terenowej 

oraz analizy profili wybranych wierceń archiwalnych. Prognozy dotyczą obszarów występowania 

kopalin w ramach perspektywicznej jednostki surowcowej, po wyłączeniu obiektów i obszarów prawnie 

chronionych, lub pokrytych zabudową komunalną i przemysłową. Wyznaczone obszary prognostyczne 

są wskazówką do projektowania prac geologiczno – poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz 

wstępnego określenia zasobów surowca w kategorii D1. 

Dla kruszywa naturalnego wyznaczono jeden obszar perspektywiczny w rejonie Świerczowa. 

Obejmuje on utwory piaszczysto – żwirowe wypełniające paleodolinę jednego z dopływów Stobrawy z 

okresu zlodowacenia Wisły. Został on wyznaczony po analizie wierceń archiwalnych i punktów 

występowania kopaliny.  

Obszar prognostyczny piasków i żwirów wokół złoża „Świerczów” wyznaczono po uwzględnieniu 

ograniczeń związanych z ochroną łąk na glebach pochodzenia organicznego oraz lasów ochronnych 

występujących w obrębie obszaru perspektywicznego. Powierzchnia obszaru prognostycznego wynosi 

110 ha, a miąższość kompleksu litologiczno – surowcowego wynosi średnio 5,9 m. Zasoby obliczono 

metodą średniej arytmetycznej, przyjmując ciężar nasypowy w stanie utrzęsionym w wielkości 1,8 

T/m³. Występują tutaj piaski o zawartości ziarn o średnicy poniżej 2 mm w ilości 80,5%. Zalegają one 

poziomo na iłach piaszczystych i mułkach. Średnia grubość nadkładu wynosi 0,7 m, a miąższość 

kompleksu surowcowego 9,5 m. Są to piaski o zawartości pyłów 0,6% bez zanieczyszczeń obcych. 

Nadają się one do produkcji: betonów, tynków, zapraw i wypraw budowlanych. Obszar prognostyczny 

ma powierzchnię około 174 ha i zasoby szacunkowe 21410 tys. ton. 
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W wyniku przeprowadzonego w 1983 roku zwiadu geologicznego za złożami kruszywa naturalnego, 

wyznaczono dwa obszary o negatywnych wynikach rozpoznania (Chruszcz, 1980a, 1980b). Pierwszy 

z nich występuje na wschód od miejscowości Starościn, w strefie występowania osadów 

wodnolodowcowych (częściowo w obrębie tarasu holoceńskiego rzeki Stobrawy) (Orzeczenie 

geologiczne..., 1960). Osady piaszczyste występują tu w formie niewielkich gniazd o nieznacznej 

miąższości. Tylko w jednej sondzie rozpoznawczej stwierdzono występowanie piasków o miąższości 7 

m, pod przykryciem gleby. W spągu nawiercono (przy pomocy sądy ręcznej) gliny zwałowe. W drugim 

rejonie (Kuźnia Dąbrowska) występują również piaski drobnoziarniste o małej miąższości. Są to 

typowe osady tarasu holoceńskiego, często z wkładkami mułków i iłów. 

Torfy na omawianym obszarze występują w rejonie doliny rzeki Stobrawy i jej dopływów, lecz 

wystąpienia te nie spełniają podstawowych kryteriów bilansowości dla celów energetycznych, tj. 

miąższości > 1 m i zawartości popiołu < 30% masy suchej (Staniszewski, 1969). Obszary 

największych torfowisk występują w dolinie Stobrawy (rejon Dąbrowy) jak również w dolinach 

mniejszych dopływów tej rzeki i małych potoków bez nazwy. Torfowiska występują bezpośrednio na 

gruntach nieorganicznych i mają niejednokrotnie przewarstwienia mułków, mad i piasków pylastych. Z 

tego też powodu nie spełniają kryteriów bilansowości i nie wchodzą w skład potencjalnej bazy 

zasobowej torfów w Polsce (Zlokalizowanie…, 1996). 

1.5. Geomorfologia. 

1.5.1. Charakterystyka makroregionów i mezoregionów3. 

Nizina Śląska (318.5) jest rozległą równiną o powierzchni około 12,7 tys. km², rozciągającą się po obu 

stronach Odry pomiędzy Przedgórzem Sudeckim i Sudetami Wschodnimi na południowym – 

zachodzie, Wyżyną Śląsko – Krakowską na południowym – wschodzie oraz Wałem Trzebnickim na 

północy. Cała Nizina Śląska znajduje się w obrębie zasięgu zlodowacenia odrzańskiego, nazywanego 

dawniej środkowopolskim, którego pozostałością są ostańce ozów, kemów i wzgórz morenowych. W 

części południowo – zachodniej występują pokrywy pylaste typu lessów, na których wytworzyły się 

urodzajne gleby brunatnoziemne i czarnoziemne. Osią Niziny Śląskiej jest Dolina Odry, która ma 

charakter pradoliny o szerokości od 8 do 12 km z łąkowym tarasem zalewowym i wyższymi tarasami 

piaszczystymi. Jednym z jej większych prawobrzeżnych dopływów jest Stobrawa. Dno doliny obniża 

się od około 180 m na południowym – wschodzie do około 90 m n.p.m. na północnym – zachodzie. W 

stronę Sudetów powierzchnia niziny wznosi się do 150 – 200 m n.p.m. 

Równina Oleśnicka (318.56) znajduje się na wschód od Pradoliny Wrocławskiej i na południe od 

Wzgórz Trzebnickich w dorzeczu prawobrzeżnych dopływów Odry: Widawy oraz Stobrawy. Za jej 

wschodnią granicę można przyjąć dział wód Odry i Warty (Prosny). Stobrawa płynie na granicy 

piaszczystej Równiny Opolskiej, natomiast na Równinie Oleśnickiej przeważają tereny zbudowane z 

gliny zwałowej z ostańcami form glacjalnych zlodowacenia odrzańskiego, ale na przedpolu Wzgórz 

Trzebnickich występują sandry zlodowacenia warciańskiego. Ten duży mezoregion (2350 km² 

powierzchni) podzielono na 4 mikroregiony (Walczak, 1970), a wśród nich wyróżnia się Równinę 

Namysłowską (318.564), położoną pomiędzy Widawą a Stobrawą, która obejmuje centralną i 

północną część gminy Świerczów.  

                                                 

3 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, 1998.  
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Równina Opolska (318.57) zajmuje część prawego dorzecza Odry na południe od Stobrawy i na 

północ od garbu Tarnogórskiego na Wyżynie Śląskiej, wysuwając się klinem na wschód wzdłuż biegu 

Małej Panwi. Powierzchnię terenu budują zwydmione piaski porośnięte przez Bory Stobrawskie. 

Mezoregion ma około 2600 km² powierzchni. 

1.5.2. Rzeźba terenu. 

Rzeźba terenu jest średnio urozmaicona, typowa dla obszarów ukształtowanych przez zlodowacenia. 

Obszar Równiny Oleśnickiej i Równiny Opolskiej cechuje rzeźba lekko falista przechodząca ku 

południowi w niskofalistą. Wysokość bezwzględna terenu waha się od 141 do 189 m n.p.m. Osią 

morfologiczną gminy jest dolina rzeki Stobrawy. Są to tereny płaskie o spadku nie przekraczającym 

0,5 – 1%. Centralną i północną część gminy stanowi wysoczyzna plejstoceńska (Wzgórza 

Świerczowskie). Jej płaska powierzchnia z łagodnymi kulminacjami wznosi się nad doliną Stobrawy od 

10 – 15 m (część centralna) do 20 – 35 m (część północna). W zachodniej części gminy zaznaczają 

się odcinki dolin: Potoku Minkowskiego, Smortawy, Ortawy i Stobrawy. Teren ten charakteryzuje się 

bardziej urozmaiconą rzeźbą terenu. Znaczne urozmaicenie terenu stanowią także rozległe pola 

wydmowe piasków pochodzenia wodnolodowcowego, występujące pojedynczo lub w zespołach 

osiągające wysokości względne do 10 m. Największy zespół wydm biegnie wzdłuż północno – 

zachodniego skraju doliny Stobrawy. Teren Równiny Oleśnickiej i Równiny Opolskiej w kierunku 

południowym opada ku dolinie rzeki Odry (Pradolina Wrocławska). 

1.5.3. Czynne procesy geomorfologiczne. 

Na terenie gminy Świerczów do czynnych procesów geomorfologicznych należą przede wszystkim: 

- działalność transportowa rzek; 

- działalność akumulacyjna rzek; 

- akumulacja pokryw torfowych; 

- działalność denudacyjna rzek – erozja rzeczna: erozja wgłębna i erozja denna; 

-- denudacja stromych stoków użytkowanych ornie na drodze erozji wodnej; 

- erozja wietrzna: zwłaszcza mechaniczna i mrozowa. 

Wyszczególnione powyżej procesy geologicznie nie stanowią większych przeszkód w zabudowie 

terenu, jednakże w planach zagospodarowania przestrzennego powinno wprowadzać się zakazy 

zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej na terenach cyklicznie zalewanych przez wody powodziowe. 

Zakazane powinno być także usuwanie roślinności drzewiastej i krzewiastej, nakazane natomiast 

stosowanie pasów takiej zieleni. Dotyczy to w szczególności obszarów najsilniej urzeźbionych oraz 

wielkoprzestrzennych gruntów ornych. 

1.6. Hydrologia. 

1.6.1. Wody podziemne. 

Dane dotyczące hydrogeologii gminy Świerczów opracowano na podstawie Mapy Hydrogeologicznej 

Polski w skali 1:50000, arkusze: Lubsza nr 803 (Wojciechowska, 1997) i Pokój nr 804 (Kieńć, 1997) 

oraz na podstawie Objaśnień do Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000, arkusze: Lubsza nr 

803 (Woźniak, 2004) i Pokój nr 804 (Woźniak, 2004). 
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Rejon gminy Świerczów położony jest w zasięgu wrocławskiego regionu hydrogeologicznego, w 

subregionie kluczborskim (Paczyński, 1993, 1995). Występują tu cztery piętra wodonośne: 

czwartorzędowe, trzeciorzędowe, kredowe i triasowe. Piętra podkenozoiczne ze względu na głębokie 

położenie oraz własności hydrogeochemiczne nie stanowią użytkowych pięter wodonośnych.  

Piętro czwartorzędowe wykształcone jest w postaci piasków i żwirów rzecznych oraz 

wodnolodowcowych, które lokalnie są rozdzielone na kilka warstw glinami morenowymi i mułkami. 

Tworzy ono ciągły poziom wodonośny. Charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, tylko lokalnie 

napiętym, nachylonym w kierunku dolin rzecznych. Generalnie brak w jego stropie utworów słabo 

przepuszczalnych, zabezpieczających poziom czwartorzędowy przed dopływem zanieczyszczeń z 

powierzchni terenu. Miąższość utworów zawodnionych wynosi od 5 m do 20 m, maksymalnie 39 m. 

Zwierciadło stabilizuje się na głębokości od 0 m do kilku metrów p.p.t. Wydajność otworów waha się 

od 5,6 m³/h, przy depresji 0,7 m, do 73 m³/h, przy depresji 2,9 m. Współczynnik filtracji zmienia się od 

0,8 m/24h do 311 m/24h, a wodoprzewodność od 39 m²/24h do 4541 m²/24h. Zasilanie tego piętra 

odbywa się bezpośrednio przez infiltrację opadów, a tylko lokalnie w drodze przesiąkania przez gliny 

zwałowe w rejonach ich występowania oraz jak wykazały pomiary hydrogeologiczne – przez wody 

rzeki Stobrawy, która przy stanach średnich i niskich infiltruje w podłoże. Warstwy wodonośne na 

znacznej przestrzeni pozbawione są izolacji (z wyjątkiem rejonu Biestrzykowic) lub są pod niewielkim 

przykryciem skał nieprzepuszczalnych, a zatem są w dużym stopniu zagrożone zanieczyszczeniami 

antropogenicznymi z powierzchni. Układ hydroizohips wskazuje, że odpływ wód podziemnych odbywa 

się ku rzece Stobrawie, lokalnie ku Smortawie, a generalnie w kierunku południowo – zachodnim ku 

Odrze. 

Wody piętra trzeciorzędowego występują w piaskach średnioziarnistych, rzadziej drobnoziarnistych i 

pylastych w obrębie kompleksów iłów. Miąższość warstw wodonośnych wynosi od 7 m do 16 m, 

występują one na głębokości od 20 m do 50 m, przy niewielkim rozprzestrzenieniu poziomym. 

Zwierciadło stabilizuje się na głębokości od 3 m do 9 m p.p.t. w rejonach wysoczyzn i ma charakter 

subartezyjski, natomiast na obszarach dolin rzecznych stabilizuje się na poziomie zwierciadła wód 

piętra czwartorzędowego. Wskazuje to na istnienie więzi hydraulicznej obu pięter. Wydajność studni 

waha się od 4,2 m³/h, przy depresji 9,6 m, do 47,0 m³/h, przy depresji 11,2 m. Współczynnik filtracji 

zmienia się od 0,5 m/24h do 73,1 m/24h, a wodoprzewodność od 50 m²/24h do 574 m²/24h. Zasilanie 

piętra trzeciorzędowego odbywa się przez infiltrację opadów na wychodniach, oraz przez przesiąkanie 

z piętra czwartorzędowego. Podstawę drenażu obu pięter stanowi dolina Odry. Wody trzeciorzędowe 

stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę na obszarach pozbawionych czwartorzędowego 

poziomu użytkowego lub złej ich jakości. 

Kredowe piętro wodonośne występuje przede wszystkim na południe od granic gminy. Rejon ten jest 

brzeżną, północną częścią zbiornika cenomanu i koniaku („kredy opolskiej”) występującego tu na 

niewielkich głębokościach. W tym rejonie zbiorniki górnokredowe są słabo rozpoznane. Na terenie 

gminy utwory górnej kredy nie są ujmowane otworami. Uzyskiwane wydajności z otworów 

badawczych wskazują na niewielką zasobność piętra kredowego w tym rejonie. Z uwagi na 

niekorzystne parametry hydrogeologiczne i bardzo małą odnawialność zasobów traktuje się je jako 

nieużytkowe i nieperspektywiczne. 

Triasowe piętro wodonośne występuje na całym obszarze gminy, nie zostało tu jednak przebadane 

otworami hydrogeologicznymi. W rejonie Wężowic serie triasowe przewiercono jednym geologicznym 

otworem badawczym, który nie dostarczył informacji o zawodnieniu warstw. W rejonie gminy serie 

triasowe nie mogą być uważane za poziomy użytkowe ze względu na złą jakość wody, pogarszającą 
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się w trakcie eksploatacji, niezgodną z przepisami sanitarnymi określonymi dla wód pitnych oraz ze 

względu na głębokie zaleganie horyzontów wodnych. 

1.6.2. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. 

Według Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) (Kleczkowski, 1990) w 

zachodniej części gminy występuje porowy, trzeciorzędowy zbiornik wód podziemnych nr 323 

„Subzbiornik rzeki Stobrawa”. 

Występujące wśród iłów warstwy piaszczyste tworzą ten trzeciorzędowy zbiornik. GZWP nr 323 ma 

kształt wydłużonej elipsy o powierzchni 180 km² i zasobach dyspozycyjnych 27000 m³. Sumaryczna 

miąższość warstw zawodnionych zbiornika wynosi od 30 do 50 m. W obrębie zbiornika występują 

jedna lub dwie warstwy wodonośne. Są one w ścisłym kontakcie hydraulicznym z czwartorzędowymi 

warstwami wodonośnymi Doliny Kopalnej Małej Panwi. Zasilanie warstw wodonośnych GZWP nr 323 

odbywa się przez infiltrację z piętra czwartorzędowego warstw wodonośnych Doliny Kopalnej Małej 

Panwi. Jest to zbiornik regionalny, słabo izolowany pokrywami utworów trzecio i czwartorzędowych, 

co wpływa na zwiększone przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni terenu, tym samym GZWP nr 

323 wymaga najwyższej ochrony (ONO). 

1.6.3. Jednolite części wód. 

Od kilku lat w Polsce prowadzone są prace związane z implementacją Ramowej Dyrektywy Wodnej 

(RDW) oraz wynikające z ustawodawstwa europejskiego i unijnej polityki. Osiągnięcie celów 

Dyrektywy w zakresie ochrony i poprawy stanu wód podziemnych oraz ekosystemów bezpośrednio od 

nich zależnych i celów w zakresie zaopatrzenia ludności w dobrą wodę, mają zapewnić działania w 

jednostkowych obszarach, tak zwanych jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd) – 

groundwater bodies, dla których hydrogeolodzy zaproponowali nazwę hydrogeosomy. Są to 

jednocześnie jednostkowe obszary gospodarowania wodami podziemnymi. 

Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych – 

(groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o 

porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę 

lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i 

ekosystemów lądowych. Były to pojęcia całkowicie nowe w hydrogeologii. Znaczący przepływ wód 

podziemnych według RDW jest to taki przepływ, którego nie osiągnięcie na granicy JCWPd z wodami 

powierzchniowym lub z ekosystemem lądowym powodowałoby znaczące pogorszenie ekologicznej 

lub chemicznej jakości wód powierzchniowych lub znaczną szkodę dla bezpośrednio zależnego od 

wód podziemnych ekosystemu lądowego. Pobór wód podziemnych znaczący w zaopatrzeniu ludności 

w wodę do spożycia jest to pobór wynoszący średnio ponad 10 m³/d albo pobór zaopatrujący co 

najmniej 50 osób. 

Wydzielenie jednolitych części wód podziemnych i przeprowadzenie wstępnej oceny ich stanu zostało 

dokonane w 2004 roku przez Państwowy Instytut Geologiczny w konsultacji z RZGW, GIOŚ i Biurem 

Gospodarki Wodnej. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną państwa członkowskie UE zobowiązane 

były do zidentyfikowania JCWPd i do wstępnej oceny ich stanu w ramach charakterystyki obszaru 

dorzecza, dokonywanej dla potrzeb opracowania pierwszego planu gospodarowania wodami w 

dorzeczach. Sposób wyznaczenia JCWPd w Polsce oraz przyjęte kryteria wydzieleń zostały 

szczegółowo przedstawione w monografii „Hydrogeologia regionalna Polski” (2007) pod redakcją B. 
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Paczyńskiego i A. Sadurskiego w rozdziale pt. „Regionalizacja wód podziemnych Polski w świetle 

przepisów Unii Europejskiej” (Z. Nowicki, A. Sadurski str. 95 – 106). JCWPd zostały wyznaczone z 

uwzględnieniem typów i rozciągłości poziomów wodonośnych, związku wód podziemnych z 

ekosystemami lądowymi i wodami powierzchniowymi, możliwością poboru wód oraz w nawiązaniu do 

charakteru i zasięgu antropogenicznego przekształcenia chemizmu i dynamiki wód podziemnych. W 

2008 roku została przeprowadzona weryfikacja przebiegu granic JCWPd wydzielonych w 2005 roku, a 

w wyniku tych prac powstał nowy podział Polski w zakresie JCWPd – wydzielono 172 części oraz 3 

subczęści. Według powyższego gmina Świerczów znajduje się w granicach dwóch rejonów JCWPd 

nr: 97 (wschodnia część gminy) i 109 (zachodnia część gminy). 

JCWPd nr 97: 

Rejon JCWPd nr 97 obejmuje powierzchnię całkowitą wynoszącą 1584,9 km² w Regionie – Subregion 

Środkowej Odry Południowy na pograniczu województw: opolskiego i wielkopolskiego. Głębokości 

występowania wód słodkich nie oszacowano ze względu na brak podstaw do oceny. Symbol całej 

JCWPd nr 97 uwzględniający wszystkie profile to: Q(1-2), (Ng), (Cr1-3), (T3), (T2Z). 

Opis symbolu jednostki: w czwartorzędzie występuje jeden / dwa poziomy wodonośne. W części 

północnej jednostki występuje poziom wodonośny w osadach neogenu. Na południu jednostki 

występują osady kredy dolnej – piaskowce i górnej – margle. W triasie górnym występuje poziom 

wodonośny w osadach klastycznych. W węglanowym triasie środkowym występuje jeden poziom 

wodonośny, zasolony. 

- Q – wody porowe w utworach piaszczystych i żwirowych; 

- Ng – wody porowe w utworach piaszczystych i żwirowych; 

- Cr 1–3 – wody szczelinowo – porowe w piaskowcach i marglach; 

- T3 – wody szczelinowo – porowe w piaskowcach; 

- T2 – wody szczelinowe w utworach węglanowych. 

Cecha szczególna JCWPd: obszar jednostki stanowi część monokliny o upadzie NE. Powoduje to 

zmienną głębokość zalegania poszczególnych poziomów wodonośnych. 

JCWPd nr 109: 

Rejon JCWPd nr 109 obejmuje powierzchnię całkowitą wynoszącą 4258,3 km² w Regionie –

Środkowej Odry na pograniczu województw: dolnośląskiego i opolskiego. Głębokość występowania 

wód słodkich to szacunkowo do 300 m. Symbol całej JCWPd nr 109 uwzględniający wszystkie profile 

to: Q, Pl, M(1-3), TZ. 

Opis symbolu jednostki: W czwartorzędzie występuje przeważnie jeden poziom wodonośny nie 

będący na ogół w łączności hydraulicznej z utworami wodonośnymi pliocenu i miocenu. Pojedynczy 

poziom plioceński występuje lokalnie w części południowej obszaru. W utworach miocenu 

rozprzestrzenionych w obrębie większości obszaru JCWP występuje od 1 do 3 poziomów 

wodonośnych. Wody piętra triasowego występujące w północno – zachodniej części JCWPd są silnie 

zmineralizowane. W części zachodniej napotkać można obszary niezawodnione. 

- Q – wody porowe w utworach piaszczystych; 

- Pl – wody porowe w utworach piaszczystych; 

- M – wody porowe w utworach piaszczystych; 

- T – wody szczelinowe w piaskowcach i szczelinowo-krasowe w utworach węglanowych. 

Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): brak 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009 roku (Dz. U. nr 106, poz. 882) w 

sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarki wodami na obszarach dorzeczy 

zostaną opracowane stosowne dokumenty określające zasady gospodarowania wodami podziemnymi 

i powierzchniowymi, w tym dla rejonu JCWPd nr 97 i 109. 

1.6.4. Wody powierzchniowe. 

Dane dotyczące hydrografii gminy Świerczów opracowano na podstawie Komentarza do Mapy 

Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusze: M-33-48-A Lubsza (Absalon, Jankowski, Leśniok, 1998) i 

M-33-48-B Pokój (Absalon, Jankowski, Leśniok, 1998). 

Rejon gminy Świerczów i jej najbliższych okolic w całości należy do prawostronnego dorzecza rzeki 

Odry. Południowa i wschodnia część omawianego rejonu położona jest w zlewni rzeki Stobrawy, zaś 

centralna i zachodnia należy do zlewni Smortawy. Obie rzeki są prawostronnymi dopływami Odry. 

Gmina wyróżnia się bogatą siecią rzeczną o charakterze typowo nizinnym. Doliny miejscowych cieków 

wodnych zostały przeobrażone przez człowieka poprzez budowę licznych jazów i zastawek służących 

celom melioracyjnym. Liczne tereny rolnicze zostały zdrenowane. Niskie działy wodne mają bardzo 

często przebieg niepewny – powszechne jest zjawisko bifurkacji4. Większość obiektów 

hydrotechnicznych pochodzi jeszcze z czasów sprzed 1945 roku. 

Stobrawa ma swoje źródła na terenie gminy Olesno. Całkowita długość rzeki wynosi 77,6 km. Koryto 

rzeki jest wyprostowane i uregulowane na całym odcinku. Stobrawa wpływa do Odry na południe od 

Nowych Kolni w gminie Popielów. Zlewnia Stobrawy charakteryzuje się równoleżnikowym 

przepływem. Na terenie gminy Świerczów oraz w jej okolicach Stobrawa przepływa z północnego – 

wschodu na południowy – zachód dwoma ramionami: Wołczyńskim Strumieniem i Kluczborskim 

Strumieniem, następnie rozdziela się na Stobrawę (prawą) i Fałkówkę, a w końcu na Stobrawę Starą i 

Stobrawę. Stobrawa i jej odnogi przyjmują wody Oziąbla i Szerzyny (prawobrzeżne) oraz 

Budkowiczanki (na południe od granic gminy) i Bogacicy (lewobrzeżne). 

Smortawa, zwana także Leśną Wodą jest typową rzeką nizinną. Źródła rzeki znajdują się pomiędzy 

Świerczowem a Biestrzykowicami. Całkowita długość rzeki wynosi około 40 km. Wpływa do Odry na 

południe od Jelcza. Niemal przez cały swój bieg płynie przez lasy łęgowe. Do Smortawy prowadzi 

swoje wody Minkowski Potok (prawobrzeżny) oraz Łoza z Ortawą (lewobrzeżne).  

Bogacica ma swoje źródła na terenie gminy Olesno. Płynie cały czas w kierunku zachodnim, 

równolegle do Stobrawy (na południe od niej). Koryto Bogacicy o całkowitej długości 43,8 km jest na 

większości odcinków proste i uregulowane. Bogacica wpada do Stobrawy na południe od wsi Miejsce. 

Sieć hydrograficzną w gminie uzupełniają pomniejsze cieki (Biestrzykowicki Potok – dopływ 

Minkowskiego Potoku, Bąkowicki Potok – dopływ Ortawy, Oziąbel i Szerzyna – dopływy Stobrawy), 

rowy melioracyjne i zbiorniki wodne. W dolinie Stobrawy (rejon miejscowości: Bielice, Miejsce, 

Przygorzele, Dąbrowa i Kuźnica Dąbrowska) znajdują się liczne stawy hodowlane powstałe w wyniku 

sztucznego piętrzenia wody. Łączna powierzchnia stawów wynosi ponad 360 ha. Ich obecność 

powoduje niekiedy deficyt wody w rzece z powodu konieczności okresowego napełniania. Zgodnie z 

zapisem ustawy Prawo wodne rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych jest 

                                                 

4 Bifurkacja rzeki – rozdzielenie się rzeki na dwa lub więcej ramion, które dalej płyną w różnych kierunkach i należą do różnych 
dorzeczy. Bifurkacja najczęściej występuje na rzekach o bardzo małym spadku, na terenach równinnych, zabagnionych. Do 
powstania bifurkacji przyczynia się wysokość stanów wody oraz czynniki meteorologiczne, m.in. prędkość i kierunek wiatru, 
gwałtowne topnienie śniegów, duże opady. 
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zaliczane do szczególnego korzystania z wód. Gospodarka rybacka wymaga przestrzegania zasad 

ochrony środowiska i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

1.6.5. Charakterystyka hydrologiczna. 

Stobrawa: 

Charakterystykę hydrologiczną oparto na danych z jedynego na tym terenie posterunku 

wodowskazowego IMGW w Wapiennikach (na południe od wsi Karłowice). W dorzeczu Stobrawy 

zdecydowanie przeważa odpływ półrocza zimowego, który stanowi aż 63 % odpływu rocznego. W 

przebiegu odpływu w ciągu roku zaznacza się jedno wyraźne wezbranie, trwające od grudnia do 

kwietnia z maksimum w marcu, kiedy przepływ osiąga 158 % wartości średniego rocznego przepływu. 

Okres obniżonych przepływów rozpoczyna się w maju i trwa do listopada. Minimum przepływu 

przypada na wrzesień, w którym średni przepływ wynosi zaledwie 56 % wartości średniego rocznego 

przepływu. Maksimum jak i minimum zaznacza się zarówno w zakresie przepływów średnich, niskich 

oraz wysokich. W okresie roztopów i letnich opadów zagrożone zalewaniami i podtopieniami są 

znaczne połacie doliny Stobrawy (miejscowości: Osiek Duży, Pieczyska, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, 

Bielice). 

Tabela 9. Gmina Świerczów – charakterystyczne miesięczne stany wody rzeki Stobrawy (cm) w okresie 1961 – 1990 na profilu 
Wapienniki 

Stany XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

SNW 169 173 175 179 177 161 147 144 138 138 147 155 159 

SSW 189 204 211 213 212 193 179 171 163 165 164 175 187 

SWW 221 248 263 261 265 248 238 227 205 210 194 205 232 

Profil Wapienniki – 136,36 m n.p.m., km biegu rzeki 8,8. 

Źródło: Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-48-A Lubsza (Absalon, Jankowski. Leśniok, 1998). 

RYCINA 2: Gmina Świerczów – charakterystyczne miesięczne stany wody rzeki Stobrawy (cm) w okresie 1961 – 1990 na 
profilu Wapienniki. 

SNW – średnia niska woda; SSW – średnia roczna woda; SWW – średnia wielka woda. 
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Profil Wapienniki – 136,36 m n.p.m., km biegu rzeki 8,8. 

Źródło: Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-48-A Lubsza (Absalon, Jankowski. Leśniok, 1998). 

Tabela 10. Gmina Świerczów – charakterystyczne przepływy wody rzeki Stobrawy (m³/s) w okresie 1951 – 1990 na profilu 
Wapienniki 

Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

SNQ 2,89 3,26 3,30 3,71 3,65 2,91 2,13 1,96 1,56 1,50 1,79 2,23 2,57 

SSQ 4,77 6,11 6,89 7,53 8,08 5,84 4,50 4,04 3,67 3,47 2,85 3,79 5,12 

SWQ 8,37 11,5 15,1 15,5 17,4 12,8 11,0 9,72 8,77 8,12 5,53 6,91 10,9 

Profil Wapienniki – 136,36 m n.p.m., km biegu rzeki 8,8. 

Źródło: Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-48-A Lubsza (Absalon, Jankowski. Leśniok, 1998). 

RYCINA 3: Gmina Świerczów – charakterystyczne przepływy wody rzeki Stobrawy (m³/s) w okresie 1951 – 1990 na profilu 
Wapienniki. 

SNQ – średnia niska woda; SSQ – średnia roczna woda; SWQ – średnia wielka woda 

Profil Wapienniki – 136,36 m n.p.m., km biegu rzeki 8,8. 

Źródło: Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-48-A Lubsza (Absalon, Jankowski. Leśniok, 1998). 

Tabela 11. Gmina Świerczów – poziom stanu ostrzegawczego i alarmowego na rzece Stobrawie w cm 

Stany wód (cm) Stobrawa (Karłowice – Wapienniki) 

górna granica stanów średnich 214 

stan ostrzegawczy 250 

stan alarmowy 300 

Źródło: IMGW, 2011. 

Bogacica: 

Charakterystykę hydrologiczną oparto na danych z posterunku wodowskazowego IMGW w 

miejscowości Domaradz. Na badanym obszarze wyraźnie przeważa odpływ w półroczu zimowym, 

który stanowi 60 – 64 % odpływu rocznego. W przebiegu odpływu w ciągu roku zaznacza się wyraźnie 

wezbranie zimowo – wiosenne rozpoczynające się już w grudniu i trwające do kwietnia. Maksimum 
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przepływu przypada na marzec, kiedy średnie przepływy osiągają 152 % wartości średniego rocznego 

przepływu. Wyraźna niżówka obserwowana jest jesienią z minimum we wrześniu. W miesiącu tym 

przepływy średnie spadają do 54 % wartości średniego rocznego przepływu. Podobny reżim odpływu 

wykazuje, jak wynika z przytoczonych powyżej danych, rzeka Stobrawa. 

Tabela 12. Gmina Świerczów – charakterystyczne miesięczne stany wody rzeki Bogacicy (cm) w okresie 1961 – 1990 na profilu 
Domaradz 

Stany XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

SNW 137 144 147 153 148 137 134 130 126 127 131 132 137 

SSW 149 160 169 174 172 153 149 146 140 142 138 142 153 

SWW 170 187 204 209 207 184 182 176 173 168 156 160 182 

Profil Domaradz – 151,34 m n.p.m., km biegu rzeki 3,8. 

Źródło: Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-48-B Pokój (Absalon, Jankowski. Leśniok, 1998). 

RYCINA 4: Gmina Świerczów – charakterystyczne miesięczne stany wody rzeki Bogacicy (cm) w okresie 1961 – 1990 na profilu 
Domaradz. 

SNW – średnia niska woda; SSW – średnia roczna woda; SWW – średnia wielka woda. 

Profil Domaradz – 151,34 m n.p.m., km biegu rzeki 3,8. 

Źródło: Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-48-B Pokój (Absalon, Jankowski. Leśniok, 1998). 

Tabela 13. Gmina Świerczów – charakterystyczne przepływy wody rzeki Bogacicy (m³/s) w okresie 1961 – 1990 na profilu 
Domaradz 

Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

SNQ 0,65 0,82 0,76 0,78 0,85 0,71 0,57 0,44 0,32 0,33 0,40 0,44 0,59 

SSQ 1,12 1,44 1,54 1,60 1,75 1,34 1,14 0,95 0,76 0,75 0,59 0,78 1,15 

SWQ 2,09 2,82 3,37 3,56 3,82 3,02 2,85 2,58 2,35 1,88 1,21 1,56 2,59 

Profil Domaradz – 151,34 m n.p.m., km biegu rzeki 3,8. 

Źródło: Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-48-B Pokój (Absalon, Jankowski. Leśniok, 1998). 
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RYCINA 5: Gmina Świerczów – charakterystyczne przepływy wody rzeki Bogacicy (m³/s) w okresie 1961 – 1990 na profilu 
Domaradz. 

SNQ – średnia niska woda; SSQ – średnia roczna woda; SWQ – średnia wielka woda 

Profil Domaradz – 151,34 m n.p.m., km biegu rzeki 3,8. 

Źródło: Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-48-B Pokój (Absalon, Jankowski. Leśniok, 1998). 

1. 7. Gleby. 

Wytworzenie się określonych profilów glebowych oraz ich przydatność rolnicza pozostaje w ścisłym 

związku z budową geologiczną i morfologią danego obszaru. Natomiast skład mineralny i właściwości 

gleb są uzależnione przede wszystkim od rodzaju skały macierzystej, panującego klimatu i 

występującej szaty roślinnej. Na kształtowanie się rolniczej przydatności gleb poza rzeźbą terenu i 

klimatu mają również duży wpływ czynniki glebowe takie jak: skład mechaniczny, miąższość poziomu 

próchnicznego oraz głębokość występowania szkieletu.  

Bogactwo powyższych uwarunkowań na analizowanym terenie tworzy korzystne warunki dla 

powstania różnorodnych typów gleb: 

a) gleby litogeniczne – reprezentowane są w obrębie pokryw piasków eolicznych w postaci gleb 

inicjalnych luźnych wykształconych z piasków eolicznych. Są to często gleby zalesione; 

b) gleby autogeniczne – są najliczniej reprezentowanymi typami gleb badanego terenu. W grupie tej 

wyróżnia się: 

 - gleby czarnoziemne i czarnoziemy zdegradowane – reprezentowane przez gleby 

szarobrunatne i czarnoziemy zdegradowane. Występują one tylko na niewielkich obszarach 

wyżej położonych teras nadzalewowych; 

 - gleby brunatnoziemne – reprezentowane przez gleby brunatne właściwe i wyługowane, 

występują dość powszechnie; 

 - gleby bielicoziemne – reprezentowane są przez gleby rdzawe i gleby bielicowe; 

c) gleby semihydrogeniczne – reprezentowane są lokalnie, w małych powierzchniach na całym 

badanym obszarze przez gleby opadowo – glejowe i gruntowo – glejowe. Występują zazwyczaj w 

nieckach bezodpływowych lub o utrudnionym odpływie; 

d) gleby hydrogeniczne – reprezentowane są przez 2 rzędy: 
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 - gleby bagienne – mułowe i torfowe, występują w obrębie torfowisk niskich i przejściowych; 

 - gleby pobagienne – murszowe i murszowate, obejmują tereny zmeliorowanych i 

odwodnionych torfowisk, występują w podobnych położeniach co torfowe i mułowe. Z punktu 

widzenia walorów przyrodniczych są one konsekwencją degradacji jednych z 

najwartościowszych i zagrożonych ekosystemów; 

e) gleby napływowe – reprezentowane są przez rząd gleb aluwialnych, typ mad rzecznych. 

Występują w zwartych zasięgach w dolinie Stobrawy oraz jej dopływów. Na mniejszych 

obszarach występują również w innych dolinach rzecznych; 

f) gleby antropogeniczne – reprezentowane są głównie przez gleby industrio- i urbanoziemne stref 

zabudowanych. 

Klasyfikacja bonitacyjna ma na celu ustalenie wartości produkcyjnej gleb na podstawie badań 

terenowych odkrywek. Szczególną uwagę poświęca się cechom morfologicznym profilu glebowego, 

właściwościom fizycznym gleb i niektórym chemicznym. Uwzględnia się również konfigurację terenu, 

stosunki wilgotnościowe, położenie, itp. 

Na wysoczyźnie plejstoceńskiej występują gleby bielicowe i brunatne. Przeważają gleby III i IV klasy 

należące do 2 kompleksu przydatności rolniczej (pszenny dobry) albo 4 kompleksu (pszenno – żytni), 

o właściwych stosunkach powietrzno – wodnych. W dnach dolin (tereny zalewowe) występują mady, 

czarne ziemie zdegradowane i gleby murszowe. Dominują tam łąki i pastwiska klas IV i VI, 

kompleksów 2Z i 3Z (użytki zielone średnie i słabe). Pozostałe tereny w gminie – terasy nadzalewowe 

w dolinie Stobrawy oraz strefy krawędziowe wysoczyzny – pokryte są w przewadze glebami 

brunatnymi i brunatnymi wyługowanymi. Stanowią one grunty orne kl. V – VI, w mniejszym stopniu IV, 

należące do 5, 6 i 9 kompleksu (żytni dobry, żytni słaby, zbożowo – pastewny słaby). Charakteryzują 

się niewłaściwymi stosunkami wodno – powietrznymi – są okresowo albo za słabe, albo za wilgotne. Z 

ogólnej powierzchni gruntów ornych gleby bardzo lekkie zajmują 6,3 %, lekkie – 30,1 %, średnie – 

24,2 %, ciężkie – 37,4 %. W gminie Świerczów przeważają gleby piaskowe (3342 ha), gliniaste (1602 

ha) i pyłowe (72 ha). Największy udział z pośród typów gleb na terenie gminy mają gleby 

pseudobielicowe (2410 ha). Kolejno największe powierzchnie zajmują gleby brunatne (1163 ha), 

czarne ziemie (984 ha) i mady (459 ha). Właściwości fizykochemiczne gleb gminy Świerczów są 

zbliżone do właściwości gleb większości terenów Opolszczyzny. Procentowy udział gleb kwaśnych 

wynosi około 72 % (wyższy od średniej w województwie opolskim), lekko kwaśnych – 23 %, 

zasadowych – 5%5. 

                                                 

5 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świerczów na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011, Finanse & Środowisko, 
Świerczów 2004. 
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Tabela 14. Gmina Świerczów – grunty orne według klas bonitacyjnych 

Klasa bonitacyjna Powierzchnia w ha Struktura w (%) 

I – 0,00 

II 30,30 0,59 

III a 1461,30 28,46 

III b 588,04 11,45 

IV a 486,50 9,48 

IV b 842,10 16,40 

V 1450,10 28,24 

VI 276,10 5,38 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Tabela 15. Gmina Świerczów – użytki zielone według klas bonitacyjnych 

Klasa bonitacyjna Powierzchnia w ha Struktura w (%) 

I – 0,00 

II 6,40 0,39 

III 216,20 13,17 

IV 954,10 58,12 

V 330,70 20,15 

VI 134,10 8,17 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Z powyższego zestawienia wynika, że na terenie gminy Świerczów nie ma najlepszych gleb 

zaliczanych do I klasy bonitacyjnej. Udział gleb reprezentujących II klasę bonitacyjną jest śladowy i 

wynosi 0,59 %. Udział gleb będących w III klasie bonitacyjnej wynosi 39,91 %. Gleby średnie IV klasy 

bonitacyjnej to 25,88 % ogółu, zaś gleby słabe i bardzo słabe V i VI klasy bonitacyjnej stanowią 33,62 

% ogółu gruntów ornych. Natomiast udział użytków zielonych (sady, łąki i pastwiska) będących w II 

klasie bonitacyjnej wynosi 0,39 %, w III klasie – 13,17 %, w IV klasie – 58,12 %, zaś najsłabsze użytki 

będące w V i VI klasie to 28,32 % z ogółu użytków zielonych. 
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RYCINA 6: Gmina Świerczów – struktura powierzchni gruntów ornych i użytków zielonych według klas bonitacyjnych. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Urzędu Gminy Świerczów, 2011. 

Tabela 16. Gmina Świerczów – powierzchnia gruntów ornych według klas bonitacyjnych 

Nazwa  

obrębu 

Klasa bonitacyjna gruntów ornych – powierzchnia w ha 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI 

Bąkowice –  –  297,0 71,04 84,3 97,6 116,5 3,3 

Bielice – – – 0,1 0,7 8,5 84,7 12,0 

Biestrzykowice –  26,0 472,9 84,2 32,1 20,3 11,2 1,5 

Dąbrowa – 4,3 244,7 122,9 46,8 150,4 199,9 20,0 

Gola –  –  84,7 13,2 21,6 43,9 25,5 0,6 

Grodziec – – 19,2 5,7 25,9 53,1 29,9 – 

Kuźnica Dąbrowska –  –  –  –  3,3 83,1 64,7 3,4 

Miejsce – – – – 1,4 53,3 359,4 88,5 

Miodary –  –  47,6 31,5 61,7 80,6 96,2 62,9 

Osiek Duży – – –  –  – 41,2 83,7 10,0 

Pieczyska –  –  – – 3,3 6,8 59,2 9,1 

Starościn – – 8,0 55,2 86,7 36,2 112,8 52,0 

Świerczów – – 125,1 167,4 94,4 85,1 94,5 7,0 

Wężowice –  –  162,1 36,8 17,2 63,9 36,9 0,6 

Zbica – – – – 7,1 18,1 75,0 5,2 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 
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Tabela 17. Gmina Świerczów – powierzchnia użytków zielonych według klas bonitacyjnych 

Nazwa  

obrębu 

Klasa bonitacyjna użytków zielonych – powierzchnia w ha 

I II III IV V VI 

Bąkowice –  1,9 46,2 66,1 0,2 – 

Bielice – –  –  15,2 49,3 115 

Biestrzykowice –  4,5 47,8 68,3 3,3 - 

Dąbrowa – – 27 136,3 30,9 5,8 

Gola –  –  22,3 26,4 6,3 –  

Grodziec – – 12,5 28,6 3,5 – 

Kuźnica Dąbrowska –  –  0,9 10,0 5,0 –  

Miejsce – – 2,3 117,6 65,2 1,9 

Miodary –  –  16,9 76,3 17,3 0,6 

Osiek Duży – – – 25,6 9,9 1,3 

Pieczyska –  –  –  69,2 26,0 1,5 

Starościn – – 14,8 156,0 57,3 5,6 

Świerczów – – 21,1 114,8 24,1 2,1 

Wężowice –  –  4,1 32,4 6,3 0,2 

Zbica – – 0,3 11,3 26,1 0,1 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Tabela 18. Gmina Świerczów – struktura gruntów ornych według klas bonitacyjnych 

Nazwa  

obrębu 

Klasa bonitacyjna gruntów ornych – struktura w % 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI 

Bąkowice –  –  44,35 10,61 12,59 14,57 17,39 0,49 

Bielice – – – 0,09 0,66 8,02 79,91 11,32 

Biestrzykowice –  4,01 72,96 12,99 4,95 3,13 1,73 0,23 

Dąbrowa – 0,54 31,01 15,58 5,93 19,06 25,34 2,53 

Gola –  –  44,70 6,97 11,40 23,17 13,46 0,32 

Grodziec – – 14,35 4,26 19,36 39,69 22,35 – 

Kuźnica Dąbrowska –  –  –  –  2,14 53,79 41,88 2,20 

Miejsce – – – – 0,28 10,60 71,51 17,61 

Miodary –  –  12,51 8,28 16,22 21,18 25,28 16,53 

Osiek Duży – – – – – 30,54 62,05 7,41 

Pieczyska –  –  –  –  4,21 8,67 75,51 11,61 

Starościn – – 2,28 15,73 24,71 10,32 32,15 14,82 

Świerczów – – 21,81 29,19 16,46 14,84 16,48 1,22 

Wężowice –  –  51,06 11,59 5,42 20,13 11,62 0,19 

Zbica – – – – 6,74 17,17 71,16 4,93 
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Tabela 19. Gmina Świerczów – struktura użytków zielonych według klas bonitacyjnych 

Nazwa  

obrębu 

Klasa bonitacyjna użytków zielonych – struktura w % 

I II III IV V VI 

Bąkowice –  1,66 40,38 57,78 0,17 – 

Bielice – – – 8,47 27,47 64,07 

Biestrzykowice –  3,63 38,58 55,13 2,66 – 

Dąbrowa – – 13,50 68,15 15,45 2,90 

Gola –  –  40,55 48,00 11,45 –  

Grodziec – – 28,03 64,13 7,85 – 

Kuźnica Dąbrowska –  –  5,66 62,89 31,45 –  

Miejsce – – 1,23 62,89 34,87 1,02 

Miodary –  –  15,21 68,68 15,57 0,54 

Osiek Duży – – – 69,57 26,90 3,53 

Pieczyska –  –  –  71,56 26,89 1,55 

Starościn – – 6,33 66,75 24,52 2,40 

Świerczów – – 13,02 70,82 14,87 1,30 

Wężowice –  –  9,53 75,35 14,65 0,47 

Zbica – – 0,79 29,89 69,05 0,26 

Źródło tabela nr 18 i 19: Obliczenia własne na podstawie Urzędu Gminy Świerczów, 2011. 

1. 8. Roślinność. 

1.8.1. Regionalizacja geobotaniczna. 

Według geobotanicznego podziału Polski (W. Szafer, B. Pawłowski, 1959) obszar gminy Świerczów 

należy do następujących jednostek: 

- Państwo: Holarktyka; 

- Obszar: Euro – Syberyjski; 

- Prowincja: Niżowo – Wyżynna; 

- Dział: Bałtycki; 

- Poddział: Pas Kotlin Pogórskich; 

- Kraina: Śląska; 

- Okręg: Nadodrzański. 

1.8.2. Zbiorowiska roślinne. 

Roślinność potencjalna6: 

Roślinność potencjalną gminy stanowią zbiorowiska leśne, a przede wszystkim lasy liściaste: 

                                                 

6 Na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świerczów na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011, 
Finanse & Środowisko, Świerczów 2004. 
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- grądy środkowoeuropejskie Galio silvatici – Carpinetum, odmiana śląsko – wielkopolska, seria 

uboga i na niewielkich powierzchniach żyzna (środkowa część gminy, około 40 % powierzchni 

gminy); 

- kontynentalne bory mieszane Querco – roboris Pinetum (południowa i zachodnia część gminy); 

- suboceaniczne bory świeże Leucobryo-Pinetum (na obszarach wydmowych); 

- niżowe łęgi olszowe i jesionowo – olszowe Circaeo-Alnetum siedliska okresowo lekko 

zabagnione (w dolinie Stobrawy i Smotrawy oraz ich dopływów). 

Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń środowiska przez gospodarkę człowieka. 

Większość lasów została zastąpiona przez użytki rolne i tereny zabudowane ze specyficzną 

roślinnością synantropijną i obcego pochodzenia, a tereny podmokłe w większości odwodniono. 

Obecnie, jedynie wschodnia (dolina Stobrawy) i częściowo zachodnia (kompleks leśny na północ od 

Grodźca, Goli i Wężowic) część gminy posiada znaczącą wartość przyrodniczo – krajobrazową. 

Tereny te w dużej części objęte są ochroną prawną w formie obszaru chronionego krajobrazu (Lasy 

Stobrawsko – Turawskie) i parku krajobrazowego (Stobrawski park Krajobrazowy) oraz w ramach sieci 

przyrodniczej NATURA 2000 (Lasy Barucickie).  

Zbiorowiska wodne7: 

We wschodniej i południowej części gminy występują liczne stawy hodowlane. Na ogół są to płytkie 

stawy do jednego metra głębokości. Mają one zazwyczaj dobrze rozwinięty pas roślinności 

przybrzeżnej. Występują tam między innymi takie szuwary jak: oczeretowy Scirpetum lacustris, 

szeroko i wąskopałkowy Typhetum latifoliae i Typhetum angustifoliae, trzcinowy Phragmitetum 

communis, skrzypowy Equisetetum lomosi, tatarakowy Acoretum calami, trawiasty z panującą manną 

mielcem Glyceritum maximae. Widoczne są tu ponadto płaty zbiorowiska z dominacją kosaśca żółtego 

Iridetum pseudacori i zespół strzałki wodnej Sagittario-Sparganietum emersi. Na powierzchni tafli 

wodnej wykształcają się zespoły roślinne z klas Lemnetea oraz Potamogetonetea. Z zanurzonych i 

zakorzenionych na dnie zbiorowisk roślinnych na podkreślenie zasługują: zespół lilii wodnych 

Nupharo-Nymphaeetum albae, zespół z dominacją wywłócznika okółkowego Myriophylletum 

verticillati, zarośla moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis, zbiorowisko z panującym rdestem 

ziemnowodnym Polygonetum natantis. Większe lub mniejsze płaty tworzą też zbiorowiska z udziałem 

rzęsy wodnej i trójrowkowej Lemna minor i L.triscula. Płaty wyżej wymienionych zespołów roślinnych 

spotyka się w wielu jeszcze innych miejscach, np.: w rowach melioracyjnych. 

Zbiorowiska łąkowe8: 

Obszary trwale wylesione zajęte są głównie przez pola uprawne, ale częściowo także przez 

zbiorowiska łąkowe. Większe kompleksy łąk ciągną się wzdłuż koryta rzeki Stobrawy i w dużej mierze 

są to łąki silnie podtopione. Występują one na siedliskach świeżych z rzędu Arrhenatheretalia, zaś na 

siedliskach wilgotniejszych z rzędu Molinietalia i związku Calthion. Wyróżniają się one z otoczenia 

ogromnym bogactwem gatunkowym, odrębną bytującą tu fauną oraz są siedliskiem wielu rzadkich i 

chronionych gatunków roślin i zwierząt. W tej grupie najcenniejsze są szczególnie duże kompleksy 

takich zbiorowisk, gdyż tylko one zachowują samoistnie równowagę biologiczną, co zapewnia im 

większą odporność na niekorzystne oddziaływanie ze strony człowieka. Łąki świeże charakteryzuje 

                                                 

7 Na podstawie Komentarza do Mapy Sozologicznej w skali 1:50000, arkusze; M-33-48 A Lubsza (Absalon, Jankowski, Leśniok, 
Wika, 1997) oraz M-33-48-B Pokój (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1997). 

8 Na podstawie Komentarza do Mapy Sozologicznej w skali 1:50000, arkusze; M-33-48 A Lubsza (Absalon, Jankowski, Leśniok, 
Wika, 1997) oraz M-33-48-B Pokój (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1997). 
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mniej zasobne w wodę siedlisko. W ich składzie florystycznym dominują: jaskier łąkowy Ranunculus 

acris, mniszek lekarski Taraxacum officinale, przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys, szczaw 

łąkowy Rumex acetosa, mietlica pospolita Agrostis capillaris, tymotka łąkowa Phleum pratense, 

wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis czy tomka wonna Anthoxanthum odoratum. Łąki tego typu 

dominują w miejscach wylesionych, nie użytkowanych zbyt intensywnie, głównie na obszarach 

polderów stobrawskich, w miejscach oddalonych od koryta rzeki. W grupie łąk wilgotnych najczęściej 

spotykany jest zespół łąki ziołoroślowej ze zdrojówką błotną i bodziszkiem błotnym Filipendulo – 

Geranietum. Występuje ona na wilgotnych obrzeżach lasów łęgowych, nad rowami melioracyjnymi i 

mniejszymi ciekami. Występują tu między innymi takie gatunki ciepłolubne jak: zdrojówka błotna 

Filipendula ulmaria, bodziszek błotny Gerenium sylvaticum, knieć błotna Caltha palustris, sitowie leśne 

Scirpus sylvaticus, pępawa błotna Crepis paludosa, krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis i inne. 

Zbiorowiska polne9: 

Pola uprawne zajęte są przez zbiorowiska Euphorbio – Melandrietum. Są to zbiorowiska zbudowane z 

chwastów segetalnych preferujących najżyźniejsze gleby. Dlatego można spotkać wśród nich szereg 

gatunków rzadkich i interesujących, między innymi: wilczomiecz drobny Euphorbia exigua, bniec 

dwudzielny Melandrium noctiflorum, komosa wonna Chenopodium botrys. Wśród takich zbiorowisk 

największy problem rolniczy to masowe występowanie następujących chwastów: przytulia czepna 

Galium aparin, gwiazdnica pospolita Stellaria media, owies głuchy Avena fatua, powój polny 

Convolvulus arvensis oraz szarłat szorstki Amaranthus retroflexus. Na siedliskach ruderalnych 

odnotowano także wiele interesujących gatunków adwentywnych (obcych dla flory krajowej), np.: 

zaślaz pospolity Abutulion theophrasti, szrłat biały Amaranthus albus, rukiewnik wschodni Bunias 

orientalis, pieprzycznik przydrożny Cardaria draba, dwurząd wąskolistny Diplotaxis tenuifolia, 

niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, pieprzycę gęstokwiatową Lepidium densiflorum, 

miecznicę wąskolistną Sisyrynchium berumndiana. Najniższą wartość przyrodniczą mają fragmenty 

roślinności synatropijnej, tworzącej bądź nieużytki, bądź też początkowe stadia sukcesyjne w procesie 

renaturalizacji terenów silnie przekształconych w wyniku działalności człowieka. 

Zieleń urządzona: 

Uzupełnieniem powyższych zespołów roślinności naturalnej jest zieleń urządzona reprezentowana 

przez: zieleń parkową, cmentarną, przykościelną, a także przez szereg alei i szpalerów przydrożnych. 

W otwartym krajobrazie rolniczym pełni ona nie tylko funkcję krajobrazowo – estetyczną, ale także 

ekologiczną, korzystnie wpływającą na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego. Duże 

znaczenie ma także zieleń towarzysząca zabudowie wiejskiej oraz zieleń uprawnych sadów i 

ogrodów. Do najcenniejszych zespołów zieleni urządzonej na terenie gminy należą: parki podworskie 

oraz zieleń cmentarna i przykościelna. 

Ogółem na terenie gminy Świerczów stwierdzono występowanie 11 gatunków roślin chronionych 

ściśle, 6 gatunków podlegających ochronie częściowej oraz 6 gatunków roślin rzadkich i ginących. 

Pełen wykaz roślin chronionych zaprezentowany jest w załączniku nr 1 do niniejszego Studium. 

                                                 

9 Na podstawie Komentarza do Mapy Sozologicznej w skali 1:50000, arkusze; M-33-48 A Lubsza (Absalon, Jankowski, Leśniok, 
Wika, 1997) oraz M-33-48-B Pokój (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1997). 
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1.8.3. Zbiorowiska leśne10. 

Tereny leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym i krajobrazowym. 

Skupia się w nich większość chronionych i rzadkich gatunków roślin, występujących na terenie gminy. 

Gmina Świerczów charakteryzuje się znacznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne zajmują tu 

powierzchnię 3015 ha11 i stanowią 27,33 % powierzchni gminy. Zbiorowiska leśne w postaci zwartych 

powierzchniowo kompleksów występują przede wszystkim w północno – zachodniej (okolice wsi: 

Grodziec, Gola, Wężowice, Miodary), wschodniej (Osiek Duży, Starościn) i południowo – zachodniej 

(Bielice) części gminy. Pozostałe zachowane fragmenty roślinności leśnej mają charakter tak 

zwanych wysp leśnych (okolice Dąbrowy i Świerczowa), a także towarzyszą dolinom mniejszych 

cieków wodnych. Obecność terenów leśnych decyduje o charakterystycznej, urozmaiconej fizjonomii 

tutejszego krajobrazu, tworząc swoistą mozaikę biocenotyczną, istotnie wpływającą na 

bioróżnorodność tego terenu. 

Zespoły leśne reprezentowane są zarówno przez bory sosnowe, zróżnicowane na: śródlądowy suchy 

bór chrobotkowy Cladonio-Pinetum, suboceaniczny bór świeży Leucobryo-Pinetum, bagienny bór 

trzcinnikowy Calamagrostio villosae-Pinetum, kontynentalny bór mieszany Querco roboris-Oinetum, 

jak też kwaśną dąbrowę Calamagrostio-Quercetum, grąd środkowoeuropejski Galio silvatici-

Carpinetum, a także łęgi: wiązowo – jesionowy Ficario-Ulmetum campestris i łęg jesionowo – olszowy 

Circaeo-Alnetum. Płaty śródlądowego boru suchego zajmują nieznaczne powierzchnie i tworzą 

wyraźną mozaikę na tle suboceanicznego boru świeżego. Wyróżniają się one niskim i rozrzedzonym 

drzewostanem, słabo wykształconym podszytem oraz przyziemną warstwą runa, złożoną głównie z 

porostów i kserofilnych mszaków. Rzadziej fitocenozy tego zespołu zdominowane są przez borówkę 

brusznicę Vacinium vitis-idaea. Lasy nie tworzą tu jednak zwartych kompleksów. Zostały one pocięte 

łąkami, polami i stawami hodowlanymi, nie mówiąc już o licznych rowach melioracyjnych i rzekach, 

które dzielą je jeszcze dodatkowo. 

Duże zróżnicowanie warunków fizjograficznych – zwłaszcza glebowych i wodnych spowodowało 

równie duże zróżnicowanie siedlisk leśnych od borów suchych do lasów wilgotnych i olsów. W 

dolinach Stobrawy i Smortawy miejscami dominują lasy liściaste. Natomiast na pozostałym terenie 

występują lasy iglaste, które są sztucznie nasadzonymi monokulturami sosnowymi. Wśród lasów 

liściastych wiodącą role odgrywają grądy subkontynentalne Tilio-Carpinetum. W większości 

przypadków są to zbiorowiska powstałe wskutek sukcesji łęgów wywołanej zmianami stosunków 

wodnych w następstwie prac melioracyjnych i regulacji dolin rzecznych. Stopniowe odwadnianie 

terenów powoduje, że występuje tu szereg stadiów przejściowych od łęgu jesionowo – wiązowego do 

typowego grądu. Płaty grądów w gminie Świerczów występują między innymi koło Dąbrowy, Bielic, 

Grodziec i Miodar. Pozostałe typy lasów liściastych występują już na mniejszych powierzchniach. 

Należy do nich między innymi łęg jesionowo – olszowy Circaeo-Alnetum, którego niewielkie płaty 

obserwowano w dolinie Smortawy koło Grodźca, w dolinie Stobrawy koło Przygorzeli i Dąbrowy. Ols 

porzeczkowy Carici elongatae-Alnetum to rzadkie zbiorowisko leśne wykształcające się w miejscach 

zabagnionych, ze stagnacją wody, charakteryzujące się dominacją olszy czarnej Alnus glutinosa w 

drzewostanie i kępkową strukturą runa. Niewielkie płaty tego zbiorowiska występują koło Bielic i 

                                                 

10 Na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świerczów na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011, 
Finanse & Środowisko, Świerczów 2004 oraz Komentarza do Mapy Sozologicznej w skali 1:50000, arkusze; M-33-48 A 
Lubsza (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1997) oraz M-33-48-B Pokój (Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1997). 

11 Łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną, według GUS 2010. 
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Dąbrowy. Lasy o charakterze borów mieszanych i monokultury sosnowe zajmują na terenie miny 

największą powierzchnie. Mają one najczęściej niewielką wartość przyrodniczą, gdyż są to przeważnie 

zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądowych. W wielu miejscach, 

zwłaszcza w oddziałach leśnych ze starszym drzewostanem położonym na wydmach, występuje 

dobrze wykształcone suboceaniczne bory świeże Leucobryo – Pinetum z licznymi gatunkami 

borowymi w runie (między innymi w okolicach Świerczowa i Dąbrowy). 

Tabela 20. Gmina Świerczów – typy siedliskowe lasu w zarządzie Nadleśnictw: Namysłów, Brzeg i Kup w 2010 roku 

 

Typ siedliskowy lasu 

 

Symbol 

Nadleśnictwo 

Namysłów 

(ha) 

Nadleśnictwo 

Brzeg 

(ha) 

Nadleśnictwo  

Kup  

(ha) 

Razem 

(ha) 

Struktura 

(%) 

Bór świeży Bśw 168,64 –  – 168,64 5,93 

Bór mieszany świeży BMśw 646,88 147,23 7,99 802,10 28,20 

Bór mieszany wilgotny BMw 216,58 2,30 – 218,88 7,70 

Las świeży Lśw 31,75 – – 31,75 1,12 

Las mieszany świeży LMśw 125,87 19,98 13,75 159,60 5,61 

Las mieszany wilgotny LMw 632,67 52,89 4,34 689,90 24,26 

Las wilgotny Lw 489,38 1,37 21,50 512,25 18,01 

Las łęgowy Lł 1,94 – 17,64 19,58 0,69 

Ols jesionowy OlJ 161,86 – 18,63 180,49 6,35 

Ols Ol 56,40 4,37 – 60,77 2,14 

Źródło: Nadleśnictwo Namysłów, Nadleśnictwo Brzeg, Nadleśnictwo Kup, 2011. 

Z powyższego zestawienia wynika, że siedliska borowe stanowią 41,83 %, zaś lasowe 58,17 % 

ogólnej powierzchni lasów. Siedliska lasowe są bardziej zróżnicowane, a dominują wśród nich: las 

mieszany wilgotny, stanowiący ponad 41 % ogólnej powierzchni siedlisk lasowych oraz las wilgotny, 

stanowiący 31 % ogólnej powierzchni siedlisk lasowych w gminie. Siedliska borowe reprezentowane 

są głównie przez bór mieszany świeży, który stanowi blisko 68 % ogólnej powierzchni siedlisk 

borowych oraz ponad 28 % wszystkich siedlisk w gminie. Większość z nich stanowią monokultury 

sosnowe wprowadzone na siedliska grądów, łęgów olszowych i jesionowo – olszowych. Jedynie 

niewielkie fragmenty powierzchni leśnych mają charakter naturalny, lub przynajmniej zbliżony do 

naturalnego. Zbiorowiska leśne o charakterze pierwotnym wogóle trudno wymienić. 

Tabela 21. Gmina Świerczów – gatunki drzew w drzewostanach Nadleśnictw: Namysłów, Brzeg i Kup w 2010 roku 

Gatunek 

drzewa 

Symbol Nadleśnictwo 

Namysłów (ha)12 

Nadleśnictwo  

Brzeg (ha)13 

Nadleśnictwo  

Kup (ha)14 

1 2 3 4 5 

Sosna So 10599,16 160,99 21,29 

Modrzew Md 311,55 – – 

                                                 

12 Obszar całego Nadleśnictwa Namysłów. 
13 Gmina Świerczów. 
14 Gmina Świerczów. 
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1 2 3 4 5 

Świerk Św 250,61 0,30 2,78 

Jodła Jd 43,28 – – 

Buk Bk 295,52 0,64 – 

Dąb Db 1457,70 16,76 10,16 

Klon Kl 25,72 – – 

Jesion Js 230,21 1,74 4,51 

Grab Gb 39,46 – – 

Brzoza Brz 693,02 2,24 1,57 

Olsza czarna Ol 1583,01 43,31 43,54 

Olsza szara  Olsz 10,24 – – 

Topola Tp 84,56 – – 

Wierzba Wb 5,99 – – 

Osika Os – 0,38 – 

Lipa Lp 11,19 – – 

Akacja Ak – 0,44 – 

Źródło: Nadleśnictwo Namysłów, Nadleśnictwo Brzeg, Nadleśnictwo Kup, 2011. 

Ze względu na dane obejmujące cały obszar Nadleśnictwa Namysłów niemożliwe jest określenie 

dokładnej struktury drzewostanów na terenie gminy Świerczów. Niemniej jednak dominującym 

gatunkiem drzewa na omawianym terenie jest sosna, stanowiąca blisko 2/3 powierzchni wszystkich 

drzewostanów. Tworzy ona rozległe monokultury, które zostały wprowadzone na ten teren przez 

człowieka na przełomie XIX i XX stulecia, na miejsce pierwotnych lasów mieszanych. Sośnie 

towarzyszą, znacznie słabiej reprezentowane, inne gatunki drzew przede wszystkim: ols, dąb, brzoza, 

buk, świerk i jesion. Ogółem iglaste gatunki drzew stanowią około ¾ powierzchni wszystkich 

drzewostanów.  

W lasach, między innymi na terenie gminy Świerczów, kumulują się różne negatywne zjawiska 

pochodzenia abiotycznego, biotycznego i antropogenicznego, wpływające na ogólne osłabienie 

istniejących drzewostanów i całych ekosystemów leśnych. Głównym źródłem zagrożenia dla lasów są 

przede wszystkim gazowe i pyłowe zanieczyszczenia powietrza emitowane przez przemysł (dwutlenek 

siarki, związki azotu i fluoru), a także silne wiatry i szkodniki. Mimo tego ekosystemy leśne nadal 

zachowują swoje najistotniejsze walory krajobrazowe, kulturowe i społeczne. 

1.9.Zwierzęta15. 

Obszar gminy Świerczów charakteryzuje się znacznym przekształceniem ekosystemów, w 

szczególności w centralnej części gminy, gdzie prowadzona jest intensywna gospodarka rolna. 

Znaczne zróżnicowanie siedlisk występuje we wschodniej i zachodniej części gminy, gdzie można 

spotkać większe nagromadzenie gatunków chronionych i rzadkich. Na pozostałym obszarze, gdzie 

zdecydowanie dominują grunty orne występują głównie gatunki pospolite, związane z ekosystemami 

                                                 

15 Na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świerczów na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011, 
Finanse & Środowisko, Świerczów 2004. 
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rolniczymi oraz z siedliskami ludzkimi. Znacząco pozytywną rolę w występowaniu i składzie fauny 

odgrywają zadrzewienia śródpolne, kompleksy leśne, stawy i większe powierzchnie łąk.  

Różnorodność fauny centralnej części gminy jest ograniczona głównie ze względu na intensywną 

gospodarkę rolną. Okres wzrostu zbóż sprzyja występowaniu organizmów preferujących tego typu 

siedliska, w szczególności należących do gatunków z rzędu pająków (Araneida), motyli (Lepidoptera), 

dwuskrzydłych (Diptera), błonkówek (Hymenoptera). Wśród zwierząt bezkręgowych występujących na 

terenie gminy na uwagę zasługuje rzadki gatunek chronionego pająka – tygrzyk paskowany Argyope 

bruenichi. Występuje on w kilku miejscach na wilgotnych, ale nasłonecznionych łąkach. Na obszarze 

gminy występują również rzadkie i chronione gatunki owadów. Do objętych ochroną, a stosunkowo 

często spotykanych należą biegacze: ogrodowy Carabus arvensis, wręgaty Carabus cancellatus i 

granulowaty Carabus granulatus, spotykane na obszarze całej gminy. Pospolicie występują tu też 

chronione trzmiele. Szczególnie często spotykany jest trzmiel ziemny Bombus terrestris. W miejscach 

otwartych, nasłonecznionych spotkać można pazia królowej Papilio machaon. Z gromady mięczaków 

na obszarze gminy występuje tylko jeden gatunek chroniony - ślimak winniczek Helix pomatia. 

Gatunek objęty ochroną gatunkową dopiero od 1995 roku. Spotykany jest dosyć często w miejscach 

wilgotnych, szczególnie w parkach i w niewielkich fragmentach lasów liściastych. Grupa zwierząt 

kręgowych posiada również swoich przedstawicieli, których spotkać można na terenie gminy. 

Występują tu liczne gatunki płazów i gadów, w szczególności w dolinie Stobrawy, w otoczeniu stawów. 

Spotkać tu można traszkę zwyczajną Triturus vulgaris, żabę trawną Rana temporaria, żabę wodną 

Rana esculenta, ropuchę szarą Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo viridis, kumaka nizinnego Bombina 

bombina oraz coraz rzadszą rzekotkę drzewną Hyla arborea. Spośród gromady gadów na terenie tym 

występują trzy gatunki jaszczurek: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna L. vivipara i 

padalec zwyczajny Anguis fragilis. Można tu również spotkać węże: zaskrońca Natrix natrix oraz żmiję 

zygzakowatą Vipera berus. Z wielu gatunków ptaków lęgowych do najbardziej interesujących zaliczyć 

należy żurawia Grus grus, derkacza Crex crex, bąka Botaurus stelaris i dzięcioła czarnego Dryocopus 

martius. Spośród wielu gatunków ssaków do bardziej interesujących należy zaliczyć między innymi: 

ryjówkę aksamitną Sorex araneus, tchórza zwyczajnego Mustela putorius i łasicę łaskę Mustela 

nivalis. Występuje tu również kilka gatunków nietoperzy.  

Ogółem na terenie gminy Świerczów stwierdzono występowanie kilkudziesięciu gatunków zwierząt 

podlegających ochronie prawnej. Pełen wykaz zaprezentowany jest w załączniku nr 1 do niniejszego 

Studium. 

Do największych zagrożeń dla fauny i flory występującej na terenie gminy Świerczów należą przede 

wszystkim: 

- regulacja lub zwiększenie zanieczyszczenia cieków wodnych; 

- likwidacja starych, dziuplastych i martwych drzew w lasach; 

- zmiany stosunków wodnych prowadzące do osuszania terenów podmokłych; 

- zalesianie oraz samorzutne zarastanie przez drzewa śródleśnych łąk i bagien; 

- usuwanie pojedynczych i rosnących w grupach starych drzew na terenach otwartych; 

- likwidacja zbiorników wodnych; 

- likwidacja śródpolnych alei. 

1.10. Ochrona przyrody. 

Do podstawowych form ochrony przyrody w Polsce należy tworzenie rezerwatów przyrody, parków 

narodowych, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Coraz większe znaczenie -
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mają także użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – 

krajobrazowe. Formami ochrony indywidualnej są: gatunkowa ochrona roślin i zwierząt oraz pomniki 

przyrody w rodzaju: pojedynczych drzew, alei, głazów narzutowych, skałek itp., które są akcentami 

wydatnie wpływającymi na urozmaicenie krajobrazu. 

1.10.1. Położenie gminy na tle systemu ochrony przyrody w regionie. 

Spośród form ochrony przyrody wyszczególnionych w art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 

kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) na terenie gminy Świerczów występują: park 

krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, obszar NATURA 2000, pomniki przyrody oraz 

gatunkowa ochrona roślin i zwierząt (podrozdziały nr: 2.10.2. – 2.10.6.). Dodatkowo w bezpośredniej 

bliskości od granic gminy (w zakresie powiązań przyrodniczych) zlokalizowane są istotne dla 

wschodniej części Niziny Śląskiej i jej okolic wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody. Są to: 

- Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” – położny na północny – zachód i północ od granic gminy; 

- „Załęczański Park Krajobrazowy” – położony na północny – wschód od granic gminy; 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Załęcze – Polesie” – położony na północny – wschód od granic 

gminy; 

- Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” – położony na wschód od granic gminy; 

- Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny” – położony na południowy – wschód od granic gminy; 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – położony na południe od granic gminy; 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Grodziec” – położony na południe od granic gminy; 

- Otmuchowsko – Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu – położony na południowy – zachód od 

granic gminy; 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko – Strzelińskie” (projektowany) – 

położony na południowy – zachód od granic gminy; 

- NATURA 2000 „Grądy Odrzańskie” – położony na południe i południowy – zachód od granic 

gminy. 

1.10.2. Stobrawski Park Krajobrazowy. 

Według art. 16 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „Park Krajobrazowy 

obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory 

krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego 

rozwoju”. Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości znajdujące się w granicach Parku pozostawia się w 

gospodarczym wykorzystaniu. 

Stobrawski Park Krajobrazowy utworzono na podstawie Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 

P/11/99 z dnia 28 września 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Opol. z dnia 19 października 1999 r., Nr 38 poz. 

255). Całkowita powierzchnia parku wynosi 52636,5 ha. Na terenie gminy zlokalizowana jest niewielka 

część parku obejmująca południową i południowo – wschodnią część gminy w rejonie doliny rzeki 

Stobrawy o powierzchni 2650 ha. W granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego znajdują się 

miejscowości: Bielice, Miejsce, Osiek Duży, Starościn i Zbica. Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty 

parku znajdują się w dolinach rzek: Odry, Stobrawy, Budkowiczanki i Smortawy. Ich unikatowość 

związana jest z okresowymi zalewami. W dolinach rzek występują duże obszary łąk o charakterze 

naturalnym, będące ostoją dla ptactwa i zwierzyny oraz rzadkich, chronionych roślin. Cenne 

krajobrazowo są zespoły stawów hodowlanych, pełniące funkcję ostoi dla roślin i zwierząt wodno – 

błotnych. Na terenie parku stwierdzono występowanie 48 gatunków roślin prawnie chronionych oraz 
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kilkadziesiąt gatunków roślin rzadkich, w tym 10 gatunków zagrożonych wyginięciem, będących na 

polskiej czerwonej liście. Żyje tu 181 gatunków zwierząt chronionych, w tym 11 z polskiej czerwonej 

listy gatunków zagrożonych wyginięciem . Wśród walorów decydujących o zasadności ochrony 

najwartościowszych przyrodniczo obszarów w formie parku krajobrazowego są: 

- liczne gatunki roślin chronionych oraz rzadkich, wśród których są gatunki zagrożone w Polsce 

oraz Europie; 

- zespoły i zbiorowiska roślinne, w tym wiele cennych i zagrożonych w skali kraju; 

- liczne populacje gatunków ptaków chronionych oraz innych zwierząt chronionych, w tym wiele 

ginących i rzadkich, mających tutaj swoje najliczniejsze stanowiska w regionie, istotne w skali 

Polski południowo – zachodniej; 

- jeden z większych i ważniejszych na terenie południowej Polski obszar wydmowy; 

- coraz rzadsze w górnej i środkowej Odrze, a tutaj stosunkowo dobrze zachowane ekosystemy 

typowe dla dolin dużych rzek, w tym: starorzecza, kompleksy podmokłych grądów oraz łąk 

zalewowych; 

- znaczenie tego terenu w krajowych koncepcjach organizacji przestrzennego systemu ochrony 

przyrody (WSOCh – ECONET – PL); 

- bardzo wysoka lesistość terenu; 

- interesujący system hydrologiczny równoległych wąskich dolin rzecznych przedzielonymi leśnymi 

terenami wododziałowymi; 

- niska gęstość zaludnienia; 

- nieznaczne zurbanizowanie i uprzemysłowienie; 

- zróżnicowane siedliskowo oraz gatunkowo wielkoprzestrzenne ekosystemy leśne, w tym coraz 

rzadszych grądów i olsów; 

- liczne, najlepiej zachowane w regionie starorzecza i wartościowe przyrodniczo stawy hodowlane; 

- wielkoprzestrzenne ekosystemy podmokłych łąk, stanowiących ostoję licznych gatunków zwierząt 

i roślin; 

- unikalne w skali regionu walory krajobrazowe. 

Stobrawski Park Krajobrazowy posiada plan ochrony przyjęty Rozporządzeniem Wojewody 

Opolskiego nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007 roku. 

1.10.3. Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Według art. 23 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „obszar chronionego 

krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 

ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i 

wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych”. 

Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) „Lasy Stobrawsko – Turawskie” utworzono 31 lipca 1989 

roku (Dz. Urz. Woj. Opol. z dnia 17 lipca 1989 r., Nr 19, poz. 231) na powierzchni 118367 ha. Na 

terenie gminy Świerczów znajduje się tylko niewielki fragment OChK, obejmujący zwarty kompleks 

leśny zlokalizowany w północno – zachodniej części gminy (na północ od miejscowości: Grodziec, 

Gola i Wężowice oraz na zachód od miejscowości Miodary) o powierzchni 1820 ha. Generalnie OChK 

"Lasy Stobrawsko – Turawskie" obejmuje rozległy, rozczłonkowany przez tereny rolne, sieć 

komunikacyjną i osadniczą kompleks leśny. Jest to największy obszar chronionego krajobrazu w 

województwie opolskim. W 1999 roku w jego zachodniej i centralnej części utworzono Stobrawski 

Park Krajobrazowy. Lasy Stobrawsko – Turawskie objęto ochroną ze względu na znaczące walory 
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przyrodnicze i krajobrazowe, atrakcyjność turystyczną i słabe zurbanizowanie. W granicach obszaru 

zawierają się w znacznej części zlewnie: Smortawy, Stobrawy, Brynicy, Budkowiczanki, Jemielnicy i 

Małej Panwi. Duża ilość cieków wodnych i stawów, silnie rozwinięta granica lasu, polodowcowa 

rzeźba terenu, występowanie wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt stanowi o wysokich 

walorach przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu. 

1.10.4. NATURA 2000. 

Według art. 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „sieć obszarów Natura 2000 

obejmuje: 1) obszary specjalnej ochrony ptaków; 2) specjalne obszary ochrony siedlisk. Obszar 

Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych formami ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1 – 4 i 6 – 9”. Formy te to: parki narodowe, rezerwaty 

przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska 

dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. 

Sieć Natura 2000 to sposób na wypełnienie zobowiązań Unii Europejskiej, nałożonych przez 

Konwencję z Rio. Podstawę prawną sieci Natura 2000 stanowią dwa akty prawne: tak zwana 

Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 roku o ochronie dzikich ptaków) i 

Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku o ochronie siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Przewidują one stworzenie systemu obszarów, połączonych 

korytarzami ekologicznymi, tworzących razem spójną funkcjonalnie sieć ekologiczną. Jej zadaniem 

będzie utrzymanie różnorodności biologicznej przez ochronę najcenniejszych, najrzadszych 

elementów przyrody, ale też najbardziej typowych, wciąż jeszcze powszechnych układów 

przyrodniczych, charakterystycznych dla regionów biogeograficznych. Tworzenie takiej sieci jest 

obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne mają charakter tzw. „twardego 

prawa”, a więc muszą być przestrzegane pod groźbą sankcji finansowych. 

Przed 1 maja 2004 roku Polska (strona rządowa) przekazała do Komisji Europejskiej listę obszarów 

NATURA 2000, które jeśli zostaną zaakceptowane przez Komisję, zostaną objęte ochroną. 

Dodatkowo tereny spełniające kryteria jako obszar NATURA 2000 zostały zgłoszone do Komisji 

Europejskiej przez organizacje pozarządowe na tak zwanej „Shadow List”. Zgodnie ze stanowiskiem 

Komisji Europejskiej dla wszystkich tych obszarów należ stosować postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia lub planu na obszar NATURA 2000 i należy uzyskać zezwolenie 

wojewody zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92. 

poz. 880). Do dnia 12 grudnia 2008 roku Komisja Europejska zatwierdziła 364 obszary NATURA 2000 

położone w Polsce, mające znaczenie dla Wspólnoty, wobec których można stosować pełną 

procedurę z art. 5 Dyrektywy Siedliskowej.  

Wśród nich jest obszar położony na terenie gminy Świerczów – „Lasy Barucickie” (kod PLH 160009 – 

SOO Specjalny Obszar Ochrony) zlokalizowany w północno – zachodnim rejonie gminy, pokrywający 

się częściowo z OChK „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. 

„Lasy Barucickie” (całkowita powierzchnia – 4394,50 ha) to kompleks lasu mieszanego przylegający 

do doliny Odry z fragmentami starych drzewostanów. Obszar zalegania glin zwałowych i piasków 

wodnolodowcowych zlodowacenia odrzańskiego. Obszar obejmuje najstarszy w województwie 

opolskim (do 400 lat) drzewostan bukowo – dębowy ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych 

gatunków bezkręgowców (m.in. Lucanus cervus, Cerambyx cerdo). 
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Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

- 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion); 

- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris); 

- 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion); 

- 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum); 

- 9190 Pomorski kwaśny las brzozowo – dębowy (Betulo-Quercetum); 

- 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion); 

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

Bezkręgowce wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

- 1083 Lucanus cervus; 

- 1084 Osmoderma eremita; 

- 1088 Cerambyx cerdo. 

Inne ważne gatunki zwierząt i roślin: 

SSAKI: 

 - Capreolus capreolus; 

 - Lepus capensis; 

 - Sciurus vulgaris. 

BEZKRĘGOWCE: 

 - Anodonta cygnaea. 

ROŚLINY: 

 - Aconitum variegatum; 

 - Asarum europaeum; 

 - Asplenium adiantum-nigrum; 

 - Carex umbrosa; 

 - Convallaria majalis; 

 - Dactylorhiza fuchsii; 

 - Dactylorhiza maculata; 

 - Daphne mezereum; 

 - Dianthus deltoides; 

 - Dianthus superbus; 

 - Epipactis helleborine; 

 - Frangula alnus; 

 - Galium odoratum 

 - Gentiana pneumonanthe; 

 - Gymnadenia conopsea; 

 - Hedera helix; 

 - Hepatica nobilis; 

 - Iris sibirica; 

 -- Lilium martagon; 

 - Listera ovata; 

 - Neottia nidus-avis; 

 - Nuphar lutea; 

 - Platanthera bifolia; 

 - Ribes nigrum; 

 - Tofieldia calyculata; 

 - Trollius europaeus; 

 - Vinca minor. 

1.10.5. Pomniki przyrody. 

Według art. 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „pomnikami przyrody są 

pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości 

przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się 

indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, 

krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy 
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narzutowe oraz jaskinie”. Pomniki przyrody są ważnym elementem składowym krajobrazu, podnoszą 

jego piękno, posiadają wysokie walory dydaktyczne i edukacyjne. 

Na terenie gminy Świerczów zlokalizowanych jest 6 pomników przyrody w postaci 5 pojedynczych 

okazów drzew oraz jednej grupy drzew. 

Tabela 22. Gmina Świerczów – wykaz pomników przyrody 

Nr rejestru 

wojewódzkiego 

Lokalizacja Przedmiot ochrony Podstawa prawna 

 

134 

 

Starościn 

grupa 4 drzew z gatunku  

lipa szerokolistna  

(Tilia platyphylos) 

Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z dnia 7 listopada 2005 roku  

Nr 72, poz. 2231 

 

356 

Siemysłów /  

Mała 

Kolonia 

pojedynczy okaz z gatunku 

buk zwyczajny  

(Fagus sylvatica) 

Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z dnia 7 listopada 2005 roku  

Nr 72, poz. 2231 

 

372 

 

Starościn 

pojedynczy okaz z gatunku 

dąb szypułkowy  

(Quercus robur) 

Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z dnia 7 listopada 2005 roku  

Nr 72, poz. 2231 

 

906 

 

Gola 

pojedynczy okaz z gatunku 

jesion wyniosły  

(Fraxinus excelsior) 

Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z dnia 30 grudnia 2008 roku  

Nr 106, poz. 2448 

 

907 

 

Miodary 

pojedynczy okaz z gatunku 

klon jawor  

(Acer pseudoplatanus) 

Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z dnia 30 grudnia 2008 roku  

Nr 106, poz. 2448 

 

 

931 

 

 

Miodary 

 

pojedynczy okaz z gatunku 

dąb szypułkowy  

(Qercus robur) 

Uchwała Nr XXIV/177/2009  

Rady Gminy Świerczów  

z dnia 27 kwietnia 2009 roku  

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia  

10 czerwca 2009 r. Nr 38, poz. 699) 

Źródło: http://bip.opole.rdos.gov.pl/images/dokumenty/rejestr%20form%20ochrony%20przyrody.pdf, 2010. 

1.10.6. Ochrona gatunkowa fauny i flory. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „ochrona gatunkowa ma na celu 

zapewnienie przetrwania i właściwego stanu dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich 

siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych 

wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie 

różnorodności gatunkowej i genetycznej”. 

Wykaz gatunków flory i fauny na terenie gminy Świerczów objętej ochroną16 znajduje się w załączniku 

nr 1 do niniejszego Studium. 

                                                 

16 Na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świerczów na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011, 
Finanse & Środowisko, Świerczów 2004. 
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1.10.7. Powiązania przyrodnicze – elementy systemu ECONET–PL i CORINE/NATURA 
2000. 

Rozwój gospodarczy w XX wieku przyczynił się do gwałtownego wzrostu ilości zanieczyszczeń 

emitowanych do środowiska i jego całkowitej lub częściowej degradacji. Presja człowieka na przyrodę 

doprowadziła do zaniku wielu gatunków flory i fauny, postępującej synatropizacji oraz fragmentacji 

naturalnych ekosystemów. W celu zjednoczenia wysiłków na rzecz zachowania i ochrony środowiska 

przyrodniczego ustanowiono szereg porozumień i konwencji międzynarodowych, których 

sygnatariuszem jest również Polska. Jedną z ważniejszych inicjatyw krajów Wspólnoty Europejskiej, 

przyczyniającą się do integracji współpracy w dziedzinie ochrony przyrody jest koncepcja utworzenia 

Europejskiej Sieci Ekologicznej (EECONET).  

Sieć EECONET mają stanowić obszary powiązane przestrzennie i funkcjonalnie oraz objęte różnymi, 

wzajemnie się uzupełniającymi formami ochrony przyrody. Dla ochrony środowiska oraz poprawy jego 

funkcjonowania biologicznego i zwiększenia bioróżnorodności powstała krajowa sieć ekologiczna 

ECONET – PL, która jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET, utworzonej w celu 

zintegrowania istniejących obszarów chronionych w poszczególnych krajach europejskich oraz 

potencjalnych obszarów przewidzianych do ochrony w jeden spójny system, zgodnie z przyjętymi 

międzynarodowymi kryteriami i standardami (koncepcja Europejskiej Sieci Ekologicznej została 

przyjęta przez Radę Europy w 1992 roku). Zasadniczymi elementami sieci są: 

- obszary węzłowe, w których wyróżniono biocentra i strefy buforowe; 

- korytarze ekologiczne. 

Obszary węzłowe odznaczają się dużą różnorodnością gatunkową oraz różnorodnością form 

krajobrazowych i siedliskowych. Stanowią ostoję gatunków rodzimych i wędrownych, zwłaszcza 

rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Wyróżnione w obszarach węzłowych biocentra obejmują obszary 

nagromadzenia największych walorów przyrodniczych. Otoczone są strefami buforowymi, które mają 

wyróżniające się walory, ale nie tak wysokie jak walory biocentrów. Natomiast korytarze ekologiczne 

to struktury przestrzenne, które umożliwiają rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami 

węzłowymi oraz terenami przylegającymi do nich. 

Według koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska (Liro, 1998) przez teren gminy 

Świerczów przebiega krajowy obszar węzłowy 10K – Borów Stobrawskich. Obszar ten jest 

bezpośrednio i pośrednio powiązany z innymi obszarami węzłowymi oraz korytarzami ekologicznymi 

występującymi w regionie Niziny Śląskiej i jej obrzeży: 

Międzynarodowe obszary węzłowe: 

- 17M – Doliny Środkowej Odry. 

Międzynarodowe korytarze ekologiczne: 

- 19m – Górnej Odry. 

Krajowe korytarze ekologiczne: 

- 36k – Nysy Kłodzkiej; 

- 37k – Prosny. 

W związku z powyższym należy unikać przerywania bądź przegradzania korytarzy przez lokalizację 

zabudowy inwestycji liniowych i innych obiektów inżynieryjnych. Na terenach, gdzie korytarze 
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ekologiczne uległy przerwaniu, należy dążyć do poprawy tej sytuacji przez lokalizację zieleni 

towarzyszącej i uzupełniającej. 

Według systemu CORINE/NATURA 2000 (Dyduch – Falniowska i inni, 1999) na terenie gminy 

Świerczów znajduje się ostoja przyrody o znaczeniu europejskim „Dolina Stobrawy”. 

Tabela 23. Gmina Świerczów – ostoje przyrody według CORINE/NATURA 2000 

Nazwa ostoi Powierzchnia (ha) Typ Motyw wyboru 

Dolina Stobrawy 4938 W , M Pt 

Typ: W – wody śródlądowe, M – murawy i łąki. Motyw wyboru: Pt – ptaki. 

Źródło: Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50000, arkusze: Lubsza nr 803 i Pokój nr 804 (Kochanowska, 2004). 

1.10.8. Założenie parkowe. 

Założenia parkowe nie są szczególną formą ochrony przyrody w myśl ustawy o ochronie przyrody. 

Część z nich podlega ochronie konserwatorskiej jako zabytki kultury. Jednak duże walory 

przyrodnicze ich terenów, a także bezpośrednie sąsiedztwo terenów zurbanizowanych, dla których 

pełnią ogromną rolę środowiskotwórczą i biocenotyczną, predysponują do przedstawienia tych 

obszarów w rozdziale dotyczącym ochrony środowiska. Na terenie gminy Świerczów zlokalizowane są 

4 założenia parkowe (pałacowe, dworskie) z wyróżniającym się drzewostanem. Należą do nich: 

Bąkowice: 

Park założony został w XVIII wieku jako regularny ogród barokowy. W pierwszej połowie XIX wieku 

przeobrażony w park krajobrazowy o tendencjach klasycystycznych i powiększony o park leśny. Park 

powinien być chroniony dla jego wartości kompozycyjnych i przyrodniczych. W latach 1974 – 75 

przeprowadzono renowacje. Obiekt figuruje w rejestrze zabytków województwa opolskiego. 

Biestrzykowice: 

Park założony został w XVIII wieku jako regularny ogród barokowy z zapleczem krajobrazowym. W 

pierwszej połowie XIX wieku został przeobrażony w park krajobrazowy w nurcie romantycznym. Stan 

obecny – zaniedbany. Obiekt figuruje w rejestrze zabytków województwa opolskiego. 

Dąbrowa: 

Park jest założeniem krajobrazowym o nurcie romantycznym z XIX wieku uwzględniającym 

cmentarzysko z okresu wczesnego średniowiecza oraz założenia dworskie. Obecnie nie posiada 

dawnego charakteru. Całość parku położona jest w środku wsi i stanowi jej zielone centrum. 

Roślinność drzewiasta z otaczającym krajobrazem wiąże się bardzo harmonijnie przy pomocy 

zadrzewionej drogi, przebiegającej obok zachowanej części parku. Drzewostan parku jest głównie 

pochodzenia rodzimego. Przeważają w nim dęby szypułkowe o obwodach 350-580 cm, wiązy 

szypułkowe o obwodach 350-500 cm, znajduje się w nim także potężny platan o obwodzie 440 cm. 

Obiekt figuruje w rejestrze zabytków województwa opolskiego. 

Starościn: 

Jest to park dworski założony na przełomie XVII i XVIII wieku jako ozdobny park barokowy. Około 

1800 roku został przeobrażony w park krajobrazowy. W parku znajduje się wiele okazów starego 

drzewostanu: 4 lipy szerokolistne (pomniki przyrody) rosnące przy pałacu, dąb szypułkowy (pomnik 

przyrody) o obwodzie 520 cm, choina kanadyjska, katalpa wielokwiatowa, kolekcje buków, klonów i 
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świerków, tulipanowiec amerykański, przepiękny i rzadki okaz świerka Brawera, jodły, daglezje, 

żywotniki i cyprysy. Z rosnących w parku krzewów na uwagę zasługują: magnolia parasolowata i kilka 

rododendronów. Malowniczo prezentuje się okaz buka zwyczajnego odmiany zwisającej o silnie 

pochylonym pniu i gałęziach zwisających do ziemi. Ciekawe, dorodne drzewa i krzewy w dobrze 

utrzymanym otoczeniu sprawiają, że park krajobrazowy w Starościnie jest jednym z piękniejszych 

parków wiejskich na terenie całego Powiatu Namysłowskiego. Obiekt figuruje w rejestrze zabytków 

województwa opolskiego. 

1.10.9. Pozostałe elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie. 

Na podstawie przepisów ogólnych ochronie na omawianym terenie podlegają: 

- lasy i grunty leśne; 

- zieleń urządzona; 

- gleby klasy II i III; 

- udokumentowane złoża kopalin; 

- wody powierzchniowe i podziemne; 

- powierzchnia ziemi, krajobraz i powietrze. 

Lasy i grunty leśne: 

Na terenie gminy Świerczów lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 3015 ha17 i stanowią 27,33 % 

powierzchni gminy. Rozległe i zwarte zbiorowiska leśne występują w północno – zachodniej, 

wschodniej oraz południowo – zachodniej części gminy. W strukturze gatunkowej zdecydowanie 

dominuje sosna, stanowiąca ponad 60 % ogólnej powierzchni drzewostanów. 

Zieleń urządzona: 

Zieleń urządzona na terenie gminy reprezentowana jest przede wszystkim w formie zieleni parkowej, 

alei i szpalerów przydrożnych oraz śródpolnych, zieleni cmentarnej i przykościelnej – chronionych 

zapisami ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i muzeach oraz dodatkowo w 

formie zieleni przyzagrodowej. Ważnym dziedzictwem kulturowym są cmentarze, zarówno istniejące 

jak i zamknięte oraz tereny zieleni pocmentarnej i przykościelnej, usytuowane przeważnie w otoczeniu 

zabytkowych zespołów kościelnych we wszystkich większych miejscowościach gminy. 

Ochrona gleb: 

Stosownie do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 roku) ochronie podlegają kompleksy użytków rolnych z gle-

bami zaliczonymi do wysokich klas bonitacyjnych (klasy I – III) oraz kompleksy użytków rolnych klas IV 

– VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego na terenach wiejskich. Na terenie gminy 

dominują gleby o przeciętnych walorach dla rolnictwa. Gleby o wysokiej wartości bonitacyjnej (klasa II 

i III) stanowią 40,50 % ogólnej powierzchni gruntów ornych oraz 13,56 % ogólnej powierzchni użytków 

zielonych. W związku z powyższym tylko nieznaczna część powierzchni użytków zielonych oraz blisko 

połowa gruntów ornych podlega ochronie, a rozwój przestrzenny poszczególnych miejscowości 

wiejskich nie wymaga głębokiej ingerencji w ochronę gleb. 

 

 
                                                 

17 Łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną. 
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Ochrona złóż: 

Złożem kopaliny jest nagromadzenie minerałów i skał, których wydobywanie może przynieść korzyść 

gospodarczą. Zgodnie z art. 41 Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 roku, w celu 

określenia granic złoża, jego zasobów oraz geologicznych warunków występowania sporządza się 

dokumentację geologiczną. Udokumentowane złoża kopalin uwzględnia się w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze gminy udokumentowane jest aktualnie 1 złoże 

kopalin – złoże kruszywa naturalnego „Świerczów”. 

Przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny, zgodnie z art. 54, przedsiębiorca, na podstawie 

dokumentacji geologicznej oraz warunków określonych w koncesji, sporządza się projekt 

zagospodarowania złoża. Projekt zagospodarowania złoża powinien określać zamierzenia w zakresie: 

- ochrony złóż kopalin, zwłaszcza przez ich racjonalne wykorzystanie; 

- technologii eksploatacji zapewniającej ograniczanie ujemnych skutków wpływu na środowisko. 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych: 

Ochrona wód polega na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami przez zapobieganie naruszaniu 

równowagi przyrodniczej i przeciwdziałanie wywoływaniu w wodach zmian powodujących ich 

nieprzydatność dla ludzi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz gospodarki narodowej. Ochronie 

podlegają wody śródlądowe powierzchniowe i podziemne oraz obszary ich zasilania. Według Mapy 

obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) (Kleczkowski, 1990) zachodnia część 

gminy znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 323 „Subzbiornik 

rzeki Stobrawa” z wydzielonym tu obszarem najwyższej ochrony (ONO). Zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009 roku (Dz. U. nr 106, poz. 882) w sprawie szczegółowego 

zakresu opracowywania planów gospodarki wodami na obszarach dorzeczy, obecnie trwają prace nad 

sporządzeniem stosownych dokumentów określających zasady gospodarowania wodami 

podziemnymi i powierzchniowymi, w tym dla rejonów JCWPd nr 97 i 109, obejmującego swym 

zasięgiem rejon gminy Świerczów. 

Ochrona krajobrazu: 

Struktura przestrzenna krajobrazu jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wartość 

przyrodniczą obszaru. Najważniejszymi elementami krajobrazu, które powinny podlegać ochronie są: 

lasy, większe zadrzewienia nieleśne, zadrzewienia śródpolne, pasy zieleni wzdłuż dróg i cieków 

wodnych, naturalne łąki w dolinach rzecznych, a także koryta rzek. Lasy, większe zadrzewienia lub 

zwarte, ekstensywnie użytkowane łąki spowalniają szybkość odpływu składników mineralnych oraz 

warunkują prawidłowe krążenie wody, pierwiastków i energii w środowisku. Zadrzewienia śródpolne 

ograniczają erozję wietrzną gleb, parowanie wody z gleb, szczególnie w okresie letnim oraz są 

miejscem bytowania gatunków zwierząt żywiących się wieloma szkodnikami upraw. Pasy zieleni 

przydrożnej zapobiegają tworzeniu się zasp śnieżnych na drogach. Szczególnie liczne dodatkowe 

korzyści występują w przypadku zachowania mało przekształconych rzek i ich dolin. Ochrona 

niezajętych przez przemysł, budownictwo, infrastrukturę techniczną i użytkowanie rolnicze dolin 

rzecznych bez obwałowań lub z wałami odsuniętymi daleko od rzeki, zapewnia nie tylko prawidłowe 

funkcjonowanie środowiska, ale także sprzyja lepszemu zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu 

miejscowości położonych w dolinach rzecznych, ochronie wód rzek przed zanieczyszczeniami 

obszarowymi pochodzenia rolniczego i samooczyszczaniu się tych wód. Takie doliny rzeczne pełnią 

rolę korytarzy ekologicznych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie zespołów roślinnych i 

zwierzęcych. Struktura przestrzenna krajobrazu musi być odpowiednio uwzględniana w procesie 
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planowania przestrzennego. Zachowaniu najistotniejszych obszarów o cennych walorach 

krajobrazowych służy tworzenie form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92 poz. 880). 

1.10.10. Obszary proponowane do objęcia ochroną. 

Obecne zabezpieczenie najwartościowszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym terenów 

gminy w postaci Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy 

Stobrawsko – Turawskie” oraz obszaru NATURA 2000 „Lasy Barucickie” jest wystarczające z punktu 

widzenia potrzeb związanych z ochroną przyrody i środowiska. Jednakże – jak wskazuje Aktualizacja 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2010 – 2013 z perspektywą na 

lata 2014 – 2017, a także poprzedni Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego oraz 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świerczów na lata 2004–2007 z perspektywą do roku 2011 – 

istnieje potrzeba wyznaczenia dodatkowej formy ochrony przyrody w myśl ustawy o ochronie przyrody 

w postaci zespołu przyrodniczo – krajobrazowego dla rejonu doliny rzeki Stobrawy. 

Według art. 43 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „zespołami przyrodniczo – 

krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze 

względu na ich walory widokowe lub estetyczne”. 

W związku z powyższym proponuje się objąć ochroną fragment wyraźnie zaznaczonej w krajobrazie 

doliny rzeki Stobrawy na odcinku pomiędzy miejscowościami: Domaradz i Bielice, na granicy gmin: 

Pokój i Świerczów wraz z położonymi w dolinie kompleksami stawów hodowlanych. Obszar jest 

mozaiką krajobrazową podmokłych łąk, niewielkich wilgotnych lasów i stawów o unikalnym w skali 

regionu charakterze. Jest to teren o bardzo rzadkich w województwie walorach krajobrazowych. Pod 

względem florystycznym jest to obszar o dużym zróżnicowaniu siedlisk i bogactwie zbiorowisk, 

szczególnie leśnych, wodnych, szuwarowych i okresowo zalewanych zagłębień. Występuje tu wiele 

chronionych i rzadkich gatunków roślin jak: salwinia pływająca, kotewka orzecha wodnego, lindernia 

mułowa, rdestnica stępiona, cibora brunatna, turzyca ciborowata. Ze szczególnie cennych okazów 

faunistycznych występują tutaj: świergotek łąkowy, świerszczak, zimorodek, żuraw, zielonka, cyranka, 

bąk, gęgawa, plaskonos, brzegówka, perkoz rdzawoszyi, dziwonia, derkacz, samotnik, trzmielojad, 

dudek, srokosz, krakwa, muchotówka mała, dzięcioł zielonosiwy, kumak nizinny, wydra. Obszar 

proponowany do ochrony jest miejscem żerowania bielików, orlików krzykliwych, kań czarnych i 

rdzawych, bocianów czarnych i białych. Z wyjątkiem bociana białego są to gatunki strefowe, 

występujące na Opolszczyźnie w liczbie do kilkunastu par lęgowych. Proponowany do ochrony zespół 

posiada największe zagęszczenie tych gatunków w regionie. 

1.11. Warunki podłoża budowlanego. 

Ocenę warunków podłoża budowlanego na terenie gminy Świerczów opracowano na podstawie 

Objaśnień do Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000, arkusze: Lubsza nr 803 (Woźniak, 

2004) oraz Pokój nr 804 (Gruszecki, 2004). Warunki te określono z pominięciem: obszarów objętych 

ochroną prawną ze względu na walory przyrodnicze, występowania złóż kopalin, terenów leśnych, 

gleb chronionych I – III klasy bonitacyjnej, łąk na glebach pochodzenia organicznego, terenów zieleni 

urządzonej, itp. W tak określonych granicach wyróżniono dwie podstawowe kategorie obszarów: 

- warunki korzystne dla budownictwa; 

- warunki niekorzystne, utrudniające budownictwo. 
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Warunki korzystne obserwuje się głównie w zachodniej, centralnej oraz północnej części gminy. 

Występują one na szeroko rozprzestrzenionych piaszczysto – żwirowych średniozagęszczonych 

osadach rzecznych, budujących plejstoceńskie tarasy wyższe, podobnych osadach fluwiogla-cjalnych 

oraz na twardoplastycznych i półzwartych gruntach spoistych: glinach piaszczystych i piaskach 

gliniastych. Zwierciadło wód podziemnych na tych terenach występuje głębiej niż 2 m p.p.t. Ponadto 

do obszarów o korzystnych warunkach budowlanych zaliczono tereny wysoczyzn zbudowanych bądź 

to z glin zwałowych (centralna i północna część gminy). Gliny zwałowe reprezentowane są przez 

grunty spoiste (glin piaszczystych, zwięzłych i piasków gliniastych) o konsystencji zwartej, półzwartej i 

twardoplastycznej. Poza wysoczyznami korzystne warunki występują na tarasach nadzalewowych w 

dolinach Stobrawy, Bogacicy i Smortawy, zbudowane z plejstoceńskich osadów piaszczysto – 

żwirowych, średniozagęszczonych, nawodnionych poniżej głębokości 2 m. Reasumując rejony o 

korzystnych warunkach dla budownictwa dotyczą następujących miejscowości: Bąkowice, 

Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Wężowice. 

Warunki budowlane niekorzystne dotyczą przede wszystkim dolin rzecznych wypełnionych 

holoceńskimi osadami akumulacji rzecznej w postaci bądź to gruntów spoistych: pyłów, glin z 

częściami organicznymi, plastycznych lub miękkoplastycznych, bądź gruntów niespoistych (piasków 

pylastych, drobnych i średnich) w stanie luźnym, wysyconych wodą, której zwierciadło stabilizuje się w 

strefie głębokości 0 – 2 m p.p.t. Czynnikiem zdecydowanie niekorzystnym dla budownictwa jest 

szeroki zasięg zalań powodziowych w dolinach Stobrawy i Bogacicy dokumentowany zasięgiem 

powodzi w 1997 i 2010 roku (południowa i wschodnia część gminy). Cały ten obszar charakteryzuje 

się niekorzystnymi warunkami dla budownictwa z następujących powodów:  

- występowania wód gruntowych w strefie przypowierzchniowej, do 2 metrów głębokości, często 

agresywnych; 

- dominującego zalegania słabonośnych, nieskonsolidowanych gruntów spoistych i mało spoistych 

(madowych), luźnych, sypkich i organicznych. Utwory te reprezentowane są przez gliny, iły 

(często w stanie plastycznym) oraz piaski pylaste, drobne i średnie w stanie luźnym wysycone 

wodą; 

- występowania obszarów podmokłych i zabagnionych; 

- groźby następnych powodzi.  

Powyższe dotyczy następujących miejscowości: Bielice, Miejce, Osiek Duży, Osiek Mały i Zbica oraz 

położonych w ich bezpośredniej bliskości przysiółków: Kuźnica Dąbrowska, Pieczyska, Przygorzela, 

Tajwan, Zawada i Zorzów, a także północnych rejonów sołectw: Grodziec, Gola, Miodary (Kuźnica 

Miodarska), Wężowice i południowych rejonów sołectwa Bąkowice. 
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2. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE. 

2.1. Historia i osadnictwo18. 

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy pochodzą z epoki kamienia (6 stanowisk 

archeologicznych). Występują też liczne ślady osadnictwa z kolejnych okresów: epoki brązu (10 

stanowisk), ślady osad kultury łużyckiej (14 stanowisk), kultury przeworskiej (3 stanowiska) i okresu 

wpływów rzymskich (5 stanowisk). Ślady osadnictwa z okresu średniowiecza występują najliczniej (20 

stanowisk), a najcenniejszym znaleziskiem z tego okresu jest grodzisko wczesnośredniowieczne na 

terenie wsi Miejsce. Pierwsze źródła pisane, donoszące o istnieniu osad w obecnych granicach gminy 

pochodzą z końca XIII oraz z XIV wieku. Kolejne wzmianki o zakładanych wsiach pojawiają się w XVII 

i XVIII wieku, a ostatnie w drugiej połowie XIX wieku. Osadnictwo w gminie należy do zwartych. 

Spowodowały to głównie korzystne uwarunkowania gruntowe. Większość wsi zlokalizowana jest przy 

głównych drogach. Były to najczęściej powstałe już w średniowieczu popularne ulicówki, które 

późniejszy rozwój osadnictwa przekształcił w bardziej skomplikowane układy przestrzenne (np.: wieś 

wielodrożnica, ulicówka z folwarkiem). Układ ulicówki do dnia dzisiejszego reprezentują wsie: Gola, 

Grodziec, Świerczów i Wężowice. W późniejszym okresie powstało także kilkanaście przysiółków oraz 

folwarków (przysiółki: Grabówka, Kuźnica Dąbrowska, Kuźnica Miodarska, Osiek Mały, Pieczyska, 

Przygorzele, Mała Kolonia, Zawada, Zorzów, folwarki: Jaźwinka, Lipa, Tajwan, Zielony Las). W kilku 

wsiach znajdują lub znajdowały się zespoły dworskie z parkami i folwarkami (Biestrzykowice, 

Bąkowice, Dąbrowa, Starościn). Po 1945 roku wiele z nich uległo częściowej degradacji. W gminie 

Świerczów do dziś wiele osad zachowało w planie wcześniejsze, genetyczne układy przestrzenne 

oparte na regularnej, rytmicznej, historycznie ukształtowanej zabudowie, tworzącej wraz z 

dominantami (pałace, dwory, kościoły, dzwonnice) charakterystyczne sylwety. Dotyczy to 

miejscowości: Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Starościn i 

Świerczów. We wsi Miejsce do dzisiaj zachowały się przestrzenne założenia miejskie, zawierające 

zespoły budowlane rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i 

funkcjonalnych oraz pozostałości trzech fos: grodu, podgrodzia i fosy miejskiej.  Poniżej przedstawiony 

jest rys historyczny najstarszych i zarazem obecnie największych miejscowości w gminie Świerczów: 

Dąbrowa: 

Pierwsze wzmianki dotyczące Dąbrowy pochodzą z początków XIII wieku. Stanowiła wtedy własność 

biskupstwa wrocławskiego, a później księstwa wrocławskiego. Dawny zespół dworski, pierwotnie był 

osadą plemienną, pochodzącą z około X – XII wieku. Świadczą o tym liczne wykopaliska 

archeologiczne. Osada spełniała także rolę cmentarzyska i miejsca kultu. Średniowieczna siedziba 

dworska znajdowała się na zapleczu, w pobliżu dzisiejszej Zlewni Mleka, na terenie parku. 

Właścicielami Dąbrowy w XVI i XVII wieku była zamożna rodzina Kotulińskich, która wybudowała 

dworek (w miejscu dzisiejszej szkoły podstawowej). Powstał też kościół ewangelicki, który został 

dobudowany do istniejącej kaplicy p.w. Św. Jadwigi. W ostatnim ćwierćwieczu XVII wieku i w XVIII 

wieku Dąbrowa należała do rodziny Prittwitz, której członkowie rozbudowali dworek przemianowując 

go na pałac. W połowie XVII wieku nastąpiło przejęcie kościoła przez katolików. Przy dworze – pałacu 

użytkowany ogród przekształcono w park. Dalsze zmiany w zespole pałacowo – parkowym nastąpiły 

po kolejnej zmianie właściciela, którym od 1792 roku był Carl Ernest Lumfer, najprawdopodobniej 

skoligacony z rodziną Prittwitz (kamienny nagrobek znajduje się przy kościele, a na nim, w górnej 

                                                 

18 Na podstawie www.swierczow.pl oraz www.wodip.opole.pl/opolszczyzna/gminy/swierczow/historia.htm 
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części dwa kartusze herbowe). Park krajobrazowy został ukształtowany na początku XIX wieku. W 

końcu XIX wieku znowu zmieniają się właściciele, majątek nabywa rodzina Spiegel. W jej rękach 

pozostaje do 1926 roku kiedy to w drodze spadkobrania otrzymuje go rodzina v.Heydebrand, 

posiadająca także majątek w Jastrzębiu. Heydebrandowie władają majątkiem w Dąbrowie do roku 

1945. Po wyzwoleniu pałac został spalony przez żołnierzy radzieckich, którzy w ten sposób 

zareagowali na działalność organizacji dywersyjno – sabotażowej w rejonie ówczesnego powiatu 

namysłowskiego. 

Świerczów: 

Historię Świerczowa należy łączyć z dzisiejszą wsią Miejsce. Miejscowość ta do XVII wieku istniała 

pod nazwą Świerczów (Swircow). Pierwotna wieś była wzmiankowana już w od XIII wieku. Ze źródeł 

wywnioskować można, że w 1294 roku we wsi znajdował się zamek książęcy. Sto lat później, w XIV 

wieku, Świerczów wspomniany został jako miejscowość posiadająca wówczas prawa targowe. Znany 

jest również dokument pochodzący z 1441 roku dotyczący sporu między ówczesnym panem 

Świerczowa o nazwisku Wisch zwanym Hansem, a Tzomberem z Namysłowa. Czego spór dotyczył 

nie wiadomo, natomiast wiadomo, że obaj związani byli współpracą z nieodległym Namysłowem. Ze 

względu na bliskość tego miasta mieszkańcy Świerczowa zawsze utrzymywali z nim poważne i bardzo 

ożywione kontakty. Znany jest także fakt, że w latach 1505 – 1601 Świerczów znajdował się pod 

rządami właściciela ziemskiego hr. Kotulińskiego i jego rodziny oraz, że w owym czasie czyniono 

starania o nadanie Świerczowowi praw miejskich jednak spełzły one na niczym i miejscowość 

pozostała wsią. W połowie XVIII wieku Świerczów stanowił własność majeratu w Pokoju. W XIX wieku 

miejscowe dobra znajdowały się w posiadaniu hrabiowskiej rodziny Wurtenben. Ludność pochodzenia 

ewangelickiego zajmowała się głównie rolnictwem, rzemiosłem i handlem. Zabudowania wsi tworzyły 

zwartą zabudowę. Obecnie większość zabudowań (domów mieszkalnych i budynków gospodarczych) 

pochodzi z okresu sprzed 1945 roku. 

Starościn: 

Starościn wymieniony jest w 1353 roku jako Stareczen (Stereczendorf), a w 1394 roku nosił nazwę 

Staroste. W 1479 roku dobra te posiadał Henryk Jankewitz, zwany Colla (ówczesny starosta 

wrocławski, który rezydował na zamku w Namysłowie). W tym roku następuje także budowa i 

rozbudowa budynku wchodzącego w skład obecnego pałacu. Majątek w 1604 roku kupił Konrad 

Saurma von Jeltsch, którego spadkobiercy władali nim do 1945 roku. Do majątku należały kolonie: 

Osomble, Osiek, Pieczyska, Zawada, Szersine, Sopola, Zorzów. W Starościnie był pałac, wolny 

folwark z gorzelnią, a ponadto około 90 domów.  

Na płaskim wzniesieniu w pobliżu masywu leśnego, jakim wtedy były okolice Dąbrowy, 

prawdopodobnie założono w końcu XIV wieku lub na początku XV wieku dworek letni (obecnie 

dziedziniec RSP), a raczej zameczek myśliwski stanowiący rezydencję starosty wrocławskiego i jego 

gości. Dworek był zaczątkiem wsi Starościn, a jej nazwa przypuszczalnie pochodzi od wyrazu 

starosta. W drugiej połowie XV wieku nastąpiła rozbudowa pierwotnego obiektu. W latach 1470 – 

1479 Henryk Colla wybudował nowy dwór mieszkalny (na obecnym miejscu), zwany wówczas 

zamkiem. Po śmierci starosty wrocławskiego w 1537 roku Starościn nabył Jan Stwoliński (grobowiec i 

płyta znajduje się w kościele w Rychnowie). W 1604 roku Starościn nabył Konrad von Saurma. 

Dworek wraz z dobrami należy do jego potomków aż do 1945 roku. Na przełomie XVII/XVIII wieku 

wybudowano nowy dwór mieszkalny, który wchłonął część starej budowli. Nowy budynek zwrócony 

frontem ku południowemu – zachodowi był typowym dworkiem szlacheckim z okresu baroku. W tym 
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samym czasie zmienił wygląd pałacowy ogród, przyjmując styl barokowy składający się z czterech 

odrębnie zagospodarowanych kwadratów. 

Tabela 24. Gmina Świerczów – rozwój osadnictwa 

Miejscowość Historyczne nazwy miejscowości Data pierwszej 

wzmianki 

Bąkowice Bangk 1353, Bamkow 1578, Bankowic 1666 1270 

Bielice Bielice 1845 1845 

Biestrzykowice Eckardi villa 1265, Eckerberthivilla 1353, Biestrzykowice 1845 1265 

Dąbrowa Dąmbrowa 1300 1300 

Gola Gola 1300 1300 

Grodziec Grodys 1371 1371 

Kuźnica Dąbrowska  1743 

Miejsce Staedtel 1666, Mieysce 1845 1666 

Miodary Modare 1267, Medar 1564 1267 

Pieczyska  1845 

Starościn Stareczendorf 1358, Staroste 1394, Starastendorf 1394 1358 

Świerczów Swirtczaw 1300, Swirczhow 1359 1300 

Zbica Zbica 1666 1666 

Źródło: http://www.wodip.opole.pl/opolszczyzna/gminy/swierczow/historia.htm 

2.2. Zabytki. 

Obszar gminy Świerczów jest terenem o dużym nasyceniu cennymi obiektami zabytkowymi z różnych 

epok i formacji stylowych, reprezentujących na ogół wysoki poziom artystyczny. Są to: kościoły, 

plebanie, zespoły pałacowo – parkowe i dworsko – parkowe, budynki mieszkalne i gospodarcze, 

założenia cmentarne. Zachowały one elementy pierwotnych układów urbanistycznych. W okresie 

powojennym stopień zachowania historycznie ukształtowanych układów zabudowy poszczególnych 

miejscowości nie uległ zasadniczym zmianom. Gmina Świerczów posiada Gminny Program Opieki 

nad Zabytkami na lata 2007 – 2010 przyjęty uchwałą nr VII/38/2007 Rady Gminy w Świerczowie z 

dnia 24 maja 2007 roku. 

Do najcenniejszych obiektów zabytkowych na terenie gminy należą zespoły pałacowo – parkowe i 

dworsko – parkowe zlokalizowane na terenie miejscowości: Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa i 

Starościn oraz kościoły zlokalizowane w miejscowościach: Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa i 

Świerczów. Ponadto obiekty zabytkowe występują we wszystkich wsiach. Największym ich 

nasyceniem charakteryzuje się sołectwo Dąbrowa gdzie znajduje się 56 obiektów zabytkowych. 

Znaczne nasycenie obiektów zabytkowych występuje także na terenie miejscowości: Bąkowice (44), 

Miejsce (40), Miodary (32), Starościn (32), Biestrzykowice (31), Świerczów (30) i Gola (25). Natomiast 

najmniejszym nasyceniem obiektów zabytkowych charakteryzują się miejscowości: Wężowice (12), 

Kuźnica Dąbrowska (10), Bielice (9), Grodziec (9), Pieczyska (6), Osiek Duży (5) i Zbica (2). Wśród 

obiektów zabytkowych najliczniejszą grupę stanowią budynki mieszkalne. Licznie reprezentowane są 

także obiekty przemysłowe i gospodarcze (magazyny, spichlerze, młyny, stodoły, kurniki, obory i 

chlewy). Rzadziej występują obiekty sakralne (kościoły, kaplice, kapliczki, plebanie) oraz obiekty 
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użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, świetlice, remizy strażackie i budynki administracyjne), a 

także obiekty techniczne i inne (stacje transformatorowe, ogrodzenia, bramy, itp.). Obecnie na terenie 

gminy 24 obiekty figurują w rejestrze zabytków województwa opolskiego. Ogółem gminna ewidencja 

zabytków obejmuje 343 obiekty. 

Obiekty, zespoły i założenia wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami ochrony 

konserwatorskiej, wynikającymi z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. z 2003 roku, nr 1568, poz. 162). Odnośnie obiektów zabytkowych obowiązuje bezwzględny 

priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności 

inwestycyjnej. Należy dążyć do pełnej rewaloryzacji zabytków. Wszelkie działania podejmowane przy 

zabytkach wymagają pisemnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Ochroną konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego objęte zostały 

także zespoły i obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Są to zespoły i obiekty o istotnych 

lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Dla obiektów objętych ochroną 

konserwatorską obowiązują ustalenia ujęte w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Dla prac remontowych i modernizacyjnych, związanych z 

rozbudową i przebudową obiektów oraz dla prac rozbiórkowych prowadzonych przy zabytkach 

uwzględnionych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uzyskać 

uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wykaz zabytków architektury i budownictwa 

obejmuje różne obiekty nieruchome powstałe przed 1945 rokiem, w których późniejsza działalność nie 

zatarła cech świadczących o ich historycznym rodowodzie. Stanowią one charakterystyczne przykłady 

działalności budowlanej dawnych epok lub posiadają znaczące w skali lokalnej walory artystyczno – 

architektoniczne. Wykazy zabytków architektury i budownictwa ujętych w rejestrze oraz w gminnej 

ewidencji zabytków, znajdują się w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego tekstu. 

Tabela 25. Gmina Świerczów – rozmieszczenie obiektów zabytkowych 

Miejscowość Liczba zabytków W tym wpisane do rejestru zabytków 
województwa opolskiego 

Bąkowice 44 3 

Bielice 9 – 

Biestrzykowice 31 5 

Dąbrowa 56 2 

Gola 25 2 

Grodziec 9 – 

Kuźnica Dąbrowska 10 – 

Miejsce 40 2 

Miodary 32 5 

Osiek Duży 5 – 

Pieczyska 6 – 

Starościn 32 4 

Świerczów 30 1 

Wężowice 12 – 

Zbica 2 – 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2010, Świerczów 2007. 
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2.3. Stanowiska archeologiczne. 

Obszar gminy Świerczów jest słabo rozpoznany pod względem archeologicznym. Taki stan rzeczy 

należy wiązać ze znacznie ograniczoną dostępnością terenu do badań – duże, zwarte kompleksy 

leśne oraz rozległe tereny podmokłe.  

Stanowiska archeologiczne stanowią wielorodny materiał zabytkowy z różnych przedziałów 

czasowych. Stanowią one ważny element zachowania dziedzictwa kulturowego. Największym 

rejonem koncentracji reliktów archeologicznych jest Dąbrowa – 38 stanowisk. Ponadto 19 stanowisk 

występuje we wsi Miejsce, 10 stanowisk w Świerczowie, 7 w Miodarach, 5 w Starościnie, po 4 we 

wsiach: Bielice, Bąkowice i Zbica, 3 w Goli, po 2 we wsiach: Biestrzykowice i Grodziec, a po 1 w: 

Osieku Dużym i Pieczyskach. W miejscowościach: Kuźnica Dąbrowska i Wężowice nie 

udokumentowano stanowisk archeologicznych. Ogółem gminny zasób wartości kulturowych 

podlegających ochronie uzupełnia 100 stanowisk archeologicznych, z czego 20 figuruje w rejestrze 

zabytków województwa opolskiego. Wykaz stanowisk archeologicznych znajduje się w załącznikach 

nr 6 i 7 do niniejszego tekstu. 

Potwierdzone w terenie oraz wpisane do rejestru zabytków stanowiska archeologiczne należy otoczyć 

szczególną opieką i bezwzględnie zakazać prowadzenia jakichkolwiek działań mogących naruszyć 

stan zabytku. 

Tabela 26. Gmina Świerczów – rozmieszczenie stanowisk archeologicznych 

 

Miejscowość 

Liczba 

stanowisk archeologicznych 

W tym wpisane do  

rejestru zabytków 

województwa opolskiego 

Bąkowice 4 – 

Bielice 4 – 

Biestrzykowice 2 – 

Dąbrowa 38 14 

Gola 3 – 

Grodziec 2 1 

Kuźnica Dąbrowska – – 

Miejsce 19 4 

Miodary 7 – 

Osiek Duży 1 – 

Pieczyska 1 – 

Starościn 5 1 

Świerczów 10 – 

Wężowice – – 

Zbica 4 – 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2010, Świerczów 2007. 

 



Strona 52 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIERCZÓW 

 

2.4. Strefy konserwatorskie. 

Walory kulturowe chronione są także prawem miejscowym, to jest poprzez ustanowienie stref ochrony 

konserwatorskiej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Obecnie w gminie 

Świerczów nie ma prawnie usankcjonowanych stref konserwatorskich, niemniej występujące tutaj 

zasoby kulturowe i krajobrazowe proponuje się objąć ochroną konserwatorską. Zaleca się 

ustanowienie dla wydzielonych fragmentów zabudowy we wsiach: Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, 

Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Świerczów i Starościn strefy ochrony konserwatorskiej lub innej jej 

odpowiadającej i ujęcie w ewidencji zabytków. 

2.5. Ochrona środowiska kulturowego. 

Na terenie gminy Świerczów obowiązują zasady ochrony środowiska kulturowego określone w 

„Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2010” i usankcjonowane w zapisach 

obecnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z 

powyższym na terenie gminy ustalono następujące zasady ochrony obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków i podlegających ochronie konserwatorskiej: 

1. Wszelkie działania związane z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków lub znajdujących się w 

strefach ochrony konserwatorskiej w tym także zmiany własności, funkcji i przeznaczenia 

powinny uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. Parki wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej powinny być w 

całości użytkowane przez jednego użytkownika zapewniającego wprowadzenie funkcji 

wykluczającej ich dewastację, wprowadza się zakaz wtórnych podziałów własnościowych. 

3. Na terenie parków wpisanych do rejestru zabytków wprowadza się zakaz wyrębu, dokonywania 

nowych nasadzeń drzew bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4. Obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji z zachowaniem 

obecnej i projektowanej funkcji do wartości obiektu. 

5. Nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 

rozplanowania, skali i bryły zabudowy przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów 

kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej 

tradycji architektonicznej nie może ona dominować nad zabudową historyczną, wszelka 

działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne. 

6. Na terenie cmentarzy należy prowadzić wszelkie działania do zachowania, porządkowania i 

rewaloryzacji nagrobków. Dla terenów przylegających do granic cmentarzy należy przyjąć zasadę 

zagospodarowania zapewniającego właściwą ich ekspozycję. Dla terenu cmentarza wpisanego 

do rejestru zabytków stosuje się zakaz wyrębu drzew i dokonywania nowych nasadzeń bez 

zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

7. Dla terenów stanowisk archeologicznych ustala się: 

 a) wszelkie inwestycje powinny być w miarę możliwości lokalizowane poza stanowiskami 

archeologicznymi; 

 b) na terenie stanowiska archeologicznego zalesienia i inwestycje wymagające prac ziemnych 

będą możliwe po przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań wykopaliskowych 

po uzyskaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

 c) na obszarze ochrony stanowiska archeologicznego niezbędne jest ustalenie na czas prac 

ziemnych nadzoru archeologicznego i uzyskanie pozwolenia. 
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3. SFERA SPOŁECZNA. 

3.1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna. 

3.1.1. Struktura użytkowania gruntów. 

Tabela 27. Gmina Świerczów – użytkowanie gruntów w 2007 roku (w ha) 

 

Powierzchnia 

ogólna 

Użytki rolne Lasy i 

grunty 

leśne 

Pozostałe 

grunty i 

nieużytki 
 

Razem 

w tym 

grunty 

orne 

sady łąki pastwiska 

11032 7133 6144 8 895 86 2966 933 

Źródło: GUS 2008. 

Użytki rolne stanowią 64,65 % ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 26,89 %, a pozostałe 

grunty i nieużytki 8,46 %. Natomiast w strukturze użytków rolnych największy obszar zajmują grunty 

orne – 86,13 % oraz łąki – 12,55 %. 

RYCINA 7: Gmina Świerczów – struktura użytkowania gruntów w 2007 roku. 

 

Źródło: obliczenia własne na podsatwie GUS 2008. 
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Tabela 28. Gmina Świerczów – struktura użytkowania gruntów w 2007 roku (w %) 

 

Jednostka 

administracyjna 

Użytki rolne Lasy  

i  

grunty 

leśne 

Pozostałe 

grunty  

i 

nieużytki 

 

Razem 

w tym 

grunty 

orne 

sady łąki pastwiska 

Gmina 

Świerczów 

64,65 86,13 0,11 12,55 1,21 26,89 8,46 

Powiat 

Namysłowski 

63,40 85,40 0,15 12,46 1,99 27,87 8,73 

Województwo 

Opolskie 

62,08 86,88 0,30 10,35 2,47 27,08 10,84 

Źródło: GUS 2008. 

 

RYCINA 8: Gmina Świerczów – struktura użytkowania gruntów w 2007 roku w (%). 

Źródło: GUS 2008. 

 

Z powyższej ryciny i tabeli wynika, że struktura użytkowania gruntów w gminie Świerczów jest bardzo 

zbliżona (niemal tożsama) w porównaniu do uwarunkowań charakteryzujących powiat namysłowski i 

całe województwo opolskie. Na terenie gminy Świerczów udział użytków rolnych jest nieznacznie 

większy w stosunku do porównywanych jednostek, kosztem terenów leśnych i kategorii określonej 

jako „pozostałe grunty i nieużytki” (w skład których wchodzą między innymi: obszary zabudowy 

mieszkaniowej, tereny przemysłowe, place, ulice, skwery, parki, tereny wodne, nieużytki itp.). Jest to 

jednak charakterystyczne, zważywszy na rolniczy profil gminy. 
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Tabela 29. Gmina Świerczów – struktura użytkowania gruntów według obrębów w ha w 2010 roku 

Miejscowość  

(obręb) 

Powierzchnia 

ogólna w ha 

Struktura użytkowania gruntów w ha 

Grunty  

orne 

Użytki  

zielone 

Grunty  

leśne 

Pozostałe 

tereny 

Bąkowice 1017,8 670,1 114,4 140 93,3 

Bielice 407,1 106 66 103 132,1 

Biestrzykowice 905,7 648,2 123,9 46,4 87,2 

Dąbrowa 1591,6 789 200 301,3 301,3 

Gola 694,4 189,5 55 418,1 31,8 

Grodziec 215,9 133,8 44,6 19,9 17,6 

Kuźnica Dąbrowska 289,6 154,5 15,9 27,6 91,6 

Miejsce 999,5 522,6 187 60 229,9 

Miodary 1261,8 380,5 111,1 708,5 61,7 

Osiek Duży 243,7 134,9 36,8 46,8 25,2 

Pieczyska 641,2 78,4 96,7 371,9 94,2 

Starościn 983,8 350,9 233,7 321,8 77,4 

Świerczów 942,5 573,5 162,1 180,9 26 

Wężowice 592,4 317,5 42 206,9 26 

Zbica 176,5 105,4 37,8 14,4 18,9 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Tabela 30. Gmina Świerczów – struktura użytkowania gruntów według obrębów w % w 2010 roku 

Miejscowość  

(obręb) 

Struktura użytkowania gruntów w % 

Grunty  

orne 

Użytki  

zielone 

Grunty  

leśne 

Pozostałe  

tereny 

1 2 3 4 5 

Bąkowice 65,84 11,24 13,76 9,17 

Bielice 26,04 16,21 25,30 32,45 

Biestrzykowice 71,57 13,68 5,12 9,63 

Dąbrowa 49,57 12,57 18,93 18,93 

Gola 27,29 7,92 60,21 4,58 

Grodziec 61,97 20,66 9,22 8,15 

Kuźnica Dąbrowska 53,35 5,49 9,53 31,63 

Miejsce 52,29 18,71 6,00 23,00 

Miodary 30,16 8,80 56,15 4,89 

Osiek Duży 55,35 15,10 19,20 10,34 

Pieczyska 12,23 15,08 58,00 14,69 

Starościn 35,67 23,75 32,71 7,87 
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1 2 3 4 5 

Świerczów 60,85 17,20 19,19 2,76 

Wężowice 53,60 7,09 34,93 4,39 

Zbica 59,72 21,42 8,16 10,71 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Z powyższego zestawienia wynika, że największy odsetek użytków rolnych (grunty orne i użytki 

zielone) występuje na terenie obrębów: Biestrzykowice (85,25 %), Grodziec (82,63 %), Zbica 

(81,13%), Świerczów (78,05 %), Bąkowice (77,08 %), Miejsce (71 %) i Osiek Duży (70,46 %). 

Największy odsetek terenów leśnych występuje na terenie obrębów: Gola (60,21 %), Pieczyska (58 

%) i Miodary (56,15 %), zaś najwięcej terenów określonych jako „pozostałe” na terenie obrębów: 

Bielice (32,45 %) i Kuźnica Dąbrowska (31,63 %). 

3.1.2. Struktura własnościowa gruntów. 

Tabela 31. Gmina Świerczów – własność gruntów w 2010 roku 

Wyszczególnienie Powierzchnia w ha Struktura w % 

Grunty Skarbu Państwa ogółem 4223,91 38,41 

Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa 1045,66 24,76 

Państwowe Gospodarstwa Leśne 3100,82 73,41 

Pozostałe 77,43 1,83 

Grunty osób fizycznych 6449,02 58,65 

Grunty komunalne 322,77 2,94 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Mniej niż połowa gruntów (38,41 %) jest własnością Skarbu Państwa, z czego najwięcej (73,41 % 

ogółu gruntów państwowych) stanowią tereny w zarządzie Lasów Państwowych. Największa część 

gruntów (ponad 58 %) pozostaje w rękach prywatnych. Grunty komunalne stanowią tylko nieznaczną 

ilość (2,94 % ogółu gruntów w gminie Świerczów).  
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RYCINA 9: Gmina Świerczów – struktura własności gruntów w 2010 roku. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

3.1.3. Struktura funkcjonalna.  

Gmina Świerczów jest samorządową jednostką wiejską z wiodącą rolą sektora rolniczego (uprawy, 

hodowla, rybactwo). Uzupełniającą rolę pełni sektor produkcyjny, usługowy i leśny. Szansę na 

przyszły rozwój ma przede wszystkim nadal sektor rolniczy, a także: produkcyjny (w oparciu o drobną, 

nieuciążliwą wytwórczość) i usługowy (w tym związany z turystyką i rekreacją). W wyniku analiz 

przeprowadzonych na podstawie zebranych materiałów inwentaryzacyjnych oraz na podstawie 

występujących powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych, można przyjąć następujący system 

obsługi ludności gminy: 

Ośrodek gminny głównego poziomu obsługi, o zasięgu lokalnym obsługujący w zakresie usług 

ponadpodstawowych teren całej gminy – miejscowość Świerczów. Pełni ona funkcję administracyjną, 

stanowi ośrodek koncentracji mieszkalnictwa i usług dla ludności oraz obsługi rolnictwa. Tym samym 

Świerczów pełni funkcję lokalnego centrum rozwoju, które jest istotnym czynnikiem wzrostu i kumuluje 

usługi oraz inne działalności gospodarcze w skali umożliwiającej społeczny i ekonomiczny rozwój 

sąsiadujących z nim miejscowości. Funkcjami rozwojowymi Świerczowa są przede wszystkim usługi 

rynkowe i nierynkowe) oraz drobna wytwórczość. 

Ośrodki pośredniego poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym, współpracujące 

z ośrodkiem gminnym – wsie: Dąbrowa, Biestrzykowice, Bąkowice, a także; Miodary, Miejsce i 

Starościn. Są to ośrodki stanowiące etap pośredni w kompleksowym systemie obsługi ludności, 

szczególnie w zakresie usług oświaty, o odpowiednio dużej liczbie ludności w rejonie obsługi. 

Funkcjami rozwojowymi tych miejscowości są funkcje: rolnictwa, mieszkalnictwa, działalności 

produkcyjnych, a także usług rynkowych. 

Pozostałe ośrodki (wsie elementarne), o funkcjach typowo rolniczych, obsługujące ludność w 

podstawowym zakresie usług (niektóre nawet ich pozbawione). Zaliczono do nich sołectwa: Gola, 
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Grodziec, Wężowice, Zbica oraz pozostałe wsie i przysiółki: Bielice, Grabówka, Jaźwinka, Kuźnica 

Dąbrowska, Kuźnica Miodarska, Lipa, Mała Kolonia, Osiek Duży, Osiek Mały, Pieczyska, Przygorzele, 

Tajwan, Zawada, Zorzów i Zielony Las. Funkcjami rozwojowymi tych miejscowości są funkcje: 

rolnictwa, leśnictwa i mieszkalnictwa, a także usług rynkowych w postaci turystyki i rekreacji. 

Tabela 32. Gmina Świerczów – struktura funkcjonalna według wybranych miejscowości 

Miejscowość Funkcje podstawowe19 Funkcje uzupełniające 

(perspektywiczne) 

Bąkowice rolnictwo, usługi turystyka i rekreacja 

Bielice rolnictwo (rybactwo) turystyka i rekreacja 

Biestrzykowice rolnictwo, usługi drobna, nieuciążliwa wytwórczość 

(przetwórstwo przemysłowe) 

Dąbrowa usługi, rolnictwo drobna, nieuciążliwa wytwórczość 

(przetwórstwo przemysłowe) 

Gola rolnictwo, leśnictwo bez zmian 

Grodziec rolnictwo bez zmian 

Kuźnica Dąbrowska rolnictwo (rybactwo) turystyka i rekreacja 

Miejsce rolnictwo (rybactwo), usługi turystyka i rekreacja 

Miodary rolnictwo, usługi turystyka i rekreacja 

Osiek Duży rolnictwo turystyka i rekreacja 

Pieczyska rolnictwo (rybactwo), leśnictwo turystyka i rekreacja 

Starościn rolnictwo, usługi turystyka i rekreacja 

Świerczów administracja, usługi rynkowe, rolnictwo drobna, nieuciążliwa wytwórczość 

(przetwórstwo przemysłowe) 

Wężowice rolnictwo bez zmian 

Zbica rolnictwo turystyka i rekreacja 

Źródło: Opracowanie własne, 2011. 

3. 2. Demografia. 

3.2.1. Podstawowe dane o ludności. 

Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką jest jej liczebność i rozmieszczenie. 

Gmina wiejska Świerczów 31 grudnia 2009 roku liczyła 3662 mieszkańców. Zamieszkiwało ją 1824 

mężczyzn oraz 1838 kobiet. Współczynnik feminizacji, to jest stosunek liczby kobiet na 100 mężczyzn 

wynosi 101 i jest niższy zarówno od średniej dla powiatu namysłowskiego – 105 jak i od wartości 

charakteryzującej województwo opolskie – 107. Na 1 km² powierzchni gminy przypada 33 

mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest więc blisko dwukrotnie niższa od średniej dla powiatu i ponad 

3–krotnie niższa od średniej dla województwa (odpowiednio 59 i 110 osób / km²). Współczynnik 

występujący w gminie Świerczów jest jednak charakterystyczny dla gmin wiejskich. 

                                                 

19 Z pominięciem funkcji mieszkaniowej obecnej w każdej miejscowości. 
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Tabela 33. Gmina Świerczów – współczynnik feminizacji i gęstość zaludnienia w 2009 roku 

Wyszczególnienie Gmina  

 Świerczów 

Powiat  

Namysłowski 

Województwo 

Opolskie 

Współczynnik feminizacji 100,77 104,55 106,89 

Gęstość zaludnienia 33,29 58,57 109,55 

Źródło: GUS 2010. 

Tabela 34. Gmina Świerczów – zaludnienie w latach 1995 – 2010 

Rok Liczba ludności 

1995 3525 

1996 3487 

1997 3467 

1998 3512 

1999 3705 

2000 3705 

2001 3717 

2002 3704 

2003 3669 

2004 3649 

2005 3676 

2006 3672 

2007 3668 

2008 3682 

2009 3662 

2010 3639 

Źródło: GUS 2010 (lata 1995 – 2009); Urząd Gminy Świerczów, 2011 (rok 2010). 
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RYCINA 10: Gmina Świerczów – zaludnienie w latach 1999 – 2010.  

Źródło: GUS 2010 (lata 1995 – 2009); Urząd Gminy Świerczów, 2011 (rok 2010). 

Tabela 35. Gmina Świerczów – rozkład zaludnienia według miejscowości w 2010 roku 

Miejscowość Liczba mieszkańców 

Bąkowice 467 

Bielice 67 

Biestrzykowice 469 

Dąbrowa 652 

Gola 170 

Grodziec 101 

Kuźnica Dąbrowska 12 

Miejsce 275 

Miodary 319 

Osiek Duży 41 

Pieczyska 87 

Starościn 299 

Świerczów 523 

Wężowice 73 

Zbica 84 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Najludniejszą miejscowością w gminie jest miejscowość Dąbrowa (652 mieszkańców). Drugą co do 

liczebności miejscowością (523 mieszkańców) jest Świerczów. Do przedziału od 200 do 500 

mieszkańców kwalifikują się miejscowości: Biestrzykowice (469), Bąkowice (467), Miodary (319), 

Starościn (299) i Miejsce (275). Pozostałe wsie, za wyjątkiem Goli (170 osób) i Grodźca (101 osób), 

charakteryzują się zaludnieniem poniżej 100 mieszkańców i są to: Pieczyska (87), Zbica (84), 

Wężowice (73), Bielice (67), Osiek Duży (41) i Kuźnica Dąbrowska (12). 
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3.2.2. Struktura wieku mieszkańców. 

Na liczbę ludności decydujący wpływ mają dwa czynniki: ruch naturalny oraz wędrówkowy ludności. 

Te z kolei zdeterminowane są przez strukturę ludności według wieku i płci. 

Struktura ludności według wieku określa proces starzenia się ludności, definiowany najogólniej jako 

zmiany stanu i struktury według wieku ludności, polegające na wzroście w ogólnej liczbie udziału osób 

starszych. Za granicę starości przyjmuje się umownie wiek 60 lat. Obecnie ludność województwa 

opolskiego, podobnie jak całej Polski starzeje się. Jednak na wsi i w małych miastach udział dzieci i 

młodzieży jest większy co powoduje, że pod względem struktury wieku mieszkańców gminę 

Świerczów obecnie możemy jeszcze określić jako jednostkę młodą. 

Tabela 36. Gmina Świerczów – ludność według wieku w 2009 roku 

Grupa wieku Liczba ludności 

0 – 4 159 

5 – 9 173 

10 – 14 197 

15 – 19 281 

20 – 24 315 

25 – 29 319 

30 – 39 505 

40 – 49 508 

50 – 59 525 

60 – 69 278 

70 i więcej 402 

Źródło: GUS 2010. 

Tabela 37. Gmina Świerczów – struktura ludności według wieku w 2010 roku 

Grupa wieku Gmina  

Świerczów (%) 

Powiat  

Namysłowski (%) 

Województwo 

Opolskie (%) 

0 – 4 4,34 4,90 4,24 

5 – 9 4,72 4,59 4,19 

10 – 14 5,38 5,46 5,14 

15 – 19 7,67 6,97 6,52 

20 – 24 8,60 8,07 7,99 

25 – 29 8,71 8,60 8,44 

30 – 39 13,79 14,28 14,72 

40 – 49 13,87 13,46 14,17 

50 – 59 14,34 15,39 15,12 

60 – 69 7,59 8,87 9,10 

70 i więcej 10,98 9,41 10,38 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 
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22,11 % mieszkańców zameldowanych w gminie, to jest 810 osób, liczy poniżej 19 roku życia. 

Natomiast 14,44 % obywateli (529 osób) nie ukończyło jeszcze 14 roku życia. Struktura mieszkańców 

gminy Świerczów według wieku jest bardzo zbliżona do wartości charakteryzujących zarówno 

populację powiatu namysłowskiego jak i województwa opolskiego. W stosunku do porównywanych 

wartości prezentuje się nieco korzystniej w najmłodszych (0 – 19) i mniej korzystnie w najstarszych 

(70 i więcej) kategoriach wiekowych. 

RYCINA 11: Gmina Świerczów – struktura ludności według wieku w 2009 roku. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

Korzystny rozkład demograficzny ludności potwierdza struktura mieszkańców w wieku produkcyjnym i 

nieprodukcyjnym. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do 

pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18 – 64 lata, a dla kobiet 18 – 59 lat. 

Tabela 38. Gmina Świerczów – ludność wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego w 2009 roku 

 

Ludność w 

wieku 

Gmina  

Świerczów 

Gmina  

Świerczów  

(%) 

Powiat  

Namysłowski 

(%) 

Województwo 

Opolskie 

(%) 

Przedprodukcyjnym 699 19,09 19,01 17,21 

Produkcyjnym 2376 64,88 65,41 65,74 

Poprodukcyjnym 587 16,03 15,58 17,05 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

Obywatele wieku nieprodukcyjnego (przedprodukcyjni i poprodukcyjni) stanowią 35,12 % całej 

zbiorowości. Od kilku lat rośnie, także w ujęciu relatywnym, zbiorowość mieszkańców zdolnych do 

pracy. Wpływ na to ma wejście w wiek dorosły osób z wyżu demograficznego, urodzonych w latach 

80–tych XX wieku. Jednocześnie zmniejsza się tak zwane „obciążenie” ludności jej nieprodukcyjną 

częścią. Struktura wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego mieszkańców gminy Świerczów 

nieznacznie odbiega od średnich wartości przyporządkowanych dla powiatu i województwa. 
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RYCINA 12: Gmina Świerczów – ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2009 roku. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

Współczynnik obciążenia demograficznego, ustalony jako stosunek ludności w wieku nieprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku produkcyjnym dla gminy Świerczów wynosi 54,1 i jest zbliżony do średniej 

występującej w powiecie namysłowskim (52,9) i województwie opolskim (52,1). Jego wartość w gminie 

Świerczów rozkłada się korzystnie ponieważ wśród obywateli „nieprodukcyjnych” jest jeszcze więcej 

osób „przedprodukcyjnych” niż „poprodukcyjnych”. Odnotowując jednak zmiany struktury 

mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym oraz rosnącą liczebność roczników poprodukcyjnych, w 

ciągu najbliższych kilkunastu lat można przewidywać wzrost „obciążenia” demograficznego poprzez 

populację osób „poprodukcyjnych”. 

3.2.3. Ruch naturalny i wędrówkowy ludności. 

Na przyrost naturalny ludności składają się zmiany w jej liczbie powodowane przez urodzenia i zgony. 

Charakteryzujące go wartości określają nie tylko strukturę populacji według płci i wieku, ale także 

liczbę zawartych małżeństw, osób w wieku rozrodczym oraz zgonów. Wartości charakteryzujące ruch 

naturalny gminy Świerczów w 2009 roku rozkładają się mniej korzystnie od średniej dla powiatu 

namysłowskiego i województwa opolskiego. Wpływ na to ma przede wszystkim wyższy wskaźnik 

zgonów. Jednak z drugiej strony należy wziąć pod uwagę fakt stosunkowo niskiej populacji gminy 

Świerczów powodującej, że nawet jednostkowe przypadki mogą wpłynąć na końcowy obraz 

poszczególnych wskaźników statystycznych. Przeciętna stopa przyrostu naturalnego w gminach 

wiejskich bywa często niższa niż w dużych aglomeracjach. Ta tendencja utrzymuje się także w gminie 

Świerczów. Współczynnik przyrostu naturalnego w 2009 roku wyniósł tutaj 0 ‰ i był niższy od średniej 

dla powiatu namysłowskiego (+1,7 ‰) oraz wyższy od średniej dla całego województwa (–0,4 ‰). 
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Tabela 39. Gmina Świerczów – ruch naturalny ludności w 2009 roku 

Ruch naturalny ludności Gmina Świerczów – wartości bezwzględne 

Małżeństwa 25 

Urodzenia żywe 36 

Zgony  36 

Przyrost naturalny 0 

Saldo migracji  –24 

Źródło: GUS 2010. 

Współczynnik małżeństw, to jest liczba zawartych małżeństw na 1000 ludności ogółem, w 2009 roku w 

gminie Świerczów wyniósł 6,8 i był wyższy od wartości dla powiatu (6,5) oraz województwa (6,0). 

Współczynnik rodności, określający liczbę urodzeń żywych badanego okresu na 1000 ludności 

ogółem, wyniósł w 2009 roku w gminie 9,7 i był niższy od średniej dla powiatu (10,8), ale wyższy od 

średniej dla województwa (9,0). Natomiast umieralność społeczeństwa, mierzona współczynnikiem 

zgonów (liczba zgonów na 1000 ludności), wyniosła w gminie 9,7 i była wyższa od wartości 

charakteryzującej powiat namysłowski (9,1) oraz województwo opolskie (9,4). 

Tabela 40. Gmina Świerczów – podstawowe współczynniki (na 1000 ludności) określające ruch naturalny ludności w 2009 roku 

Współczynnik Gmina  

Świerczów 

Powiat  

Namysłowski 

Województwo 

Opolskie 

Małżeństwa 6,8 6,5 6,0 

Urodzenia żywe 9,7 10,8 9,0 

Zgony 9,7 9,1 9,4 

Przyrost naturalny 0,0  1,7  –0,4  

Saldo migracji –6,5  –2,7  –1,7  

Źródło: GUS 2010. 

Migracje są drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem wpływającym bezpośrednio na liczbę 

ludności oraz jej rozmieszczenie. Obecna tendencja przemieszczania się, szczególnie młodych 

mieszkańców, z mniejszych do większych ośrodków osiedleńczych, a także zagranicę powoduje, że 

saldo migracji wewnętrznej i zagranicznej w wielu gminach wiejskich jest ujemne. Takie zjawisko 

obecnie zachodzi na terenie gminy Świerczów i w 2009 roku jej saldo migracji było ujemne i wyniosło 

–24 osoby. 

Tabela 41. Gmina Świerczów – ruch wędrówkowy ludności w 2009 roku 

Napływ Odpływ Saldo  

migracji 

ogółem 

 

razem 

w tym:  

razem 

w tym: 

wewnętrzny z 

zagranicy 

wewnętrzny za  

granicę 

49 6 6 73 24 1 –24 

Źródło: GUS 2010. 

Saldo migracji liczone na 1000 ludności wyniosło w 2009 roku –6,5 i było znacznie niższe od średniej 

dla powiatu namysłowskiego (–2,7) oraz województwa opolskiego (–1,7). Przyrost rzeczywisty dla 
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gminy Świerczów, liczony jako suma wartości przyrostu naturalnego oraz salda migracji, był ujemny i 

wyniósł w 2009 roku w liczbach bezwzględnych –24. Należy nadmienić, że przytoczone powyżej 

oficjalne dane statystycznie nie oddają realnej wartości określającej obecny ruch migracyjny. Dotyczą 

one ruchu wędrówkowego na pobyt stały i nie obejmują czasowych migracji na tle zarobkowym, 

zwłaszcza związanych z wyjazdem za granicę. 

Powyższe dane sugerują, że w najbliższych latach należy spodziewać się dalszego spadku liczby 

mieszkańców gminy Świerczów, zarówno z przyczyn naturalnych (wyższy wskaźnik zgonów od 

wskaźnika urodzeń = ujemny przyrost naturalny) jak i z przyczyn ekonomicznych (ujemne saldo 

migracji). Szansą na powstrzymanie tej tendencji jest wszechstronna promocja walorów gminy w celu 

przyciągnięcia nowych osadników, najlepiej w wieku rozrodczym. 

3.3. Rynek pracy. 

3.3.1. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON. 

Gmina Świerczów jest jednostką typowo wiejską o zrównoważonym udziale funkcji miejsca pracy i 

mieszkaniowej. Rynek pracy opiera się głównie na rolnictwie indywidualnym i tym samym 

zdecydowana większość mieszkańców gminy pracuje we własnych gospodarstwach rolnych, których 

według Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku było 589. Pozostała część mieszkańców znajduje 

zatrudnienie w kilkudziesięciu mniejszych zakładach pracy, zwłaszcza produkcyjnych i usługowych, 

które rozwijają się stosownie do realiów gospodarki rynkowej. Są to firmy zajmujące się głównie 

handlem, budownictwem oraz zakłady rzemieślnicze. Ponadto znaczna grupa pracuje poza granicami 

gminy, przede wszystkim w pobliskim Namysłowie, Brzegu i Opolu, a także zagranicą. Na koniec 2009 

roku urząd zarejestrował 264 podmioty gospodarcze w rejestrze REGON. 

Tabela 42. Gmina Świerczów – formy własności podmiotów gospodarczych  będących w rejestrze REGON w 2009 roku 

Formy własności Ilość jednostek ogółem 

Zakłady publiczne 9 

Spółki handlowe 8 

Spółki cywilne 9 

Spółdzielnie 3 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 11 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 213 

Inne formy własności prywatnej 11 

Źródło: GUS 2010. 

Własnością publiczną (państwową i samorządową) jest 9, natomiast prywatną 255 przedsiębiorstw, to 

jest 96,59 % ogółu. Spośród firm prywatnych 213 to zakłady należące do osób fizycznych, co stanowi 

83,53 % ogółu podmiotów sektora prywatnego. Należy nadmienić, że wśród 8 spółek prawa 

handlowego 1 posiada kapitał zagraniczny. 
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Tabela 43. Gmina Świerczów – struktura podmiotów gospodarczych według form własności w 2009 roku 

 

Forma własności 

Gmina  

Świerczów  

(%) 

Powiat 

Namysłowski  

(%) 

Województwo 

Opolskie  

(%) 

Zakłady publiczne 3,41 4,14 4,39 

Spółki handlowe 3,03 3,73 5,38 

Spółki cywilne 3,41 5,07 6,63 

Spółdzielnie 1,14 0,78 0,51 

Fundacje, stowarzyszenia i  

organizacje społeczne 4,17 2,44 2,72 

Osoby fizyczne prowadzące  

działalność gospodarczą 80,68 78,71 74,13 

Inne formy własności prywatnej 4,17 5,14 6,23 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

Powyższe uwarunkowania w gminie Świerczów nieznacznie różnią się od przeciętnej dla powiatu i 

województwa. Wśród przedsiębiorstw prywatnych z gminy Świerczów jest stosunkowo najwięcej 

zakładów osób fizycznych oraz fundacji i stowarzyszeń, a także spółdzielni kosztem podmiotów 

publicznych, spółek handlowych oraz cywilnych w ogólnej strukturze przedsiębiorstw, w stosunku do 

porównywanych wartości. Największa, blisko 2–krotna różnica w stosunku do województwa, dotyczy 

spółek handlowych i cywilnych. Jest to powszechna prawidłowość, bo jednostki te rzadko występują 

na terenie niewielkich gmin wiejskich. Powyższe oznacza, że na terenie gminy Świerczów 

zdecydowanie dominuje sektor małych, rodzinnych przedsiębiorstw. 

Poniższa tabela przedstawia rozkład podmiotów gospodarczych, będących w rejestrze REGON 

według wybranych sekcji PKD. Dokonano w niej także dodatkowego pogrupowania, np.: ujmując pod 

pojęciem przemysł: górnictwo i kopalnictwo, działalności produkcyjne i przetwórstwo przemysłowe. W 

skład sekcji handel i naprawy wchodzą: handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów 

mechanicznych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego. 

Tabela 44. Gmina Świerczów – podmioty gospodarki narodowej  zarejestrowane w REGON według wybranych sekcji w 2009 
roku 

Wybrane sekcje według PKD Ilość jednostek ogółem 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 30 

Przemysł 28 

Budownictwo 49 

Handel i naprawy 55 

Transport i gospodarka magazynowa  28 

Zakwaterowanie i gastronomia 12 

Działalność finansowa 6 

Obsługa rynku nieruchomości 9 

Pozostałe sekcje 47 

Źródło: GUS 2010. 
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RYCINA 13: Gmina Świerczów – struktura podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON według wybranych 
sekcji w 2009 roku. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

Spośród wymienionych sekcji najwięcej firm (55) prowadzi działalność handlową i naprawczą. 49 

podmiotów zajmuje się budownictwem, a 28 działalnością przemysłową (w tym 27 przetwórstwem 

przemysłowym). Tylko te trzy grupy stanowią łącznie połowę wszystkich zarejestrowanych firm. 

Znaczną pojedynczą grupę w powyższej statystyce stanowi 47 podmiotów określonych jako 

„pozostałe sekcje” (między innymi: edukacja, ochrona zdrowia, administracja, pozostałe nie 

wymienione usługi, itp.), które reprezentują 18 % ogółu przedsiębiorstw w gminie. Uwarunkowania te 

prezentuje powyższa rycina oraz tabela. 

Tabela 45. Gmina Świerczów – struktura podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON według wybranych 
sekcji w 2009 roku 

 

Wybrane sekcje według PKD 

Gmina 

Świerczów 

(%) 

Powiat 

Namysłowski  

(%) 

Województwo 

Opolskie 

(%) 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 11,36 6,80 3,75 

Przemysł 10,61 8,79 8,89 

Budownictwo 18,56 14,71 13,34 

Handel i naprawy 20,83 26,65 27,01 

Transport i gospodarka magazynowa  10,61 5,82 5,54 

Zakwaterowanie i gastronomia 4,55 3,22 3,03 

Działalność finansowa 2,27 2,85 3,67 

Obsługa rynku nieruchomości 3,41 5,99 7,73 

Pozostałe sekcje 17,80 25,16 27,03 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 
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Udział sekcji przemysł i przetwórstwo przemysłowe jest zbliżony do przeciętnych uwarunkowań 

charakteryzujących powiat namysłowski i województwo opolskie, choć na terenie gminy Świerczów 

reprezentowany jest przede wszystkim przez rzemiosło produkcyjne. Mniejszy odsetek 

przedsiębiorstw z sekcji: handel i naprawy, działalność finansowa oraz obsługa rynku nieruchomości w 

gminie Świerczów w stosunku do porównywanych jednostek jest zjawiskiem naturalnym bowiem 

statystyka, zwłaszcza dla województwa, obejmuje również duże gminy miejskie (Opole, Kędzierzyn – 

Koźle, Nysa, itd.), w których takie firmy mają przeważnie swoje siedziby. Podobnie ma się rzecz 

związana z pozycją „pozostałe sekcje”, gdzie duże jednostki miejskie są podstawową siedzibą dla 

licznych podmiotów publicznych. Natomiast blisko 2–krotnie wyższy w stosunku do powiatu i 3–krotnie 

wyższy w stosunku do województwa odsetek firm z sekcji rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo na terenie 

gminy Świerczów jest zjawiskiem naturalnym ze względu na rolniczy charakter gminy. Dość 

zaskakującym wynikiem jest wyższy odsetek sekcji: budownictwo, transport i gospodarka 

magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia w gminie Świerczów, ale są to przede wszystkim 

małe zakłady rodzinne. 

3.3.2. Zatrudnienie. 

Według danych z końca 2009 roku liczba pracujących20 w gospodarce narodowej na obszarze gminy 

Świerczów wyniosła 205 osób. Kobiety stanowiły 55,61 %, a więc ponad połowę ogólnej liczby 

pracujących. 

Tabela 46. Gmina Świerczów – pracujący w 2009 roku 

Pracujący Liczba pracujących 

Ogółem 205 

Sektor publiczny 109 

Sektor prywatny 96 

Przemysł i budownictwo 36 

Źródło: GUS 2010. 

Tabela 47. Gmina Świerczów – struktura pracujących w 2009 roku 

 

Pracujący 

Gmina  

Świerczów 

(%) 

Powiat  

Namysłowski 

(%) 

Województwo 

Opolskie 

(%) 

Sektor publiczny 53,17 34,23 41,51 

Sektor prywatny 46,83 65,77 58,49 

Przemysł i budownictwo 17,56 46,64 39,37 

Na 1000 ludności ogółem 55,98 158,94 194,26 

Na 1000 ludności w wieku 

produkcyjnym 

86,28 243,01 295,49 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

                                                 

20 Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób 
oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, bez fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków 
zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, zawodowego oraz 
duchownych. 
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Niniejsze statystyki nie odzwierciedlają faktycznej struktury zatrudnienia na terenie gminy, powiatu i 

województwa. Odnoszą się bowiem do liczby pracujących, zgodnie z przedstawioną powyżej definicją 

i odzwierciedlają strukturę zatrudnienia w większych podmiotach gospodarczych. Jednakże na 

podstawie powyższej tabeli obserwujemy naturalną prawidłowość. Odsetek pracujących w sektorze 

publicznym (edukacja, administracja, bezpieczeństwo publiczne, sport, kultura, służba zdrowia) jest 

najwyższy na terenie gminy Świerczów ze względu na to, że znaczną ilość lokalnych firm 

zatrudniających powyżej 9 osób stanowią głównie podmioty publiczne. Stosunkowo niski odsetek 

pracujących w lokalnym przemyśle i budownictwie to efekt tego, że są to przede wszystkim zakłady 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, co potwierdza analizę wcześniejszych 

wskaźników statystycznych (struktura według PKD). Reasumując należy nadmienić, że na terenie 

gminy Świerczów struktura pracujących rozkłada się najbardziej równomiernie pomiędzy wskazanymi 

sektorami, jednakże to sektor prywatny wytwarza większość PKB w skali powiatu, regionu i kraju. 

Tabela 48. Gmina Świerczów – podmioty gospodarki narodowej  zarejestrowane w REGON według liczby pracujących 

Liczba pracujących Liczba podmiotów 

9 i mniej 256 

10 – 49 7 

50 i więcej 1 

Źródło: GUS 2010. 

Tabela 49. Gmina Świerczów – struktura podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON według liczby 
pracujących 

Liczba pracujących Gmina Świerczów 

(%) 

Powiat Namysłowski 

(%) 

Województwo Opolskie 

(%) 

9 i mniej 96,97 96,23 95,39 

10 – 49 2,65 3,09 3,74 

50 i więcej 0,38 0,68 0,87 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

3.4. Bezrobocie. 

3.4.1. Bezrobocie w latach 1998 – 2010. 

Jednym z ważniejszych kryteriów oceny warunków bytu mieszkańców jest możliwość uzyskania 

zatrudnienia. Zjawiskiem, które nieustannie wywiera istotny wpływ na poziom życia ludności jest 

bezrobocie. 31 grudnia 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zarejestrował 242 

bezrobotnych z terenu gminy Świerczów. Oznacza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym 10,19 % 

zarejestrowano jako bezrobotne. Współczynnik obliczany w stosunku do 100 osób czynnych 

zawodowo jest o wiele wyższy jednakże i tak kształtuje się na zbliżonym poziomie w stosunku do 

innych gmin powiatu namysłowskiego. 

Tabela 50. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie namysłowskim i województwie opolskim na koniec listopada 2010 roku 

Wyszczególnienie Powiat Namysłowski Województwo Opolskie 

Stopa bezrobocia w % 15,6 12,5 

Źródło: PUP Namysłów, 2011. 
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RYCINA 14: Gmina Świerczów – dynamika kształtowania się bezrobocia w latach 1998 – 2010. 

Źródło: PUP Namysłów, 2011. 

Na przestrzeni ubiegłych 20 lat (lata 1990 – 2010) największe bezrobocie w Polsce jak i w gminie 

Świerczów występowało w latach 1992 – 1995 oraz w latach 2001 – 2005. Wyraźnie zarysował się 

spadek liczby bezrobotnych na 1997 rok w stosunku do lat 1992 – 1996. Spowodowane to było 

między innymi zmianą klasyfikacji statystycznej bezrobotnych, wprowadzonej na początku 1997 roku. 

Wpływ na to miała także koniunktura gospodarcza obserwowana w latach 1995 – 1997. Zaznaczający 

się w latach 2000 – 2004 wzrost bezrobocia należy przypisać między innymi dekoniunkturze oraz 

innym niekorzystnym wynikom makroekonomicznym notowanym w tych latach. Proces ten przełożył 

się na liczne zwolnienia grupowe. Jako pozytywny można uznać fakt, że począwszy od 2005 roku, z 

racji wejścia w okres kolejnej gospodarczej koniunktury, bezrobocie w gminie Świerczów zaczęło 

systematycznie spadać (za wyjątkiem roku 2009) i obecnie zbliża się do poziomu z notowanego w 

2008 roku oraz na początku lat 90–tych ubiegłego wieku.  

Tabela 51. Gmina Świerczów – bezrobocie w latach 1998 – 2010 

Rok Liczba bezrobotnych 

ogółem 

W tym kobiety Udział kobiet w % 

1 2 3 4 

1998 395 212 53,67 

1999 360 232 64,44 

2000 373 246 65,95 

2001 399 239 59,90 

2002 428 261 60,98 

2003 458 255 55,68 

2004 463 271 58,53 

2005 426 265 62,21 

2006 357 226 63,31 

2007 294 195 66,33 
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1 2 3 4 

2008 206 137 66,50 

2009 270 155 57,41 

2010 242 141 58,26 

Źródło: PUP Namysłów, 2011. 

W przeciągu całego analizowanego okresu udział kobiet wśród ogółu bezrobotnych przekraczał 

poziom 50 %. Obecnie, to jest 31 grudnia 2010 roku współczynnik ten wynosi 58,26 % i jest jednym z 

niższych na przestrzeni analizowanego okresu. 

Tabela 52. Gmina Świerczów – bezrobotni bez prawa do zasiłku w latach 1998 – 2010 

Rok Liczba bezrobotnych  

bez prawa do zasiłku 

Udział w % ogółu bezrobotnych 

1998 336 85,06 

1999 291 80,83 

2000 308 82,57 

2001 347 86,97 

2002 370 86,45 

2003 392 85,59 

2004 401 86,61 

2005 367 86,15 

2006 316 88,52 

2007 260 88,44 

2008 176 85,44 

2009 237 87,78 

2010 225 92,98 

Źródło: PUP Namysłów, 2011. 

Na koniec grudnia 210 roku 225 osób, to jest blisko 93 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych nie 

posiadało prawa do zasiłku. Jest to najniższy wskaźnik począwszy od 1998 roku. 

3.4.2. Struktura bezrobotnych według wieku, wykształcenia i stażu pracy. 

Tabela 53. Gmina Świerczów – bezrobotni zarejestrowani według wieku. Stan na 31.12.2010 roku. 

Grupa wieku Liczba bezrobotnych ogółem Struktura (%) W tym liczba kobiet 

18 – 24 73 30,17 41 

25 – 34 64 26,45 43 

35 – 44 38 15,70 26 

45 – 54 41 16,94 27 

55 – 59 16 6,61 4 

60 – 64 10 4,13 – 

Źródło: PUP Namysłów, 2011. 
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RYCINA 15: Gmina Świerczów – bezrobotni zarejestrowani według wieku. Stan na 31.12.2010 roku. 

Źródło: PUP Namysłów, 2011. 

Struktura bezrobotnych według wieku jest zróżnicowana. Niepokojące jest zjawisko, że liczna rzesza 

bezrobotnych, ponad 30 %, to osoby najmłodsze w wieku 18 – 24 lata. Natomiast aż blisko 57 % 

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby do 34 roku życia. Blisko 33 % bezrobotnych to 

ludzie w wieku 35 – 54 lata. Jedynie grupa bezrobotnych powyżej 55 roku życia jest nieliczna (blisko 

11 %), między innymi ze względu wcześniejszego przejścia na emeryturę lub systemu zasiłków i 

świadczeń przedemerytalnych. 

Tabela 54. Gmina Świerczów – bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia. Stan 31.12.2010 roku 

 

Wykształcenie 

Liczba  

bezrobotnych 

ogółem 

 

Struktura (%) 

 

W tym liczba kobiet 

Wyższe 15 6,20 10 

Policealne i średnie zawodowe 53 21,90 34 

Średnie ogólnokształcące 27 11,16 20 

Zasadnicze zawodowe 67 27,69 40 

Gimnazjalne i poniżej 80 33,06 37 

Źródło: PUP Namysłów, 2011. 
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RYCINA 16: Gmina Świerczów – bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia. Stan 31.12.2010 roku. 

Źródło: PUP Namysłów, 2011. 

Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym stanowią blisko 

61 % ogółu zarejestrowanych. Natomiast osoby pozostające bez pracy i legitymujące się 

wykształceniem wyższym stanowią niewiele poniżej 6 % ogółu bezrobotnych, co jest wyższym 

wskaźnikiem w porównaniu ze średnimi wartościami charakteryzującymi kraj oraz region. Znaczną 

grupę (22 %) stanowią osoby z wykształceniem policealnym i średnim, którym również ze względu na 

brak dyplomu wyższych uczelni trudno znaleźć pracę w gminie czy w całym regionie. 

Tabela 55. Gmina Świerczów – bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy. Stan na 31.12.2010 roku 

Staż pracy w latach Liczba bezrobotnych 

ogółem 

Struktura (%) W tym liczba kobiet 

Bez stażu 44 18,18 33 

Do 1 roku 61 25,21 43 

1 – 5 61 25,21 32 

5 – 10 27 11,16 16 

10 – 20 24 9,92 13 

20 – 30 19 7,85 4 

30 lat i więcej 6 2,48 0 

Źródło: PUP Namysłów, 2011. 
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RYCINA 17: Gmina Świerczów – bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy. Stan na 31.12.2010 roku. 

Źródło: PUP Namysłów, 2011. 

Ponad 20 % zarejestrowanych bezrobotnych ma za sobą staż pracy dłuższy niż 10 lat. Bardzo liczną 

grupę stanowią bezrobotni, którzy nie podejmowali jeszcze pracy bądź mają staż do 1 roku. 

Społeczność ta stanowi łącznie aż blisko 44 % ogółu zarejestrowanych. Niekorzystnym zjawiskiem 

jest fakt, że w tej drugiej grupie są głównie ludzie młodzi, absolwenci średnich szkół technicznych oraz 

liceów. Powyższe wskaźniki charakteryzujące strukturę bezrobotnych według stażu pracy w gminie 

Świerczów przedstawiają się mniej korzystnie od średniej w województwie, szczególnie ze względu na 

krótszy staż pracy obecnie bezrobotnych. 

Tabela 56. Gmina Świerczów – bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy. Stan na 31.12.2010 roku 

Czas pozostawania bez 

pracy w miesiącach 

Liczba bezrobotnych 

ogółem 

Struktura (%) W tym liczba kobiet 

Do 1 46 19,01 25 

1 – 3 45 18,60 15 

3 – 6 40 16,53 24 

6 – 12 40 16,53 28 

12 – 24 28 11,57 17 

Powyżej 24 miesięcy 43 17,77 32 

Źródło: PUP Namysłów, 2011. 
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RYCINA 18: Gmina Świerczów – bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy. Stan na 31.12.2010 roku. 

Źródło: PUP Namysłów, 2011. 

Blisko 83 % bezrobotnych pozostaje bez pracy nie dłużej niż 24 miesiące. Jest to grupa osób objęta 

zwolnieniami w 2008 roku oraz dodatkowo zasilona absolwentami szkół średnich, zwłaszcza 

zawodowych i technicznych. Natomiast za niekorzystny należy uznać fakt, że blisko 18 % 

bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż 2 lata. Oznacza to, że obecna struktura gospodarcza 

gminy Świerczów nie jest jeszcze w stanie wygenerować miejsc pracy dla osób długotrwale 

bezrobotnych. 

Obserwowana od 2005 roku koniunktura gospodarcza (wyhamowana nieco ze względu na obecną 

sytuację gospodarczą) spowodowała dość znaczny spadek bezrobocia w Polsce, również na terenie 

gminy Świerczów (z 463 osób w 2004 roku do 242 osób w 2010 roku). Jednakże charakteryzuje ją 

przede wszystkim wzrost popytu na pracę w przemyśle i budownictwie, czyli dotyczy zwłaszcza 

robotników wykwalifikowanych i w tej kwestii obserwowana jest nawet nadwyżka popytu miejsc pracy 

nad podażą siły roboczej. Niepokojącym zjawiskiem jest brak dobrze płatnych ofert pracy dla ludzi 

młodych i wykształconych. Omawianą problematykę potęguje wchodzący w wiek produkcyjny i 

zawodowy wyż demograficzny z połowy lat 80 – tych XX wieku. Natychmiastowe stworzenie 

kilkudziesięciu czy kilkuset miejsc pracy, opartych tylko o środki własne samorządu jest praktycznie 

niemożliwe. Szansę na poprawę sytuacji upatruje się w znalezieniu inwestorów strategicznych, 

mogących zatrudnić pracowników w sektorze produkcyjnym, zwłaszcza w przetwórstwie rolno – 

spożywczym oraz w usługach. Dotyczy to zarówno gminy Świerczów jak i całego powiatu 

namysłowskiego. Gmina posiada tereny i warunki infrastrukturalne do przyjęcia inwestorów. Ważnym 

atutem jest również mała odległość do większych miast regionu. Nie bez znaczenia są również dobre 

połączenia komunikacyjne gminy oraz warunki naturalne. 

3.5. Ochrona zdrowia i opieka społeczna. 

3.5.1. Służba zdrowia. 

Na terenie gminy Świerczów infrastruktura służby zdrowia składa się z jednej placówki – 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „AM – MED” zlokalizowanego w Świerczowie przy ul. 
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Opolskiej 2. Personel służby zdrowia składa się z 3 lekarzy medycyny oraz 3 pielęgniarek. Powyższe 

zapewnia mieszkańcom gminy jedynie podstawową opiekę medyczną. Korzystanie z pozostałych 

usług medycznych (przychodnie specjalistyczne i szpitale) odbywa się w placówkach zlokalizowanych 

poza granicami gminy, głównie w Namysłowie, Brzegu i Opolu. Dodatkowo na terenie gminy 

funkcjonuje 1 apteka zlokalizowana w Świerczowie. Na terenie gminy nie ma żłobków oraz 

stacjonarnych zakładów (domów) pomocy społecznej. 

Tabela 57. Gmina Świerczów – dostępność do usług służby zdrowia w 2009 roku 

Liczba mieszkańców  

przypadająca na 1 obiekt: 

Gmina  

Świerczów 

Powiat 

Namysłowski 

Województwo 

Opolskie 

Apteki i punkty apteczne 3662 3983 3777 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna21  3662 1369 1390 

Apteki i punkty apteczne na 100 km² 0,91 1,87 3,22 

Łóżka w szpitalach ogólnych  

na 10 tys. ludności 

– 52,3 43,2 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

Wskaźnik dotyczący dostępności do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w gminie Świerczów znacznie 

odbiega od średniej charakteryzującej powiat namysłowski i województwo opolskie, jednakże jest 

zbliżony do warunków występujących w innych gminach wiejskich. Natomiast dostępność do aptek 

jest zbliżona (w kontekście liczby mieszkańców przypadających na 1 obiekt) do porównywanych 

jednostek administracyjnych. Tym samym obecnie zlokalizowaną w gminie sieć placówek służby 

zdrowia należy uznać za wystarczającą z punktu widzenia potrzeb, przede wszystkim ze względu na 

bogatą ofertę usług ochrony zdrowia zlokalizowaną w pobliskim mieście Namysłów. W najbliższym 

czasie nie przewiduje się budowy nowych obiektów służby zdrowia. 

3.5.2. Opieka społeczna. 

Opiekę społeczną na terenie gminy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany w 

Świerczowie przy ul. Brzeskiej 15. W 2010 roku rozdysponowano następującą pomoc: 

- zasiłki stałe – 98 decyzji; 

- zasiłki jednorazowe – 491 decyzji; 

- zasiłki okresowe – 650 decyzji. 

Tabela 58. Gmina Świerczów – liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 1990 – 2010 

Rok Liczba osób korzystających z pomocy 

1 2 

1990 394 

1991 603 

1992 439 

1993 537 

                                                 

21 Powyższa statystyka obejmuje: zakłady opieki zdrowotnej oraz praktyki lekarskie, które podpisały kontrakty z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 
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1 2 

1994 853 

1995 1545 

1996 1212 

1997 1300 

1998 948 

1999 660 

2000 707 

2001 827 

2002 975 

2003 935 

2004 832 

2005 855 

2006 805 

2007 993 

2008 698 

2009 723 

2010 824 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

W okresie analizowanych lat liczba osób objętych pomocą społeczną wahała się w granicach od bez 

mała 400 do blisko 1550 osób. Dane te odzwierciedlają w pewnym sensie dynamikę kształtowania się 

bezrobocia na terenie gminy, ponieważ nadal głównym powodem ubiegania się o pomoc społeczną 

jest brak pracy zarobkowej. Wpływ na liczbę zasiłków w danym roku mają także klęski żywiołowe 

(ulewne deszcze, powodzie, itp.) wyrządzające znaczne szkody w rolnictwie. W najbliższej przyszłości 

nie przewiduje się rozbudowy infrastruktury związanej z gminną pomocą społeczną i jej obecny stan 

należy uznać za wystarczający z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności. 

3. 6. Oświata i wychowanie. 

W roku szkolnym 2010 / 2011 sieć oświatowa na terenie gminy składa się z następujących placówek: 

- Przedszkole w Świerczowie – ul. Szkolna 5; 

- Szkoła Podstawowa w Bąkowicach – ul. Szkolna 6; 

- Szkoła Podstawowa w Dąbrowie – ul. Parkowa 4; 

- Publiczne Gimnazjum w Świerczowie – ul. Brzeska 28. 
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Tabela 59. Gmina Świerczów – charakterystyka wychowania przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego w roku szkolnym 
2010 / 2011 

Placówka Liczba uczniów Liczba nauczycieli22 

Przedszkole Świerczów 75 5 

Szkoła Podstawowa Bąkowice 80 12 

Szkoła Podstawowa Dąbrowa 123 19 

Gimnazjum Świerczów 94 17 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Ogółem w roku szkolnym 2010 / 2011 z gminnej sieci oświatowej korzysta 372 uczniów, z czego: 

- 75 dzieci w przedszkolach; 

- 203 uczniów w szkołach podstawowych; 

- 94 uczniów w gimnazjach. 

Pozostają oni pod opieką 53 nauczycieli, z czego: 

- 5 nauczycieli w przedszkolach; 

- 31 nauczycieli w szkołach podstawowych; 

- 17 nauczycieli w gimnazjach. 

Powyższe oznacza, że przeciętnie na jednego nauczyciela przypada 7 wychowanków, z czego: 

- 15 w przedszkolach; 

- 7 w szkołach podstawowych; 

- 6 w gimnazjach. 

Tabela 60. Gmina Świerczów – wybrane wskaźniki charakteryzujące sieć szkolno – oświatową w roku szkolnym 2009 / 2010 

Wyszczególnienie Gmina 

Świerczów 

Powiat 

Namysłowski 

Województwo 

Opolskie 

Liczba miejsc na 1 przedszkole 80,00 73,88 78,74 

Liczba dzieci ogółem na 1 przedszkole 81,00 76,24 80,91 

Liczba miejsc w przedszkolach  

na 1 dziecko ogółem 

0,99 0,97 0,97 

Liczba uczniów na 1 szkołę podstawową 106,00 131,42 134,64 

Liczba uczniów na 1 pomieszczenie  

w szkołach podstawowych 

10,10 11,61 11,67 

Liczba pomieszczeń szkolnych  

na 1 szkołę podstawową 

10,50 11,32 11,54 

Liczba uczniów na 1 gimnazjum 106,00 160,56 196,87 

Liczba uczniów na 1 pomieszczenie  

w gimnazjum 

6,63 14,45 16,29 

Liczba pomieszczeń na 1 gimnazjum 16,00 11,11 12,08 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

                                                 

22 Bez względu na rodzaj etatu. 
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Wskaźniki dotyczące poszczególnych typów sieci oświatowej są do siebie bardzo zbliżone, występują 

jednak drobne różnice. Przeciętna liczba wszystkich dzieci przypadająca na 1 obiekt przedszkolny w 

gminie Świerczów jest nieznacznie wyższa od wskaźnika charakteryzującego powiat namysłowski i 

województwo opolskie. Natomiast wskaźnik (liczba) dostępnych miejsc w przedszkolach w stosunku 

do liczby wszystkich dzieci jest na terenie gminy Świerczów najkorzystniejszy w stosunku do średniej 

w powiecie i województwie. Wartość gminnego wskaźnika oznacza, że obecnie praktycznie każde 

dziecko na terenie gminy ma szanse otrzymać miejsce w przedszkolu. Tym samym można uznać, że 

obecna sieć przedszkolna zaspokaja potrzeby miejscowej społeczności. Wskaźniki dotyczące sieci 

szkolnictwa podstawowego są bardziej zróżnicowane. Wartości przyporządkowane dla gminy 

Świerczów oznaczają korzystniejsze uwarunkowania (mniejsza liczba uczniów), zwłaszcza w 

kontekście liczby uczniów przypadających na jedną palcówkę oraz liczby uczniów przypadających na 

jedno pomieszczenie szkolne pomimo tego, że gminna sieć szkolnictwa podstawowego składa się 

jedynie z dwóch placówek. Podobnie kształtuje się rozkład wskaźników dotyczących szkolnictwa 

gimnazjalnego, również pomimo tego, że na terenie gminy funkcjonuje tylko jedna placówka. Tym 

samym można uznać, że obecna sieć szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego zaspokaja potrzeby 

miejscowej społeczności. 

Młodzież z gminy Świerczów korzysta również z bogatej sieci placówek zlokalizowanych poza 

granicami samorządu, głównie w Namysłowie, Opolu i Wrocławiu. Dotyczy to pobierania nauki w 

szkołach średnich oraz na wyższych uczelniach. 

Obecnie gminna sieć oświatowa jest ilościowo jak i infrastrukturalnie wystarczająca z punktu widzenia 

potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego i nie 

przewiduje się w najbliższych latach likwidacji ani budowy nowej placówki. Jednakże w dłuższej 

perspektywie czasowej, w związku z postępującym niżem demograficznym, należy rozważyć 

możliwość uszczuplenia gminnej sieci placówek oświatowych o jedną szkołę podstawową. 

3.7. Kultura. 

Na terenie gminy funkcjonuje rozwinięta jak na gminę wiejską sieć placówek kulturalnych. 

Rozpowszechnianiem kultury na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury (GOK) 

zlokalizowany w Świerczowie przy ul. Brzeskiej 17. Celem działania GOK–u jest tworzenie, 

upowszechnianie i ochrona kultury, rozwijanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji 

poprzez: 

- rozwój czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym i sportowo – 

rekreacyjnym; 

- prowadzenie działalności edukacyjnej; 

- działalność promocyjną i informacyjną dotyczącą wszelkich dziedzin kultury, sportu i rekreacji w 

gminie; 

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; 

- zaspokajanie potrzeby rywalizacji i dążenia do osiągania wyników w ramach społecznie 

akceptowanych zasad współzawodnictwa; 

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; 

- rozwijanie oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych, prowadzenie działalności oświatowej i 

upowszechniającej wiedzę; 

- dążenie do unowocześniania bazy materiałowo – technicznej dla prowadzonej działalności 

kulturalnej i artystycznej na terenie gminy. 
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Podstawową działalność GOK opiera na współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjum oraz 

organizacji dla dzieci i młodzieży imprez kulturalno – rekreacyjnych. Ponadto podejmuje się działania 

na rzecz środowiska poprzez organizację różnego rodzaju spotkań z okazji świąt państwowych, 

gminnych i okolicznościowych, jak również imprez o charakterze masowym. Na co dzień GOK 

współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami. Wspomaga wszelkie lokalne 

inicjatywy kulturalne, tworząc historię gminy Świerczów. Sieć usług kultury w gminie tworzą również: 

- Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach, ul. Główna; 

- Sołecki Dom Spotkań w Starościnie, ul. Opolska 6a; 

- Świetlica Wiejska w Bąkowicach, ul. Główna 75; 

- Świetlica Wiejska w Dąbrowie, ul. Kolejowa 9; 

- Świetlica Wiejska w Goli; 

- Świetlica Wiejska w Grodźcu; 

- Świetlica Wiejska w Miejscu, ul. Parkowa; 

- Świetlica Wiejska w Miodarach, ul. Główna; 

- Świetlica Wiejska w Zbicy; 

- Świetlica w Bielicach; 

- Ośrodek Młodzieży „Pałac” w Starościnie. 

Usługi kultury w gmine uzupełnia Gminna Biblioteka Publiczna zlokalizowana w Świerczowie przy ul. 

Brzeskiej 17. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego 

wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy. Obecnie Biblioteka posiada 

księgozbiór liczony na blisko 12,3 tysięcy woluminów. Korzysta z niej rocznie ponad 200 czytelników. 

W 2009 roku wypożyczenia na 1 czytelnika wyniosły 20,6 woluminów. 

Tabela 61. Gmina Świerczów – uwarunkowania charakteryzujące usługi kultury w 2009 roku 

Wyszczególnienie Gmina 

Świerczów 

Powiat 

Namysłowski 

Województwo 

Opolskie 

Ilość mieszkańców na 1 bibliotekę 916 2738 3051 

Placówki biblioteczne na 100 km² 3,64 2,14 3,59 

Księgozbiór w woluminach  

na 1000 mieszkańców 

6608 4412 4039 

Liczba mieszkańców na 1 kino – – 93736 

Liczba mieszkańców na 1 muzeum – – 79315 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

Z usług kultury wyższego rzędu (np.: kina, teatry, opery, filharmonie, galerie, muzea, wystawy, itp.) 

mieszkańcy gminy Świerczów mogą korzystać dopiero poza granicami nie tylko gminy, ale i całego 

powiatu, głównie w Opolu i we Wrocławiu. 

Obecna sieć i zakres usług kultury jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb. Władze 

samorządowe zamierzają nadal utrzymywać i kontynuować działalność istniejących placówek 

kulturalnych. Ponadto przyszłe działania powinny prowadzić do zachęcenia uczestnictwem w życiu 

kulturalnym gminy coraz większej liczby mieszkańców. Osiągnąć to można między innymi poprzez 

szersze dostosowanie oferty w kierunku potrzeb różnych grup wiekowych, między innymi 

wzbogacając obecną ofertę oraz łącząc działalność instytucji kulturalnych z innymi rodzajami 

aktywności, szczególnie w dziedzinach: sportu, rekreacji, gastronomii czy rozrywki. W najbliższym 
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czasie nie przewiduje się likwidacji żadnej z placówek kulturalnych. Planuje się natomiast następujące 

przedsięwzięcia: 

- rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie; 

- zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa; 

- rozbudowa i remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we 

wsi Miejsce; 

- remonty i wyposażenie świetlic w: Bielicach, Grodźcu, Wężowicach i Zbicy; 

- termomodernizacja i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie; 

- remont Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach. 

3.8. Sport. 

Działania klubów i licznych sekcji sportowych oraz urozmaicona infrastruktura sportowa to 

podstawowa możliwość rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, a szczególnie dzieci i 

młodzieży. Na terenie gminy podstawową instytucją organizującą działalność sportowo – rekreacyjną 

jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie. Podobną rolę pełnią kluby sportowe, które dodatkowo 

umożliwiającą zrzeszanie się w zespołach i sekcjach sportowych. 

Na terenie gminy funkcjonują następujące kluby i zrzeszenia sportowe: 

- Ludowy Zespół Sportowy „BIZON” w Bąkowicach – piłka nożna; 

- Ludowy Zespół Sportowy „ORZEŁ” w Biestrzykowicach – Miodarach – piłka nożna; 

- Ludowy Zespół Sportowy w Dąbrowie – piłka nożna; 

- Ludowy Zespół Sportowy „LOTNIK” w Miejscu – piłka nożna; 

- Gminny Klub Sportowy „GKS” w Starościnie – 3 sekcje piłki nożnej; 

- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Świerczowie – piłka nożna, lekkoatletyka; 

- Uczniowski Klub Sportowy „BZYK” w Bąkowicach – piłka nożna, lekkoatletyka. 

Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty: 

- boisko sportowe w Bąkowicach; 

- boisko sportowe wraz z zapleczem socjalnym w Biestrzykowicach – Miodarach, ul. Główna; 

- boisko sportowe w Dąbrowie, ul. Kolejowa; 

- boisko sportowe z szatnią w Miejscu, ul. Namysłowska; 

- stadion sportowy w Starościnie z pawilonem sportowym, trybunami dla kibiców, ogrodzone, ul. 

Kluczborska; 

- boisko sportowe w Świerczowie, ul. Brzeska; 

- sala gimnastyczna przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie z pełnym zapleczem i 

wyposażeniem; 

- boisko wielofunkcyjne w Zbicy. 

Działania samorządu w zakresie kultury fizycznej powinny koncentrować się wokół rozwoju oraz 

upowszechniania na terenie gminy różnych form sportu i rekreacji. Analogicznie do przedsięwzięć 

związanych z kulturą, należy umożliwiać miejscowej młodzieży zrzeszanie się w klubach i sekcjach 

sportowych. W najbliższych latach nie planuje się likwidacji żadnego z obiektów sportowych. Z punktu 

widzenia najważniejszych potrzeb wymienia się następujące przedsięwzięcia: 

- ogrodzenie boisk sportowych w: Bąkowicach, Biestrzykowicach – Miodarach, Dąbrowie, Miejscu i 

Świerczowie; 
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- wyposażenie boisk w trybuny dla kibiców; 

- budowa zapleczy socjalnych lub ich modernizacja w Bąkowicach, Biestrzykowicach – Miodarach, 

Dąbrowie i Świerczowie. 

3.9. Gospodarka mieszkaniowa. 

3.9.1. Zasoby mieszkaniowe. 

Przeciętne wskaźniki dotyczące mieszkalnictwa w gminie Świerczów są zbliżone do poziomu 

występującego w skali kraju i województwa opolskiego. Podobnie kształtuje się problematyka 

związana z gospodarką mieszkaniową, to jest: 

- nadal wysoki odsetek mieszkań o niskim standardzie; 

- ograniczone fundusze na remonty bieżące; 

- niezaspokojone potrzeby kwaterunkowe ludności; 

- wysoka przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie; 

- mała powierzchnia użytkowa w m² na 1 osobę; 

- wysoka przeciętna liczba osób na 1 izbę. 

Na terenie gminy występują zróżnicowane typy zabudowy. Reprezentowane są przede wszystkim 

przez zabudowę zagrodową oraz jednorodzinną i jednorodzinno – usługową (rzemieślniczą). Ponadto 

występuje zabudowa wielorodzinna, w postaci pojedynczych, rozproszonych obiektów, 

zlokalizowanych na terenie wsi: Bąkowice, Biestrzykowice, Starościn i Świerczów. Powierzchnie 

działek w zależności od typu zabudowy wahają się od 500 do 2000 m². Przeciętna wysokość 

zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej wynosi 2, a maksymalnie 3 kondygnacje, natomiast 

wielorodzinnej do 4 kondygnacji. 

Tabela 62. Gmina Świerczów – liczba budynków mieszkalnych według miejscowości w 2010 roku 

Miejscowość Liczba budynków mieszkalnych 

1 2 

Bąkowice 74 

Bielice 27 

Biestrzykowice 65 

Dąbrowa 156 

Gola 49 

Grodziec 33 

Kuźnica Dąbrowska 9 

Miejsce 81 

Miodary 89 

Osiek Duży 16 

Pieczyska 24 

Starościn 84 

Świerczów 134 

Wężowice 26 
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1 2 

Zbica 23 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Na podstawie wyników badań z powszechnego spisu ludności w 2002 roku można obliczyć, że 

spośród 1017 mieszkań zlokalizowanych na terenie gminy 67,26 % wybudowano przed 1945 rokiem 

(65,74 % ogólnej powierzchni użytkowej), z czego 29,24 % powstało przed 1918 rokiem. Większość z 

nich wymaga kapitalnych remontów. 

Tabela 63. Gmina Świerczów – struktura zasobów mieszkaniowych według wieku 

Okres budowy 

mieszkania 

Ilość  

mieszkań 

Struktura  

w % 

Powierzchnia  

w m² 

Struktura  

w % 

przed 1918 rokiem 200 19,67 15998 18,66 

1918 – 1944 484 47,59 40351 47,08 

1945 – 1970 95 9,34 6858 8,00 

1971 – 1978 19 1,87 1858 2,17 

1979 – 1988 90 8,85 9155 10,68 

1989 – 2002  57 5,60 6929 8,08 

nie ustalono 72 7,08 4567 5,33 

Źródło: GUS 2003. 

 

RYCINA 19: Gmina Świerczów – mieszkania zamieszkane według okresu budowy.  

Źródło: GUS 2003. 
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Tabela 64. Gmina Świerczów – zasoby mieszkaniowe w 2009 roku 

Wyszczególnienie Gmina Świerczów 

Liczba mieszkań 1104 

Liczba izb 4445 

Źródło: GUS 2010. 

Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań wyniosła w 2009 roku 91776 m². 

Tabela 65. Gmina Świerczów – wskaźniki charakteryzujące warunki zamieszkania w 2009 roku 

Przeciętna: Gmina 

Świerczów 

Powiat 

Namysłowski 

Województwo 

Opolskie 

Powierzchnia użytkowa w m² 1 mieszkania 83,13 75,46 77,54 

Powierzchnia użytkowa w m² 1 izby 20,65 19,31 19,07 

Liczba izb w 1 mieszkaniu 4,03 3,91 4,07 

Powierzchnia użytkowa w m² na 1 osobę 25,06 24,30 25,57 

Liczba osób w 1 mieszkaniu 3,32 3,11 3,03 

Liczba osób w 1 izbie 0,82 0,79 0,75 

Źródło: obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

Powyższe wskaźniki statystyczne dotyczące warunków zamieszkania w gminie Świerczów są 

charakterystyczne dla gmin wiejskich, a tym bardziej położonych na Śląsku, gdzie większość 

zabudowy stanowi tkanka powstała przed 1945 rokiem. Wskaźniki te odznaczają się bardziej 

korzystnymi uwarunkowaniami na tle powiatu i województwa (a zwłaszcza gmin miejskich) w zakresie 

powierzchni użytkowej tkanki mieszkaniowej oraz liczby izb, a z drugiej strony mniej korzystnymi 

uwarunkowaniami w kontekście przeciętnej liczby osób na 1 mieszkanie oraz 1 izbę. Powodem tego 

stanu jest przede wszystkim znacznie większa kubatura przeciętnego zabudowania na wsi, ale także 

fakt, że liczebność przeciętnego gospodarstwa domowego na wsi jest większa od tego w mieście. Nie 

bez znaczenia jest również standard mieszkań, a zwłaszcza wiek substancji mieszkaniowej. W tym 

przypadku wiek substancji działa na niekorzyść w kontekście standardów zamieszkania w gminie 

Świerczów. 
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RYCINA 20: Gmina Świerczów – wybrane wartości charakteryzujące warunki zamieszkania w 2009 roku (I). 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

 

RYCINA 21: Gmina Świerczów – wybrane wartości charakteryzujące warunki zamieszkania w 2009 roku (II). 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

3.9.2. Własność komunalna. 

W 2010 roku własnością komunalną objętych było 17 mieszkań, składających się z 64 izb, o łącznej 

powierzchni użytkowej wynoszącej 1087,33 m². Zarządza nimi Urząd Gminy w Świerczowie. 
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Tabela 66. Gmina Świerczów – komunalne zasoby mieszkaniowe w 2010 roku 

Wyszczególnienie Własność Gminy  % ogółu zasobów 

Mieszkania 17 1,54 

Izby 64 1,44 

Powierzchnia użytkowa w m² 1087,33 1,18 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Własność komunalna stanowi blisko 1,2 % ogółu zasobów mieszkaniowych na terenie gminy. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania komunalnego wynosi 63,96 m² i składa się średnio z 

3,76 izb. Do końca 2010 roku Urząd Gminy nie otrzymał wniosków od mieszkańców w sprawie 

wynajmu mieszkania od Gminy. Powyższe oznacza, że obecnie nie trzeba organizować konieczności 

wdrożenia programu budownictwa socjalnego. 

3.9.3. Standard mieszkań. 

Na podstawie wyników badań z powszechnego spisu ludności w 2002 roku można obliczyć, że 

stosunkowo najwięcej mieszkań w gminie Świerczów (29 %) ma powierzchnię użytkową w granicach 

od 60 do 79 m². Generalnie mieszkania o powierzchni użytkowej do 50 m² stanowią 10,55 % ogółu, od 

50 m² do 100 m² – 61,05 %, a powyżej 100 m² – 28,40 %. 

Tabela 67. Gmina Świerczów – mieszkania zamieszkane według powierzchni użytkowej w 2002 roku 

Powierzchnia użytkowa w m² Ilość mieszkań Struktura w % 

poniżej 30  11 1,08 

30 – 39  38 3,75 

40 – 49 58 5,72 

50 – 59 158 15,58 

60 – 79 294 28,99 

80 – 99 167 16,47 

100 – 119 131 12,92 

120 – 199 130 12,82 

200 i więcej 27 2,66 

Źródło: GUS 2003. 
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RYCINA 22: Gmina Świerczów – struktura mieszkań zamieszkanych według powierzchni użytkowej w 2002 roku 

 

Źródło: GUS 2003. 

Ponadto ustalono, że w 2002 roku wyposażenie mieszkań zlokalizowanych na terenie gminy 
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- ustęp spłukiwany ogółem – 811 mieszkań (79,74 %); 
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- łazienkę – 836 mieszkań (82,20 %); 
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Tabela 68. Gmina Świerczów – mieszkania oddane do użytku w 2009 roku 

Wyszczególnienie Gmina 

Świerczów 

Powiat 

Namysłowski 

Województwo 

Opolskie 

Mieszkania oddane do użytku ogółem  

na 1000 ludności 

0,82 3,36 1,71 

Mieszkania oddane do użytku w  

budownictwie indywidualnym na 1000 ludności 

0,82 1,48 1,03 

Nowe izby mieszkalne ogółem na 1000 ludności 4,37 14,54 8,21 

Nowe izby mieszkalne w budownictwie 

indywidualnym na 1000 ludności 

4,37 8,49 6,12 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 nowego 

mieszkania w m² 

150,33 94,63 116,98 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 nowego 

mieszkania w budownictwie indywidualnym w m² 

150,33 143,42 155,26 

Przeciętna ilość izb w nowym mieszkaniu 5,33 4,33 4,79 

Przeciętna ilość izb w nowym mieszkaniu  

w budownictwie indywidualnym 

5,33 5,72 5,92 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

W 2009 roku wskaźnik ilości nowych mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców był 

przeszło 4–krotnie niższy od wartości charakteryzującej powiat namysłowski oraz przeszło 2–krotnie 

niższy od wskaźnika dla całego województwa opolskiego. W przypadku budownictwa indywidualnego 

wskaźniki te osiągnęły porównywalną wartość, choć i tak były niższe od około 20 % (województwo) do 

40 % (powiat). Przeciętna powierzchnia nowo oddanego mieszkania w gminie Świerczów była 

znacznie wyższa od wartości charakteryzującej zarówno powiat jak i województwo. Stało się tak dzięki 

temu, że w odróżnieniu od porównywanych jednostek wszystkie nowe mieszkania w gminie 

Świerczów były oddane w systemie budownictwa jednorodzinnego, charakteryzującego się większą 

powierzchnią użytkową od mieszkań w blokach wielorodzinnych. Należy nadmienić, że prezentowane 

dane nie są wizerunkiem stałych tendencji lecz tylko obrazem sytuacji w danym roku i mogą z roku na 

rok ulegać znacznym zmianom. Bez względu na to gmina Świerczów jest potencjalnie atrakcyjnym 

miejscem pod względem osadnictwa. Należy więc promować tereny przeznaczone pod budownictwo 

mieszkaniowe, licząc z jednej strony na uniknięcie odpływu własnej społeczności, a z drugiej na 

napływ nowych osadników, co nie jest bez znaczenia ze względu na niekorzystne wskaźniki 

demograficzne. Jednocześnie wskazane jest prowadzenie wyważonej polityki w zakresie wyznaczania 

miejsc pod budownictwo mieszkaniowe. Zbytnie nasycenie zabudową mieszkaniową poszczególnych 

jednostek osadniczych może skutkować brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych osadników. 

Na etapie niniejszej diagnozy (uwarunkowań rozwoju), będącej częścią niniejszego Studium, 

nadmienić można, że perspektywiczne potrzeby mieszkaniowe są ściśle powiązane ze skalą rozwoju 

ludności, istniejącym deficytem mieszkań samodzielnie zamieszkiwanych, jakością zasobów 

mieszkaniowych (wiek i stopień zużycia technicznego) oraz aspektami ekonomicznymi wynikającymi z 

polityki społeczno – gospodarczej państwa (zamożność społeczeństwa, dostępność do tanich 

kredytów hipotecznych, itp.). W przypadku gminy Świerczów czynnikami decydującymi w głównej 
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mierze o potrzebie wyznaczenia i rezerwowania terenów przeznaczonych pod lokalizację zabudowy 

mieszkaniowej są: 

- przewidywane dążenie do modelu gospodarstw rodzinnych mieszkających samodzielnie – 

szacowany deficyt wynosi około kilkudziesięciu mieszkań; 

- konieczność wymiany zużytej technicznie zabudowy na nową – szacowany deficyt kolejne 

minimum kilkadziesiąt mieszkań; 

- prognozowany spadek liczby ludności, będący konsekwencją dotychczasowych procesów 

demograficznych, a zwłaszcza ruchów migracyjnych może zaś doprowadzić do konieczności 

utrzymywania niezamieszkanej substancji. 

Rozwój osadnictwa w gminie powinien sprowadzać się do: 

- uzupełniania istniejących luk w zabudowie; 

- podnoszenia wartości użytkowych istniejącej substancji mieszkaniowej poprzez wykonywanie 

remontów, modernizacji oraz rozbudowy; 

- wymianę zużytej zabudowy w obrębie dotychczasowego siedliska; 

- realizację zabudowy na nowych działkach budowlanych. 

Za jednostki rozwojowe w gminie Świerczów uznać należy miejscowości największe i zarazem 

koncentrujące już wykształcone funkcje usługowe (Świerczów, Dąbrowa, Biestrzykowice, Starościn, 

Miodary). Pozostałe miejscowości (przede wszystkim: przysiółki i kolonie) charakteryzują się 

zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem w kontekście realizacji nowych obiektów mieszkaniowych 

ze względu na fizjografię terenu (np.: zagrożenia powodziowe, trudności z rozwojem funkcji rolniczych, 

itp.) oraz z powodu niedostatku infrastruktury technicznej i społecznej. Jednakże powinno się je 

promować w kontekście budownictwa mieszkaniowo – usługowego (turystyka) oraz letniskowego. Dla 

terenów preferowanego rozwoju funkcji mieszkaniowych należy przyjmować zasadę wyposażania ich 

w niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej, dopuszczając realizację usług 

podstawowych w formie urządzeń wbudowanych lub wolnostojących. 

W zakresie osadnictwa i budownictwa mieszkaniowego w kierunkowej części niniejszego Studium 

należałoby określić następujące kierunki rozwoju: 

- adaptację, uzupełnienia i modernizacje istniejącej zabudowy; 

- dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do funkcji usług 

lokalnych; 

- ograniczenie możliwości wyznaczania nowych terenów zabudowy na obszarach systemu terenów 

otwartych; 

- kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego zainwestowania – tworzenie 

zabudowy zwartej (wypełnianie luk, enklaw, realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenów zainwestowanych wzdłuż istniejących dróg); 

- preferowanie regionalnych cech architektonicznych w budownictwie; 

- realizację zabudowy usługowej i gospodarczej z dostosowaniem formy architektonicznej do 

otaczającej zabudowy i krajobrazu; 

- uzupełnienie niezbędnego zakresu usług podstawowych. 

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarki przestrzennej, określonych w ustawie o 

samorządzie terytorialnym, następuje na drodze stanowienia przepisów gminnych jakimi są miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego oraz ich praktycznego egzekwowania. Podstawą do 
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ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a w rezultacie wydania pozwolenia na 

budowę, są ustalenia w/w planów. 

3.10. Bezpieczeństwo publiczne.  

3.10.1. Policja. 

Stan bezpieczeństwa w gminie w znacznym stopniu jest zdeterminowany przez funkcjonowanie 

stosownych jednostek powołanych w tym celu. Na terenie gminy Świerczów nie ma posterunku Policji. 

Rejon gminy obsługiwany jest przez wyznaczonych funkcjonariuszy podlegających Komendzie 

Powiatowej Policji w Namysłowie. 

Z punktu widzenia gospodarki przestrzennej nie przewiduje się potrzeb terenowych związanych z 

funkcjonowaniem Policji na obszarze gminy. 

3.10.2. Ochrona przeciwpożarowa. 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon gminy Świerczów jest obsługiwany pod względem 

operacyjnym przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Namysłowie, będącą w strukturze Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Namysłowie. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 

6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które zlokalizowane są w następujących 

miejscowościach: 

- Bąkowice; 

- Biestrzykowice; 

- Dąbrowa; 

- Miejsce; 

- Starościn; 

- Świerczów. 

Wszystkie jednostki mieszczą się w Remizach Strażackich. Strażacy ochotnicy wyjeżdżają na akcje 

nie tylko dotyczące pożarów, ale także do wypompowywania wody z piwnic w czasie podtopień, do 

usuwania sopli zwisających z dachów, do usuwania drzew po wichurach, do wypadków drogowych. W 

roku 2010 strażacy brali udział w 90 akcjach ratowniczych na terenie gminy. 

Z punktu widzenia gospodarki przestrzennej nie przewiduje się dodatkowych potrzeb terenowych 

związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP. 

3.10.3. Ochrona przeciwpowodziowa. 

Stopień zagrożenia powodziowego w dolinach rzecznych determinowany jest zarówno czynnikami 

naturalnymi, takimi jak: rzeźba terenu, gleba, budowa geologiczna, szata roślinna, natężenie opadów 

atmosferycznych, powierzchnia i ukształtowanie zlewni i jej poszczególnych dopływów, jak również 

czynnikami antropogenicznymi, takimi jak: regulacja koryt rzecznych, infrastruktura hydrotechniczna, 

stopień zagospodarowania dolin rzecznych. 

Występujące na terenie gminy Świerczów cieki należą do dorzecza Odry. Spływ wód z całego terenu 

koncentruje się na sześciu głównych ciekach: Stobrawie, Smortawie, Minkowskim Potoku, Ortawie 

(Bąkowicki Potok – Łoza), Oziąbeli i Szerzynie. Rzeki te nie są objęte badaniami monitoringowymi w 

granicach gminy. Prowadzone są jedynie obserwacje poziomu wód. Cieki powierzchniowe w 
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granicach administracyjnych gminy Świerczów ze względu na swój charakter można podzielić na dwa 

rodzaje. W północnej i zachodniej części gminy doliny rzek charakteryzują się miejscami 

umiarkowanie stromymi zboczami. Wskutek większych, względnych spadków terenu oraz zwartych 

kształtów zlewni występowanie większych opadów deszczu może spowodować, że spływające wody 

zgromadzą się w dolinach i całą ich szerokością w sposób niekontrolowany spłyną poniżej. W tym 

rejonie zalewaniu ulec mogą zabudowania, który zostały wzniesione zbyt blisko koryta rzeki. W 

południowej i wschodniej części gminy cieki mają charakter nizinny. W naturalnych warunkach wody 

rzeki Stobrawy rozlewały się tutaj w szerokiej dolinie, tworząc tereny podmokłe. Wskutek działalności 

człowieka podmokłe tereny zostały zmeliorowane, powstały także liczne stawy rybne a wody, które w 

były na tym obszarze naturalnie retencjonowane są obecnie retencjonowane sztucznie i 

odprowadzane do koryta rzeki. W okresie zimowych i wiosennych roztopów oraz letnich opadów 

zagrożone zalewaniami i podtopieniami są znaczne połacie doliny Stobrawy (miejscowości: Osiek 

Duży, Pieczyska, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Bielice). Powierzchnia zalewów Stobrawy w całym jej 

biegu (bez dopływów) wynosi 6786 ha. Wielkość ta ustępuje w województwie opolskim tylko zalewom 

Odry (18574 ha).  

W czasie powodzi z lipca 1997 roku na terenie gminy zalanych zostało 562,78 ha użytków rolnych, w 

tym 367,01 ha gruntów ornych leżących we wsiach Osiek Duży, Pieczyska, Kuźnica Dąbrowska, 

Miejsce i Bielice. W miejscowości Pieczyska został przerwany wał na Kluczborskiej Strudze. Wody 

powodziowe nie objęły bezpośrednio istniejących zabudowań, wystąpiły jedynie miejscowe 

podtopienia gospodarstw w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych. Zasięg zalewów 

powodziowych w przybliżeniu odpowiadał zasięgowi terasy zalewowej. Zasięg powodzi z maja 2010 

roku był większy niż w lipcu 1997 roku. Wystąpienie ulewnych i długotrwałych opadów deszczu 

spowodowało zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, a zwłaszcza ich mienia. Zalane były 

grunty przy rzece Stobrawa. Na terenie gminy Świerczów podtopionych i zalanych zostało 90 

gospodarstw rolnych (około 1000 ha), uszkodzonych zostało około 1800 mb dróg wewnętrznych, 3 

przepusty na drogach wewnętrznych stanowiących własność gminy w miejscowościach: Osiek, 

Pieczyska i Bielice oraz 2 przepusty na rowach melioracji podstawowej i szczegółowej w miejscowości 

Biestrzykowice (przy Potoku Biestrzykowickim ) i około 500 m rowów melioracyjnych. Podobnie jak w 

1997 roku wody powodziowe nie objęły bezpośrednio istniejących zabudowań i nie trzeba było 

ewakuować mieszkańców. Istotnymi powodami skali podtopień były: 

- niedrożne i zatkane (zasypane) rowy odwadniające; 

- zarośnięte brzegi, a nawet koryta rowów, kanałów i rzek; 

- zatkane przepusty drogowe. 

Na rzece Stobrawa w granicach gminy brakuje posterunków wodowskazowych. Brak konkretnych 

informacji o stanach wód uniemożliwia podejmowanie efektywnych decyzji o stanach pogotowia 

przeciwpowodziowego i alarmach przeciwpowodziowych, a także skutecznych decyzji ratowniczych. 

Przedstawione na rysunku Studium tereny potencjalnie zagrożone powodzią wyznaczone zostały na 

podstawie danych z lipca 1997 roku i maja 2010 roku. 

W celu częściowego ograniczenia skutków potencjalnych kataklizmów prowadzi się prace 

hydrotechniczne zmierzające między innymi do: rozbudowy systemu małej retencji czy udrożnienia i 

obudowania brzegów cieków. Obwałowania na terenie gminy i budowle wałowe mają istotne 

znaczenie w zniwelowaniu strat i szkód powodziowych. Jednakże istniejące obwałowania 

zabezpieczają mienie tylko w ograniczonym zakresie przed wodami powodziowymi. Ważną kwestią 

jest również pilna modernizacja urządzeń melioracyjnych oraz niedopuszczanie do zainwestowania 
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naturalnych terenów zalewowych czyli polderów. Poldery mają za zadanie spłaszczenia (obniżenia 

stanu) przemieszczających się wód powodziowych. Ponadto zgodnie z ustawą Prawo wodne, na 

obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zabrania się wznoszenia obiektów 

budowlanych, składanie materiałów, zmienianie ukształtowania powierzchni gruntu, sadzenie drzew i 

krzewów oraz wykonywanie robót, które mogą utrudnić ochronę tych terenów przed powodzią. Należy 

podkreślić, że obszar Polski został pokryty siecią radarów meteorologicznych. Wyspecjalizowane 

stacje prowadzą stały monitoring atmosfery. W przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia 

gwałtownych opadów, odpowiednie służby powiatowe i gminne zostaną powiadomione z 

kilkugodzinnym uprzedzeniem. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu nie 

przewiduje w najbliższych latach inwestycji na terenie gminy Świerczów, poza remontem koryta rzeki 

Stobrawy na odcinku graniczącym z gminą Pokój. Planowane prace posiadają jedynie charakter 

remontowy. Dla rzek znajdujących się na terenie gminy Świerczów nie opracowano jeszcze map 

terenów zalewowych. Jako bezpieczne granice zabudowy należy przyjąć zasięg zalewu powodzi z 

lipca 1997 roku i maja 2010 roku (największa powódź historyczna zbliżona do Q1% – wody stuletniej). 

3.11. Administracja samorządowa. 

3.11.1. Urząd Gminy. 

Urząd Gminy, zlokalizowany w miejscowości Świerczów przy ul. Brzeskiej 48, nadzoruje aktywności 

społeczno – gospodarcze w gminie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym na czele urzędu gminy 

wiejskiej stoi Wójt. Jest on kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu 

oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy 

prezentuje rycina nr 23 zgodnie z Zarządzeniem nr 170/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 28 

grudnia 2009 roku. 

Ponadto Urzędowi Gminy Świerczów podlegają następujące jednostki organizacyjne: 

- Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie; 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie; 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie; 

- Przedszkole w Świerczowie; 

- Szkoła Podstawowa w Bąkowicach; 

- Szkoła Podstawowa w Dąbrowie; 

- Publiczne Gimnazjum w Świerczowie. 

3.11.2. Gremia samorządowe. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym władzę wykonawczą w gminie wiejskiej sprawuje Wójt, 

wyłoniony na podstawie bezpośrednich wyborów. Władzę uchwałodawczą, odpowiednik władzy 

ustawodawczej Sejmu RP, pełni Rada Gminy, składająca się z 15 osób. W wyniku wyborów 

samorządowych, które odbyły się jesienią 2010 roku, Rada Gminy w Świerczowie składa się z 12 

mężczyzn i 3 kobiet. 
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RYCINA 23: Gmina Świerczów – struktura organizacyjna Urzędu Gminy Świerczów. 

Tabela 69. Gmina Świerczów – Radni Gminy według wieku w 2010 roku 

Wiek Liczba radnych Struktura w % 

29 i mniej – – 

30 – 39  3 20,00 

40 – 59 10 66,67 

60 i więcej 2 13,33 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

3.11.3. Współpraca krajowa i międzynarodowa. 

Na arenie krajowej gmina należy do następujących stowarzyszeń: 

- Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”; 

   RADA GMINY

  WÓJT GMINY

REFERAT REFERAT ROLNICTWA SEKRETARZ URZĄD STANU SAMODZIELNE

FINANSOWY INWESTYCJI I MIENIA GMINY CYWILNEGO STANOWISKA

KOMUNALNEGO Stanowisko ds. PRACY

Skarbnik Gminy zarządzania oświatą Kierownik

Kierownik Referatu Kierownik Referatu USC Radca Prawny

Biuro Rady Gminy

Stanowisko ds. Stanowisko ds. Ochrona Informatyk

księgowości budżetowej gospodarki komunalnej, informacji

wodnej i dróg niejawnej Stanowisko ds.

Stanowisko ds. organizacyjnych

ewidencji budżetowej Stanowisko ds. Z-ca Kierownika

gospodarki nieruchomościami, USC Stanowisko ds.

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i bhp ewidencji ludności,

podatków i opłat dowodow osobistych

lokalnych Stanowisko ds. i kadr

ochrony środowiska,

Stanowisko ds. pozyskiwania środków z UE Stanowisko ds.

księgowości podatkowej i promocji gminy obronnych,

obrony cywilnej,

Stanowisko ds. płac Stanowisko ds. wojska i spraw

leśnictwa i ochrony przyrody społecznych.

Stanowisko ds. płac Gminny Zespół

i księgowości budżetu Kierowca autobusu Zarządzania

Kryzysowego

Stanowisko ds. Robotnik gospodarczy

obsługi kasowej

Robotnik gospodarczy

Sprzątaczka
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- Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”; 

- Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych; 

- Związek Gmin Śląska Opolskiego; 

- Związek Gmin Wiejskich. 

Gmina nie posiada podpisanych umów partnerskich zarówno z krajowymi jak i zagranicznymi 

samorządami. 

3.12. Organizacje społeczne. 

Na terenie gminy działają liczne koła, związki, partie polityczne oraz stowarzyszenia społeczne i 

gospodarcze. Należą do nich między innymi: 

- Ochotnicze Straże Pożarne (Bąkowice, Biestrzykowice – Miodary, Dąbrowa, Miejsce, Starościn, 

Świerczów); 

- Ludowe Zespoły Sportowe (Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Miejsce, Starościn, Świerczów); 

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Świerczowie; 

- Uczniowski Klub Sportowy „BZYK” w Bąkowicach 

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa; 

- Stowarzyszenie Wspólnota Parafialna Biestrzykowice; 

- Grupy „Odnowy Wsi” (Bąkowice, Biestrzykowice – Miodary, Dąbrowa, Miejsce, Starościn, 

Świerczów); 

- Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Świerczowie; 

- Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie; 

- Koła Gospodyń Wiejskich (Bąkowice, Biestrzykowice – Miodary, Dąbrowa, Gola, Grodziec, 

Miejsce, Starościn, Świerczów, Wężowice, Zbica – Osiek – Pieczyska); 

- Sojusz Lewicy Demokratycznej – 47 członków; 

- Polskie Stronnictwo Ludowe – 26 członków. 

Reasumując należy uznać, że nasycenie siecią placówek usług nierynkowych (publicznych) oraz 

zakres ich funkcjonowania jest wystarczający z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności. Z 

punktu widzenia gospodarki przestrzennej nie przewiduje się dodatkowych potrzeb terenowych 

związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej, a także lokalnych stowarzyszeń. 

 

4. GOSPODARKA. 

4. 1. Rolnictwo i leśnictwo. 

4.1.1. Użytkowanie gruntów w rolnictwie. 

Sektor rolniczy stanowi obecnie najważniejszą funkcję w strukturze gospodarczej gminy. Przeważają 

małe i średnie gospodarstwa rolne o areale od 5 do 10 ha, zajmujące się głównie uprawą ziemi oraz 

hodowlą. Współpracują na terenie gminy z licznymi podmiotami gospodarczymi. 
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Tabela 70. Gmina Świerczów – użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych23 w 2002 roku (w ha) 

 

Powierzchnia 

ogólna 

Użytki rolne Lasy i 

grunty 

leśne 

Pozostałe 

grunty i 

nieużytki 
 

Razem 

w tym 

grunty 

orne 

sady łąki pastwiska 

7586 7222 6180 8 939 95 38 326 

Źródło: GUS 2003. 

 

RYCINA 24: Gmina Świerczów – struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych w 2002 roku. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2003. 

Gospodarstwa rolne stanowią 68,76 % ogólnej powierzchni gminy. Użytki rolne stanowią 95,20 % 

ogólnej powierzchni gruntów gospodarstw rolnych, lasy i grunty leśne 0,50 %, a pozostałe ziemie oraz 

nieużytki 4,30 %. Natomiast struktura użytków rolnych będących we władaniu gospodarstw rolnych 

kształtuje się w następujący sposób: grunty orne – 85,57 %, sady – 0,11 %, łąki – 13,00 %, pastwiska 

– 1,32 %. 

Udział gospodarstw rolnych w stosunku do ogólnej powierzchni poszczególnych elementów 

kształtujących przestrzeń gminy Świerczów przedstawia się w następujący sposób: 

- użytki rolne razem – 95,99 %; 

- grunty orne – 96,59 %; 

- sady – 100 %; 

- łąki – 91,79 %; 

- pastwiska – 100 %; 

- lasy – 1,29 %; 

                                                 

23 Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i 
inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami 
związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 
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grunty orne łąki pozostałe pastwiska lasy i grunty leśne sady
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- pozostałe grunty – 57,09 %. 

Tabela 71. Gmina Świerczów – użytkowanie gruntów w gospodarstwach indywidualnych  w 2002 roku (w ha) 

 

Powierzchnia 

ogólna 

Użytki rolne Lasy i 

grunty 

leśne 

Pozostałe 

grunty i 

nieużytki 
 

Razem 

w tym 

grunty 

orne 

sady łąki pastwiska 

7516 7162 6202 8 864 88 36 318 

Źródło: GUS 2003. 

 

RYCINA 25: Gmina Świerczów – struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach indywidualnych w 2002 roku. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2003. 

Gospodarstwa indywidualne stanowią 68,13 % powierzchni ogólnej gminy. Użytki rolne stanowią 

95,29 % ogólnej powierzchni gruntów gospodarstw indywidualnych, lasy i grunty leśne 0,48 %, a 

pozostałe ziemie oraz nieużytki 4,23 %. Natomiast struktura użytków rolnych będących we władaniu 

gospodarstw indywidualnych kształtuje się w następujący sposób: grunty orne – 86,60 %, sady – 0,11 

%, łąki – 12,06 %, pastwiska – 1,23 %. 

Udział gospodarstw indywidualnych w stosunku do ogólnej powierzchni poszczególnych elementów 

kształtujących przestrzeń gminy Świerczów przedstawia się w następujący sposób: 

- użytki rolne razem – 95,19 %; 

- grunty orne – 96,94 %; 

- sady – 100 %; 

- łąki – 84,46 %; 

- pastwiska – 92,63 %; 

- lasy – 1,23 %; 

- pozostałe grunty – 55,69 %. 

 

82,52%

0,48%
4,23%

11,50% 0,11%

1,17%

grunty orne łąki pozostałe pastwiska lasy i grunty leśne sady
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4.1.2. Charakterystyka gospodarstw rolnych. 

Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 roku na terenie gminy Świerczów 

funkcjonowało 589 gospodarstw rolnych, z czego 414 gospodarstw posiadało areał użytków większy 

niż 1 ha. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego zajmuje areał od około 5 do 10 ha i jest zbliżona do 

przeciętnej wartości występującej w województwie opolskim. Natomiast według danych Urzędu Gminy 

w Świerczowie w 2010 roku gospodarstw rolnych jest 570. 

Tabela 72. Gmina Świerczów – rozkład gospodarstw rolnych według miejscowości w 2010 roku 

Miejscowość Liczba gospodarstw rolnych 

Bąkowice 45 

Bielice 14 

Biestrzykowice 34 

Dąbrowa 98 

Gola 29 

Grodziec 21 

Kuźnica Dąbrowska 8 

Miejsce 58 

Miodary 56 

Osiek Duży 29 

Pieczyska 23 

Starościn 49 

Świerczów 82 

Wężowice 6 

Zbica 18 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Tabela 73. Gmina Świerczów – struktura powierzchni gospodarstw rolnych w 2010 roku 

Powierzchnia gospodarstwa w ha Ilość gospodarstw Struktura (%) 

1 – 5 337 59,12 

5 – 10 106 18,60 

10 – 15 55 9,65 

15 – 20  16 2,81 

20 – 50  33 5,79 

Powyżej 50 ha 23 4,04 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Gospodarstwa bardzo małe, to jest o areale od 1 do 5 ha, stanowią 59 % ogólnej liczby gospodarstw 

w gminie. W przedziale od 5 do 10 ha kwalifikuje się kolejne 19 % gospodarstw. Gospodarstwa 

średnie jak na polskie warunki, czyli o powierzchni od 10 ha do 50 ha to 18 % ogółu, a gospodarstwa 

duże o areale powyżej 50 ha stanowią 4 % ogółu. Należy więc przyjąć, że struktura obszarowa 

gospodarstw rolnych jest dość rozdrobniona czego potwierdzeniem jest fakt, że aż blisko 78 % 
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gospodarstw posiada areał mniejszy niż 10 ha. Statystyki gminne odnotowują dodatkowo 606 tak 

zwanych działek rolnych czyli gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 1 ha. Większość małych 

gospodarstw poszukuje i będzie poszukiwać dodatkowych, pozarolniczych źródeł dochodu. Aby 

sprostać realiom współczesnej gospodarki rynkowej należy przyspieszyć tempo restrukturyzacji 

sektora rolniczego, celem poprawy struktury agrarnej gospodarstw. 

RYCINA 26: Gmina Świerczów – charakterystyka struktury agrarnej w 2010 roku. 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Należy nadmienić, że na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku spośród 589 

gospodarstw rolnych 402 (68,25 % ogółu) prowadziło wyłącznie działalność rolniczą, 16 gospodarstw 

(2,72 %) prowadziło wyłącznie działalność pozarolniczą, 68 gospodarstw (11,54 %) prowadziło 

działalność rolniczą i pozarolniczą, a 103 gospodarstwa (17,49 %) nie prowadziło ani działalności 

rolniczej ani pozarolniczej. Ponadto należy zaznaczyć, że 67 gospodarstw rolnych o areale większym 

niż 15 ha skupiało w swoim władaniu 5411 ha z 7586 ha ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych, 

czyli ponad 71,33 %. Głównym problemem dla miejscowych rolników jest zmienna rentowność 

produkcji rolniczej oraz brak szerszej możliwości podjęcia zajęć pozarolniczych. Od 2004 roku stan 

ten ulega przynajmniej częściowej poprawie dzięki dopłatom bezpośrednim do produkcji rolnej. 

Koniecznym jest jednak przekwalifikowanie przynajmniej części ludności rolniczej. 

Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego (2002 rok) gospodarstwa rolne z terenu gminy 

Świerczów dysponowały: 

- 269 gospodarstw – ciągnikami; 

- 19 – samochodami ciężarowymi; 

- 33 – kombajnami zbożowymi; 

- 30 – kombajnami ziemniaczanymi; 

- 13 – kombajnami buraczanymi. 

Ponadto wyposażenie miejscowych gospodarstw rolnych obejmowało następujące budowle służące 

działalności rolniczej: 
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- stodoły – 312 gospodarstw; 

- osłonięte zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego – 189; 

- kurniki – 178; 

- obory – 175; 

- budynki wielofunkcyjne – 138; 

- chlewnie – 130. 

4.1.3. Jakość gleb, uprawy i hodowla. 

Pod względem jakości gleb wyrażonej klasyfikacją bonitacyjną gmina Świerczów posiada przeciętne 

warunki do produkcji rolniczej. Na terenie gminy nie występują gleby najlepszej I klasy bonitacyjnej, 

zaś udział gleb w II klasie jest śladowy. Areał gruntów ornych należących do III klasy bonitacyjnej 

wynosi blisko 40 %, a do IV klasy – blisko 26 %. Natomiast grunty orne najsłabszych klas (V i VI) to 

blisko 34 % ogólnej powierzchni gruntów ornych. Udział użytków zielonych będących w III klasie 

bonitacyjnej wynosi tylko 13 %, w IV klasie – 58 %, a klasy V i VI to 29 % ogółu użytków zielonych. 

Według opracowanej przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG Puławy) 

kompleksowej metody waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obliczony dla gminy Świerczów 

wskaźnik wartości wynosi 76,9 pkt. Jest to wskaźnik niższy od średniej dla województwa opolskiego 

wynoszącej 81,4 pkt. 

Tabela 74. Gmina Świerczów – odsetek gruntów ornych i użytków zielonych, będących w najlepszych klasach bonitacyjnych (II 
– III) według miejscowości 

Miejscowość (obręb) Odsetek użytków rolnych w II i III klasie bonitacyjnej24 

Grunty orne Użytki zielone 

Bąkowice 54,95 42,05 

Bielice 0,09 – 

Biestrzykowice 89,96 42,21 

Dąbrowa 47,14 13,50 

Gola 51,66 40,55 

Grodziec 18,61 28,03 

Kuźnica Dąbrowska – 5,66 

Miejsce – 1,23 

Miodary 20,79 15,21 

Osiek Duży – – 

Pieczyska – – 

Starościn 18,01 6,33 

Świerczów 51,00 13,02 

Wężowice 62,65 9,53 

Zbica – 0,79 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

                                                 

24 Grunty podlegające ochronie. 



Strona 100 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIERCZÓW 

 

Grunty orne o najwyższym wskaźniku bonitacji występują w obrębach: Biestrzykowice, Wężowice, 

Bąkowice, Gola, Świerczów i Dąbrowa (powyżej 40,50 %25 gruntów ornych w klasie II – III). Na terenie 

obrębów: Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Osiek Duży, Pieczyska i Zbica grunty orne najlepszych klas 

bonitacyjnych nie występują. Użytki zielone o najwyższym wskaźniku bonitacji występują w obrębach: 

Biestrzykowice, Bąkowice, Gola, Grodziec i Miodary (ponad 13,56 %26 użytków zielonych w klasie II – 

III). Na terenie obrębów: Bielice, Osiek Duży i Pieczyska użytki zielone najlepszych klas bonitacyjnych 

nie występują. 

Powyższe uwarunkowania decydują, że głównym kierunkiem w produkcji rolniczej jest uprawa roślinna 

dostosowana przede wszystkim na potrzeby rolno – spożywczego przemysłu przetwórczego oraz 

hodowla zwierząt. Największe znaczenie w gminie miały w 2010 roku następujące uprawy27: 

- zboża podstawowe ogółem – 2515 ha (60,59 % powierzchni zasiewów); 

- rzepak i rzepik – 950 ha (22,89 %); 

- kukurydza – 300 ha (7,23 %); 

- gryka – 180 ha (4,34 %); 

- buraki cukrowe – 75 ha (1,81 %); 

- ziemniaki – 50 ha (1,20 %); 

- uprawy trwałe – 41 ha (0,99 %); 

- ogrody przydomowe – 16 ha (0,39 %); 

- warzywa gruntowe – 10 ha (0,24 %); 

- truskawki – 10 ha (0,24 %); 

- kukurydza na zielonkę – 2 ha (0,05 %); 

- strączkowe pastewne na ziarno – 2 ha (0,05 %). 

Natomiast wśród zbóż podstawowych dominowały: 

- pszenica – 1120 ha (44,53 % zasiewów zbóż podstawowych); 

- jęczmień – 500 ha (19,88 %); 

- mieszanki zbożowe – 350 ha (13,92 %); 

- żyto – 300 ha (11,93 %); 

- pszenżyto – 195 ha (7,75 %); 

- owies – 50 ha (1,99 %). 

Ogólnie można przyjąć, że na terenie gminy Świerczów uprawia się stosunkowo mało roślin 

wymagających dużej chemizacji, to jest: rzepaku czy buraka cukrowego (poniżej 25 % zasiewów). To 

zjawisko należy uznać za objaw pozytywny w stosunku do obecności bogatych walorów środowiska 

przyrodniczego. Warunki glebowe gminy, mniej korzystne od średniej występującej w województwie 

opolskim powodują, że plony głównych ziemiopłodów są niższe od przeciętnych wartości osiąganych 

w regionie. 

                                                 

25 Średnia dla gminy Świerczów. 
26 Średnia dla gminy Świerczów. 
27 GUS – Szacunek plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w gospodarstwach indywidualnych. 
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Tabela 75. Gmina Świerczów – plony głównych ziemiopłodów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2010 roku 

Wyszczególnienie Plony z 1 ha w dt 

Zboża podstawowe ogółem 36,5 

Pszenica ozima 40,0 

Pszenica jara 35,0 

Żyto 33,0 

Jęczmień ozimy 40,0 

Jęczmień jary 32,0 

Owies 32,0 

Pszenżyto ozime 35,0 

Pszenżyto jare 33,0 

Mieszkanki zbożowe jare 30,0 

Kukurydza 50,0 

Gryka 10,0 

Ziemniaki 100 

Buraki cukrowe 350 

Rzepak i rzepik ozimy 20 

Źródło: GUS – szacunek plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w gospodarstwach indywidualnych w 2010 roku. 

Należy nadmienić, że w okresie Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 roku na terenie gminy:  

- 65,7 % gospodarstw rolnych uprawiało zboża; 

- 43,8 % – ziemniaki; 

- 11,4 % – rzepak i rzepik; 

- 7,1 % – warzywa; 

- 5,9 % – rośliny pastewne; 

- 5,3 % – buraki cukrowe. 

Produkcja zwierzęca dostosowana jest do bieżących potrzeb na rynku. Na terenie gminy Świerczów 

główne kierunki hodowli w 2002 roku (według danych z Powszechnego Spisu Rolnego) to: 

- drób – 142222 sztuki; 

- trzoda chlewna – 2424 sztuki; 

- bydło – 1655 sztuk; 

- króliki – 105 sztuk; 

- kozy – 61 sztuk; 

- konie – 29 sztuk; 

- owce – 6 sztuk; 

- pnie pszczele – 156 sztuk. 

Obsada zwierząt gospodarskich w sztukach dużych28 wyniosła 24 sztuki na 100 ha użytków rolnych. 

Należy nadmienić, że w analizowanym okresie czasu na terenie gminy:  

                                                 

28 Do przeliczeń pogłowia zwierząt gospodarskich na sztuki przyjmuje się podstawowe gatunki, to jest: bydło, trzodę chlewną, 
owce i konie. 
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- 42,3 % gospodarstw rolnych posiadało drób; 

- 26,5 % – bydło; 

- 22,8 % – trzodę chlewną; 

- 5,1 % – króliki; 

- 3,7 % – kozy; 

- 2,5 % – konie; 

- 1,5 % – pnie pszczele; 

- 0,3 % – owce. 

Pod koniec 2010 roku cena za 1 ha gruntów ornych kształtowała się na następującym poziomie: 

- grunty dobre (II i III klasa bonitacyjna) – 25000 złotych; 

- grunty średnie (IV klasa bonitacyjna) – 13000 złotych; 

- grunty słabe (V i VI klasa bonitacyjna) – 10000 złotych, 

zaś cena użytków zielonych: 

- grunty dobre (II i III klasa bonitacyjna) – 20000 złotych; 

- grunty średnie (IV klasa bonitacyjna) – 12000 złotych; 

- grunty słabe (V i VI klasa bonitacyjna) – 7000 złotych. 

4.1.4. Rybactwo. 

Znaczącą i rozwijającą się funkcję w strukturze lokalnego rolnictwa pełni gospodarka rybacka. W 

dolinie rzeki Stobrawy, w obrębie miejscowości: Bielice, Miejsce, Przygorzele, Dąbrowa i Kuźnica 

Dąbrowska, znajdują się liczne stawy hodowlane (38 obiektów) powstałe w wyniku sztucznego 

piętrzenia wody groblami. Łączna powierzchnia stawów wynosi ponad 360 ha. W ostatnich latach 

powstało szereg stawów hodowlanych, w tym stawy na terenie miejscowości Miejsce – Krogulno o 

powierzchni blisko 100 ha, na granicy gmin Pokój i Świerczów. Zgodnie z zapisem Ustawy Prawo 

wodne, rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych jest zaliczane do szczególnego 

korzystania z wód. Gospodarka rybacka wymaga przestrzegania zasad ochrony środowiska i 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

4.1.5. Leśnictwo. 

Gmina Świerczów charakteryzuje się znacznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne stanowią 27,33 % 

powierzchni gminy, to jest 3015 ha. Jest to wskaźnik odpowiadający średniej dla powiatu 

namysłowskiego – 28,24 % oraz dla województwa opolskiego – 27,33 %. 

Tabela 76. Gmina Świerczów – wskaźnik lesistości  w 2009 roku 

 Gmina Świerczów Powiat Namysłowski Województwo Opolskie 

Lesistość (%) 26,68 27,38 26,49 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

Lasami znajdującymi się na terenie gminy Świerczów zarządzają Nadleśnictwa: Namysłów 

(zdecydowana większość gminy – 2593,55 ha), Brzeg (lasy w okolicach wsi Bielice – 315,08 ha) i Kup 

(lasy wokół stawów na południe od wsi Dąbrowa – 86,98 ha), należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Katowicach. Rejon gminy nadzorują Leśnictwa: Gola, Gręboszów, Polkowskie, 

Siemysłów, Ziemiełowice (Nadleśnictwo Namysłów), Roszkowice (Nadleśnictwo Brzeg) oraz Zieleniec 

(Nadleśnictwo Kup). W 2009 roku ogólna powierzchnia gruntów leśnych na terenie gminy Świerczów 
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wynosiła 3015 ha, w tym samych lasów 2943 ha. Z ogółu gruntów leśnych we władaniu publicznym 

znajdowało się 2926 ha, to jest 97,05 %. Własnością gminy były 3 ha gruntów leśnych (0,10 %), a w 

rękach prywatnych pozostawało 88 ha (2,85 %). Własnością Skarbu Państwa było 2924 ha gruntów 

leśnych, z czego 2916 ha w zarządzie Lasów Państwowych oraz 8 ha w zasobie Agencji 

Nieruchomości Rolnych. 

Zbiorowiska leśne w postaci zwartych powierzchniowo kompleksów występują przede wszystkim w 

północno – zachodniej (okolice wsi: Grodziec, Gola, Wężowice, Miodary), wschodniej (Osiek Duży, 

Starościn) i południowo – zachodniej (Bielice) części gminy. Pozostałe zachowane fragmenty 

roślinności leśnej mają charakter tak zwanych wysp leśnych (okolice Dąbrowy i Świerczowa), a także 

towarzyszą dolinom mniejszych cieków wodnych. 

Tabela 77. Gmina Świerczów – powierzchnia lasów i gruntów leśnych według miejscowości w 2010 roku 

Miejscowość (obręb) Powierzchnia lasów  

i gruntów leśnych w ha 

Wskaźnik lesistości w % 

Bąkowice 140,0 13,76 

Bielice 103,0 25,30 

Biestrzykowice 46,4 5,12 

Dąbrowa 301,3 18,93 

Gola 418,1 60,21 

Grodziec 19,9 9,22 

Kuźnica Dąbrowska 27,6 9,53 

Miejsce 60,0 6,00 

Miodary 708,5 56,15 

Osiek Duży 46,8 19,20 

Pieczyska 371,9 58,00 

Starościn 321,8 32,71 

Świerczów 180,9 19,19 

Wężowice 206,9 34,93 

Zbica 14,4 8,16 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Największą lesistością (ponad średnią występującą w gminie Świerczów) charakteryzują się 

miejscowości: Gola, Pieczyska, Miodary, Wężowice i Starościn. Wartość zbliżoną do średniej posiada 

obręb Bielice. Najmniejszą lesistość (poniżej 10 %) posiadają miejscowości: Biestrzykowice, Miejsce, 

Zbica, Grodziec i Kuźnica Dąbrowska. 

Podobnie jak w całym kraju oraz województwie opolskim dzisiejszy las na terenie gminy Świerczów 

posiada strukturę gatunkową korzystną z punktu widzenia zysków, ale niekorzystną z punktu widzenia 

optymalnego wykorzystania siedlisk i bioróżnorodności zespołów leśnych. Lasy o charakterze borów 

mieszanych i monokultury sosnowe zajmują na terenie gminy największą powierzchnie. Mają one 

najczęściej niewielką wartość przyrodniczą, gdyż są to przeważnie zbiorowiska wtórne ze sztucznie 

nasadzoną sosną na siedliskach grądowych. Jedynie niewielkie fragmenty lasów posiadają strukturę 

gatunkową korzystną z punktu widzenia optymalnego wykorzystania siedlisk i bioróżnorodności 
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zespołów leśnych, a nie zysków. Innymi słowy nie są to lasy gospodarcze. Nadrzędność 

pozaprodukcyjnych funkcji lasu nad produkcją drewna pojawiło się i funkcjonuje od 1991 roku wraz z 

datą wejścia w życie „Ustawy o lasach”. Las gospodarczy bliższy wzorcowi lasu naturalnego jest 

bardziej odporny na działanie szkodliwych czynników. Do najgroźniejszych z nich należą: 

- cyklicznie pojawiające się susze; 

- skażenie powietrza i gleb zanieczyszczeniami; 

- gradacje szkodliwych owadów; 

- odbiegająca od przepisów penetracja terenów leśnych przez ludzi; 

- ewentualne zmiany struktury własnościowej lasów. 

W wiekowej strukturze lasu we wszystkich nadleśnictwach dominują (ponad 70 %) drzewostany I – IV 

klasy wieku (do 80 lat). W stosunku do pozostałych nadleśnictw w województwie opolskim w 

Nadleśnictwach Brzeg i Namysłów występuje znaczny procent lasów ponad 120–letnich – 

odpowiednio: 6 i 8 % ogółu drzewostanów. Nadleśnictwa: Namysłów, Brzeg i Kup charakteryzują się 

niewielkimi uszkodzeniami drzewostanów przez emisje przemysłowe w stosunku do innych lasów w 

województwie opolskim. Wszystkie lasy w gminie Świerczów zaliczono do I strefy uszkodzeń 

(uszkodzenia słabe) przez oddziaływanie gazów i pyłów przemysłowych. Na kondycję lasów 

niekorzystnie oddziałują stałe czynniki (abiotyczne) kształtujące bilans wodny, takie jak deficyt opadów 

czy powtarzające się długotrwale susze podczas sezonu wegetacyjnego, prowadzące do obniżania 

się poziomu wód gruntowych. Zagrożenia biotyczne wywołują masowe pojawianie się szkodników 

owadzich (szczególnie owadów liściożernych w drzewostanach iglastych oraz szkodników wtórnych 

sosny i świerka), a także chorób infekcyjnych. 

Uwzględnienie w gospodarce leśnej ekologicznych i społecznych funkcji lasu, określanych jako 

pozaprodukcyjne, znalazło wyraz między innymi w wyróżnieniu lasów o charakterze ochronnym. 

Łączna powierzchnia lasów ochronnych w gminie Świerczów wynosi 1416,6 ha, co stanowi około 47,8 

% ogólnej powierzchni terenów leśnych (przy średniej dla powiatu – 24,3 %). Stosunkowo niewielkie 

powierzchnie objęte funkcją ochronną w gminie Świerczów i w powiecie namysłowskim w stosunku do 

poziomu wojewódzkiego (76,2 %) to wynik głównie dobrego stanu zdrowotnego lasów. Kompleksy 

leśne uznane jako lasy ochronne to przede wszystkim lasy: wodochronne, glebochronne, ostoje 

zwierząt oraz lasy masowego wypoczynku. Cenne pod względem przyrodniczym są lasy nasienne 

wyłączone z pozyskiwania drewna, zajęte przez starodrzew i służące do pozyskiwania nasion z drzew 

stojących. W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną zapewniającą utrzymanie spełnianych 

funkcji ochronnych. Istnienie takich form ochronnych na terenie lasów położonych w granicach gminy 

Świerczów w zasadniczy sposób wpływa na możliwości ich wykorzystywania dla celów rekreacyjnych. 

Racjonalna gospodarka leśna zapewnia: ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na 

zniszczenie lub uszkodzenie oraz ochronę wód powierzchniowych i głębinowych. Właściwa 

gospodarka leśna pozwala miejscowym lasom na spełnianie różnych funkcji, które można podzielić na 

dwie podstawowe grupy: funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna. Funkcje produkcyjne (gospodarcze) 

lasu polegają na zdolności do produkcji biomasy i ciągłego powtarzania tego procesu, co umożliwia 

trwałe użytkowanie drewna i surowców niedrzewnych pozyskiwanych z lasu, w tym użytków 

gospodarki łowieckiej. Do funkcji pozaprodukcyjnych zaliczyć należy: funkcje ekologiczne i społeczne. 

Funkcje ekologiczne wyrażają się między innymi korzystnym wpływem lasów na kształtowanie: 

klimatu, atmosfery, regulacji obiegu wody w przyrodzie, ochronę gleb przed erozją i krajobrazu przed 

stepowieniem, zachowanie potencjału biologicznego (różnorodność gatunków i ekosystemów) i 

różnorodności krajobrazu. Funkcje społeczne lasu kształtują głównie korzystne warunki zdrowotne, 

rekreacyjne, turystyczne i edukacyjne dla społeczeństwa. Produkcja drewna jest tutaj ograniczona ze 
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względu na pełnione funkcje pozaprodukcyjne. Dlatego też zagospodarowanie tych lasów winno mieć 

na celu trwałość utrzymania drzewostanu z zachowaniem w nich walorów estetyczno – 

krajobrazowych. 

Reasumując kompleksy leśne gminy to obszary wielofunkcyjne, gdzie nakładają się różne funkcje, 

ograniczenia i trendy rozwojowe. Są to: 

- produkcja leśna w ramach gospodarki zasobami przez poszczególne Nadleśnictwa; 

- funkcja ekologiczno – ochronna związana z ochroną zasobów leśnych oraz wartości 

przyrodniczych danego obszaru, zwłaszcza w granicach obszarów chronionych w myśl ustawy o 

ochronie przyrody; 

- funkcja rekreacyjna. 

Spośród wymienionych Nadleśnictw, jedynie Nadleśnictwo Brzeg planuje przeznaczyć pod zalesienie 

grunty stanowiące obecnie łąki o powierzchni 3,76 ha w obrębie Bielice. 

Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich charakteru, 

zbliżonego do pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej 

związanej z pozyskiwaniem drewna. Prowadzona obecnie przez Nadleśnictwa: Namysłów, Kup i 

Brzeg gospodarka leśna jest prawidłowa i w takim charakterze powinna być kontynuowana w 

przyszłości, to jest: 

- ochrona istniejących zasobów; 

- dbałość o stan sanitarny lasów; 

- przebudowa gatunkowa drzewostanu w celu zmniejszenia dominacji monokultur sosnowych; 

- zagospodarowanie lasów dla potrzeb mieszkańców i turystów – ścieżki spacerowe, ścieżki 

rowerowe, punkty widokowe, miejsca odpoczynku, itp.; 

- sukcesywna realizacja dolesień, zwłaszcza na nie użytkowanych gruntach rolnych zaliczanych do 

V i VI klasy bonitacyjnej. 

4.2. Działalności produkcyjne. 

4.2.1. Górnictwo i przetwórstwo kopalin. 

Na terenie gminy Świerczów aktualnie nie prowadzi się działalności związanych z wydobyciem 

surowców mineralnych. 

4.2.2. Pozostałe działalności produkcyjne. 

Dzięki dużej powierzchni użytków rolnych i leśnych w strukturze zagospodarowania terenu, 

gospodarka gminy Świerczów silnie związana jest z sektorem rolniczym. Natomiast działalności 

produkcyjne w postaci niewielkich zakładów (budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, rzemiosło 

produkcyjne) pełnią jedynie funkcję uzupełniającą. Miejscowe, niewielkie zakłady produkcyjne 

zlokalizowane są głównie na terenie największych miejscowości – Dąbrowa, Świerczów, 

Biestrzykowice i Starościn. 

Generalnie na koniec 2009 roku na terenie gminy funkcjonowało 28 podmiotów przemysłowych, z 

czego 27 zajmowało się przetwórstwem przemysłowym. Budownictwo reprezentowało 49 podmiotów. 

Zdecydowana większość z nich to niewielkie zakłady, zatrudniające kilka – kilkanaście osób, 



Strona 106 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIERCZÓW 

 

zajmujące się rzemiosłem produkcyjnym. W 2009 roku liczba pracujących29 w przemyśle i 

budownictwie na terenie gminy wynosiła 36 osób. Oznacza to, że na 1000 osób w wieku 

produkcyjnym zaledwie 15 pracowało w przemyśle bądź budownictwie. 

Szansą na rozwój aktywności gospodarczych na terenie gminy Świerczów związanych z sektorem 

przemysłowym jest miejscowa baza surowcowa (np.: surowce mineralne i drewno), a także 

stosunkowo niewielka odległość do głównych szlaków komunikacyjnych południowo – zachodniej 

Polski. Obecnie cena 1 m² terenu przeznaczonego pod działalności gospodarcze wynosi około 20 

złotych. Jej konkretna wysokość uzależniona jest od lokalizacji i stopnia uzbrojenia terenu w 

infrastrukturę techniczną.  

Na terenie gminy obszary predysponowane do rozwoju funkcji produkcyjnych zlokalizowane są 

praktycznie tylko w jej centralnej i północnej części. Wynika to przede wszystkim z fizjografii terenu, a 

także związanej z nią obecnością cennych przyrodniczo obszarów chronionych, obejmujących 

praktycznie całą wschodnią, południową i północno – zachodnią część gminy. Jako rozwojową 

przypisać można funkcję produkcyjną miejscowościom: Dąbrowa, Świerczów i Biestrzykowice. 

Niemniej jednak w każdym z przypadków będzie to tylko funkcja uzupełniająca w stosunku do obecnej 

struktury gospodarczej. Rozwój działalności produkcyjnych w skali odpowiedniej dla oferowanej 

podaży wymagać będzie wprowadzenia inwestycji zewnętrznych. Ułatwieniem może być fakt, że 

Gmina posiada uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Generalnie na wyżej 

wymienionych obszarach oczekuje się rozwoju nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie 

inwestycji. Potencjalny sektor produkcyjny, najlepiej w postaci zakładów drobnej wytwórczości, nie 

może powodować strat w środowisku i powinien być podporządkowany obecnej ekologiczno – 

ochronnej funkcji obszaru. 

4.3. Usługi rynkowe. 

Charakterystyczny w ostatnich 30 latach XX wieku dla krajów rozwiniętych proces serwicyzacji 

gospodarki postępuje w Polsce od ponad 20 lat. Rośnie odsetek zatrudnionych w III sektorze 

gospodarki narodowej. Dogodne położenie geograficzne gminy Świerczów oraz obecna struktura 

gospodarcza powoduje, że pożądany staje się dalszy rozwój sektora usługowego, w tym przede 

wszystkim usług: turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, gastronomicznych oraz handlowych. 

4.3.1. Handel. 

Ogółem w 200330 roku na terenie gminy Świerczów funkcjonowały 22 sklepy o łącznej powierzchni 

sprzedażowej 1774 m². Pracowało w nich 31 osób. Na 1 obiekt handlowy przypadało 168 

mieszkańców. Większość sklepów, poza nielicznymi wyjątkami, to placówki małe i średnie, o 

powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 100 m² (średnio 80,64 m²). Nie występują 

wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m². Głównymi 

ośrodkami handlowymi w gminie są wsie: Dąbrowa, Świerczów i Starościn. Zespoły usługowe o 

rozszerzonym zakresie znajdują się także we wsiach: Bąkowice, Biestrzykowice, Miejsce i Miodary. W 

                                                 

29 Według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; bez pracujących w 
gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. 

30 Urząd Statystyczny w Opolu począwszy od 2004 roku nie publikuje danych dotyczących ilości placówek handlowych w 
podziale na gminy i powiaty. 
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pozostałych miejscowościach nie ma obiektów handlowych. Ponadto na terenie gminy funkcjonują 2 

stacje paliw. 

Tabela 78. Gmina Świerczów – dostępność oraz nasycenie placówkami handlowymi w 2003 roku 

Wyszczególnienie Gmina  

Świerczów 

Powiat  

Namysłowski 

Województwo 

Opolskie 

Liczba mieszkańców na 1 sklep 168 93 97 

Liczba sklepów na 10 km² 2,00 6,38 11,61 

Przeciętna powierzchnia sprzedażowa 

1 sklepu 

80,64 80,95 87,20 

Liczba pracujących na 1 sklep 1,41 2,14 2,39 

Liczba mieszkańców na 1 stację paliw 1852 2609 3974 

Liczba stacji paliw na 10 km² 0,18 0,23 0,28 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2003. 

Dostępność oraz nasycenie placówkami handlowymi dla mieszkańców gminy Świerczów jest 

zdecydowanie mniej korzystniejsze od przeciętnej w powiecie i województwie. Jednakże odpowiada 

średniej charakteryzującej gminy wiejskie. Niska liczba pracujących na 1 sklep świadczy o tym, że 

miejscowy handel to głównie zakłady osób fizycznych oraz firmy rodzinne. Należy w tym miejscu 

podkreślić, że miejscowy sektor usług handlowych (zwłaszcza specjalistyczny handel 

drobnodetaliczny) ma utrudnione możliwości rozwoju, ze względu na bliskie położenie tak dużego 

ośrodka usługowego jak miasto Namysłów. 

Tabela 79. Gmina Świerczów – placówki handlowe w 2010 roku 

Miejscowość Ilość placówek handlowych 

Bąkowice 2 

Bielice – 

Biestrzykowice 2 

Dąbrowa 4 

Gola – 

Grodziec – 

Kuźnica Dąbrowska – 

Miejsce 1 

Miodary 1 

Osiek Duży – 

Pieczyska – 

Starościn 3 

Świerczów 5 

Wężowice – 

Zbica – 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2010. 
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4.3.2. Gastronomia. 

Niezbędnym elementem współtworzącym prestiż danego rejonu jest świadcząca wysoki poziom 

gastronomia. Należy rozwijać sieć tego typu placówek. W tym celu należy wykorzystać obecne 

rezerwy lokalizacyjne oraz budynki typu: świetlice wiejskie czy dawne zabytkowe karczmy. Wskazane 

jest także funkcjonowanie obiektów sezonowych, zwłaszcza w kontekście stawów rybnych w sezonie 

letnim. Obecnie obiekty gastronomiczne i gastronomiczno – rozrywkowe reprezentuje tylko jedna 

placówka zlokalizowana w Świerczowie. 

4.3.3. Pozostałe placówki usługowe i rzemiosło. 

Oferta zakładów rzemieślniczych jest bogata i zróżnicowana. W szczególności świadczą one usługi: 

budowlane, mechaniki pojazdowej, pośrednictwo oraz inne czynności związane z sektorem 

produkcyjnym, budownictwem czy obsługą rolnictwa i leśnictwa. Na terenie Świerczowa zlokalizowany 

jest Urząd Pocztowy. Łącznie na terenie gminy w 2009 roku funkcjonowało 159 komercyjnych 

podmiotów usługowych z następujących sekcji: handel i naprawy (55), budownictwo (49), transport i 

gospodarka magazynowa (28), zakwaterowanie i gastronomia (12), obsługa nieruchomości i firm (9) 

oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (6). Należy nadmienić, że znaczna ilość 

zarejestrowanych na terenie gminy Świerczów podmiotów usługowych prowadzi działalność 

gospodarczą poza granicami gminy, głównie w Namysłowie i innych okolicznych miejscowościach. 

Tabela 80. Gmina Świerczów – placówki usługowe (bez handlu) w 2010 roku 

Miejscowość Ilość placówek usługowych 

Bąkowice 28 

Bielice 1 

Biestrzykowice 7 

Dąbrowa 36 

Gola 7 

Grodziec 6 

Kuźnica Dąbrowska – 

Miejsce 4 

Miodary 11 

Osiek Duży 1 

Pieczyska 2 

Starościn 13 

Świerczów 36 

Wężowice 3 

Zbica 1 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2010. 
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4.3.4. Pośrednictwo finansowe. 

W miejscowości Świerczów działalność gospodarczą prowadzi oddział Banku Spółdzielczego w 

Namysłowie. Obecność oddziału banku pozytywnie wpływa na prestiż gminy. Zarówno klienci 

detaliczni jak i przedsiębiorcy mogą korzystać z podstawowego wachlarza nowoczesnych usług 

finansowych. Na terenie gminy funkcjonują także podmioty oferujące usługi ubezpieczeniowe, itp. 

Generalnie nasycenie siecią usługową oraz rzemieślniczą jest wystarczające z punktu widzenia 

lokalnych potrzeb. W dalszej perspektywie rozwój sektora usługowego uzależniony będzie głównie od 

rozwoju demograficznego poszczególnych miejscowości.  

Z pozostałych usług, zwłaszcza ponadpodstawowych, związanych między innymi z: handlem, kulturą, 

szkolnictwem średnim i wyższym, służbą zdrowia, pośrednictwem finansowym, administracją 

powiatową i wojewódzką, itd., mieszkańcy gminy korzystają przede wszystkim w pobliskim 

Namysłowie i w stolicy województwa – Opolu. 

4.4. Turystyka i rekreacja. 

4.4.1. Główne atrakcje turystyczne i rekreacyjne. 

Peryferialne położenie w stosunku do zagospodarowanych turystycznie obszarów oraz rolniczy 

charakter gminy powoduje, że sektor turystyczny praktycznie nie istnieje. Atrakcje turystyczne gminy 

związane są głównie z walorami krajobrazowymi północnej części województwa opolskiego, to jest 

rozległych kompleksów leśnych i gęstej sieci hydrograficznej, objętych ochroną w postaci 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – 

Turawskie”. Naturalny krajobraz powinien przyciągać coraz większe rzesze turystów. Znajdą oni tutaj 

piękne krajobrazy, stawy hodowlane, czystą wodę, kompleksy leśne, pomniki przyrody oraz inne 

urokliwe zakątki. Ponadto atrakcje turystyczne uzupełnia bogaty zasób zabytków z parkami dworskimi 

na czele. Poza tym na terenie gminy nie ma innych miejsc, na których można stworzyć ofertę 

turystyczną. 

4.4.2. Znakowane trasy turystyczne31. 

Jedyną znakowaną trasą turystyczną przebiegającą przez teren gminy jest ścieżka przyrodnicza 

(dydaktyczna) poprowadzona wokół stawów hodowlanych zlokalizowanych pomiędzy 

miejscowościami: Dąbrowa, Starościn i Zbica. Trasa ma charakter pętli o całkowitej długości 

wynoszącej 10,4 km.  

Zakładając, że początek trasy jest w miejscowości Starościn to dalszy jej przebieg prowadzi wzdłuż 

drogi łączącej Starościn ze Zbicą poprzez przysiółek Pieczyska. Następnie trasa prowadzi wzdłuż 

drogi łączącej Zbicę z Dąbrową, przy czym po około 500 m od przysiółka Kuźnica Dąbrowska trasa 

odbija w stronę Starościna, do którego prowadzi drogą leśną. 

4.4.3. Baza noclegowa. 

Na terenie gminy nie ma obiektów noclegowych. 

 

                                                 

31 Na podstawie mapy turystycznej Stobrawski Park Krajobrazowy 1:50000, Studio Wydawnicze PLAN, Wrocław 2006. 
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4.4.4. Potencjalne kierunki rozwoju turystyki. 

Pomimo istniejących rzeczywistych i potencjalnych możliwości rozwoju turystyki na obszarze gminy, 

funkcja ta nie była dotychczas należycie rozwijana. W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami 

społeczno – gospodarczymi w skali kraju i gmin, a także zwarzywszy na niewykorzystane walory oraz 

zasoby przyrodnicze gminy Świerczów, wydaje się być zasadne organizowanie tej dochodowej 

działalności. 

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju należy promować inwestycje sportowe i turystyczne 

oparte na koncepcji ekorozwoju, harmonijnie wpisanego w struktury przyrodnicze, gospodarcze oraz 

społeczne regionu. Ekologiczny rozwój turystyki powinien być nastawiony na budowę małych 

ośrodków dla turystów poszukujących spokoju i odosobnienie oraz kontaktu z naturą. Ten kierunek, 

zgodny z ideą ekorozwoju, zakłada unikanie degradacji walorów przyrodniczych. Teren gminy 

predysponowany jest do rozwoju dwóch rodzajów aktywizacji ekoturystycznej: 

- agroturystyka – tworzona w oparciu o bazę noclegową i żywieniową indywidualnych gospodarstw 

rolnych; 

- turystyka wiejska – baza noclegowa i żywieniowa w specjalnie przygotowanych punktach. Mogą 

to być: nowo budowane niewielkie ośrodki, istniejące zabudowania folwarczne, pola biwakowe, 

campingi. 

Biorąc pod uwagę zasoby przyrodniczo – krajobrazowe regionu oczekuje się rozwoju następujących 

form ekoturystyki: 

a) krajoznawcza – polegająca na zwiedzaniu różnych miejsc i obiektów. Ta forma dotyczy zarówno 

turystów wypoczywających kilka godzin, jak i kilka dni; 

b) rekreacyjna weekendowa – przyjazdy w wolne dni od pracy z możliwością zakwaterowania oraz 

uprawiania: wędkarstwa, pływania, grzybobrania itp.; 

c) turystyka specjalistyczna: 

- turystyka rowerowa; 

- obserwacje przyrody; 

- fotografika i malarstwo; 

- hippika; 

- myślistwo; 

- wędkarstwo; 

- turystyka zdrowotna; 

- „zielone szkoły”. 

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele należy przede wszystkim: 

- zainwestować w budowę nowych funkcjonalnych obiektów sportowo – rekreacyjnych; 

- przygotować nową bazę noclegową i gastronomiczną, zwłaszcza w większych wsiach; 

- przygotować zabytki kultury i przyrody na przyjęcie turystów poprzez: urządzenie parkingów, 

ogrodzenia oraz inne działania zależne od specyfiki miejsca; 

- uzgodnić z właścicielami zbiorników wodnych zasady bezkolizyjnego użytkowania turystycznego; 

- zorganizować tereny do liniowej i obszarowej penetracji turystycznej na przyjęcie 

wypoczywających: pola biwakowe, wiaty, punkty widokowe, stanowiska do łowienia ryb, ambony; 
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- oznakować sieć szlaków dla turystyki pieszej, rowerowej, konnej oraz ścieżek przyrodniczo – 

dydaktycznych i powiązać ją z istniejącą siecią znakowanych tras w sąsiednich gminach, 

zwłaszcza położonych w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

Ponadto wskazane jest wprowadzanie funkcji turystycznych do obiektów zabytkowych. Przede 

wszystkim poprzez adaptację zespołów pałacowo – parkowych i zabudowań folwarcznych na hotele, 

zajazdy lub pensjonaty z towarzyszącymi im ośrodkami sportów np.: jeździeckimi. Aby wykorzystać 

istniejący potencjał tych obiektów należy doskonalić ich standard, dostosować infrastrukturę do 

wymogów architektonicznych, ekologicznych oraz ogólnych uwarunkowań ładu przestrzennego. 

 

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. 

5.1. Komunikacja. 

Gmina Świerczów, jak na jednostkę wiejską o urozmaiconym zagospodarowaniu terenu, posiada 

dobrze rozwinięty i wystarczający pod względem gęstości sieci komunikacyjnej układ drogowy i 

komunikacyjny. Z punktu widzenia połączeń lokalnych i regionalnych położenie komunikacyjne gminy 

jest bardzo korzystne, ponieważ posiada ona dogodne połączenia drogowe zarówno z Namysłowem 

jak i Opolem.  

Drogi krajowe: 

Przez teren gminy nie przebiegają drogi krajowe. Jednakże w bliskiej odległości od granic gminy 

przebiegają ważne w polskim układzie transportowym drogi krajowe. 13 km od Świerczowa, w 

miejscowości Rogalice, przebiega droga krajowa nr 39 łącząca Łagiewniki (droga nr 8) z Kępnem 

(drogi nr 8 i 11). Dzięki trasie nr 39 otwiera się więc możliwość dogodnego dojazdu w centralne, 

północne oraz południowo – zachodnie rejony kraju, z możliwością włączenia się do autostrady A4. 15 

km od Świerczowa, w miejscowości Namysłów, rozpoczyna swój bieg droga nr 42 łącząca Namysłów 

z Ostrowcem Świętokrzyskim. Dzięki trasie nr 42 otwiera się więc możliwość dogodnego dojazdu we 

wschodnie rejony kraju. 

Drogi wojewódzkie: 

nr 454: Opole – Dobrzeń Wielki – Pokój – Świerczów – Namysłów.  

Droga wojewódzka nr 454 pełni uzupełniającą rolę w układzie drogowym województwa opolskiego i 

jako szlak transportowy i komunikacyjny ma znaczenie tylko w północno – zachodniej części 

województwa. Umożliwia rozprowadzenie ruchu z Opola w kierunku Namysłowa. Ma istotne znaczenie 

w kontekście dojazdów do pracy z miejscowości wiejskich do obu miast. Obecnie droga nr 454 

posiada parametry klasy „G” (główna), nawierzchnię bitumiczną, a dopuszczalne obciążanie pojazdów 

wynosi 80 kN/oś (docelowo 115 kN/oś). Długość drogi na terenie gminy wynosi 8,359 km i przebiega 

przez miejscowości: Miejsce, Świerczów i Biestrzykowice. Według danych Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu w 2010 roku średni dobowy ruch pojazdów na drodze nr 454 w rejonie gminy 

wynosił od 3863 pojazdów na odcinku Świerczów – Namysłów do 4261 pojazdów na odcinku Pokój – 

Świerczów i należał do grupy o średnim natężeniu w skali wszystkich dróg o tej samej klasie na 

terenie całego województwa. Prognozowane natężenie ruchu w roku 2030 to 7970 pojazdów na dobę. 

Droga nr 454 znajduje się w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Stan techniczny drogi nr 454 

na odcinku przebiegającym przez gminę Świerczów jest dobry i tylko miejscami wymaga pilnej 
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modernizacji nawierzchni. Zarządca drogi nr 454 w ramach posiadanych środków finansowych 

dopuszcza możliwość przebudowy i remontów ww. drogi na terenie gminy w zależności od jej stanu 

technicznego i wpływu na bezpieczeństwo jej użytkowników. 

Tabela 81. Gmina Świerczów – wyniki pomiarów średniego dobowego ruchu pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 454 w 2005 
roku 
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Świerczów  

29,7 – 

38,7 

9,1 4261 26 3447 375 153 187 60 13 

Świerczów 

– 

Namysłów 

38,7 – 

51,3 

12,6 3863 46 3072 309 131 228 58 19 

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 2011. 

Drogi powiatowe: 

Tabela 82. Gmina Świerczów – wykaz dróg powiatowych 

Nr drogi Nazwa drogi Kilometraż Długość  

w km 

Klasa 

drogi 

1129 O Mikowice – Biestrzykowice  10+288 – 15+337,9 5,00 Z 

1132 O Starościn – Domaradz – Jagienna  0+000 – 5+355 5,40 Z 

1133 O Wielołęka – Zbica  4+982 – 7+992,3 3,00 L 

1134 O DP 1136 O – Dąbrowa PKP 0+000 – 0+891,5 0,90 L 

1136 O Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce 5+626 – 19+547,1 13,70 G 

1139 O Świerczów – Bielice  0+000 – 6+312,3 6,20 L 

1140 O Gola – Bielice  0+000 – 4+156,1 4,10 Z 

1141 O Mąkoszyce – Bielice  1+147 – 3+111,4 1,90 Z 

1187 O Zbica – Dąbrowa Namysłowska 0+000 – 5+430,8 5,40 L 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Wydział Dróg Powiatowych, 2011. 

Łącznie długość dróg powiatowych na terenie gminy Świerczów wynosi 45,6 km. Zdecydowana 

większość dróg (38,7 km) posiada nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnię tłuczniową posiada 1,2 km 

drogi nr 1139 O, nawierzchnię z kostki kamiennej – 0,8 km drogi nr 1136 O, zaś nawierzchnię 

gruntową naturalną posiadają następujące odcinki dróg powiatowych: 

- 1130 O – łącznie 0,6 km; 

- 1134 O – łącznie 0,1 km; 

- 1139 O – łącznie 4,2 km. 
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Wyszczególnione powyżej trasy znajdują się w gestii Wydziału Dróg Powiatowych, Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie. W najbliższych latach (2011 – 2015) przewiduje się przebudowę drogi 

powiatowej nr 1136 O (nowa nawierzchnia, szerokością drogi 5,0 m z poszerzeniami do 6,0 m) oraz w 

perspektywie do 2020 roku planuje się przebudowę drogi nr 1129 O na odcinku Żaba – 

Biestrzykowice. 

Drogi gminne: 

Tabela 83. Gmina Świerczów – wykaz dróg gminnych 

Nr drogi Relacja  Długość  

w km 

Typ nawierzchni 

101701 O Starościn – Mała Kolonia (ul. Podlaska) 1,3 żużlowo – gruntowa 

101704 O Miejsce – Przygorzele 2,7 tłuczniowa 

101705 O Świerczów, ul. Szkolna 0,3 bitumiczna 

101706 O Świerczów, ul. Kręta 0,3 bitumiczna 

101707 O Świerczów, ul. Kąty 0,25 gruntowo – szlakowa 

101708 O Świerczów, ul. Folwarczna 0,2 bitumiczna 

101709 O Świerczów, ul. 40–lecia 0,14 bitumiczna 

101710 O Biestrzykowice, ul. Lipowa 0,82 tłuczniowa 

101711 O Biestrzykowice, ul. Spacerowa 0,4 gruntowa 

101713 O Biestrzykowice, ul. Ludowa 1,1 bitumiczna 

101714 O Miodary, ul. Kościelna 0,25 brukowa 

101715 O Miodary, ul. Polna 0,24 bitumiczna 

101716 O Miodary, ul. Parkowa  gruntowa 

101717 O Miejsce, ul. Kościelna 0,12 tłuczniowa 

101718 O Miejsce, ul. Wiejska 0,88 bitumiczna 

101719 O Miejsce, ul. Parkowa 0,15 tłuczniowa 

101720 O Dąbrowa, ul. Asfaltowa 0,4 bitumiczna 

101721 O Dąbrowa, ul. Szkolna 0,35 tłuczniowo – gruntowa 

101722 O Dąbrowa, ul. Podhalańska 0,72 bitumiczna 

101723 O Dąbrowa, ul. Kręta 0,4 gruntowa 

101724 O Dąbrowa, ul. Główna 0,8 bitumiczna 

101725 O Dąbrowa, ul. Kościelna 0,2 bitumiczna 

101726 O Zbica, droga przez wieś 0,07 bitumiczna 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Łączna długość dróg gminnych wynosi 12,09 km. Ogółem nawierzchnię bitumiczną posiada 5,35 km 

dróg gminnych, brukową – 0,25 km, tłuczniową – 3,79 km, a gruntową 2,7 km. 

Generalnie stan dróg na terenie gminy jest zadowalający pod względem możliwości obsługiwania 

przez nie poszczególnych obszarów zabudowy (drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne). Większość 

dróg nie posiada jednak odpowiedniej wytrzymałości i jest w złym stanie technicznym. Jakość 
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nawierzchni, zwłaszcza na drogach powiatowych i gminnych wymaga pilnych napraw i modernizacji. 

Brak kanalizacji deszczowej oraz rowów odwadniających uniemożliwia odprowadzenie wód 

opadowych lub prawidłowe odwodnienie korpusu drogi. Na terenach zabudowanych w dużej mierze 

drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne nie posiadają chodników i ruch pieszy odbywa 

się na poboczu lub jezdni. Przebieg drogi wojewódzkiej nr 454 ze względu na spodziewany wzrost 

natężenia ruchu koliduje z zabudową mieszkaniową na terenie wsi: Miejsce, Świerczów i 

Biestrzykowice w kontekście emisji hałasu. Do najpilniejszych zadań modernizacyjnych układu 

drogowego gminy należą: 

- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 454 na całej długości do pełnych parametrów klasy „G”; 

- modernizacja drogi powiatowej nr 1133 O do pełnych parametrów klasy „Z”; 

- modernizacja drogi powiatowej nr 1134 O do pełnych parametrów klasy „Z”; 

- modernizacja drogi powiatowej nr 1136 O do pełnych parametrów klasy „Z”; 

- modernizacja drogi powiatowej nr 1139 O do pełnych parametrów klasy „Z”; 

- modernizacja drogi powiatowej nr 1187 O do pełnych parametrów klasy „Z”; 

- modernizacja drogi powiatowej nr 1136 O do pełnych parametrów klasy „G”; 

- dostosowanie parametrów jezdni i nośności nawierzchni dróg powiatowych i gminnych do ruchu 

ciężkiego i pojazdów rolniczych, zwłaszcza w perspektywie dalszego rozwoju funkcji 

przetwórstwa rolno – spożywczego i przemysłowego; 

- budowa dróg wewnętrznych do obsługi poszczególnych posesji oraz dojazdów do użytków 

rolnych; 

- budowa chodników dla ruchu pieszego i rowerowego; 

- monitoring natężenia hałasu emitowanego przez pojazdy.  

Komunikacja samochodowa: 

Dobrze rozwinięta jest sieć komunikacji autobusowej, obsługiwanej głównie przez Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej (PKS) oraz prywatne BUS-y. Dzięki niej można bezpośrednio dotrzeć do 

każdego sołectwa gminy oraz do miejscowości sąsiednich takich jak między innymi: Namysłów, Brzeg, 

Opole, a nawet Ostrów Wielkopolski i Kalisz (odjazdy ze Świerczowa). 

Linie kolejowe: 

nr 301: (Opole Główne) – Jełowa – Murów – Pokój – Dąbrowa Namysłowska – Namysłów. 

Jest to linia normalnotorowa, jednotorowa, niezelektryfikowana. Od 1992 roku linia jest nieczynna dla 

ruchu pasażerskiego i towarowego. Na terenie gminy Świerczów długość odcinka kolejowego szlaku 

nr 301 wynosi 8 km. Infrastrukturę kolejową na trasie nr 301 na terenie gminy stanowią przystanki 

kolejowe: Dąbrowa Namysłowska i Biestrzykowice. Przebieg linii nie koliduje z obecnym 

zagospodarowaniem terenu, a zwłaszcza z zabudową mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową. 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Zakład Linii Kolejowych w Opolu nie przewidują zamierzeń 

inwestycyjnych związanych z modernizacją linii oraz przywrócenia na niej ruchu pasażerskiego. W 

związku ze spodziewanym wzrostem natężenia ruchu pojazdów na drodze wojewódzkiej zasadna 

wydaje się reaktywacja połączeń pasażerskich. Celem reaktywacji byłoby zarówno promowanie 

ekologicznego transportu jak również turystyczna popularyzacja regionu. 

Fakt istnienia różnorodnej i dogodnej sieci komunikacyjnej podnosi prestiż gminy oraz stanowi istotny 

argument, pozwalający stymulować jej dalszy gospodarczy rozwój. 
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5.2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 

5.2.1. Zaopatrzenie w wodę. 

Obecnie gmina Świerczów jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o długości 

56,4 km z 756 połączeniami prowadzącymi do budynków mieszkalnych. W 2009 roku dostarczono 

mieszkańcom 76,4 dam³ wody. W sieć wodociągową wyposażone są wszystkie sołectwa za wyjątkiem 

miejscowości Bielice. Mieszkańcy Bielic zaopatrują się w wodę z indywidualnych bądź grupowych 

studni przydomowych. Wszystkie miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez 

ujęcie wód podziemnych (SUW) zlokalizowane w pobliżu Świerczowa. 

Decyzją Starosty Namysłowskiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku udzielono Zakładowi Wodociągów i 

Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. w Namysłowie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody 

podziemnej z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconych nr 1 o głębokości 14 m i nr 2a 

o głębokości 15 m dla potrzeb wodociągu grupowego Świerczów w ilości: 

- Qśrd = 403,2 m³/d; 

- Qmaxh = 46,8 m³/h. 

przy ustalonych zasobach eksploatacyjnych w kategorii „B” w ilości Qekps. = 50,0 m³/h. Pozwolenie 

na szczególne korzystanie z wód wydano na czas określony do dnia 31.03.2019 roku. 

Tabela 84. Gmina Świerczów – gęstość sieci wodociągowej w 2009 roku 

Wyszczególnienie Gmina 

Świerczów 

Powiat 

Namysłowski 

Województwo 

Opolskie 

Gęstość sieci wodociągowej32 w km/100 km² 51,27 56,94 72,21 

Zużycie wody na 1 mieszkańca w m³ 20,9 29,8 28,9 

Źródło: GUS 2010. 

Nasycenie siecią wodociągową oraz średnie jednostkowe zużycie wody jest na terenie gminy 

Świerczów niższe od średniej w powiecie namysłowskim oraz województwie opolskim. Jest to jednak 

wskaźnik dość wysoki jak na gminę wiejską, zwłaszcza, że charakteryzuje się ona najniższym 

zaludnieniem w skali całego województwa. Należy nadmienić, że na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego występuje 

uzbrojenie w sieć wodociągową. 

5.2.2. Kanalizacja. 

Na terenie gminy Świerczów nie występuje sieć kanalizacyjna. We wszystkich miejscowościach 

gospodarka ściekowa opiera się na powszechnym, przejściowym gromadzeniu ścieków w zbiornikach 

wybieralnych i wywożeniu ich przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków w Namysłowie.  

                                                 

32 Sieć rozdzielcza, bez połączeń prowadzących do budynków i innych obiektów. 
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Tabela 85. Gmina Świerczów – gęstość sieci kanalizacyjnej w 2009 roku 

Wyszczególnienie Gmina 

Świerczów 

Powiat 

Namysłowski 

Województwo 

Opolskie 

Gęstość sieci kanalizacyjnej33 w km/100 km² – 7,23 30,54 

Ścieki odprowadzone siecią kanalizacyjną na 

1 mieszkańca w m³ 

–  21,50 28,13 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

Dane dotyczące gospodarki ściekowej sygnalizują jakim niedoborem w zakresie sieci kanalizacyjnej 

charakteryzuje się nie tylko obszar gminy Świerczów, ale także cały powiat namysłowski w stosunku 

do średniej wojewódzkiej. Brak systemowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach nie 

objętych siecią kanalizacyjną, przy jednoczesnym niemal pełnym zwodociągowaniu gminy, powoduje 

powstawanie większej ilości nieodprowadzonych siecią ścieków. Miejscowa społeczność zmuszona 

jest gromadzić płynne nieczystości w zbiornikach zlokalizowanych na terenie własnych posesji. To z 

kolei wpływa na zwiększone zanieczyszczenie gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych 

zwłaszcza, że zdarzają się zjawiska pozbywania się płynnych nieczystości na nielegalnych 

wylewiskach. 

Dokończenie budowy sieci wodociągowej, a zwłaszcza budowa sieci kanalizacyjnej ma priorytetowe 

znaczenie dla gminy i niebawem rozpoczną się inwestycje w tym zakresie. W zakresie zaopatrzenia w 

wodę planuje się następujące inwestycje: 

- zabezpieczenie strefy bezpośredniej ujęcia wody – 2011 rok; 

- modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej na terenie gminy – 2011 rok; 

- modernizacja SUW Świerczów – lata 2011 – 2013; 

- budowa tranzytu wodociągowego Siedlice – Bielice – Bąkowice – lata 2011 – 2013; 

- modernizacja urządzeń pomiarowych – lata 2011 – 2013; 

- dokumentacja odwiertu i uzbrojenia studni zapasowej – 2012 rok; 

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielice – lata 2012 – 2013. 

W zakresie budowy sieci kanalizacyjnej planuje się następujące inwestycje: 

- budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej Miodary – Jastrzębie – 2011 rok. 

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Świerczów – 2011 rok; 

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miodary – 2012 rok; 

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Biestrzykowice – 2013 rok. 

Płynne nieczystości z wymienionych wyżej miejscowości kierowane będą siecią tranzytową do 

oczyszczalni ścieków w Namysłowie. Dla pozostałych miejscowości przewiduje się utrzymanie 

dotychczasowego systemu oraz dodatkowo możliwość budowy indywidualnych bądź grupowych, 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

                                                 

33 Sieć rozdzielcza i kolektory. 



Strona 117 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIERCZÓW 

 

5.3. Sieć gazowa. 

Na terenie gminy Świerczów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA) nie posiada 

utworzonych obszarów i terenów górniczych oraz przesyłowej i dystrybucyjnej sieci gazowej. Nie 

planuje również żadnych inwestycji. 

Operator Gazociągów Przesyłowych „Gaz – System” SA, Oddział w Świerklanach nie eksploatuje 

gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia i nie planuje żadnych zamierzeń inwestycyjnych na 

terenie gminy Świerczów. 

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu nie posiada sieci 

gazowej dystrybucyjnej na terenie gminy Świerczów. W planie rozwoju Górnośląskiej Spółki 

Gazownictwa do 2014 roku nie jest ujęta gazyfikacja gminy Świerczów. 

Tabela 86. Gmina Świerczów – sieć gazowa, odbiorcy oraz zużycie gazu w gospodarstwach domowych w 2009 roku 

Wyszczególnienie Gmina 

Świerczów 

Powiat 

Namysłowski 

Województwo 

Opolskie 

Gęstość sieci gazowej w km / 100 km² –  8,40 24,15 

Odbiorcy34 z gazu z sieci  

na 1000 mieszkańców 

– 116,40 150,33 

Liczba odbiorców w stosunku do liczby 

ludności ogółem w (%) 

– 11,64 15,03 

Zużycie gazu z sieci na 1 mieszkańca35 w m³ – 49,4 63,1 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 

Istniejące warunki techniczne i stan techniczny gazociągów w regionie pozwalają na rozbudowę sieci 

dystrybucyjnej dla potrzeb wszystkich zainteresowanych, którzy spełnią warunek opłacalności w 

rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Opłacalność przedsięwzięcia uzależniona jest między innymi 

od zawarcia odpowiedniej ilości umów o przyłączenie do sieci gazowej oraz długości projektowanych 

gazociągów i przyłączy odpowiednich dla umożliwienia zaistnienia warunków technicznych 

przyłączenia. Stacje redukcyjno – pomiarowe oraz gazociągi stanowią układy hermetycznie zamknięte 

i wyłączając stany awaryjne nie zagrażają środowisku naturalnemu. Wprowadzenie gazyfikacji sprzyja 

ochronie środowiska poprzez eliminację lokalnej emisji pyłów i toksycznych składników spalin. Na 

terenie gminy Świerczów korzystne warunki do gazyfikacji posiadają przede wszystkim wsie: 

Dąbrowa, Świerczów, Biestrzykowice z Miodarami oraz ewentualnie rejon wsi: Bąkowice, Gola, 

Grodziec i Wężowice, czyli miejscowości i rejony najludniejsze oraz leżące najbliżej miasta Namysłów, 

gdzie zlokalizowana jest najbliższa stacja redukcyjno – pomiarowa. 

Ewentualna przyszła budowa sieci gazowej dla odbiorców indywidualnych powinna być realizowana z 

uwzględnieniem obowiązującego prawa energetycznego – ustawy z dnia 10.04.1997 roku (Dz. U. Nr 

54 poz. 348) oraz rozporządzeń wykonawczych, w szczególności w oparciu o: 

- wnioski podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci gazowej posiadających tytuł prawny 

do korzystania z przyłączanego obiektu; 

                                                 

34 Bez odbiorców korzystających z gazomierzy zbiorczych. 
35 Do przeliczeń przyjęto ludność ogółem bez wyodrębniania jej w tych miastach i wsiach, w których ta sieć istniała. 
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- sporządzony przez przedsiębiorstwo energetyczne plan rozwoju w zakresie sieci gazowej, 

uwzględniający wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ograniczony do 

zadań, dla których istnieją warunki techniczne oraz ekonomiczne dostarczania paliwa gazowego. 

5.4. Elektroenergetyka. 

5.4.1. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa. 

Przez teren gminy Świerczów przebiega, będąca w eksploatacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych 

– Południe SA linia elektroenergetyczna o napięciu 400 kV relacji: Dobrzeń – Pasikurowice, Dobrzeń – 

Trębaczew. W planach rozwojowych krajowej sieci przesyłowej nie przewiduje się na terenie gminy 

Świerczów budowy nowych obiektów elektroenergetycznych o napięciu 220 kV i wyższym. 

5.4.2. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna. 

Grupa Tauron, EnergiaPro SA, Oddział w Opolu posiada na terenie gminy następującą infrastrukturę 

elektroenergetyczną: 

- napowietrzną jednotorową linię 110 kV relacji: Pokój – Namysłów. Długość linii na terenie gminy 

wynosi 7,907 km; 

- 37 sztuk stacji transformatorowych 15/0,4 kV; 

- 51,712 km linii 15 kV; 

- 69,829 km linii 0,4 kV wraz z przyłączami. 

Na terenie gminy Świerczów nie ma zlokalizowanych stacji transformatorowych 110/15 kV. Odbiorcy z 

terenu gminy zasilani są liniami średniego napięcia 15 kV wyprowadzonymi z GPZ zlokalizowanych w 

sąsiednich gminach (Pokój, Namysłów). Linie średniego napięcia na terenie gminy prowadzone są 

jako kablowe i napowietrzne. Sieci średniego napięcia zasilają stacje transformatorowe, w których 

następuje transformacja napięcia z 15,0 kV na 0,4 kV. Wszystkie miejscowości na terenie gminy są 

zelektryfikowane. Dostawy energii w pełni pokrywają potrzeby mieszkańców oraz jednostek 

gospodarczych. W lokalnym systemie energetycznym występują rezerwy, które mogą być 

wykorzystywane do celów grzewczych u istniejących odbiorców przyłączonych do sieci EnergiaPro 

SA. W 2010 roku energię elektryczną pobierało w gminie 1466 odbiorców. Obecny system 

elektroenergetyczny zaspokaja we właściwym zakresie potrzeby mieszkańców i nie występują 

problemy związane z brakami energii elektrycznej. Jednakże część sieci, zwłaszcza niektórych 

odcinków linii napowietrznej 0,4 kV wymaga modernizacji. Istnieje również potrzeba wymiany części 

drewnianych słupów na liniach niskiego napięcia. Problemem w skali całej gminy jest 

niewystarczająca ilość sieci oświetlenia ulicznego. 

Tabela 87. Gmina Świerczów – odbiorcy oraz zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 2009 roku 

Wyszczególnienie Gmina 

Świerczów 

Powiat 

Namysłowski 

Województwo 

Opolskie 

Odbiorcy energii elektrycznej na 1000 mieszkańców 400,33 390,15 385,31 

Zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę w kWh b.d. 1920,0 2102,7 

Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w kWh b.d. 750,0 809,6 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 2010. 
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W planach rozwoju EnergiaPro SA, Oddział w Opolu na terenie gminy Świerczów wymienia się w 

najbliższych latach następujące zamierzenia inwestycyjne: 

- modernizację napowietrznej linii 100 kV relacji: Pokój – Namysłów; 

- modernizację sieci 0,4 kV; 

- realizację zadań związanych z przyłączaniem do sieci nowych odbiorców. 

5.4.3. Alternatywne źródła energii. 

Urozmaicona (miejscami) rzeźba terenu powoduje, że na obszarze gminy istnieją względnie korzystne 

uwarunkowania naturalne (anemograficzne i hydrograficzne), umożliwiające pozyskiwanie energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł – w tym przypadku na bazie siły wiatru i wody. 

Według danych zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

(uchwała nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 roku) na 

terenie gminy Świerczów wyznaczono tereny predysponowane do lokalizacji elektrowni wiatrowych 

oraz wodnych. Obszary wskazane dla lokalizacji farm wiatrowych zlokalizowane są na wylesionych 

rejonach Wzgórz Świerczowskich pomiędzy Świerczowem i Biestrzykowicami oraz w północnej części 

gminy pomiędzy Biestrzykowicami a Starościnem (najwyżej położone n.p.m. obszary gminy). Rejony 

te mają tylko względnie korzystne warunki dla lokalizacji farm wiatrowych. Ponadto sąsiadują w 

bezpośredniej bliskości z obszarami objętymi ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody (Park 

Krajobrazowy, NATURA 2000, Obszar Chronionego Krajobrazu) oraz obejmują obszary gleb o 

najwyższym w gminie wskaźniku bonitacji. W związku z powyższym inwestycje w farmy wiatrowe 

uważa się za nieporządane. Ponadto kontrowersje związane z lokalizacją farm wiatrowych dotyczą 

przede wszystkim ingerencji w krajobraz, a także zagrożenia ptactwu, emisji hałasu a zwłaszcza 

infradźwięków oraz błysków słonecznych odbijających się od łopat wiatraków (tzw. "efekt disco"). 

Korzystne warunki hydrograficzne dotyczą zaś możliwości lokalizacji małych elektrowni wodnych na 

licznych ciekach wodnych, charakteryzujących się znacznym przepływem. W związku z powyższym 

na bazie szczegółowych, specjalistycznych analiz należy rozpatrzyć wszystkie aspekty ewentualnej 

budowy małych elektrowni wodnych w rejonie doliny rzeki Stobrawy na granicy z gminą Pokój. 

5.5. Ciepłownictwo. 

Na terenie gminy Świerczów nie istnieje system centralnego zaopatrzenia w ciepło. Potrzeby 

grzewcze mieszkańców gminy (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) pokrywane są ze źródeł 

indywidualnych, do których należą głównie piece opalane węglem kamiennym i jego pochodnymi, 

węglem brunatnym oraz olejem opałowym lub gazem propan – butan. Nieliczne budynki 

wielorodzinne, zakłady produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej i inne obiekty usługowe, a także 

większe gospodarstwa rolne (przetwórstwo rolno – spożywcze) posiadają własne kotłownie. W 

najbliższym okresie nie przewiduje się realizacji centralnych urządzeń ciepłowniczych, 

umożliwiających dostawę ciepła dla odbiorców zamieszkujących zabudowania jednorodzinne i 

zagrodowe.  

Obecny sposób zaopatrzenia w energię cieplną jest niekorzystny między innymi z punktu widzenia 

ochrony środowiska. Sieć lokalnych kotłowni powoduje w okresie zimowym tzw. niską emisję 

zanieczyszczeń. Wymogi ochrony powietrza atmosferycznego wymuszają potrzebę podjęcia inicjatyw 

związanych ze zmianą obecnego rodzaju paliw używanych do celów grzewczych, szczególnie węgla i 

drewna, w kierunku szerszego wykorzystania paliw uznawanych za ekologiczne. Takim nośnikiem 
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energii może stać się np.: gaz sieciowy, energia elektryczna, biomasa, energia słoneczna, itp. Gmina 

nie posiada wymaganego ustawą Prawo Energetyczne opracowania „Projekt założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. 

5.6. Telekomunikacja i łączność. 

Gmina Świerczów wyposażona jest w nowoczesne systemy telekomunikacyjne. Dzieje się tak dzięki 

włączeniu do central obsługujących przepływ automatyczny oraz inwestycji poczynionych przez 

Telekomunikację Polską SA. Zwiększa się liczba numerów telefonicznych. W każdej miejscowości 

zainstalowani są abonenci telefonii przewodowej. Umożliwia to nawiązanie łączności praktycznie z 

całym światem. Operująca na terenie gminy Telekomunikacja Polska SA zapewnia szeroką gamę 

usług. Są wśród nich usługi powszechne: telefoniczne, telegraficzne, teleksowe i telefaksowe oraz 

specjalistyczne w dziedzinie transmisji danych, radiokomunikacji i dostępu do internetu. Ponadto cały 

teren gminy jest w zasięgu działania operatorów telefonii bezprzewodowej: ORANGE, PLUS GSM, 

ERA GSM, PLAY, itd. 

Trudności z pozyskaniem szerokiej gamy najświeższych informacji dotyczących telekomunikacji, 

związane z zastrzeżeniem danych ze względu na konkurencję, spowodowały, że w poniższym tekście 

oraz tabeli analizowane są ostatnie ogólnodostępne dane publikowane w 2000 roku. Według danych z 

1999 roku w gminie zarejestrowane były 462 łącza telefonii przewodowej w mieszkaniach. Na 1000 

ludności przypadało więc 131 numerów telefonicznych. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 1 

placówka pocztowa zlokalizowana w Świerczowie, świadcząca również usługi telekomunikacyjne. 

Tabela 88. Gmina Świerczów – telekomunikacja i łączność  w 1999 roku 

Wyszczególnienie Gmina 

Świerczów 

Powiat 

Namysłowski 

Województwo 

Opolskie 

Ludność na 1 placówkę pocztową 1235 2609 3901 

Liczba placówek pocztowych na 10 tys. ludności 8,10 3,83 2,56 

Liczba placówek na 10 km² 0,27 0,23 0,29 

Linie telefoniczne na 1000 ludności 130,58 173,09 226,11 

Linie telefoniczne na 1000 mieszkań 435,85 587,71 766,95 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 2000, 2003. 

Nasycenie usługami łączności na terenie gminy Świerczów było w 2002 roku statystycznie 

najkorzystniejsze w stosunku do uwarunkowań charakteryzujących powiat namysłowski oraz 

województwo opolskie. Jednakże w 2002 roku funkcjonowały 3 placówki pocztowe, a obecnie jak 

wspomniano już tylko jedna. Poziom telefonizacji gminy Świerczów, o którym świadczy liczba linii na 

1000 mieszkańców był mniej korzystny od średniej dla powiatu i województwa. W tym przypadku 

niewątpliwie wyższą średnią ilość linii telefonicznych w powiecie i województwie zwiększa duża liczba 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w miastach. Jeszcze bardziej wymiernym wskaźnikiem 

jest wskaźnik nasycenia telefonią na 1000 mieszkań, który w przypadku gminy Świerczów również 

kształtował się mniej korzystniej od średniej dla powiatu namysłowskiego i województwa opolskiego. 

Obecnie sytuacja ta uległa zmianie, bowiem każdy zainteresowany może zostać abonentem telefonii 

przewodowej oraz mobilnej i tym samym nasycenie telefonią stacjonarną jak i mobilną należy uznać 

za wystarczające z punktu widzenia potrzeb. Tak funkcjonujące usługi telekomunikacyjne są 

niezbędne w dzisiejszych realiach gospodarki rynkowej, z uwagi na zwiększone potrzeby 
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telekomunikacyjne oraz teleinformatyczne mieszkańców, a zwłaszcza obecnych przedsiębiorców i 

potencjalnych inwestorów. 

5.7. Gospodarka odpadami. 

Zgodnie z Ustawą „o odpadach” gmina Świerczów posiada Plan Gospodarki Odpadami (PGO) 

przyjęty uchwałą nr XVIII/109/2005 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 stycznia 2005 roku. System 

zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Świerczów jest podobny do większości takich 

systemów stosowanych w innych rejonach Polski. Polega on na zbieraniu do odpowiednich 

pojemników odpadów oraz ich dalszemu deponowaniu na składowisku. 

W ciągu roku na terenie gminy powstaje około 310 ton odpadów komunalnych. Na terenie gminy nie 

ma i nie planuje się budowy składowiska odpadów oraz innych instalacji do odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów. Odpady komunalne z terenu gminy Świerczów deponowane są na 

składowisku w miejscowości Ziemiełowice (gmina Namysłów). Na terenie gminy Świerczów decyzje 

dotyczące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, usuwania lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych posiadają następujące podmioty: 

a) odpady stałe: 

 - EKO–TRANS Jan Kurowski, ul. Brynicka 16B, Kup; 

 - E.K. Ochędzan, ul. Reymonta 65, Namysłów; 

 - Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”, ul. Mariańska 2, Namysłów; 

 - M. Łabędzki & W. Łabędzki s.c., Namysłów; 

b) odpady ciekłe: 

 - EKO–TRANS Tadeusz Hola, ul. Bohaterów Warszawy, Namysłów; 

 - Usługi Transportowe Wiesław Cichoń, ul. Brzeska 67, Świerczów.   

Częstotliwość odbierania nie segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy zależy głównie 

od firmy zajmującej wywozem odpadów na danym obszarze oraz umów zawartych z indywidualnymi 

wytwórcami. W większości przypadków odpady zmieszane wywożone są dwa do czterech razy w 

miesiącu, w tym na zgłoszenie telefoniczne. Odpady poprzemysłowe i niebezpieczne wywożone są 

przez wyspecjalizowane podmioty spoza terenu gminy. Szacuje się, że wszystkie gospodarstwa 

domowe z terenu gminy objęte są zorganizowanym systemem wywozu odpadów (podpisały stosowne 

umowy). Na terenie gminy Świerczów funkcjonuje workowy system selektywnej zbiórki odpadów (tzw. 

„u źródła”) – worki przeznaczone dla zabudowy jednorodzinnej na odpady typu: szkło, tworzywa 

sztuczne, papier i tektura. 

Mając na uwadze dbałość o stan środowiska naturalnego należy dążyć do utrzymania 100 % wartości 

wskaźnika gospodarstw objętych zorganizowanym wywozem odpadów, między innymi poprzez ciągłe 

działania w celu podniesienia świadomości ekologicznej. Ponadto należy rozwijać system segregacji 

odpadów „u źródła” (selektywna zbiórka odpadów). Niepokojącym zjawiskiem jest występowanie 

dzikich składowisk odpadów. Podczas prac nad PGO zinwentaryzowano kilka takich składowisk. Na 

terenie nielegalnych wysypisk zalegają głównie odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw 

domowych, placów budowy, różnorakie opakowania papierowe, plastikowe oraz szklane, ziemia, 

opony samochodowe, resztki organiczne. Działania samorządu powinny skupić się na skutecznej 

eliminacji dzikich składowisk, począwszy od gorliwiej stosowanych kar administracyjnych, poprzez 
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likwidację obiektów, a skończywszy na biologicznej rekultywacji zanieczyszczonych przez składowiska 

terenów. 

5.8. Melioracje i urządzenia wodne. 

5.8.1. Melioracje. 

Urządzenie melioracji wodnych służą regulacji stosunków wodnych w celu poprawienia zdolności 

produkcyjnej gleby oraz ułatwienia jej uprawy. Ponadto chronią użytki rolne przed powodziami. 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. 115, poz. 1229 z dnia 11.10.2001 z późn. zm.) 

dzieli urządzenia melioracji wodnych na podstawowe i szczegółowe.  

Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych należą: 

- budowle piętrzące, upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód; 

- stopnie i zbiorniki wodne; 

- kanały wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie; 

- rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m; 

- budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe; 

- stacje pomp. 

Natomiast urządzenia melioracji wodnych szczegółowych obejmują: 

- rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie; 

- deszczownie z pompami przenośnymi; 

- rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m; 

- stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych; 

- ziemne stawy rybne oraz groble na obszarach nawadnianych; 

- systemy nawodnień grawitacyjnych. 

Na terenie gminy Świerczów łączna powierzchnia gruntów zmeliorowanych wynosi 4972 ha, z czego 

2994 ha obejmuje grunty orne, a 1978 ha trwałe użytki zielone. Powyższe oznacza, że użytki rolne 

zmeliorowane stanowią 74 % ogólnej powierzchni użytków rolnych w gminie, w tym 59 % gruntów 

ornych i niemal 100 % trwałych użytków zielonych. 

Tabela 89. Gmina Świerczów – ewidencja urządzeń melioracji szczegółowych w 2010 roku 

Obręb Grunty zmeliorowane w ha Rowy melioracji szczegółowych (mb) 

1 2 3 

Bąkowice 649,1 10890 

Bielice 170,2 4100 

Biestrzykowice 713,4 16060 

Dąbrowa 873,0 37580 

Gola 100,0 3970 

Grodziec 93,0 4670 

Kuźnica Dąbrowska 140,5 6340 

Miejsce 669,3 17420 

Miodary 356,3 14550 
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1 2 3 

Osiek Duży 85,2 4810 

Pieczyska 208,5 12650 

Starościn 328,8 1590 

Świerczów 497,3 7820 

Wężowice 73,0 4420 

Zbica 107,2 5880 

Źródło: Urząd Gminy Świerczów, 2011. 

Całkowita długość rowów melioracyjnych na terenie gminy Świerczów wynosi 166,350 km. Oznacza 

to, że średnio na każde 100 ha powierzchni gminy przypada 1,51 km rowów melioracyjnych. Na 

powyższych rowach zlokalizowane są 422 budowle, z czego 357 to przepusty, mostki i brody, 56 – 

zastawki, wpusty i przepusto – zastawki, 8 – akwedukty i syfony oraz 1 próg. Sieć drenarska obejmuje 

ogółem 1910 ha, z czego 1690 ha na gruntach ornych. 

W dolinie Stobrawy, w rejonie miejscowości: Bielice, Miejsce, Przygorzele, Dąbrowa i Kuźnica 

Dąbrowska, znajdują się liczne stawy hodowlane powstałe w wyniku sztucznego piętrzenia wody 

groblami. Łącznie na terenie gminy zlokalizowanych jest 38 stawów hodowlanych o całkowitej 

powierzchni wynoszącej 361,11 ha. 

Tabela 90. Gmina Świerczów – inwentaryzacja stawów rybnych w 2009 roku 

Miejscowość Nazwa 

obiektu 

Ciek Ilość 

stawów 

Powierzchnia 

zalewu (ha) 

Długość 

grobli (mb) 

Rok  

budowy 

Pieczyska Stawy rybne 

D.Filarowski 

Oziąbel 5 53,05 3860 1974 

Przygorzele Stawy rybne 

G.Lorek 

Kluczborska 

Struga 

2 17,32 1300 1968 

 

Przygorzele 

Stawy rybne 

M.Sobecki, 

M.Wojciechowska 

Kluczborska 

Struga 

6 13,96 1500 1969–70 

Przygorzele Stawy rybne 

J.Paluch 

Kluczborska 

Struga 

1 1,68 600 1974–75  

Dąbrowa Stawy rybne 

GRLP Krogulna 

Kluczborska 

Struga 

6 64,9 6400 1970–72  

Bielice –  

Przygorzele  

Stawy rybne 

GRLP Krogulna 

Kluczborska 

Struga 

5 61,20 5200 1960–66  

Kuźnica  

Dąbrowska 

Stawy rybne 

GRLP Krogulna 

Szerzyna 4 46,7 4370 1962–66  

Miejsce – Bielice  Stawy rybne 

Pawliszyn 

Stobrawa 8 100 6028 2003 

Dąbrowa Staw Janusz Wody wgłębne 1 2,3 1600 2003 

Źródło: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddział w Kluczborku, 2011. 
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5.8.2. Urządzenia wodne. 

Na terenie gminy Świerczów nie ma cieków wodnych znajdujących się w administracji Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu. Ewidencją miejscowych cieków podstawowych 

administruje Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddział w Kluczborku. 

Tabela 91. Gmina Świerczów – ewidencja cieków podstawowych w 2009 roku 

Nazwa cieku Całkowita długość 

cieku (mb) 

Długość cieku  

w gminie (mb) 

Kiometraż 

Biestrzykowicki Potok 13000 6400 6+600 – 13+000 

F – 3  8500 8500 0+000 – 8+500 

Kluczborska Struga 34770 20750 0+000 – 20+750 

Kuźnicki Potok 7600 7600 0+000 – 7+600 

Oziąbel 10500 1750 0+000 – 1+750 

Stobrawa 50440 18320 21+300 – 39+620 

Szerzyna 9400 7350 0+000 – 7+350 

Źródło: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddział w Kluczborku, 2011. 

Z powyższych danych wynika, że całkowita długość cieków podstawowych na terenie gminy 

Świerczów wynosi 70,670 km. Wszystkie cieki poza rzeką Oziąbel są uregulowane. Na ww. ciekach 

zlokalizowanych jest 98 budowli wodnych, z czego 61 to budowle komunikacyjne, 29 – budowle 

piętrzące i przelewy, 5 – akwedukty i syfony, a 3 to budowle wpustowe i spustowe. 

Istotny wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej mają rozmiary i techniczna sprawność 

urządzeń wodnych. Ponieważ nadmiar wód w glebie, podobnie jak ich niedobór negatywnie wpływają 

na jej wydajność, to tworzenie optymalnych warunków wilgotnościowych i powietrznych poprzez 

melioracje, dzięki którym można regulować poziom wód gruntowych oraz odpływ nadmiaru wód 

opadowych, staje się koniecznością. Prawidłowe funkcjonowanie systemów melioracyjnych jest 

uzależnione od ich właściwej eksploatacji i konserwacji. Odpowiedzialność za właściwe utrzymywanie 

urządzeń melioracji wodnych spoczywa na zainteresowanych właścicielach gruntów. Stan urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Świerczów jest w dużej mierze niezadowalający. 

Według obserwacji terenowych wykonanych na potrzeby sporządzenia niniejszego Studium większość 

urządzeń melioracyjnych wymaga odbudowy lub modernizacji. Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Opolu na 2011 rok nie przewiduje inwestycji na terenie gminy Świerczów. W 

projekcie planu inwestycyjnego przewidziany jest natomiast remont koryta rzeki Stobrawy, której trasa 

przebiega wzdłuż granicy z gminą Pokój. Planowane roboty posiadać będą charakter remontowy, 

związany między innymi z likwidacją szkód zaistniałych wskutek wezbrań powodziowych z maja 2010 

roku. 

5.9. Cmentarze. 

Na terenie gminy Świerczów funkcjonuje 7 cmentarzy (5 komunalnych i 2 parafialne) zlokalizowanych 

w następujących miejscowościach: 

- cmentarz komunalny w Biestrzykowicach o powierzchni 0,5 ha; 

- cmentarz komunalny w Dąbrowie – 0,53 ha; 

- cmentarz komunalny w Goli – 0,77 ha; 
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- cmentarz komunalny w Starościnie – 0,63 ha; 

- cmentarz komunalny w Świerczowie – 1,51 ha; 

- cmentarz parafialny w Bąkowicach – 0,72 ha; 

- cmentarz parafialny w Miejscu – 0,31 ha. 

Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są 2 nieczynne cmentarze: 

- Dąbrowa – 0,43 ha; 

- Starościn – 0,24 ha. 

Łączna powierzchnia czynnych cmentarzy wynosi 4,97 ha. Szacuje się, że istniejące miejsca 

pochówku w perspektywie najbliższych kilkunastu lat mogą nie zaspokoić potrzeb mieszkańców gminy 

i w związku z powyższym postuluje się rozbudowę cmentarza parafialnego w Miejscu. 

Na terenie gminy nie występują grzebowiska dla zwierząt. Gmina posiada stosowne umowy dotyczące 

odbioru i utylizacji martwych zwierząt hodowlanych i gospodarskich. 

5.10. Obiekty obrony cywilnej. 

Obrona cywilna na terenie gminy Świerczów nie posiada urządzeń i obiektów do wykorzystania w 

czasie potencjalnych zagrożeń. 

 

6. OBIEKTY I TERENY CHRONIONE. 

W przeznaczeniu terenów do pełnienia funkcji planistycznych należy uwzględnić ograniczenia jakie 

wynikają z prawnej ochrony: środowiska, zasobów przyrody i warunków życia ludzi. Należy zapewnić 

przewidywaną prawem ochronę wszystkim elementów środowiska i obiektów opisanych w rozdziałach 

nr 1 i 2 niniejszego opracowania. Istnienie na omawianym terenie infrastruktury technicznej, opisanej 

w rozdziale nr 5, stwarza dodatkowe ograniczenia. Wymagają one zapewnienia dodatkowych stref 

ochronnych oraz obszarów ograniczonego użytkowania. 

6.1. Ochrona przyrodnicza i rolnicza. 

6.1.1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 roku) na obszarze gminy Świerczów ochronie podlega cały areał 

gruntów ornych, łąk i pastwisk zaliczanych do II i III klasy bonitacyjnej, a także kompleksy użytków 

rolnych klas IV – VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego oraz tereny leśne w granicach 

administracyjnych całej gminy. 

6.1.2. Ochrona przyrody. 

Na obszarze gminy Świerczów ochronie przyrodniczej podlegają: 

- Stobrawski Park Krajobrazowy; 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”; 

- NATURA 2000 „Lasy Barucickie” (PLH 160009); 

- pomniki przyrody; 
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- gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych; 

a także postuluję się ochronę: 

- grup śródpolnej zieleni wysokiej; 

- istniejących ciągów zadrzewionych; 

- ciągów ekosystemów wodno – łąkowych wzdłuż cieków; 

- zieleni urządzonej. 

Dla obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 roku (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 880 z późn. zm.) ustala się zasady gospodarowania i 

ochrony wynikające z zapisów ww. ustawy. 

6.1.3. Wody podziemne. 

Z uwagi na przewodność hydrauliczną, wydajność potencjalną studni oraz ryzyko zagrożenia zasobów 

wodnych na obszarze gminy Świerczów wyodrębniono, zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną 

A.S. Kleczkowskiego (1990) Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP). Jest to GZWP 323 

„Subzbiornik rzeki Stobrawa”. Zbiornik wymaga najwyższej ochrony (ONO). 

Na obszarze zasilania wskazana jest likwidacja lub ograniczenie oddziaływania na wody podziemne i 

powierzchniowe (obszar zasilania) już istniejących ognisk zanieczyszczeń. Należy wprowadzić także 

ograniczenia dotyczące użytkowania gruntów, a w szczególności stosowania nawozów mineralnych i 

środków ochrony roślin na terenach użytkowanych rolniczo. 

6.1.4. Wody powierzchniowe. 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami) należy przestrzegać między innymi: 

- zakazu grodzenia nieruchomości w odległości 1,5 m od krawędzi cieków; 

- zakazu uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 

m od stopy wału, a także wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów 

oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie 

odpowietrznej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009 roku (Dz. U. nr 106, poz. 882) w 

sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarki wodami na obszarach dorzeczy 

zostaną opracowane stosowne dokumenty określające zasady gospodarowania wodami podziemnymi 

i powierzchniowymi, w tym dla rejonu gminy Świerczów. 

6.1.5. Ochrona przeciwpowodziowa. 

Na terenie gminy Świerczów nie są określone obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

Dla terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi proponuje się przyjmować określone dla 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wynikające z art. 40 oraz art. 88l ustawy Prawo Wodne 

z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) zakazujące między innymi: 

- lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2004 roku); 
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- gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, 

które mogą zanieczyścić wody; 

- prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania; 

- wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych; 

- sadzenia drzew lub krzewów, zmiany ukształtowania terenu; 

- składowania materiałów oraz wykonywania innych robót i czynności, które mogłyby utrudnić 

ochronę przed powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości wód. 

6.1.6. Złoża surowców mineralnych – obszary i tereny górnicze. 

Na terenie gminy Świerczów nie występują obszary oraz tereny górnicze. 

6.2. Ochrona kulturowa. 

Na obszarze gminy Świerczów na podstawie prawa miejscowego ochronie kulturowej podlegają: 

- obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego; 

- obiekty i obszary ujęte w ewidencji zabytków; 

- udokumentowane stanowiska archeologiczne. 

6.3. Ograniczenia użytkowania terenu związane z infrastrukturą techniczną.  

6.3.1. Komunikacja – strefa uciążliwości akustycznej od dróg. 

Ograniczenia w zainwestowaniu na terenach o przekroczonych standardach akustycznych polegają 

na zakazie lokalizacji obiektów mieszkalnych lub innych wymagających ochrony przed hałasem, jeżeli 

wcześniej nie zostaną podjęte środki ograniczające emisję fal dźwiękowych. Przy lokalizowaniu 

obiektów budowlanych na terenach sąsiadujących z drogami należy uwzględnić strefy ograniczonego 

użytkowanie terenu, to jest: 

- strefę wyłączoną z wszelkiej działalności budowlanej, wyznaczoną położeniem linii zabudowy – 

określoną przepisami ustawy o drogach publicznych; 

- strefę uciążliwości dróg dotyczącą obiektów z pomieszczeniami na pobyt ludzi; 

- strefę uciążliwości drogi wyznaczoną położeniem linii uciążliwości drogi. 

Strefy ochrony wynikające z przepisów szczególnych przedstawione są w poniższej tabeli. 

Tabela 92. Postulowane minimalne odległości dróg publicznych od istniejących i planowanych budynków z pomieszczeniami na 
pobyt ludzi (w metrach) 

 

Typ drogi 

 

Klasa  
techniczna 

Obiekty mieszkaniowe  
i użyteczności publicznej 

Budynki szpitalne  
i wymagające 

szczególnej ochrony jedno –  
kondygnacyjne 

wielo –  
kondygnacyjne 

Autostrada A 120 150 300 

Między – regionalna GP 50 70 200 

Krajowa regionalna GP, G, Z 30 40 130 

Wojewódzka GP, G, Z 30 40 130 

Powiatowa G, Z, L, D 15 20 80 

Gminna G, Z, L, D 15 20 80 
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6.3.2. Komunikacja – linie kolejowe. 

Ograniczenia w zainwestowaniu wynikają z zapisów ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 

2003 roku (Dz. U. nr 16 poz. 94 z 2007 roku z późn. zm.) w sprawie wymagań w zakresie odległości i 

warunków dopuszczających usytuowanie budynków i budowli w sąsiedztwie linii kolejowych, a w 

szczególności: 

- budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru 

kolejowego z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru kolejowego nie może być mniejsza niż 20 

m z zastrzeżeniem, iż budynki mieszkalne, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności 

publicznej powinny być usytuowane w odległości zapewniającej zachowanie norm 

dopuszczalnego natężenia hałasu i drgań. 

W przypadku uzupełnienia drzewostanu, i tworzenia terenów zielonych w rejonie linii kolejowych 

należy stosować warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku (Dz. U. 

Nr 153 poz. 955), to jest w sąsiedztwie linii kolejowych drzewa i krzewy nie powinny być usytuowane 

w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego. Natomiast wszystkie 

skrzyżowania z linią kolejową w jednym poziomie wymagają zachowania parametrów zgodnych z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 roku (Dz. U. nr 33 

poz. 144 z późn. zm.). 

6.3.3. Ujęcia wody. 

Na terenie gminy Świerczów zostały wyznaczone bezpośrednie i pośrednie strefy ochronne ujęć wód. 

SUW Świerczów: 

Decyzją Starosty Namysłowskiego nr OŚ-7521/1/00 z dnia 6 lipca 2000 roku zatwierdzono aneks do 

dokumentacji hydrologicznej dla ujęcia wody wodociągu grupowego w miejscowości Świerczów. 

Warunki hydrogeologiczne dały podstawę do określenia następujących granic geologicznych stref 

ochronnych ujęcia: 

1. Strefy ochrony pośredniej zewnętrznej o promieniu r = 614,0 m. 

2. Strefy ochrony pośredniej wewnętrznej So = 61,3 m na kierunku napływu wód podziemnych do 

ujęcia oraz Su = 20,2 m dla ujęcia na kierunku odpływu wód podziemnych. 

3. Strefy ochrony bezpośredniej o promieniu R = 10,0 m licząc od osi studni nr 1 i 2. 

Ujęcie Wody „Siemysłów”: 

Decyzją Starosty Namysłowskiego nr OŚ.I-6223/7/01  z dnia 31 sierpnia 2001 roku ustanowiono strefy 

ochronne ujęcia wody dla potrzeb wodociągu grupowego „Siemysłów” na terenie gminy Domaszowice. 

Północny rejon gminy Świerczów (na północ od przysiółka Mała Kolonia) znajduje się w granicach 

terenu strefy ochrony pośredniej zewnętrznej, wyznaczonej o promieniu R = 975,0 m licząc od osi 

studni nr 1. Na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej zabrania się: 

- lokalizowania nowych ujęć wody nie związanych z przedmiotowym wodociągiem; 

- przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych; 

- wydobywania kopalin; 

- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych; 

- lokalizowania wysypisk i wylewisk komunalnych; 

- zakładania cmentarzy; 



Strona 129 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIERCZÓW 

 

- wprowadzania ścieków bezpośrednio do ziemi; 

- mycia pojazdów mechanicznych; 

- stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin; 

- zakaz budowy parkingów samochodowych i lokalizowanie obozowisk. 

Ujęcie Wody Jednostki Wojskowej nr 1282: 

Decyzją Starosty Namysłowskiego nr OŚ-6210/12/99 z dnia 26 lipca 1999 roku ustanowiono strefy 

ochronne ujęcia wody dla potrzeb Jednostki Wojskowej nr 1282 w Jastrzębiu Śląskim na terenie 

gminy Namysłów. Północny rejon gminy Świerczów (na północ od miejscowości Biestrzykowice) 

znajduje się w granicach terenu strefy ochrony pośredniej zewnętrznej, obejmującej obszar 

wyznaczony okresem 25–letniego zasilania warstwy wodonośnej. Na terenie ochrony pośredniej 

zewnętrznej zabrania się: 

- rolniczego wykorzystywania ścieków; 

- przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych; 

- wydobywania kopalin; 

- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych; 

- lokalizowania wysypisk i wylewisk komunalnych; 

- zakładania cmentarzy; 

- wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi; 

- mycia pojazdów mechanicznych. 

6.3.4. Tereny położone w strefie ochronnej od odwiertów, gazociągów wysokiego 
ciśnienia i stacji redukcyjno – pomiarowych. 

Na terenie gminy nie ma czynnych oraz zlikwidowanych odwiertów służących do wydobycia gazu 

ziemnego. Nie występują także przesyłowe i dystrybucyjne sieci gazowe wysokiego, średniego i 

niskiego ciśnienia. 

6.3.5. Tereny położone w strefie uciążliwości od linii i urządzeń elektroenergetycznych 
– zagrożenie polami elektromagnetycznymi. 

Na terenie gminy znajduje się fragment napowietrznej sieci elektroenergetycznej o napięciu 400 kV. 

Sposób zagospodarowania terenów w pobliżu tej linii powinien spełniać wymogi określone w 

obowiązujących przepisach prawnych – obecnie są to: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826); 

- PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne – projektowanie i budowa”. 

Dla linii 400 kV należy uwzględnić pas technologiczny o szerokości 80 m (po 40 m z każdej strony od 

osi linii mierząc poziomo i prostopadle do osi), dla którego występują ograniczenia użytkowania jego 

terenu: 

- nie należy lokalizować budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

- należy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich obiektów z właścicielem linii; 
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- nie należy sadzić roślinności wysokiej pod linią i w odległości do 10 m od rzutu poziomego 

skrajnego przewodu; 

- zalesienia terenów rolnych w pasie technologicznym mogą być przeprowadzone w uzgodnieniu z 

właścicielem linii; 

- lokalizacja budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref 

zagrożonych wybuchem oraz konstrukcji wysokich w bezpośrednim sąsiedztwie pasów 

technologicznych wymaga uzgodnienia z właścicielem linii; 

- wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez właściciela linii. 

Wzdłuż istniejących linii napowietrznych 110 kV, 15 kV oraz 0,4 kV należy zachować wolne od 

zabudowy i dostępne dla prowadzenia prawidłowej eksploatacji linii pasy terenu (wolne od drzew, 

konarów i krzewów) w zależności od poziomu napięcia: 

- 15 m dla linii 110 kV (od rzutu skrajnego przewodu linii po obu jej stronach); 

- 8 m dla linii 15 kV (wzdłuż osi linii); 

- 3 m dla linii 0,4 kV (wzdłuż osi linii). 

Stacje transformatorowe powinny mieścić się w rezerwowanym pod nie obszarze o wymiarach 150 m 

x 80 m. Są to tak zwane strefy techniczne, umożliwiające eksploatację sieci napowietrznych z 

uwzględnieniem dojazdu do stanowisk słupowych. Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu pod 

liniami elektroenergetycznymi 110 kV należy projektować w oparciu o: 

- PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne – projektowanie i budowa”; 

- ustawę Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. 

zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003 roku); 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych 

wartości hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841 z 2004 roku) i uzgodnić z właściwym 

zakładem energetycznym. 

Strefą ochronną obejmuje się również maszty telefonii cyfrowej (GSM) oraz inne instalacje 

radiotelekomunikacyjne. Określony areał jest ogrodzony i obejmuje obszar zależny od wysokości 

masztu – od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów od osi masztu. Na terenie gminy zlokalizowana jest 

jedna stacja bazowa telefonii komórkowej w miejscowości Dąbrowa. 

6.3.6. Cmentarze – strefa ochrony sanitarnej. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie określenia, jakie tereny pod względem 

sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, z dnia 25 sierpnia 1959 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 315) 

podaje minimalne odległości terenów od granicy cmentarzy: 

- 50 m od zabudowań mieszkalnych, jeśli posiadają one sieć wodociągową i wszystkie budynki 

korzystające z wody są do niej podłączone; 

- 150 m od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły 

żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, studzien, źródeł i strumieni, z których czerpana 

jest woda do picia dla potrzeb gospodarczych; 
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- 500 m od ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych będących źródłem zaopatrzenia sieci 

wodociągowej w wodę do picia. 

Na omawianym terenie czynne cmentarze znajdują się w miejscowościach zwodociągowanych. 

6.3.7. Obiekty wojskowe i obrony cywilnej: 

Na terenie gminy nie ma obiektów i urządzeń wojskowych oraz obrony cywilnej. 

6.3.8. Pozostałe obiekty. 

Dla obiektów typu oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, baz 

maszynowych, zakładów przemysłowych, ferm hodowlanych, stacji paliw płynnych – strefy ochronne 

wyznaczane są indywidualnie. W bezpośrednim sąsiedztwie zajmowanym przez tereny chronione 

wprowadza się zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, obiektów służby zdrowia, oświaty, 

sportu i rekreacji oraz innych budynków użyteczności publicznej. Wskazane jest tworzenie pasów 

zieleni izolacyjnej. 

6.3.9. Tereny zamknięte. 

Zgodnie z załącznikiem nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 roku w granicach 

administracyjnych gminy Świerczów zlokalizowane są tereny zamknięte w miejscowościach: 

- Biestrzykowice – działki nr: 53 i 65; 

- Dąbrowa – działki nr: 749, 892 i 897. 

 

7. DOKUMENTACJA PLANISTYCZNO – STRATEGICZNA. 

W okresie od 2000 roku, a więc po opracowaniu pierwszego (obecnie zmienianego) Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerczów, powstał szereg 

dokumentów planistyczno – strategicznych o charakterze planów, studiów, strategii i programów, 

zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i powiatowym, obejmujących zasięgiem swojego opracowania 

teren gminy Świerczów. Poniżej przedstawiono zapisy i wnioski z wybranej dokumentacji odnoszącej 

się bezpośrednio lub pośrednio do terenu gminy Świerczów. 

7.1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego został przyjęty uchwałą nr 

XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 roku. Plan... jest 

dokumentem, który w sposób systemowy zajmuje się zagospodarowaniem przestrzennym 

województwa. Stanowi on dokument uwzględniający istniejące uwarunkowania przestrzenne, 

priorytety i cele strategiczne rozwoju województwa wynikające bezpośrednio z kierunków polityki 

społeczno – gospodarczej zawartej w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego oraz celów i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, określonych między innymi w koncepcji polityki 

przestrzennego zagospodarowania kraju. Podstawowym zadaniem Planu… jest sformułowanie polityki 

przestrzennej regionu zawierającej cele, kierunki i zadania dotyczące przestrzennego rozwoju 
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województwa – rozumianej jako celowe oddziaływanie władz województwa na rozmieszczenie funkcji i 

przestrzenne różnicowanie dynamiki rozwoju oraz na użytkowanie i zagospodarowanie terenów. 

Wizję polityki przestrzennej Plan… utożsamia z wizją określoną w Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego to jest: „kształtowanie regionu przyjaznego zamieszkania i konkurencyjnej 

gospodarki, otwartego na świat, uczestniczącego we współpracy międzynarodowej, z dobrze 

wykształconym i aktywnym społeczeństwem”. Zaś głównym celem polityki przestrzennej 

województwa opolskiego określonej w Planie… jest: „kształtowanie struktury przestrzennej, która 

będzie pobudzała rozwój województwa, zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia 

zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice w warunkach życia wewnątrz regionu”. 

Natomiast jako naczelną zasadę zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 

uznano: „racjonalizację przestrzeni i równoważenie rozwoju uwzględniające niezbędną 

dynamizację rozwoju, tworzenie warunków wzrostu efektywności gospodarowania i znacznej 

poprawy warunków życia mieszkańców”. 

Pod względem struktury funkcjonalno – przestrzennej Plan... wyróżnia w oparciu o istniejące 

uwarunkowania środowiska przyrodniczego oraz zróżnicowany potencjał gospodarczy i warunki 

rozwoju dwie główne strefy: 

- obszary otwarte – ekstensywnie użytkowane (rolnicze, leśne, rekreacyjno – wypoczynkowe) 

- z lokalnymi ośrodkami rozwoju; 

- obszary skoncentrowanego zainwestowania (aglomeracja opolska, węzły, korytarze transportowo 

– osiedleńcze). 

Według powyższego podziału tereny gminy Świerczów znajdują się w strefie obszarów 

ekstensywnego zagospodarowania (otwartych) leśno – rolnych i częściowo wypoczynkowo – 

rekreacyjnych. Obszary ekstensywnego zagospodarowania (rolniczego, leśnego i turystycznego) 

obejmują tereny położone w południowej, zachodniej, północnej i środkowej części województwa, 

między innymi w obrębie Równiny Oleśnickiej i Równiny Opolskiej. Są to obszary występowania gleb 

żyznych i bardzo żyznych, wysokich klas bonitacyjnych, o najkorzystniejszych na terenie województwa 

warunkach dla prowadzenia gospodarki rolnej i przetwórstwa rolnego. Korzystna struktura osadnicza, 

dogodny dostęp do ośrodków miejskich, dobrze rozwinięta sieć drogowa, wysoki stopień 

zwodociągowania i telefonizacji stanowią szanse rozwoju. Obszary gospodarki leśnej stanowią 

podstawowy element systemu przyrodniczego województwa, istotny dla kształtowania struktury 

przestrzennej i przebiegających procesów przyrodniczych. Obok funkcji przyrodniczych wypełniają 

również funkcje gospodarcze, edukacyjne i turystyczno – rekreacyjne. Obszary turystyki i wypoczynku 

obejmują tereny występowania wielkoobszarowych struktur przyrodniczo – krajobrazowych i cennych 

zasobów kulturowych, tereny o utrwalonej lub potencjalnej funkcji turystycznej oraz obszary 

nagromadzenia infrastruktury turystycznej. W szczególności obszary te obejmują między innymi 

wielkoobszarowe formy ochrony przyrody i krajobrazu (parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu). 

Poniżej przedstawione są główne cele polityki przestrzennej w poszczególnych dziedzinach: 

Ochrona środowiska: 

Kształtowanie przyrodniczych struktur przestrzennych oraz ochrona i poprawa jakości środowiska, 

przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego. 
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Osadnictwo: 

Kształtowanie optymalnej przestrzennie sieci osadniczej, opartej na policentrycznej i zróżnicowanej 

sieci ośrodków ponadlokalnych i lokalnych. 

Dziedzictwo kulturowe: 

Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego. 

Komunikacja: 

Rozwój systemu transportowego w kierunku zwiększenia dostępności komunikacyjnej województwa i 

jego strategicznych obszarów oraz poprawa funkcjonowania tych systemów. 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków: 

Wyposażenie województwa w urządzenia i obiekty infrastrukturalne, zapewniające pełną obsługę w 

zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. 

Energetyka i telekomunikacja: 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury regionu. 

Ochrona przeciwpowodziowa: 

Systemowa i skuteczna ochrona przeciwpowodziowa. 

Gospodarka: 

Zwiększenie konkurencyjności województwa, w tym m.in. budowa nowoczesnej gospodarki, 

potrafiącej sprostać współczesnym i przyszłym wymaganiom konkurencyjności, wykorzystującej 

lokalną bazę surowcową oraz nowoczesne technologie. 

Rolnictwo i obszary wiejskie: 

Wielofunkcyjne, różnorodne oraz atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania obszary wiejskie. 

Turystyka: 

Turystyka jako element rozwoju gospodarczego regionu. 

Infrastruktura społeczna: 

Ułatwienie dostępności do infrastruktury społecznej, w tym poprzez rozwój szerokiego wachlarza 

obiektów i urządzeń zaspokajających potrzeby mieszkańców regionu. 

Poniżej przedstawiony jest wykaz inwestycji oraz zadań samorządowych i rządowych służących 

realizacji ponadlokalnych celów publicznych ujętych w Planie..., odnoszący się bezpośrednio i 

pośrednio do terenu gminy Świerczów: 

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 

1. Infrastruktura drogowa – brak wskazań. 

2. Infrastruktura kolejowa – brak wskazań. 

3. Infrastruktura lotnicza – brak wskazań. 

4. Transport wodny – brak wskazań. 

5. Infrastruktura społeczna – brak wskazań. 

6. Turystyka – brak wskazań. 

7. Infrastruktura techniczna i komunalna – brak wskazań. 
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8. Ochrona przeciwpowodziowa – brak wskazań. 

Zadania służące realizacji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 

1. Infrastruktura drogowa – brak zadań. 

2. Infrastruktura kolejowa – brak zadań. 

3. Infrastruktura lotnicza – brak zadań. 

4. Transport wodny – brak zadań. 

5. Infrastruktura społeczna – brak zadań. 

6. Turystyka – brak zadań. 

7. Ochrona dziedzictwa kulturowego – brak zadań. 

8. Infrastruktura techniczna i komunalna: 

 - przebudowa istniejącej jednotorowej linii 400 kV relacji Pasikurowice – Dobrzeń na linię 

dwutorową 400 kV; 

 - przebudowa istniejącej jednotorowej linii 400 kV relacji Dobrzeń – Trębaczew na linię 

dwutorową 400 kV; 

 - modernizacja napowietrznej linii 110 kV relacji Dobrzeń – Borki – Pokój – Namysłów; 

 - rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej w powiecie namysłowskim. 

9. Ochrona przyrody – brak zadań. 

10. Ochrona przeciwpowodziowa – brak zadań. 

7.2. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego.  

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego przyjęta została przez Sejmik Województwa Opolskiego 

uchwałą nr XXXIX/350/2005 w dniu 11 października 2005 roku. Według autorów opracowania 

Strategia... stanowi podstawę realizacji polityki rozwojowej w regionie. Dla mieszkańców 

Opolszczyzny Strategia... powinna stać się programem współdziałania w sferze dobra wspólnego i 

miarą poczynionych dokonań. Wizję Województwa Opolskiego wyrażono słowami: „Otwarty na świat, 

wielokulturowy region przyjaznego zamieszkania i konkurencyjnej gospodarki, uczestniczący 

we współpracy międzynarodowej, z dobrze wykształconym i aktywnym społeczeństwem”. Misję 

regionu wyrażono zaś słowami: „Podejmowanie i wspieranie działań, które zapewnią dynamiczny 

i zrównoważony rozwój, konkurencyjność, spójność społeczno – gospodarczą i przestrzenną 

regionu przy zachowaniu tożsamości, specyfiki dziedzictwa kulturowego oraz walorów 

przyrodniczych Śląska Opolskiego”.  

Za dwa główne priorytety rozwoju uznano: 

1. Wzmocnienie konkurencyjności województwa opolskiego. 

2. Wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego w regionie opolskim. 

Ponadto Strategia... formułuje 7 celów strategicznych, do których przyporządkowane są liczne cele 

operacyjne. Poniżej wykaz celów odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do rejonu gminy 

Świerczów z punktu widzenia szeroko pojętej polityki przestrzennej: 

I cel strategiczny: Innowacyjny region z dobrze wykształconymi i aktywnymi mieszkańcami. 

 I.1. Efektywna edukacja dla przygotowania społeczeństwa do wymogów rynku pracy. 

 I.3. Budowanie społeczeństwa informacyjnego i rozwój bazy technicznej na jego potrzeby. 

 I.4. Budowanie efektywnego regionalnego systemu innowacyjności. 

 I.5. Wzmocnienie konkurencyjności firm. 
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II cel strategiczny: Zapewnienie dogodnych warunków życia w regionie. 

 II.1. Wzmocnienie potencjału ludnościowego. 

 II.2. Tworzenie warunków dla zwiększenia zatrudnienia. 

 II.3. Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy. 

 II.4. Korzystne warunki zamieszkania i rozwoju. 

 II.7. Tworzenie warunków dla poprawy zdrowia mieszkańców i skutecznej pomocy społecznej. 

 II.8. Tworzenie warunków dla realizacji potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 

 II.9. Zachowanie, popularyzacja i wykorzystanie walorów przyrodniczych Opolszczyzny. 

 

III cel strategiczny: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury regionu. 

 III.1. Podniesienie standardu infrastruktury komunikacyjnej. 

 III.2. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. 

 III.3. Wzrost poziomu produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. 

 III.4. Pełna dostępność mediów technicznych. 

 III.5. Systemowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe. 

 III.6. Ochrona zasobów i jakości wód podziemnych i powierzchniowych. 

 III.7. Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem. 

 III.8. Systemowa gospodarka odpadami i ściekami. 

IV cel strategiczny: Aktywizacja gospodarcza regionu z zachowaniem zasady zrównoważonego 

rozwoju. 

 IV.1. Rozwój sektora MSP. 

 IV.2. Rozwój sektora usług. 

 IV.3. Wykorzystanie potencjału i umocnienie pozycji znaczących przedsiębiorstw w gospodarce 

regionu z zastosowaniem proekologicznych technologii. 

 IV.7. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 

 IV.8. Turystyka jako element rozwoju gospodarczego regionu. 

VI cel strategiczny: Wielofunkcyjne, różnorodne oraz atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania 

obszary wiejskie. 

 VI.1. Zachowanie i wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych wsi oraz poprawa stanu 

środowiska. 

 VI.2. Poprawa zagospodarowania obszarów wiejskich. 

 VI.3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich i rozwój infrastruktury technicznej. 

 VI.4. Rozwój turystyki wiejskiej. 

 VI.5. Konkurencyjność i wzrost wielofunkcyjności gospodarstw rolnych. 

 VI.6. Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa efektywności. 

 VI.7. Poprawa edukacji oraz rozwój kapitału ludzkiego i społecznego wsi. 

 VI.8. Powszechność odnowy wsi i podejścia typu Leader oraz usprawnienie instrumentów 

sterowania rozwojem. 

VII cel strategiczny: Rozwój wielokulturowej tożsamości oraz międzynarodowej i krajowej współpracy 

regionalnej. 

 VII.1. Tworzenie warunków do rozwoju wielokulturowej tożsamości regionalnej. 
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 VII.2. Region jako obszar wielokulturowego społeczeństwa otwartego na świat. 

 VII.3. Odwrócenie tendencji migracyjnych oraz stworzenie warunków do reemigracji. 

 VII.4. Pobudzanie rozwoju gospodarki przez wykorzystanie migracyjnego transferu dochodów i 

wiedzy. 

 VII.5. Tworzenie warunków dla podtrzymywania i wzmacniania poczucia więzi z regionem. 

 VII.6. Przygotowanie regionu do imigracji. 

 VII.7. Zwiększenie atrakcyjności regionu i aktywny udział w polityce regionalnej UE. 

 VII.9. Wykorzystanie doświadczeń współpracy zagranicznej regionu i jego podmiotów 

gospodarczych do zwiększania atrakcyjności województwa. 

7.3. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007 – 
2010 z perspektywą do roku 2014. 

Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku Zarząd Województwa 

Opolskiego podjął decyzję o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na 

lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 opracowanego w 2003 roku 

(uchwała nr XIV/131/2003 Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego z dnia 18 listopada 

2003 roku). Tym samym opracowano Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 

2007 – 2010 z perspektywą do roku 2014 przyjęty uchwałą nr XVII/193/2008 Sejmiku 

Samorządowego Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008 roku. We wstępie do Programu... 

czytamy między innymi, że „potrzeba aktualizacji Programu ochrony środowiska województwa 

opolskiego wynika także z uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Stwarza to, z 

jednej strony, szansę szybkiego rozwiązania wielu problemów ochrony środowiska i poprawy jakości 

życia mieszkańców, przykładowo poprzez możliwość korzystania ze środków finansowych UE, z 

drugiej strony oznacza konieczność spełnienia wymagań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz 

osiągania celów wspólnotowej polityki ekologicznej”. 

W dokumencie tym przyjęto następujące zestawienie podstawowych celów i kierunków działań, 

których poniższy wybór nastąpił w kontekście szeroko pojętej polityki przestrzennej odnoszącej się 

bezpośrednio lub pośrednio do rejonu gminy Świerczów: 

Ochrona przyrody i krajobrazu: 

1. Ochrona i rozwój obszarów prawnie chronionych: 

 - wdrażanie Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000; 

 - objęcie ochroną prawną nowych obszarów, cennych przyrodniczo o znaczeniu regionalnym i 

lokalnym; 

 - wzmocnienie ochrony i doskonalenie harmonijnego, zrównoważonego rozwoju na obszarach 

chronionych lub kwalifikujących się do ochrony. 

2. Ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków roślin i zwierząt: 

 - utrzymanie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu lub przywrócenie różnorodnego 

użytkowania gruntów; 

 - rozszerzenie i usprawnienie ochrony in situ i ex situ gatunków roślin i zwierząt zagrożonych 

wyginięciem; 

 - reintrodukcja wybranych gatunków; 

 - ochrona i renaturyzacja ekosystemów wodnobłotnych o kluczowym znaczeniu dla 

zachowania bioróżnorodności. 
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3. Ochrona krajobrazu kulturowego: 

 - ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego; 

 - utrzymanie i kształtowanie krajobrazu rolniczego; 

 - łączenie ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego. 

Ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasu: 

1. Zwiększenie lesistości województwa. 

2. Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów. 

3. Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych. 

4. Poprawa stanu i produkcyjności lasów niepaństwowych. 

Ochrona zasobów wodnych i ochrona przed powodzią: 

1. Monitorowanie stanu ilościowego i jakościowego głównych zbiorników wód. 

2. Kontynuacja podjętych działań w zakresie racjonalności zużycia wody. 

3. Zwiększenie retencji wodnej zgodnie z Programem Budowy Zbiorników Małej Retencji w 

Województwie Opolskim. 

Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych: 

1. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złożach. 

2. Poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego. 

3. Pobudzanie aktywności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie możliwości poszukiwania i 

eksploatacji kopalin. 

4. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i „dzikich” wyrobisk. 

Ochrona powierzchni ziemi: 

1. Podniesienie poziomu wiedzy rolników w zakresie ochrony i racjonalnego użytkowania gleb. 

2. Ochrona gleb przed negatywnym wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. 

3. Rekultywacja terenów z dużym udziałem gleb zdegradowanych. 

Wykorzystanie energii odnawialnej: 

1. Wzrost udziału energii odnawialnej z wykorzystaniem energii wodnej, wiatrowej i organicznej. 

Racjonalne wykorzystanie surowców: 

1. Ograniczenie materiałochłonności i odpadowości produkcji: 

 - ograniczenie materiałochłonności i odpadowości produkcji przy wykorzystaniu mechanizmów 

prewencji i obciążeń ekonomicznych wytwórcy; 

 - wprowadzanie nowoczesnych mechanizmów zarządzania środowiskowego w produkcji; 

 - wdrożenie systemu bilansowania i weryfikacji materiałochłonności i odpadowości produkcji. 

2. Ograniczenie wodochłonności: 

 - trwałe zmniejszanie strumienia odpadów wprowadzanych do środowiska. 

Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych: 

1. Zarządzanie zasobami wodnymi: 

 - zlewniowy system zarządzania zasobami wodnymi w ramach wdrażania Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. 
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2. Zaopatrzenie w wodę – poprawa jakości wody do picia: 

 - zapewnienie odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości wody do spożycia. 

3. Gospodarka ściekowa: 

 - uporządkowanie gospodarki ściekowej. 

4. Zarządzanie zasobami wodnymi: 

 - wspieranie i egzekwowanie programów gospodarki ściekowej w zakładach w szczególności 

dotyczących eliminacji substancji niebezpiecznych ze ścieków odprowadzanych do wód; 

 - ochrona wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi azotanami ze źródeł rolniczych. 

Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu: 

1. Identyfikacja obszarów występowania przekroczeń poziomów odniesienia jakości powietrza 

atmosferycznego. 

2. Opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu bilansowania i weryfikacji ładunków 

zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego. 

3. Wdrażanie dyrektywy IPPC w określonych branżach i sektorach. 

4. Realizacja obwodnic i obejść drogowych na najbardziej obciążonych szlakach komunikacyjnych. 

5. Zmiany w organizacji ruchu komunikacyjnego. 

6. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw sektorze produkcyjnym. 

7. Likwidacja lokalnych kotłowni i podłączenie do zbiorczej sieci cieplnej. 

8. Wprowadzanie niskoemisyjnych nośników energetycznych w gospodarce komunalnej. 

9. Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń sektora komunalnego. 

10. Modernizacja kotłowni, termomodernizacja obiektów i zamiana nośnika energetycznego w 

obiektach służby zdrowia, kultury i sztuki 

11. Modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych oraz zastosowanie instalacji 

ochronnych. 

12. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń lotnych związków organicznych (LZO) powstających w 

wyniku magazynowania benzyn oraz ich dystrybucji oraz ze stosowania rozpuszczalników 

organicznych. 

13. Ograniczenie emisji metali ciężkich do powietrza oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych 

(TZO – WWA, dioksyn PCDD, furanów PCDF, PCB i HCB) do środowiska. 

14. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. 

15. Tworzenie warunków do wprowadzania i upowszechniania w gospodarce systemów zarządzania 

środowiskowego i przeglądów ekologicznych oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. 

Ochrona przed hałasem: 

1. Podjęcie i systematyczne wykonywanie podstawowych badań pomiarowych, zgodnie z 

obowiązującymi metodykami referencyjnymi, celem określenia stanu wyjściowego i ustalenia 

bezwzględnych wartości zagrożenia hałasem komunikacyjnym i przemysłowym [Leq w dB(A)]. 

2. Utworzenie programu działań w zakresie dostosowania poziomu hałasu do dopuszczalnego. 

3. Opracowanie mapy akustycznej powiatów. 

4. Doskonalenie istniejących i kształtowanie nowych mechanizmów i procedur administracyjnych, 

na poziomie lokalnym i regionalnym, umożliwiających zapobieganie rozszerzaniu obszarów i 

powiększaniu wielkości populacji zagrożonych hałasem. 
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5. Podjęcie działań organizacyjnych umożliwiających rozpoczęcie i kontynuowanie wieloletnich prac 

nad sporządzeniem i systematyczną aktualizacją map akustycznych. 

6. Podjęcie działań organizacyjnych umożliwiających rozpoczęcie prac nad określeniem 

konkretnych zadań inwestycyjnych zmierzających do minimalizacji oddziaływań akustycznych, i 

ograniczenia wielkości populacji zagrożonej nadmiernym hałasem, a których konieczność 

wykonania została wcześniej udokumentowana w treści map akustycznych. 

7. Analiza, ocena i raportowanie jakości sporządzanych dokumentów publicznych zawierających 

treści związane z ochroną przed hałasem (w szczególności: planów zagospodarowania 

przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

opracowań ekofizjograficznych, programów ochrony zdrowia itp.). 

8. Podjęcie prac nad ustaleniem formuły formalnej (prawno – administracyjnej) i organizacyjnej 

(właściwości) w zakresie monitorowania stanu realizacji programu ochrony środowiska. 

Poważne awarie przemysłowe: 

1. Zapobieganie ryzyku i likwidacja poważnych awarii i ich skutków – działania pozainwestycyjne. 

2. Zapobieganie ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych – działania inwestycyjne, w tym na 

terenie zakładów. 

3. Ograniczenie zagrożeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych. 

4. Edukacja społeczna o zagrożeniach i zachowaniu na wypadek poważnych awarii przemysłowych 

i transportowych. 

Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne: 

1. Stworzenie sprawnego systemu nadzoru i kontroli GMO oraz substancji i preparatów 

chemicznych. 

2. Kształcenie kadr i administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i 

chemicznego. 

3. Powszechna informacja w zakresie biotechnologii, substancji i preparatów chemicznych, 

bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego. 

Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji: 

1. Realizacja szkoleń i akcji popularyzatorskich podnoszących świadomość ekologiczną. 

2. Rozwój infrastruktury turystyczno – dydaktycznej. 

3. Realizacja cyklicznych prezentacji o treściach przyrodniczych w ramach publicznych środków 

przekazu oraz instytucji kultury i wypoczynku. 

4. Utworzenie w urzędach administracji publicznej systemu udostępniania informacji o środowisku. 

Ekologizacja polityk sektorowych i planowania przestrzennego: 

1. Zharmonizowanie celów rozwoju gospodarczego i społecznego z celami ochrony środowiska. 

Monitoring środowiska: 

1. Rozwój monitoringu. 

7.4. Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do roku 2015. 

Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do roku 2015 została przyjęta uchwałą nr 

XXXVIII/362/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku. We wstępie do 

Strategii… czytamy, że „jest ona dokumentem planującym rozwój powiatu (…). Istotą strategii jest 
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długookresowe ukierunkowanie rozwoju Powiatu Namysłowskiego poprzez wybór priorytetów, celów 

strategicznych, koncentrację działań i zasobów. Strategia ustanawia podstawy podejmowania 

kluczowych decyzji, tworzenia planów szczegółowych i kreowania projektów o zasadniczym wpływie 

na rozwój lokalny. Dokument odkrywa niewykorzystywane dotychczas potencjały i szanse rozwojowe”. 

Wizję powiatu sformułowano następującymi słowami: „Powiat Namysłowski jest podmiotem 

dążącym do zrównoważonego rozwoju, tak aby na pograniczu regionów być obszarem 

wysokiej jakości życia, atrakcyjnym dla prowadzenia działalności gospodarczej, interesującym 

pod względem wypoczynku i rekreacji, z prężnie rozwijającym się centrum administracyjnym, 

przemysłowym i usługowym w Namysłowie”. 

Strategia... formułuje 4 priorytety oraz 8 celów strategicznych (C.S.), do których przyporządkowane są 

liczne działania strategiczne. Poniżej przedstawiono wykaz priorytetów, celów i działań odnoszących 

się bezpośrednio lub pośrednio do rejonu gminy Świerczów z punktu widzenia szeroko pojętej polityki 

przestrzennej: 

Priorytet I: Współdziałanie pomiędzy podmiotami decydującymi o rozwoju powiatu. 

 C.S.1. Kooperacja jednostek samorządowych Powiatu Namysłowskiego na rzecz rozwoju. 

 C.S.2. Długofalowa współpraca podmiotów kształtujących sytuację na rynku pracy. 

 C.S.3. Powiązanie kluczowych firm z lokalną społecznością i życiem społeczno – gospodarczym 

regionu. 

Priorytet II: Podniesienie jakości życia mieszkańców i wzrost znaczenia powiatu w regionie. 

 C.S.4. Poprawa warunków zamieszkania i jakości usług publicznych: 

 - modernizacja obiektów użyteczności publicznej; 

 - popularyzacja usług świadczonych przez placówki służby zdrowia; 

 - tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego; 

 C.S.5. Atrakcyjna, oparta na atutach powiatu oferta skierowana do inwestorów, turystów i 

potencjalnych mieszkańców: 

 - wdrożenie programu modernizacji dróg powiatowych. 

Priorytet III: Poprawa warunków edukacji społecznej oraz podejmowania aktywności społecznej i 

gospodarczej. 

 C.S.6. Wzmacnianie więzów w społeczności lokalnej oraz integracja mieszkańców  

z powiatem. 

 C.S.7. Szerokie możliwości podejmowania przez mieszkańców Powiatu działań społecznych i 

ekonomicznych; 

 - wykorzystanie możliwości wsparcia z programów UE dla potrzeb rozwoju obszarów 

wiejskich; 

 - rozwój przedsiębiorczości i tworzenie warunków dla dużych inwestycji; 

 - wspieranie publicznych i prywatnych projektów/inicjatyw mających na celu ograniczenie 

bezrobocia. 

Priorytet IV: Wzmocnienie bazy ekonomicznej w oparciu o wykorzystanie walorów powiatu. 

 C.S.8. Wykorzystywany dla celów ekonomicznych – zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju – środowiskowy i kulturowy potencjał Powiatu: 
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 - kreacja marki i koszyka lokalnych produktów turystycznych; 

 - organizacja imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu ponadlokalnym (regionalnym, 

ponadregionalnym, międzynarodowym); 

 - rewitalizacja obiektów zabytkowych, cennych przyrodniczo oraz obszarów zieleni 

urządzonej; 

 - wykorzystanie walorów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

7.5. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego 
na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017. 

Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego podjął decyzję o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Namysłowskiego (przyjętego uchwałą nr XX/18/2004 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 lipca 

2004 roku). Tym samym opracowano Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017. Dokument ten przyjęto 

uchwałą nr XLIV/406/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 10 listopada 2010 roku. We wstępie 

do Aktualizacji Programu… czytamy między innymi, że: „ Program jest dokumentem planowania 

strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu Powiatu Namysłowskiego 

i określającym wynikające z niej działania. Cele i działania proponowane w Programie ochrony 

środowiska posłużą do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa Powiatu 

Namysłowskiego, które służyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja celów 

wytyczonych w programie powinna spowodować polepszenie warunków życia mieszkańców przy 

zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie powiatu”. 

Aktualizacja Programu... formułuje główne cele strategiczne (cele średniookresowe do 2017 roku) 

oraz szereg priorytetowych kierunków działań, do których przyporządkowane są liczne zadania 

strategiczne. Poniżej znajduje się wykaz celów odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do rejonu 

gminy Świerczów oraz zadania skierowane do gmin, związane z szeroko pojętą polityką przestrzenną: 

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych: 

Cel: Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem. 

Zarządzanie środowiskowe: 

Cel: Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego. 

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska: 

Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, 

działaj lokalnie”. 

Odpowiedzialność za szkody w środowisku: 

Cel: Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i 

sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody. 

Ochrona przyrody: 

Cel: Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej. 

- zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych; 

- ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej; 
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- ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania; 

- ochrona starych i nowych pomników przyrody; 

- wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni; 

- rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących 

przyrodniczo. 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów: 

Cel: Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej 

i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. 

- aktualizacja granicy rolno – leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 

- inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów 

zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno – leśnej w planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi: 

Cel: Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, 

aby uchronić gospodarkę od deficytów wody. 

Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią: 

Cel: Zabezpieczenie przed skutkami powodzi. 

- przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w przypadku powodzi 

(pielęgnacja lasów i zarośli łęgowych, odnowa użytków zielonych, konserwacja rowów 

melioracyjnych); 

- ochrona przed powodzią – odbudowa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych; 

- zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych; 

- ochrona obszarów wodno – błotnych, zalesianie wododziałów. 

Ochrona powierzchni ziemi: 

Cel: Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji 

przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej. 

- realizacja programu rekultywacji gleb zdegradowanych na obszarach rolniczego użytkowania, w 

tym ich zalesianie gatunkami rodzimymi; 

- zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku rolnym, leśnym i rekreacyjno – 

wypoczynkowym; 

- przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno – błotnych przez czynniki 

antropogeniczne; 

- minimalizowanie przeznaczenia gruntów ornych o najwyższych klasach bonitacyjnych na cele 

nierolnicze i nieleśne; 

- rekultywacja terenów na których występuje zanieczyszczenie gleb, ziemi lub niekorzystne 

przekształcenie terenu, w tym poprzemysłowych i starych składowisk. 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi: 

Cel: Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego i 

rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 
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- uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich 

udokumentowanych złóż wraz z zapisami uniemożliwiającymi ich trwałe zainwestowanie. 

Środowisko a zdrowie: 

Cel: Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony 

środowiska z sektorem zdrowia. 

Jakość powietrza: 

Cel: Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz utrzymanie jakości 

powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska. 

- prowadzenie remontów istniejących dróg, m.in. zmiana nawierzchni; 

- usprawnienie organizacji ruchu drogowego. 

Ochrona wód: 

Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód. 

- intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu 

nieoczyszczonych ścieków komunalnych oraz weryfikacja pozwoleń wodno – prawnych; 

- budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt obornikowych w 

gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt; 

- rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej w gminach Powiatu Namysłowskiego; 

- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości dla w których jest to ekonomicznie 

uzasadnione. 

Oddziaływanie hałasu: 

Cel: Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie 

kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 

- modernizacja nawierzchni dróg; 

- usprawnianie organizacji ruchu drogowego; 

- przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym, m.in. lokalizowania w 

sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu; 

- tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 

prawnych w zakresie ochrony środowiska; 

- przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce; 

- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 454 Opole – Namysłów; 

- budowa ścieżek rowerowych; 

- wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego. 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych: 

Cel: Ochrona mieszkańców Powiatu Namysłowskiego przed szkodliwym oddziaływaniem pól 

Elektromagnetycznych. 

Poważne awarie: 

Cel: Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi 

instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii. 
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Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: 

Cel: Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

7.6. Program Ochrony Środowiska Gminy Świerczów. 

Zgodnie z artykułem 17 i 18 ustawy „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 

Nr 62 poz. 627 z dnia 20.06.2001) Gmina Świerczów opracowała w 2004 roku „Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Świerczów na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011”, który został 

przyjęty uchwałą nr XVIII/109/2005 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 stycznia 2005 roku. Poniżej 

znajduje się wykaz celów strategicznych i cząstkowych, zgrupowanych w 9 kategoriach, odnoszących 

się bezpośrednio lub pośrednio do szeroko pojętej polityki przestrzennej gminy: 

Ochrona przyrody i krajobrazu. 

Cel strategiczny: 

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu obszarów 

chronionych, a także ich wykorzystanie w rozwoju społeczno – gospodarczym gminy. 

Cele cząstkowe: 

- włączenie obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu międzynarodowym w Europejską Sieć 

Obszarów Chronionych NATURA 2000; 

- objęcie różnymi formami prawnej ochrony przyrody najcenniejsze zasoby przyrody w gminie; 

- rozpoznanie zasobów i walorów przyrodniczych gminy; 

- ochrona i renaturyzacja ekosystemów wodno – błotnych o kluczowym znaczeniu dla zachowania 

bioróżnorodności; 

- ochrona przed zainwestowaniem terenów występowania chronionych i zagrożonych siedlisk i 

gatunków; 

- utrzymanie lub przywrócenie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu kulturowego; 

- przywrócenie różnorodnego użytkowania gruntów, wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń, 

wsparcie i rozwój rolnictwa ekologicznego; 

- ochrona elementów środowiska przyrodniczo – kulturowego; 

- promocja i rozwój sieci szlaków turystycznych, tras rowerowych i ścieżek dydaktycznych; 

- wykorzystanie walorów i obiektów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego gminy. 

Ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasów. 

Cel strategiczny: 

Ochrona i zwiększanie powierzchni lasów. 

Cele cząstkowe: 

- zwiększenie lesistości gminy do roku 2011, co najmniej o 300 ha do wysokości 29,4 %; 

- zwiększanie ilości i powierzchni zadrzewień i zakrzaczeń; 

- różnicowanie struktury gatunkowej i wiekowej lasów; 

- ochrona i odtwarzanie zieleni dolin rzecznych. 
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Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 

Cel strategiczny: 

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód i ich ochrona, w tym zapewnienie wody dobrej jakości 

dla zaopatrzenia ludności oraz ochrona i poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

Cele cząstkowe: 

- racjonalizacja wykorzystania i kształtowania zasobów wodnych; 

- poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych; 

- budowa sieci wodociągowej; 

- rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej. 

Ochrona powierzchni ziemi i gleb. 

Cel strategiczny: 

Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb. 

Kierunki działań: 

- ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze; 

- zachowanie i wprowadzanie śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń i zalesień; 

- właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo; 

- utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych; 

- wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego; 

- rekultywacja „dzikich” wysypisk i wyrobisk. 

Ochrona powietrza atmosferycznego, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej. 

Cel strategiczny: 

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, w szczególności ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost 

udziału energii odnawialnej. 

Cele cząstkowe: 

- ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych; 

- ograniczenie niskiej emisji; 

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Ochrona przed hałasem. 

Cel strategiczny: 

Zmniejszenie skali narażenia mieszkańców gminy na nadmierny poziom hałasu. 

Kierunki działań: 

- wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

poświęconych ochronie przed hałasem z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół 

głównych dróg; 
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Promieniowanie elektromagnetyczne. 

Cel strategiczny: 

Monitoring pól elektromagnetycznych oraz poprawa bezpieczeństwa ekologicznego. 

Kierunki działań: 

- uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól 

elektromagnetycznych. 

Poważne awarie przemysłowe oraz bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne. 

Kierunki działań: 

- ograniczenie zagrożeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych. 

Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji o środowisku. 

Kierunki działań: 

- rozwój infrastruktury turystyczno – dydaktycznej, w szczególności na obszarze Stobrawskiego 

Parku Krajobrazowego. 

 

8. WNIOSKI. 

Położenie gminy wiejskiej Świerczów w regionie jest korzystne. Oprócz walorów naturalnych duże 

znaczenie dla rozwoju mają przebiegające przez gminę szlaki komunikacyjne. Szczególne znaczenie 

mają trasy: 

- nr 454: Opole – Świerczów – Namysłów; 

- linia kolejowa nr 301: (Opole Główne) – Jełowa – Namysłów. 

Występujący na terenie gminy umiarkowany klimat, charakterystyczny dla Niziny Śląskiej, sprzyja 

osadnictwu, rolnictwu i rozwojowi aktywności gospodarczych. Stanowiąca południową granicę gminy 

dolina rzeki Stobrawy jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym. W celu ochrony 

wartościowych przyrodniczo obszarów leśnych i krajobrazowych, charakterystycznych dla tego rejonu 

opolszczyzny utworzono Stobrawski Park Krajobrazowy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy 

Stobrawsko – Turawskie”. Dodatkowo na terenie gminy występuje obszar NATURA 2000 „Lasy 

Barucickie”, gdzie licznie występują rzadko spotykane siedliska przyrodnicze oraz związane z nimi 

chronione gatunki flory i fauny. Występuje tutaj także 6 pomników przyrody oraz bardzo cenne pod 

względem przyrodniczym i kulturowym założenia parkowe. Środowisko przyrodnicze terenów 

zainwestowanych jest tylko w nieznacznym stopniu przekształcone w procesie ich historycznego 

rozwoju. Niekorzystnym zjawiskiem jest ponadnormatywne zanieczyszczenie głównych cieków 

wodnych, przy czym należy zaznaczyć, że stan ich czystości ulega z roku na rok zdecydowanej 

poprawie. Rzeka Stobrawa jest dodatkowo źródłem cyklicznie powtarzających się zagrożeń 

powodziowych i w związku z tym oczekuje się dalszych inwestycji w infrastrukturę 

przeciwpowodziową. Występowanie wielkopowierzchniowych obszarów cennych przyrodniczo oraz 

zagrożeń hydrologicznych skutkuje ograniczeniami w rozwoju przestrzennym gminy. Dotyczy to 

przede wszystkim dalszego rozwoju bazy ekonomicznej gminy, w świetle ograniczeń wynikających z 
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przepisów szczególnych dotyczących ochrony przyrody i środowiska. Wartościowe zasoby środowiska 

kulturowego, a w szczególności zespoły pałacowe i dworskie, objęte są ochroną konserwatorską. 

Ogółem na terenie gminy 343 obiekty znajdują się w ewidencji zabytków, z czego 24 figuruje w 

rejestrze zabytków województwa opolskiego. Ochroną objęto także liczne stanowiska archeologiczne 

(100), z czego 20 figuruje w rejestrze. 

Obszar 110 km² zamieszkuje blisko 3,7 tysięcy mieszkańców, co daje średnią gęstość zaludnienia na 

poziomie 33 osób/km². Jest to typowy wskaźnik dla gmin wiejskich. Gminę Świerczów zamieszkuje 

stosunkowo młoda demograficznie społeczność. Ponad 21 % zameldowanych mieszkańców nie 

ukończyło jeszcze 19 roku życia. Jednakże od kilkunastu lat zachodzą tu niekorzystne procesy 

demograficzne, ze zmniejszającą się liczbą ludności na czele. Przyrost naturalny od lat jest ujemny, a 

obecnie wynosi 0 ‰. Z bilansu migracji wynika, że więcej osób gminę opuszcza niż do niej napływa (–

1,7‰). Współczynnik obciążenia demograficznego, to jest stosunek ludności w wieku 

nieprodukcyjnym do liczebności wieku produkcyjnego wynosi 0,54, a większość osób w wieku 

nieprodukcyjnym stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym. 

Pod względem struktury gospodarczej gmina Świerczów zaliczana jest do rolniczych, a miejscowość 

Świerczów jest ośrodkiem rolniczo – usługowym, pełniącym jednocześnie rolę gminnego ośrodka 

administracyjnego. Gospodarka rolna pełni pierwszoplanową rolę w pozostałych miejscowościach 

wiejskich. Transformacja systemowa w Polsce wymusiła szereg zmian, które w jej początkowej fazie 

niekorzystnie odbiły się na gminie. Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych spowodowała 

wzrost bezrobocia. Brak efektywnej polityki rolnej prowadzonej przez większość rządów po 1990 roku 

sprawił, że realne dochody części mieszkańców gminy obniżyły się w stosunku do lat 70 – tych i 80 – 

tych XX wieku. Obecnie modernizujące się gospodarstwa rolne stają się jednym z kół zamachowych 

lokalnej gospodarki. Na poprawę bytu rolników wpływa także system dopłat w ramach polityki rolnej 

Unii Europejskiej. Jednocześnie prężnie rozwija się sektor usług. Sprywatyzowano handel oraz inne 

branże usługowe. Struktura i rozmieszczenie usług publicznych i nierynkowych jest wystarczająca z 

punktu widzenia potrzeb. To właśnie stale rozwijający się sektor usługowy oraz zmodernizowane 

zakłady związane z rolnictwem, a także nowo powstałe zakłady usługowe i rzemieślnicze dają znaczą 

część miejsc pracy. Prężnie funkcjonują także liczne gospodarstwa rybackie, które stanowią 

alternatywę dla tradycyjnego rolnictwa. Pozostała grupa pracujących znajduje zatrudnienie poza 

granicami gminy, zwłaszcza w zakładach przemysłowych zlokalizowanych na terenie pobliskiego 

Namysłowa, a także Brzegu i Opola. Niekorzystnym, nasilającym się zjawiskiem jest emigracja 

zarobkowa zagranicę, zwłaszcza przez najmłodszą grupę osób w wieku produkcyjnym. Dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym tworzy się instrumenty wsparcia finansowane przez 

Europejski Fundusz Społeczny w ramach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Powyższe decyduje, 

że gmina nie jest zagrożona bezrobociem strukturalnym. Obecny wskaźnik bezrobocia kształtuje się 

na zbliżonym poziomie w stosunku do innych gmin wiejskich województwa opolskiego i od kilku lat 

systematycznie spada. Standard życia jest zróżnicowany i nie można go jednoznacznie określić. 

Średni dochód na 1 mieszkańca kształtował się w 2010 roku na poziomie 2500 – 3000 złotych brutto i 

był na niższym poziomie w porównaniu z innymi samorządami województwa. Dla inwestujących 

przedsiębiorców gmina oferuje ulgi podatkowe, obecne i planowane rezerwy terenowe dla 

wprowadzenia nowych obiektów produkcyjnych i usługowych. Ponadto gmina posiada nadwyżki 

energii elektrycznej oraz wody, co stwarza dobre warunki dla wprowadzenia nowych inwestycji. 

Centralna i północna część gminy predysponowana jest do rozwoju intensywnego rolnictwa, a także 

drobnej wytwórczości oraz potencjalnie przetwórstwa przemysłowego o profilach nie kolidujących z 

obecnością cennych walorów przyrodniczo – krajobrazowych. We wschodniej oraz południowej części 
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gminy, położonej na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, wskazany jest rozwój funkcji 

turystyczno – rekreacyjnych. Dla wszystkich jednostek wiejskich wskazany jest rozwój rolnictwa 

ekologicznego. 

Standard zamieszkania w gminie jest zróżnicowany. Występują znaczne dysproporcje w 

poszczególnych miejscowościach i dotyczy to przede wszystkim wieku substancji mieszkaniowej. 

Obecnie Gmina nie dysponuje znacznymi rezerwami terenowymi dla wprowadzenia nowej zabudowy 

mieszkaniowej, ale w związku z tym, że na jej terenie nie obserwuje się zwiększenia popytu na działki 

budowlane, zbędne staje się opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru całej gminy, a jedynie dla najbardziej rozwojowych jednostek. Pożądane 

jest wykorzystanie niezagospodarowanych, wolnych od zabudowy przestrzeni w obrębie 

poszczególnych jednostek wiejskich. W związku z powyższym oczekuje się także dalszego rozwoju 

infrastruktury technicznej, a szczególnie modernizacji szlaków komunikacyjnych i jako priorytet – 

budowy sieci kanalizacyjnej. Wskazane jest także uporządkowanie terenów zielonych na obszarach 

wiejskich, przede wszystkim na częściowo zaniedbanych zabytkowych założeniach parkowych. 

Obszary te wymagają opracowania programów rewitalizacyjnych, na podstawie których można 

przeprowadzić szereg niezbędnych inwestycji współfinansowanych przez fundusze pochodzące z Unii 

Europejskiej. 

Należy nadmienić, że gmina posiada szereg opracowanych dokumentów o randze planistycznej i 

strategicznej (między innymi: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, program ochrony 

środowiska, plan gospodarki odpadami, program opieki nad zabytkami), ujmujących szczegółowy 

program rozwoju gminy w perspektywie najbliższych kilkunastu lat w kontekście: gospodarki 

przestrzennej, ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych, infrastruktury społecznej i technicznej 

oraz aktywności gospodarczych. 
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CZĘŚĆ II. – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIERCZÓW 

1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ  
W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

1.1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna 

Gmina Świerczów jest samorządową jednostką wiejską z wiodącą rolą sektora rolniczego (uprawy, 

hodowla, rybactwo). Uzupełniającą rolę pełni sektor produkcyjny, usługowy i leśny. Szansę na 

przyszły rozwój ma przede wszystkim nadal sektor rolniczy, a także: produkcyjny (w oparciu o drobną, 

nieuciążliwą wytwórczość) i usługowy (w tym związany z turystyką i rekreacją). W wyniku analiz 

przeprowadzonych na podstawie zebranych materiałów inwentaryzacyjnych oraz na podstawie 

występujących powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych, można przyjąć następujący system 

obsługi ludności gminy: 

Ośrodek gminny głównego poziomu obsługi, o zasięgu lokalnym obsługujący w zakresie usług 

ponadpodstawowych teren całej gminy – miejscowość Świerczów. Pełni ona funkcję administracyjną, 

stanowi ośrodek koncentracji mieszkalnictwa i usług dla ludności oraz obsługi rolnictwa. Tym samym 

Świerczów pełni funkcję lokalnego centrum rozwoju, które jest istotnym czynnikiem wzrostu i kumuluje 

usługi oraz inne działalności gospodarcze w skali umożliwiającej społeczny i ekonomiczny rozwój 

sąsiadujących z nim miejscowości. Funkcjami rozwojowymi Świerczowa są przede wszystkim usługi 

rynkowe i nierynkowe) oraz drobna wytwórczość. 

Ośrodki pośredniego poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym, współpracujące 

z ośrodkiem gminnym – wsie: Dąbrowa, Biestrzykowice, Bąkowice, a także; Miodary, Miejsce i 

Starościn. Są to ośrodki stanowiące etap pośredni w kompleksowym systemie obsługi ludności, 

szczególnie w zakresie usług oświaty, o odpowiednio dużej liczbie ludności w rejonie obsługi. 

Funkcjami rozwojowymi tych miejscowości są funkcje: rolnictwa, mieszkalnictwa, działalności 

produkcyjnych, a także usług rynkowych. 

Pozostałe ośrodki (wsie elementarne), o funkcjach typowo rolniczych, obsługujące ludność w 

podstawowym zakresie usług (niektóre nawet ich pozbawione). Zaliczono do nich sołectwa: Gola, 

Grodziec, Wężowice, Zbica oraz pozostałe wsie i przysiółki: Bielice, Grabówka, Jaźwinka, Kuźnica 

Dąbrowska, Kuźnica Miodarska, Lipa, Mała Kolonia, Osiek Duży, Osiek Mały, Pieczyska, Przygorzele, 

Tajwan, Zawada, Zorzów i Zielony Las. Funkcjami rozwojowymi tych miejscowości są funkcje: 

rolnictwa, leśnictwa i mieszkalnictwa, a także usług rynkowych w postaci turystyki i rekreacji. 

Planując rozwój gminy Świerczów należy mieć przede wszystkim na celu pogodzenie podstawowych 

funkcji terenu z funkcjami drugiego rzędu (uzupełniającymi). Dlatego też szczególną rolę pełnić będzie 

prawidłowa realizacja zasady zrównoważonego rozwoju, dzięki której możliwe będzie pogodzenie 

funkcji nadrzędnych z funkcjami rozwojowymi – głównie rolniczą, usługową i osiedleńczą. 

Ograniczenia dotyczące zasad ekspansji zainwestowania nie powinny mieć charakteru blokującego 

rozwój terenu. Z uwagi na złożoną problematykę tych zagadnień oraz jednoczesny strategiczny 

charakter studium, wiele rozwiązań dotyczących nowego zainwestowania będzie możliwe dopiero na 

etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a nawet szczegółowych koncepcji 

zagospodarowania przestrzennego. 
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W związku z brakiem znaczących zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej terenu, a jedynie 

rozwijaniem i korektą istniejących już rozwiązań można stwierdzić, że planowany rozwój gminy 

Świerczów przebiegać będzie harmonijnie i nie powinien powodować poważnych konfliktów 

przestrzennych. 

Tabela 93. Gmina Świerczów – struktura funkcjonalna według wybranych miejscowości 

Miejscowość Funkcje podstawowe36 Funkcje uzupełniające 

(perspektywiczne) 

Bąkowice rolnictwo, usługi turystyka i rekreacja 

Bielice rolnictwo (rybactwo) turystyka i rekreacja 

Biestrzykowice rolnictwo, usługi drobna, nieuciążliwa wytwórczość 

(przetwórstwo przemysłowe) 

Dąbrowa usługi, rolnictwo drobna, nieuciążliwa wytwórczość 

(przetwórstwo przemysłowe) 

Gola rolnictwo, leśnictwo bez zmian 

Grodziec rolnictwo bez zmian 

Kuźnica Dąbrowska rolnictwo (rybactwo) turystyka i rekreacja 

Miejsce rolnictwo (rybactwo), usługi turystyka i rekreacja 

Miodary rolnictwo, usługi turystyka i rekreacja 

Osiek Duży rolnictwo turystyka i rekreacja 

Pieczyska rolnictwo (rybactwo), leśnictwo turystyka i rekreacja 

Starościn rolnictwo, usługi turystyka i rekreacja 

Świerczów administracja, usługi rynkowe, rolnictwo drobna, nieuciążliwa wytwórczość 

(przetwórstwo przemysłowe) 

Wężowice rolnictwo bez zmian 

Zbica rolnictwo turystyka i rekreacja 

Źródło: Opracowanie własne, 2011. 

1.2. Funkcja osadnicza 

Rozwój funkcji osadniczej, ze względu na uwarunkowania fizjograficzne, środowiskowe, kulturowe, 

infrastrukturalne i komunikacyjne powinien przede wszystkim skupiać się na uzupełnianiu istniejących 

układów zabudowy, a w dalszej kolejności ich rozbudowie w oparciu o istniejące i projektowane ciągi 

komunikacyjne. 

W zakresie osadnictwa i budownictwa mieszkaniowego dla gminy Świerczów ustala się następujące 

kierunki rozwoju: 

- uzupełnienia istniejącej zabudowy; 

- dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do funkcji usług 

lokalnych lub zabudowy mieszkaniowej; 

                                                 

36 Z pominięciem funkcji mieszkaniowej obecnej w każdej miejscowości. 
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- kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego zainwestowania – tworzenie 

zabudowy zwartej (wypełnianie luk, enklaw, realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenów zainwestowanych wzdłuż istniejących dróg); 

- uzupełnienie niezbędnego zakresu usług podstawowych. 

Dla nowo lokalizowanej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej oraz letniskowej ustala 

się: 

1) realizację nowej zabudowy o formie architektonicznej uzasadnionej historycznie, nawiązującej do 

istniejącej zabudowy miejscowości, z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla zabudowy 

wsi opolskiej; 

2) realizację obiektów z pokryciem dachu ceramicznym lub z materiałów o fakturze i barwie 

odpowiadającej pokryciu ceramicznemu oraz z materiałów naturalnych, kształtowaniem połaci 

dachowych regularnym, symetrycznym; 

3) realizację zabudowy o zbliżonej kubaturze, wysokości, geometrii dachu oraz układzie względem 

głównych ciągów komunikacyjnych w obrębie jednostek planistycznych; 

4) ograniczanie możliwości realizacji indywidualnych wjazdów z terenów położonych przy drodze 

wojewódzkiej – włączeń należy dokonywać poprzez drogi dojazdowe. 

Uściślenia parametrów nowej zabudowy należy dokonać na etapie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Kształtowanie 

zabudowy powinno odbywać się przy zachowaniu harmonii i właściwych proporcji pomiędzy terenami 

zainwestowanymi a otaczającym krajobrazem. W celu wzbogacenia układów zabudowy dopuszcza się 

lokalizowanie dominant przestrzennych, decydujących o charakterze wnętrz urbanistycznych i całych 

obszarów. 

W ramach rozwoju funkcji osadniczej związanej z rozbudową układów zabudowy należy zabezpieczyć 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego niezbędne tereny służące obsłudze 

komunikacyjnej, tereny infrastruktury technicznej, obszary zieleni, w tym pełniące rolę przestrzeni 

publicznej, a także niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców usługi. 

W ramach niniejszego studium terenami predysponowanymi do pełnienia funkcji osadniczej są przede 

wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami: 

a) MN – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) MW – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

c) MU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

d) RMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej, 

e) ML – tereny o dominującej funkcji zabudowy letniskowej, 

f) RM – tereny o dominującej funkcji zabudowy zagrodowej, 

1.3. Funkcja usługowa 

Funkcja usługowa na terenie gminy Świerczów powinna się rozwijać w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców. W każdej miejscowości powinien być zapewniony dostęp do usług handlu. Oprócz 

wydzielonych terenów pod usługi dopuszcza się lokalizowanie usług wśród zabudowy mieszkaniowej. 

Podstawowym ośrodkiem usługowym jest Świerczów, skupiający funkcje usług publicznych, w tym 

administracji, a także stanowiący centrum usługowe. W pozostałych miejscowościach funkcje 

usługowe realizowane powinny być w zakresie niezbędnym zarówno dla zaspokojenia potrzeb 
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mieszkańców, jak i rozwoju terenów zainwestowanych. Należy dążyć do wyodrębnienia lokalnych 

ośrodków usługowych w poszczególnych miejscowościach gminy. 

Innym aspektem funkcji usługowej są tereny sportu i rekreacji US we wsi Miejsce, ściśle związane z 

funkcją rekreacyjno-turystyczną. 

Charakter zabudowy usługowej powinien nawiązywać do charakteru sąsiadującej zabudowy 

mieszkaniowej, za wyjątkiem sytuacji, gdy zespół zabudowy usługowej tworzy wyodrębniony układ, 

możliwy do rozbudowy, wyróżniający się spośród pozostałej zabudowy układu ruralistycznego, jak 

choćby historyczne zespoły usług w oparciu o schemat kościół – szkoła – obiekt pałacowy / podworski 

/ handlowy. W celu wzbogacenia układów zabudowy dopuszcza się lokalizowanie dominant 

przestrzennych, decydujących o charakterze wnętrz urbanistycznych i całych obszarów. 

Dopuszcza się zmiany przeznaczenia terenów usług publicznych na inne cele publiczne, zgodnie z 

mogącymi się zmieniać zapotrzebowaniem. Rezygnacja z użytkowania terenu lub obiektu z funkcji 

publicznej na tereny prywatne np. mieszkaniowe lub inne usług dopuszczalna jest wyłącznie pod 

warunkiem zapewnienia potrzeb na innych terenach lub obiektach. 

Ustala się lokalizowanie usług oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej i innych usług 

publicznych na terenach mieszkaniowych, mieszkaniowo – usługowych, usługowych oraz innych 

zgodnie z ustaleniami studium. W planach miejscowych dopuszcza się wydzielanie terenów wyłącznie 

pod cele usług publicznych. 

Innym aspektem funkcji usługowej, godnym podkreślenia, jest funkcja turystyczna. Ekologiczny rozwój 

turystyki powinien być nastawiony na budowę małych ośrodków dla turystów poszukujących spokoju i 

odosobnienie oraz kontaktu z naturą. Ten kierunek, zgodny z ideą ekorozwoju, zakłada unikanie 

degradacji walorów przyrodniczych. Teren gminy predysponowany jest do rozwoju aktywizacji 

ekoturystycznej w postaci agroturystyki i turystyki wiejskiej. 

Biorąc pod uwagę zasoby przyrodniczo – krajobrazowe regionu oczekuje się rozwoju następujących 

form ekoturystyki: krajoznawcza, rekreacyjna weekendowa oraz turystyka specjalistyczna. Aby 

osiągnąć wyżej wymienione cele należy przede wszystkim: 

- zainwestować w budowę nowych funkcjonalnych obiektów sportowo – rekreacyjnych; 

- przygotować nową bazę noclegową i gastronomiczną, zwłaszcza w większych wsiach; 

- przygotować zabytki kultury i przyrody na przyjęcie turystów poprzez: urządzenie parkingów, 

ogrodzenia oraz inne działania zależne od specyfiki miejsca; 

- uzgodnić z właścicielami zbiorników wodnych zasady bezkolizyjnego użytkowania turystycznego; 

- zorganizować tereny do liniowej i obszarowej penetracji turystycznej na przyjęcie 

wypoczywających: pola biwakowe, wiaty, punkty widokowe, stanowiska do łowienia ryb, ambony; 

- oznakować sieć szlaków dla turystyki pieszej, rowerowej, konnej oraz ścieżek przyrodniczo – 

dydaktycznych i powiązać ją z istniejącą siecią znakowanych tras w sąsiednich gminach, 

zwłaszcza położonych w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

Ponadto wskazane jest wprowadzanie funkcji turystycznych do obiektów zabytkowych. Przede 

wszystkim poprzez adaptację zespołów pałacowo – parkowych i zabudowań folwarcznych na hotele, 

zajazdy lub pensjonaty z towarzyszącymi im ośrodkami sportów np.: jeździeckimi. Aby wykorzystać 

istniejący potencjał tych obiektów należy doskonalić ich standard, dostosować infrastrukturę do 

wymogów architektonicznych, ekologicznych oraz ogólnych uwarunkowań ładu przestrzennego. 
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W ramach niniejszego studium terenami predysponowanymi do pełnienia funkcji usługowej są przede 

wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami: 

a) MU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

b) RMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej, 

c) UM – tereny o dominującej funkcji zabudowy usługowo-mieszkaniowej, 

d) U – tereny o dominującej funkcji zabudowy usługowej, 

e) US – tereny o dominującej funkcji terenów sportu, 

f) AG - tereny o dominującej funkcji terenów aktywności gospodarczych – w zakresie 

przeznaczenia pod funkcje usługowe. 

1.4. Funkcja produkcyjna 

Tereny produkcyjne powinny funkcjonować w oparciu o projektowane tereny aktywności gospodarczej 

AG, a także o tereny o dominującej funkcji terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i 

rybackich RU w zakresie dopuszczalnego przeznaczenia pod produkcję rolną i przetwórstwo 

spożywcze. 

Ponadto dopuszcza się funkcjonowanie zakładów rzemieślniczych wśród istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej pod warunkiem uzyskania przez inwestorów pozytywnych opinii właściwych instytucji. 

Dopuszczenie lokalizowania zakładów rzemieślniczych wśród istniejącej zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej nie może jednak prowadzić do pogarszania warunków zamieszkiwania mieszkańców. 

Innym aspektem funkcji produkcyjnej jest funkcja górnicza, dopuszczona do realizacji na terenach 

eksploatacji surowców mineralnych PG. Uruchomienie tej funkcji powinno się wiązać ze szczególnym 

zachowaniem norm środowiska na terenach przyległych, w szczególności przeznaczonych pod 

funkcje osadnicze, a także być poprzedzone wyznaczeniem terenu i obszaru górniczego, zgodnie z 

przepisami odrębnymi. Po zakończeniu eksploatacji wymagane jest przeprowadzenie rekultywacji 

wyrobiska z możliwym wykorzystaniem rekreacyjnym. 

W ramach niniejszego studium terenami predysponowanymi do pełnienia funkcji produkcyjnej są 

przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami: 

a) AG - tereny o dominującej funkcji terenów aktywności gospodarczych – w zakresie 

przeznaczenia pod funkcje produkcyjne, 

b) RU – tereny o dominującej funkcji terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i 

rybackich w zakresie dopuszczalnego przeznaczenia pod produkcję rolną i przetwórstwo 

spożywcze, 

c) PG – tereny o dominującej funkcji terenów eksploatacji surowców mineralnych. 

1.5. Funkcja rolnicza 

Na wartościowych areałach rolnych (II – IV klasa bonitacyjna) produkcja rolnicza powinna być 

ukierunkowana na produkcję polową. Produkcja polowa na gruntach V i VI klasy jest nieopłacalna. 

Preferowana forma ich zagospodarowania to przeznaczenie na użytki zielone. 

Jako alternatywę dla gospodarstw indywidualnych proponuje się rozwój agroturystyki. 

Dopuszcza się zalesianie gruntów klas bonitacyjnych IV-VI. 

Dopuszcza się ustalanie w planach miejscowych zakazu zabudowy na gruntach rolnych. 
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Dopuszcza się funkcjonowanie i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń zlokalizowanych na 

terenach rolnych na podstawie przepisów odrębnych. 

Dopuszcza się możliwość lokalizacji rozproszonej zabudowy zagrodowej gospodarstw rolnych, na 

gruntach klas bonitacyjnych IV-VI, pełniącej funkcję produkcji rolnej, agroturystyki, rekreacyjnej lub 

turystycznej na zwartych kompleksach o minimalnej powierzchni 5ha, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, pod następującymi warunkami: 

1) lokalizacja zabudowy poza granicami Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz terenami 

narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi, 

2) inwestor na własny koszt doprowadza do siedliska drogę, wyposaża w niezbędną infrastrukturę 

techniczną; 

3) inwestor wyposaża siedlisko w indywidualne urządzenia odprowadzania i unieszkodliwiania 

ścieków, przyłącze energetyczne oraz zapewnia możliwość usuwania odpadów; 

4) dopuszcza się realizację wyłącznie jednej zabudowy zagrodowej na działce; 

5) na inwestorze spoczywa obowiązek zapewnienia warunków prowadzenia działalności rolniczej w 

sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska przyrodniczego (ze względu na ochronę 

gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, zieleni); 

6) zabrania się udostępniania ww. terenów na inne cele niż określone w niniejszych warunkach. 

Ponadto dopuszcza się odbudowę historycznej zabudowy zagrodowej na gruntach rolnych. 

Lokalizowana zabudowa zagrodowa powinna spełniać warunki określone w poszczególnych obrębach 

geodezyjnych dla zabudowy lokalizowanej na terenach oznaczonych na rysunku studium symbolem 

RM lub w przypadku braku takich terenów – RMU. 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predysponowanymi do pełnienia funkcji rolniczej 

są przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami: 

a) R – tereny o dominującej funkcji terenów rolniczych, 

b) RM – tereny o dominującej funkcji zabudowy zagrodowej, 

c) RMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej – zakresie 

zabudowy zagrodowej; 

d) RU – tereny o dominującej funkcji terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i 

rybackich, 

1.6. Funkcja leśna 

Ze względu na dużą lesistość gminy funkcja gospodarki leśnej należy również do ważniejszych z 

drugorzędnych funkcji gminy Świerczów. Stanowi ważną bazę do rozwoju funkcji turystycznej i 

rekreacyjnej. 

Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich charakteru, 

zbliżonego do pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej 

związanej z pozyskiwaniem drewna. 

Gospodarka leśna na omawianym terenie prowadzona jest w oparciu o plany urządzenia lasu, 

sporządzane przez ich administratorów. 

Racjonalna gospodarka leśna zapewnia: ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na 

zniszczenie lub uszkodzenie oraz ochronę wód powierzchniowych i głębinowych. Właściwa 

gospodarka leśna pozwala miejscowym lasom na spełnianie różnych funkcji, które można podzielić na 
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dwie podstawowe grupy: funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna. Funkcje produkcyjne (gospodarcze) 

lasu polegają na zdolności do produkcji biomasy i ciągłego powtarzania tego procesu, co umożliwia 

trwałe użytkowanie drewna i surowców niedrzewnych pozyskiwanych z lasu, w tym użytków 

gospodarki łowieckiej. Do funkcji pozaprodukcyjnych zaliczyć należy: funkcje ekologiczne i społeczne. 

Funkcje ekologiczne wyrażają się między innymi korzystnym wpływem lasów na kształtowanie: 

klimatu, atmosfery, regulacji obiegu wody w przyrodzie, ochronę gleb przed erozją i krajobrazu przed 

stepowieniem, zachowanie potencjału biologicznego (różnorodność gatunków i ekosystemów) i 

różnorodności krajobrazu. Funkcje społeczne lasu kształtują głównie korzystne warunki: zdrowotne, 

rekreacyjne, turystyczne i edukacyjne dla społeczeństwa. Produkcja drewna jest tutaj ograniczona ze 

względu na pełnione funkcje pozaprodukcyjne. Dlatego też zagospodarowanie tych lasów winno mieć 

na celu trwałość utrzymania drzewostanu z zachowaniem w nich walorów estetyczno – 

krajobrazowych. 

Dopuszcza się funkcjonowanie i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń zlokalizowanych na 

terenach leśnych na podstawie przepisów odrębnych. 

Zgodnie z zapisami rozdziału 2. „Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania 

terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy” części II „Kierunki zagospodarowania przestrzennego 

gminy Świerczów” studium, dopuszcza się zalesianie gruntów rolnych klas bonitacyjnych IV-VI. 

Przeznaczając grunty rolne pod zalesienie nie można zapomnieć o zachowaniu unikalnych walorów 

krajobrazu, który tworzą między innymi użytki zielone. 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predysponowanymi do pełnienia funkcji 

gospodarki leśnej są przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami: 

a) ZL – tereny o dominującej funkcji terenów lasów, 

b) RL – tereny o dominującej funkcji zabudowy w gospodarstwach leśnych, leśniczówki, 

a także tereny użytków rolnych, na których zrealizowane będzie zalesienie. 

 

2. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA 
ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY 
WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY 

2.1. Metodologia ustaleń studium w zakresie kierunków i wskaźników 
dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów 

Kierując się zasadą optymalizowania zasad zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do 

istniejących uwarunkowań, określono zasady zagospodarowania terenu w podziale na jednostki 

planistyczne, określane w zakresie poszczególnych obrębów geodezyjnych. 

Dla poszczególnych funkcji terenu w ramach jednostek planistycznych określono zasady i wskaźniki 

zagospodarowania w postaci ustaleń ujętych w podrozdziale 2.2 i 2.3. Dodatkowo w rozdziale 16. 

określono wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odnoszące się 

zarówno do zasad i wskaźników zagospodarowania poszczególnych jednostek planistycznych, jak i do 

pozostałych ustaleń studium. 
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Tabela 94. Zestawienie ilości jednostek planistycznych w podziale na obręby geodezyjne 
P

R
Z

E
Z

N
A

C
Z

E
N

IE
 T

E
R

E
N

U
 LICZBA JEDNOSTEK PLANISTYCZNYCH W RAMACH JEDNOLITEGO PRZEZNACZENIA TERENU 

1 
– 

B
ą

ko
w

ic
e 

2 
– 

B
ie

lic
e 

3 
– 

B
ie

st
rz

yk
o

w
ic

e 

4 
– 

D
ą

b
ro

w
a 

5 
– 

G
o

la
 

6 
– 

G
ro

d
zi

ec
 

7 
– 

K
u
źn

ic
a 

D
ą

b
ro

w
is

ka
 

8 
– 

M
ie

jc
e 

9 
– 

M
io

d
ar

y 

10
 –

 O
si

ek
 D

u
ży

 

11
 –

 P
ie

cz
ys

ka
 

12
 –

 S
ta

ro
ś

ci
n

 

13
 –

 Ś
w

ie
rc

zó
w

 

14
 –

 W
ę
żo

w
ic

e 

15
 –

 Z
b

ic
a 

MN 1   1         2   

MW 1  2             

MU        3    1 1   

RMU 5 4 5 4 5 1  2 6 3 2 5 6 1 3 

ML           6 2    

U 1  3 2    1     3   

US 1   1 1   5 1 3   1   

AG 2  2 1 1   2 3   2 6   

PG        1     1   

R 4 5 5 11 5 2 3 5 4 4 9 4 7 4 4 

RM    2   2 6  2 4  1  3 

RL         3       

RU 2  1 2   1   2   2 1  

ZL 2 8 6 32 3 1 5 6 8 5 10 12 10 1 2 

ZP 1  2 2        1    

ZP/U            1    

ZD 1               

ZC 1  1 1 1   1    1 1   

WS  5 1 6   3 3 1  2 2    

W             1   

KDG 1  1 2 1 1  1    1 3   

KDZ 2 1 1  1    1  1 1   1 

KDL    2   1   1 1    2 

KK   1 1            
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2.2. Podstawowe zasady zagospodarowania poszczególnych jednostek 
planistycznych 

Dla wyznaczonych zgodnie z rysunkiem studium jednostek planistycznych określono przeznaczenie i 

zasady zagospodarowania terenu. Podstawowe zasady przedstawione poniżej, należy rozumieć 

łącznie z zasadami szczegółowymi określonymi w podrozdziale 2.3. 

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ: 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami MN – tereny o dominującej funkcji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej: 

- w Bąkowicach: 1.1MN; 

- w Dąbrowie: 4.1MN: 

- w Świerczowie: 13.1-13.2MN 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) funkcja uzupełniająca: tereny zabudowa mieszkaniowo-usługowa, w tym usługi agroturystyki, 

zieleń urządzona i nieurządzona, wody śródlądowe, drogi, ciągi pieszo-jezdne i piesze, ścieżki i 

trasy rowerowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się realizowanie zabudowy na istniejących działkach o powierzchniach mniejszych niż 

określone w podrozdziale 2.3; 

4) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 

lecz nie więcej niż 12m. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami MW – tereny o dominującej funkcji zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej: 

- w Bąkowicach: 1.1MW, 

- w Biestrzykowicach: 3.1-3.2MW 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) funkcja uzupełniająca: tereny zabudowa mieszkaniowo-usługowa, w tym usługi agroturystyki, 

zieleń urządzona i nieurządzona, wody śródlądowe, drogi, ciągi pieszo-jezdne i piesze, ścieżki i 

trasy rowerowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się realizowanie zabudowy na istniejących działkach o powierzchniach mniejszych niż 

określone w podrozdziale 2.3; 

4) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 4 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 

lecz nie więcej niż 15m. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami MU – tereny o dominującej funkcji zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej: 

- w Miejscu: 8.1-8.3MU, 

- w Starościnie: 12.1MU, 
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- w Świerczowie: 13.1MU 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej, tereny zabudowy usługowej; 

2) funkcja uzupełniająca: zieleń urządzona i nieurządzona, wody śródlądowe, drogi, ciągi pieszo-

jezdne i piesze, ścieżki i trasy rowerowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się realizowanie zabudowy na istniejących działkach o powierzchniach mniejszych niż 

określone w podrozdziale 2.3; 

4) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 

lecz nie więcej niż 12m. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami RMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej: 

- w Bąkowicach: 1.1-1.5RMU, 

- w Bielicach: 2.1-2.4RMU, 

- w Biestrzykowicach: 3.1-3.5RMU, 

- w Dąbrowie: 4.1-4.4RMU, 

- w Goli: 5.1-5.5RMU, 

- w Grodźcu: 6.1RMU, 

- w Miejscu: 8.1-8.2RMU, 

- w Miodarach: 9.1-9.6RMU, 

- w Osieku Dużym: 10.1-10.3RMU, 

- w Pieczyskach: 11.1-11.2RMU, 

- w Starościnie: 12.1-12.5RMU, 

- w Świerczowie: 13.1-13.6RMU, 

- w Wężowicach: 14.1RMU, 

- w Zbicy: 15.1-15.3RMU 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa usługowa, w tym w 

tym obiekty sakralne i usługi turystyki; 

2) funkcja uzupełniająca: tereny istniejącej zabudowy miejszkaniowej wielorodzinnej, tereny sportu, 

tereny obsługi produkcji w gospodarstwa rolnych, zieleń urządzona i nieurządzona, wody 

śródlądowe, drogi, ciągi pieszo-jezdne i piesze, ścieżki i trasy rowerowe, parkingi, obiekty i 

urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się istniejące tereny zabudowy produkcyjno-wytwórczej oraz składów i magazynów i 

ich rozbudowę, pod warunkiem nie wykraczania uciążliwością poza granice terenu, na którym jest 

zlokalizowana; 

4) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowana istniejących obiektów gospodarczych na cele 

mieszkaniowe i usługowe; 

5) tereny obsługi produkcji w gospodarstwa rolnych w obszarach zwartej zabudowy ogranicza się 

wyłącznie do inwestycji nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko; 
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6) dopuszcza się realizowanie zabudowy na istniejących działkach o powierzchniach mniejszych niż 

określone w podrozdziale 2.3; 

7) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 

lecz nie więcej niż 12m. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami ML – tereny o dominującej funkcji zabudowy 

letniskowej i rekreacyjnej: 

- w Pieczyskach: 11.1-11.6ML, 

- w Starościnie: 12.1-12.2ML 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny zabudowy letniskowej i rekreacyjnej, tereny sportu; 

2) funkcja uzupełniająca: tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług 

turystyki, zieleń urządzona i nieurządzona, wody śródlądowe, drogi, ciągi pieszo-jezdne i piesze, 

ścieżki i trasy rowerowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się realizowanie zabudowy na istniejących działkach o powierzchniach mniejszych niż 

określone w podrozdziale 2.3; 

4) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 

lecz nie więcej niż 9m. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami U – tereny o dominującej funkcji zabudowy 

usługowej: 

- w Bąkowicach: 1.1U, 

- w Biestrzykowicach: 3.1-3.3U, 

- w Dąbrowie: 4.1-4.2U, 

- w Miejscu: 8.1U, 

- w Świerczowie: 13.1-13.3U 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny zabudowy usługowej, w tym obiekty sakralne i usługi turystyki; 

2) funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa oraz lokale mieszkalne dla właścicieli lub 

zarządców obiektów usługowych, realizowane wyłącznie jako funkcja towarzysząca, tereny 

sportu, zieleń urządzona i nieurządzona, wody śródlądowe, drogi, ciągi pieszo-jezdne i piesze, 

ścieżki i trasy rowerowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowana istniejących obiektów gospodarczych na cele 

mieszkaniowe i usługowe; 

4) dopuszcza się lokale mieszkalne dla właścicieli lub zarządców wbudowane w zabudowę 

usługową; 

5) dopuszcza się realizowanie zabudowy na istniejących działkach o powierzchniach mniejszych niż 

określone w podrozdziale 2.3; 

6) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 

lecz nie więcej niż 12m. 
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Dla terenów oznaczonych na studium symbolami US – tereny o dominującej funkcji terenów 

sportu i rekreacji: 

- w Bąkowicach: 1.1US, 

- w Dąbrowie: 4.1US, 

- w Goli: 5.1US, 

- w Miejscu: 8.1-8.5US, 

- w Miodarach: 9.1US, 

- w Osieku Dużym: 10.1-10.3US, 

- w Świerczowie: 13.1US 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny sportu i rekreacji; 

2) funkcja uzupełniająca: zabudowa letniskowa, pola biwakowe i kempingowe, zieleń urządzona i 

nieurządzona, drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne i piesze, ścieżki i trasy rowerowe, parkingi, 

obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń związanych z podstawową funkcją terenu, a także 

obiektów małej architektury; 

4) dopuszcza się zabudowę usługową związaną z funkcją podstawową terenu, realizowaną na 

poniższych zasadach: 

 - maksymalna wysokość nowej zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 

użytkowe, lecz nie więcej niż 12m. 

 

TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ: 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami AG – tereny o dominującej funkcji terenów 

aktywności gospodarczych: 

- w Bąkowicach: 1.1-1.2AG, 

- w Biestrzykowicach: 3.1-3.2AG, 

- w Dąbrowie: 4.1AG, 

- w Goli: 5.1AG; 

- w Miejscu: 8.1-8.2AG, 

- w Miodarach: 9.1-9.3AG, 

- w Starościnie: 12.1-12.2AG, 

- w Świerczowie: 13.1-13.6AG 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny zabudowy produkcyjnej, produkcyjno-usługowej oraz usługowej, 

bazy, składy, magazyny, tereny intensywnej produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego; 

2) funkcja uzupełniająca: zieleń urządzona i nieurządzona, wody śródlądowe, drogi dojazdowe oraz 

wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne i piesze, ścieżki i trasy rowerowe, parkingi, obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej, w tym maszty infrastrukturalne; 

3) wprowadza się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej; 

4) dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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Dla terenów oznaczonych na studium symbolami PG – tereny o dominującej funkcji terenów 

eksploatacji surowców mineralnych: 

- w Miejscu: 8.1PG, 

- w Świerczowie: 13.1PG 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny eksploatacji surowców mineralnych; 

2) dopuszcza się prowadzenie eksploatacji w granicach terenu, w ramach uzyskanej koncesji, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

3) po zakończeniu eksploatacji w ramach rekultywacji dopuszcza się wprowadzanie funkcji 

rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą, zielenią i wodami powierzchniowymi pod warunkiem 

zgodności z koncepcją rekultywacji terenu 

4) dopuszcza się częściowe zagospodarowanie terenu pod eksploatację; 

5) do czasu podjęcia eksploatacji dopuszcza się użytkowanie rolnicze z wykluczeniem lokalizacji 

zabudowy rolniczej oraz zalesiania terenu 

6) ustala się zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi. 

 

TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO: 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami R – tereny o dominującej funkcji terenów 

rolniczych: 

- w Bąkowicach: 1.1-1.4R, 

- w Bielicach: 2.1-2.5R, 

- w Biestrzykowicach: 3.1-3.5R, 

- w Dąbrowie: 4.1-4.11R, 

- w Goli: 5.1-5.5R, 

- w Grodźcu: 6.1-6.2R, 

- w Kuźnicy Dąbrowskiej: 7.1-7.3R, 

- w Miejscu: 8.1-8.5R, 

- w Miodarach: 9.1-9.4R, 

- w Osieku Dużym: 10.1-10.4R, 

- w Pieczyskach: 11.1-11.9R, 

- w Starościnie: 12.1-12.4R, 

- w Świerczowie: 13.1-13.7R, 

- w Wężowicach: 14.1-14.4R, 

- w Zbicy: 15.1-15.4R 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: uprawy polowe; 

2) funkcja uzupełniająca: zabudowa zagrodowa, lokalizowana na podstawie warunków określonych 

w rozdziale 1.5. Funkcja rolnicza części II „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy 

Świerczów” studium, obiekty małej architektury, w tym służące obsłudze ruchu turystycznego, 

punkty widokowe, drogi transportu rolnego, istniejące kompleksy terenów leśnych, zadrzewienia 
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śródpolne, trasy turystyczne, ciągi piesze, ścieżki i trasy rowerowe, wody powierzchniowe, w tym 

stawy rybackie, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się wyznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zwartych 

terenów przeznaczonych pod tereny obsługi produkcji w gospodarstwa rolnych; 

4) dopuszcza się zalesianie gruntów rolnych klas bonitacyjnych IV-VI; 

5) dopuszcza się lokalizację inwestycji infrastrukturalnych i drogowych, w tym magistrali 

infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami RM – tereny o dominującej funkcji zabudowy 

zagrodowej: 

- w Dąbrowie: 4.1-4.2RM, 

- w Kuźnicy Dąbrowskiej: 7.1-7.2RM, 

- w Miejscu: 8.1-8.6RM, 

- w Osieku Dużym: 10.1-10.2RM, 

- w Pieczyskach: 11.1-11.4RM, 

- w Świerczowie: 13.1-13.1RM, 

- w Zbicy: 15.1-15.3RM 

ustala się: 

1 funkcja podstawowa: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych; 

2) funkcja uzupełniająca: uprawy polowe, tereny usług agroturystyki, tereny sportu, tereny obsługi 

produkcji w gospodarstwa rolnych, zieleń urządzona i nieurządzona, wody śródlądowe, drogi, 

ciągi pieszo-jezdne i piesze, ścieżki i trasy rowerowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej; 

3) tereny obsługi produkcji w gospodarstwa rolnych w obszarach zwartej zabudowy ogranicza się 

wyłącznie do inwestycji nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko; 

4) dopuszcza się realizowanie zabudowy na istniejących działkach o powierzchniach mniejszych niż 

określone w podrozdziale 2.3; 

5) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 

lecz nie więcej niż 12m; 

6) dopuszcza się realizację wyłącznie jednej zabudowy zagrodowej na działce. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami RL – tereny o dominującej funkcji zabudowy w 

gospodarstwach leśnych, leśniczówki: 

- w Miodarach: 9.1-9.3RL 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny zabudowy w gospodarstwach leśnych, leśniczówki; 

2) funkcja uzupełniająca: usługi agroturystyki, obiekty małej architektury, w tym służące obsłudze 

ruchu turystycznego, zieleń urządzona i nieurządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej; 

3) dopuszcza się usługi wynikające z zapotrzebowania mieszkańców; 
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4) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowana istniejących obiektów gospodarczych na cele 

mieszkaniowe i usługowe. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami RU – tereny o dominującej funkcji terenów 

obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i rybackich: 

- w Bąkowicach: 1.1-1.2RU, 

- w Biestrzykowicach: 3.1RU, 

- w Dąbrowie: 4.1-4.2RU, 

- w Kuźnicy Dąbrowskiej: 7.1RU, 

- w Osieku Dużym: 10.1-10.24RU, 

- w Świerczowie: 13.1-13.2RU, 

- w Wężowicach: 14.1RU 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: uprawy polowe, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i 

rybackich, tereny produkcji rolnej; 

2) funkcja uzupełniająca: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych i rybackich, obiekty 

małej architektury, w tym służące obsłudze ruchu turystycznego, zieleń urządzona i 

nieurządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym biogazownie; 

3) dopuszcza się usługi wynikające z zapotrzebowania mieszkańców; 

4) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowana istniejących obiektów gospodarczych na cele 

mieszkaniowe i usługowe; 

5) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 

lecz nie więcej niż 9m. 

 

TERENY ZIELENI I WÓD: 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami ZL – tereny o dominującej funkcji terenów lasów: 

- w Bąkowicach: 1.1-1.2ZL, 

- w Bielicach: 2.1-2.8ZL, 

- w Biestrzykowicach: 3.1-3.6ZL, 

- w Dąbrowie: 4.1-4.32ZL, 

- w Goli: 5.1-5.3ZL, 

- w Grodźcu: 6.1ZL, 

- w Kuźnicy Dąbrowskiej: 7.1-7.5ZL, 

- w Miejscu: 8.1-8.6ZL, 

- w Miodarach: 9.1-9.8ZL, 

- w Osieku Dużym: 10.1-10.5ZL, 

- w Pieczyskach: 11.1-11.10ZL, 

- w Starościnie: 12.1-12.12ZL, 

- w Świerczowie: 13.1-13.10ZL, 

- w Wężowicach: 14.1ZL, 

- w Zbicy: 15.1-15.2ZL 
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ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny lasów w rozumieniu przepisów odrębnych, zadrzewienia, istniejące 

kompleksy użytków rolnych; 

2) funkcja uzupełniająca: obiekty małej architektury, w tym służące obsłudze ruchu turystycznego, 

punkty widokowe, drogi leśne, trasy turystyczne, ciągi piesze, ścieżki i trasy rowerowe, wody 

powierzchniowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) ustala się zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów związanych z użytkowaniem i 

zagospodarowaniem terenów lasów w rozumieniu przepisów odrębnych; 

4) obowiązek przestrzegania zakazów i nakazów wynikających z przepisów odrębnych; 

5) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne lasów, w tym na cele masowego wypoczynku; 

6) dopuszcza się zalesianie istniejących kompleksów rolnych; 

7) dopuszcza się lokalizację inwestycji infrastrukturalnych i drogowych, w tym magistrali 

infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami ZP – tereny o dominującej funkcji terenów zieleni 

urządzonej: 

- w Bąkowicach: 1.1ZP, 

- w Biestrzykowicach: 3.1-3.2ZP, 

- w Dąbrowie: 4.1-4.2ZP, 

- w Starościnie: 12.1ZP 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny zieleni urządzonej – parki; 

2) funkcja uzupełniająca: tereny sportu i rekreacji, wody powierzchniowe, ciągi piesze i rowerowe; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i pomników oraz obiektów i urządzeń 

związanych z funkcją parkową. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami ZP/U – tereny o dominującej funkcji terenów 

zieleni urządzonej oraz zabudowy usługowej: 

- w Starościnie: 12.1ZP/U 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny zieleni urządzonej – parki, tereny zabudowy usługowej, w tym usługi 

turystyki; 

2) funkcja uzupełniająca: tereny zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności, nie 

przekraczającej 8 lokali mieszkalnych w budynku, zieleń urządzona i nieurządzona, wody 

śródlądowe, drogi, ciągi pieszo-jezdne i piesze, ścieżki i trasy rowerowe, parkingi, obiekty małej 

architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz związane z funkcją parkową; 

3) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 

lecz nie więcej niż 12m. 
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Dla terenów oznaczonych na studium symbolami ZD – tereny o dominującej funkcji terenów 

ogródków działkowych: 

- w Bąkowicach: 1.1ZD 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny ogródków działkowych; 

2) funkcja uzupełniająca: tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej, drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-

jezdne i piesze, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej 

architektury; 

3) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami ZC – tereny cmentarzy: 

- w Bąkowicach: 1.1ZC, 

- w Biestrzykowicach: 3.1ZC, 

- w Dąbrowie: 4.1ZC, 

- w Goli: 5.1ZC, 

- w Miejscu: 8.1ZC, 

- w Starościnie: 12.1ZC, 

- w Świerczowie: 13.1ZC 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny cmentarzy; 

2) funkcja uzupełniająca: tereny zieleni urządzonej, obiekty małej architektury, obiekty sakralne; 

3) zagospodarowanie i użytkowanie w oparciu o przepisy odrębne. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami WS – tereny wód powierzchniowych: 

- w Bielicach: 2.1-2.5WSR, 

- w Biestrzykowicach: 3.1WS, 

- w Dąbrowie: 4.1-4.6WS, 

- w Kuźnicy Dąbrowskiej: 7.1-7.3WS, 

- w Miejscu: 8.1-8.3WS, 

- w Miodarach: 9.1WS, 

- w Pieczyskach: 11.1-11.2WS, 

- w Starościnie: 12.1-12.2WS 

ustala się: 

1) funkcja podstawowa: tereny wód powierzchniowych – cieki i zbiorniki wodne, w tym stawy 

rybackie; 

2) funkcja uzupełniająca: tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej, ciągi piesze; 

3) w odległości 1,5m od linii brzegowej powierzchniowych wód publicznych zabrania się stawiania 

ogrodzeń; 

4) przy ciekach należy zapewnić pas terenu szerokości co najmniej 5m w celu prowadzenia 

konserwacji urządzeń melioracyjnych sprzętem mechanicznym; 
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5) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne oraz wprowadzanie urządzeń związanych z funkcją 

rekreacyjną. 

 

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami W – tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w 

wodę: 

- w Świerczowie: 13.1W 

ustala się: 

1) użytkowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się ustanawianie, zmianę i znoszenie stref ochrony pośredniej i bezpośredniej. 

 

TERENY KOMUNIKACJI: 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami KDG – tereny dróg głównych: 

- w Bąkowicach: 1.1KDG, 

- w Biestrzykowicach: 3.1KDG, 

- w Dąbrowie: 4.1-4.2KDG, 

- w Goli: 5.1KDG, 

- w Grodźcu: 6.1KDG, 

- w Miejscu: 8.1KDG, 

- w Starościnie: 12.1KDG, 

- w Świerczowie: 13.1-13.3KDG 

ustala się: 

1) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się wykonywanie remontów w istniejących liniach rozgraniczających; 

3) dopuszcza się poszerzanie terenu drogi na tereny sąsiednie; 

4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej oraz lokalizację nie ograniczających 

bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej architektury. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami KDZ – tereny dróg zbiorczych: 

- w Bąkowicach: 1.1-1.2KDZ, 

- w Bielicach: 2.1KDZ, 

- w Biestrzykowicach: 3.1KDZ, 

- w Goli: 5.1KDZ, 

- w Miodarach: 9.1KDZ, 

- w Pieczyskach: 11.1KDZ, 

- w Starościnie: 12.1KDZ, 

- w Zbicy: 15.1KDZ 

ustala się: 
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1) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się wykonywanie remontów w istniejących liniach rozgraniczających; 

3) dopuszcza się poszerzanie terenu drogi na tereny sąsiednie; 

4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej oraz lokalizację nie ograniczających 

bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej architektury. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami KDL – tereny dróg lokalnych: 

- w Dąbrowie: 4.1-4.2KDL, 

- w Kuźnicy Dąbrowskiej: 7.1KDL, 

- w Osieku Duzym: 10.1KDL, 

- w Pieczyskach: 11.1KDL, 

- w Zbicy: 15.1-15.2KDL 

ustala się: 

1) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się wykonywanie remontów w istniejących liniach rozgraniczających; 

3) dopuszcza się poszerzanie terenu drogi na tereny sąsiednie; 

4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej oraz lokalizację nie ograniczających 

bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej architektury. 

 

Dla terenów oznaczonych na studium symbolami KK – tereny kolejowe – tereny zamknięte: 

- w Biestrzykowicach: 3.1KK, 

- w Dąbrowie: 4.1KK 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny kolejowe, stanowiące tereny zamknięte; 

2) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej oraz lokalizację nie ograniczających 

bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej architektury. 

2.3. Szczegółowe zasady i wskaźniki zagospodarowania jednostek 
planistycznych 

WSKAŹNIKI INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY I POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 

W celu prawidłowego kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określa się maksymalne 

wskaźniki powierzchni zabudowanej i minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem MN: 

 a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej: 50%, 

 b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40%, 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem MW: 

 a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej: 70%, 

 b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%, 
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3) dla terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem MU: 

 a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla pozostałych terenów: 60%, 

 b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie dla pozostałych terenów: 30%, 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem RMU: 

 a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla pozostałych terenów: 60%, 

 b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie dla pozostałych terenów: 30%, 

5) dla terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem ML: 

 a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej: 40%, 

 b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 50%, 

6) dla terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem U: 

 e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej: 60%, 

 b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie: 30%, 

7) dla terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem US: 

 a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej: nie określa się, 

 b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30%, 

8) dla terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem RM: 

 a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej: 40%, 

 b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 50%, 

9) dla terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem RL: 

 a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej: nie określa się, 

 b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie określa się, 

10) dla terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem RU: 

 a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej: 70%, 

 b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%, 

11) dla terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem AG: 

 a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej: 80%, 

 b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10%, 

12) dla terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem ZP/U: 

 a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej: 30%, 

 b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%, 

Określonych powyżej granicznych wartości wskaźników nie stosuje się dla: 

- działek istniejących, w tym o powierzchniach nie spełniających warunków minimalnej powierzchni 

działki określonej dla danej jednostki planistycznej, szczególnie gdy są zlokalizowane w obrębie 

terenów zabudowanych; 

- nowo wydzielanych działek budowlanych, zlokalizowanych w obrębie terenów zabudowanych, w 

bezpośrednim sąsiedztwie których pozostałe działki już zabudowane i zagospodarowane nie 

spełniają warunków granicznych wartości wskaźników określonych w niniejszym studium; 
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- działek, na których realizowana jest przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy. 

ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

Ustala się następujące minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych w obrębie 

poszczególnych jednostek planistycznych: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, lokalizowanej w obrębie terenów oznaczonych na 

rysunku studium symbolami MN, MU, RMU – 700m2; 

- dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rzemieślniczej i zagrodowej, lokalizowanej w obrębie 

terenów oznaczonych na rysunku studium symbolami MN, MU, RMU, RM – 1200m2; 

- zabudowy usługowej, lokalizowanej w obrębie terenów oznaczonych na rysunku studium 

symbolami MU, RMU, U – 600m2; 

- dla zabudowy letniskowej, lokalizowanej w obrębie terenów oznaczonych na rysunku studium 

symbolami ML, US – 1500m2; 

- dla zabudowy produkcyjnej, wytwórczej i usługowej, lokalizowanej w obrębie terenów 

oznaczonych na rysunku studium symbolami AG, RU – 2000m2. 

Ponadto w zakresie podziału i scalania nieruchomości: 

- dopuszcza się scalanie i wtórny podział działek na terenach zainwestowanych zgodnie z 

warunkami jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z zapewnieniem dostępu 

do drogi publicznej dla podzielonych nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi; 

- określane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego minimalne powierzchnie 

działek wydzielanych w wyniku scalenia i wtórnego podziału należy ustalać jako nie mniejsze niż 

określone powyżej minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych; 

- pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, ciągów 

pieszych, rowerowych, miejsc postojowych lub budowy przepompowni ścieków, dodatkowych 

stacji transformatorowych dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach 

wynikających z przepisów odrębnych. 

USTALENIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 

W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) lokalizowanie zabudowy o jednoliconym układzie głównej kalenicy do drogi w ramach 

poszczególnych układów zabudowy, 

2) lokalizowanie zabudowy o geometrii dachu nawiązującej do zabudowy sąsiadującej w zakresie 

kształtu i nachylenia połaci dachowych; 

3) w ramach nowych zespołów zabudowy stosowanie ujednoliconych parametrów zabudowy w 

zakresie kubatury, wysokości, geometrii dachu, nachylenia połaci dachowych oraz układzie 

głównej kalenicy do drogi; 

4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, zagrodowej i letniskowej 

stosowanie dachów stromych, regularnych, symetrycznych; 

5) dla zabudowy usługowej i produkcyjnej, w tym produkcji rolnej dopuszcza się stosowanie dachów 

płaskich pod warunkiem jednolitego ich stosowania w obrębie całego terenu; 

6) dla zabudowy o dachach stromych stosowanie pokrycia dachów z materiałów ceramicznych lub z 

materiałów o fakturze i barwie odpowiadającej pokryciu ceramicznemu; 
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7) lokalizowanie zabudowy nawiązującej charakterem do architektury lokalnej, charakterystycznej 

dla zabudowy wsi opolskiej; 

8) lokalizowanie zabudowy o kolorystyce dachów i elewacji ujednoliconym dla zespołów zabudowy, 

nie stanowiącej dysharmonii w przestrzeni, w szczególności lokalizowanie zabudowy o 

kolorystyce dachów utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu i szarości. 

POZOSTAŁE USTALENIA I REGULACJE 

Dopuszcza się odstępstwa od określonej dla poszczególnych jednostek planistycznych maksymalnej 

wysokości zabudowy, zarówno wyrażonej liczbowo, jak i w ilości kondygnacji, w przypadku: 

- zabudowy o charakterze zabytkowym, obiektów sakralnych i dominant przestrzennych; 

- pojedynczej zabudowy lub zespołów zabudowy lokalizowanej na terenach o zróżnicowanych 

warunkach fizjograficznych, celem dostosowania ich wysokości do zabudowy na terenach 

sąsiednich; 

- pojedynczej zabudowy lub zespołów zabudowy lokalizowanej w miejscach szczególnie 

eksponowanych, ze względu na konieczność indywidualnego kształtowania; 

- przebudowy i nadbudowy budynków, szczególnie związanej ze zmianą geometrii dachów. 

W przypadkach określonych powyżej maksymalną wysokość zabudowy należy określać indywidualnie 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

2.4. Tereny wyłączone z zabudowy 

Ustalenia studium wprowadzają zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi na terenach: 

- 8.1PG i 13.1PG; 

- wód powierzchniowych WS; 

- lasów ZL w rozumieniu przepisów odrębnych. 

Dopuszcza się możliwość ustalania zakazów zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego w wyniku szczegółowo przeprowadzonej analizy uwarunkowań, szczególnie dla 

terenów: 

- gleb wysokich klas bonitacyjnych II-III; 

- lasów; 

- narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

 

3. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY 
ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

3.1. Obszary i obiekty objęte ochroną 

Na obszarze gminy Świerczów ochronie przyrodniczej podlegają: 

- Stobrawski Park Krajobrazowy; 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”; 

- NATURA 2000 „Lasy Barucickie” (PLH 160009); 
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- pomniki przyrody; 

- gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych. 

Dla obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 roku (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 880 z późn. zm.) ustala się zasady gospodarowania i 

ochrony wynikające z zapisów ww. ustawy. 

3.2. Obszary proponowane do objęcia ochroną 

Obecne zabezpieczenie najwartościowszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym terenów 

gminy w postaci Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy 

Stobrawsko – Turawskie” oraz obszaru NATURA 2000 „Lasy Barucickie” jest wystarczające z punktu 

widzenia potrzeb związanych z ochroną przyrody i środowiska. Jednakże – jak wskazuje Aktualizacja 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2010 – 2013 z perspektywą na 

lata 2014 – 2017, a także poprzedni Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego oraz 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świerczów na lata 2004–2007 z perspektywą do roku 2011 – 

istnieje potrzeba wyznaczenia dodatkowej formy ochrony przyrody w myśl ustawy o ochronie przyrody 

w postaci zespołu przyrodniczo – krajobrazowego dla rejonu doliny rzeki Stobrawy. 

Wskazanie granic proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego będzie możliwe na etapie 

szczegółowych analiz na potrzeby ustanowienia ochrony dla tego terenu. 

3.3. Ochrona powietrza 

W celu obniżenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń do powietrza należy: 

- stosować ekologiczne paliwa do celów grzewczych (energia elektryczna, gaz, oleje opałowe itp.); 

- wprowadzić alternatywne, ekologiczne systemy wytwarzania ciepła i energii (kolektory słoneczne, 

pompy ciepła, kotłownie na biomasę: zrębki wierzby energetycznej itd.); 

- poprawić stan techniczny dróg, w celu zmniejszenia emisji spalin; 

- prowadzić akcję edukacyjną i informacyjną dla mieszkańców gminy o aktualnych, korzystnych dla 

środowiska systemach spalania paliw; 

- egzekwować utrzymywanie czystości dróg przez rolników i firmy nawożące na ich nawierzchnię 

błoto oraz inne zanieczyszczenia powodujące po wysuszeniu intensywne pylenie; 

- tworzyć naturalne bariery izolacyjne (bufory zanieczyszczeń) wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 

promować i zwiększać atrakcyjność zbiorowych i proekologicznych środków transportu. 

3.4. Ochrona wód powierzchniowych 

Wody powierzchniowe należy chronić przed zanieczyszczeniem w sposób kompleksowy zgodnie z 

najnowszymi technologiami i obowiązującymi przepisami z wykorzystaniem istniejących obiektów 

infrastruktury technicznej. Aby to osiągnąć należy:  

- uregulować gospodarkę ściekową tego obszaru poprzez modernizację i rozwój systemów 

kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków; 

- koryta rzek i ich brzegi zachować bez zmian, zaś w przypadku koniecznej regulacji brzegów 

stosować materiały i formy obudowy zharmonizowane z otoczeniem; 

- zachować w pełni ciągi zieleni łęgowej wzdłuż brzegów rzek; 

- modernizować obiekty i urządzenia zaopatrzenia w wodę; 



Strona 172 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIERCZÓW 

 

- prowadzić edukację ekologiczną w zakresie oszczędzania wody; 

- stosować kodeks dobrych praktyk rolniczych i planów nawozowych; 

- graniczyć rolnicze użytkowanie gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

wodnych; 

- kontrolować postępowania z nawozami naturalnymi (gnojowica, obornik); 

- likwidować nielegalne zrzutów ścieków komunalnych do wód lub ziemi; 

- promowanie wykorzystania dostępnych zasobów czystych wód powierzchniowych do 

wykorzystania w procesach nie wymagających wód podziemnych (np. hydrotransport, prace 

porządkowe, podlewanie zieleni). 

Ponadto należy prowadzić właściwą eksploatację, modernizację, konserwację a także odbudowę 

systemu urządzeń melioracji wodnych na obszarze gminy. 

3.5. Ochrona gleb 

W celu ochrony przed degradacją gleb należy: 

- stosować kompleksową gospodarkę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych i 

przechowywaniem nawozów naturalnych; 

- promować i stosować nowoczesne, bezpieczne dla środowiska technologie rolnicze; 

- użytkować gleby w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej; 

- ograniczać przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne; 

- zachować torfowiska i oczka wodne jako naturalne zbiorniki wodne; 

- przeciwdziałać degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód powierzchniowych; 

- racjonalnie stosować wapno, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin na terenach rolnych i 

leśnych; 

- występować do Starosty o nakazywanie rekultywacji terenów zdegradowanych przez jego 

użytkowników. 

3.6. Ochrona przed hałasem 

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy powinno się odbywać poprzez: 

- utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna; 

- ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu w obszarach wiejskich oraz 

wzdłuż głównych dróg; 

- wyeliminowanie z użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, z których emisja hałasu 

nie odpowiada przyjętym standardom; 

- wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego; 

- poprawienie organizacji ruchu ułatwiającą płynność jazdy; 

- poprawę stanu nawierzchni ulic; 

- rozbudowę ścieżek rowerowych; 

- budowę ekranów akustycznych; 

- zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni; 

- właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył powstających budynków w celu zminimalizowania 

wpływu hałasu drogowego; 

- działania ograniczające hałas przemysłowy, w tym zwłaszcza przez obowiązek wprowadzania 

pasów zieleni izolacyjnej. 
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3.7. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Głównym zadaniem jest ograniczenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na 

mieszkańców gminy poprzez: 

- dotrzymywanie obowiązujących norm w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 

jonizującego i niejonizującego; 

- wykorzystywanie w projektowaniu linii nowych technologii materiałowych i rozwiązań 

projektowych dla wyeliminowania w otoczeniu linii, a zwłaszcza na powierzchni ziemi natężeń 

pola powyżej 1kV/m; 

- wykluczanie w planach zagospodarowania przestrzennego możliwości zabudowy pod trasami linii 

przesyłowych i w pobliżu stacji transformatorowych; 

- ustanawianie obszarów ograniczonego użytkowania na terenach, gdzie odpowiednie analizy 

wykazują znaczne przekroczenie dopuszczalnego poziomu promieniowania. 

Dla linii 400 kV należy uwzględnić pas technologiczny o szerokości 80 m (po 40 m z każdej strony od 

osi linii mierząc poziomo i prostopadle do osi), dla którego występują ograniczenia użytkowania jego 

terenu: 

- nie należy lokalizować budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

- należy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich obiektów z właścicielem linii; 

- nie należy sadzić roślinności wysokiej pod linią i w odległości do 10 m od rzutu poziomego 

skrajnego przewodu; 

- zalesienia terenów rolnych w pasie technologicznym mogą być przeprowadzone w uzgodnieniu z 

właścicielem linii; 

- lokalizacja budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref 

zagrożonych wybuchem oraz konstrukcji wysokich w bezpośrednim sąsiedztwie pasów 

technologicznych wymaga uzgodnienia z właścicielem linii; 

- wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez właściciela linii. 

Wzdłuż istniejących linii napowietrznych 110 kV, 15 kV oraz 0,4 kV należy zachować, wolne od 

zabudowy i dostępne dla prowadzenia prawidłowej eksploatacji linii, pasy terenu w zależności od 

poziomu napięcia: 

- 30 m dla linii 110 kV (15 m po obu stronach linii, licząc w poziomie od osi linii); 

- 16 m dla linii 15 kV (8 m po obu stronach linii, licząc w poziomie od osi linii); 

- 6m dla linii 0,4 kV (3 m po obu stronach linii, licząc w poziomie od osi linii). 

Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu pod liniami elektroenergetycznymi 110 kV należy 

projektować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie. 

Strefą ochronną obejmuje się również maszty telefonii cyfrowej (GSM) oraz inne instalacje 

radiotelekomunikacyjne, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3.8. Ochrona przeciwpowodziowa 

Na terenie gminy Świerczów nie są określone obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

Określa się tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi jako tereny zalewu powodziowego z lipca 

1997r., zgodnie z rysunkiem studium. 
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Dla terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi proponuje się przyjmować określone dla 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wynikające z art. 40 oraz art. 88l ustawy Prawo Wodne 

z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) wymagania zakazujące między innymi: 

- lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2004 roku); 

- gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, 

które mogą zanieczyścić wody; 

- prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania; 

- wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych; 

- sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz 

roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do 

wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; 

- zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z 

wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także 

utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z 

obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie; 

- wykonywania innych robót i czynności, które mogłyby utrudnić ochronę przed powodzią oraz 

wpłynąć na pogorszenie jakości wód. 

3.9. Ochrona zasobów surowców mineralnych i wód podziemnych 

W celu ochrony zasobów surowców mineralnych ustala się racjonalne gospodarowanie złożami. 

Proponuje się odstąpienie od eksploatacji złóż w przypadkach w których proces ten negatywnie 

oddziaływałby na środowisko naturalne. 

Dopuszcza się eksploatację udokumentowanych po uchwaleniu niniejszego studium złóż surowców 

mineralnych, zlokalizowanych na terenach rolnych. Z tego względu za zgodne z ustaleniami 

niniejszego studium należy uznać sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego terenów górniczych takich złóż. 

Z uwagi na przewodność hydrauliczną, wydajność potencjalną studni oraz ryzyko zagrożenia zasobów 

wodnych na obszarze gminy Świerczów wyodrębniono, zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną 

A.S. Kleczkowskiego (1990) Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP). Jest to GZWP 323 

„Subzbiornik rzeki Stobrawa”. Zbiornik wymaga najwyższej ochrony (ONO). 

Na obszarze zasilania wskazana jest likwidacja lub ograniczenie oddziaływania na wody podziemne i 

powierzchniowe (obszar zasilania) już istniejących ognisk zanieczyszczeń. Należy wprowadzić także 

ograniczenia dotyczące użytkowania gruntów, a w szczególności stosowania nawozów mineralnych i 

środków ochrony roślin na terenach użytkowanych rolniczo. 

Ochrona wód na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę powinna być realizowana na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych, w tym w decyzjach o ustanowieniu stref ochronnych ujęć wody. 

Ustala się obowiązek zabezpieczenia i ochrony istniejących i projektowanych ujęć wody (studni 

głębinowych) na całym obszarze gminy. 
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4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Na obszarze gminy Świerczów ochronie kulturowej na podstawie przepisów odrębnych podlegają: 

- obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego; 

- obiekty i obszary zabytkowe wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

- obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków; 

- stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego; 

- stanowiska archeologiczne wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych; 

Wykazy zabytków architektury i budownictwa ujętych w rejestrze oraz w gminnej ewidencji zabytków, 

znajdują się w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego tekstu. 

Wykaz stanowisk archeologicznych znajduje się w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszego tekstu. 

Rejestr zabytków oraz wojewódzka i gminna ewidencja zabytków podlegają sukcesywnej weryfikacji i 

uzupełnieniom. Wpisywanie i skreślanie z rejestru i ewidencji zabytków poszczególnych obiektów 

uznaje się za zgodne z ustaleniami studium. 

Potwierdzone w terenie stanowiska archeologiczne należy otoczyć szczególną opieką i bezwzględnie 

zakazać prowadzenia jakichkolwiek działań mogących naruszyć stan zabytku. 

W celu ochrony stanowisk archeologicznych ustala się: 

- obowiązek pierwszeństwa działań związanych z ochroną stanowisk archeologicznych wobec 

wszelkich przedsięwzięć budowlanych i ziemnych (budów, robót instalacyjnych, gazociągów, 

wodociągów, kabli energetycznych i telefonicznych, rowów melioracyjnych, tworzenie nowych 

wyrobisk kruszywa i składowisk odpadów oraz innych prac ziemnych), 

- obowiązek prowadzenia pod nadzorem archeologicznym wszelkich prac ziemnych w obrębie 

stanowiska archeologicznego oraz w jego otoczeniu, 

- zakaz naruszania stanowisk archeologicznych o własnej formie terenowej (grodziska, kurhany, 

wały itp.), 

- stosowanie wymogów wynikających z przepisów odrębnych przy każdorazowym znalezisku 

archeologicznym. 

Należy nadmienić, że w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 

(wraz ze zmianami) zasady ochrony wartości kulturowych zostały określone w sposób bardzo 

lakoniczny. Nie wyznaczono stref ochrony konserwatorskiej, a za jedyne próby ustanowienia zasad 

ochrony można uznać część ustaleń planu, traktujących o kształtowaniu zabudowy i 

zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty te w obowiązującej formie podczas procedury 

planistycznej uzyskały akceptację organów właściwych w zakresie ochrony zabytków. Fakt ten ma 

szczególne znaczenie w odniesieniu prawa miejscowego (jakim jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego) do prawa własności i wynikających z tego zasad szacowania 

wartości nieruchomości. Z tego względu, kierując się zasadą proporcjonalności w respektowaniu 

prawa własności w odniesieniu do obowiązku uwzględnienia w studium zasad ochrony obiektów 

cennych kulturowo, dokonano oceny zarówno wartości kulturowych terenu, jak i potrzeb oraz 

możliwości ustanowienia w studium, a w perspektywie również w planach miejscowych, restrykcji 

odnośnie ochrony cennych kulturowo obszarów i obiektów, w zakresie jaki przysługuje kompetencji 

studium. 
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Wobec powyższego, celem określenia zasad i zakresu ochrony wartości kulturowych na obszarze 

gminy poddano analizie teren w zakresie: 

- zachowania wartości kompozycyjnych terenu, w tym usytuowania i relacji przestrzennych 

układów ruralistycznych; 

- wartości kompozycyjnych układów ruralistycznych; 

- usytuowania układu ruralistycznego w krajobrazie naturalnym, w tym ekspozycji układu; 

- stopnia zachowania istniejących historycznych obiektów i kompozycji ruralistycznej; 

- wartości elementów układów ruralistycznych, takich jak rozplanowanie sieci ulic i dróg, parcelacja 

terenu, poszczególne obiekty architektoniczne i inżynierskie, ukształtowanie terenu i krajobrazu, 

układy komponowanej zieleni itp.; 

a także jakości obszarów otwartych (najczęściej pełniących funkcje rolnicze). 

W wyniku przeprowadzonej analizy wyodrębniono dobrze zachowane części układów ruralistycznych 

wsi, charakteryzujące się: 

- dobrym stanem zachowania zabudowy o cechach historycznych lub typowych dla lokalnej tradycji 

architektonicznej; 

- czytelnym układem ruralistycznym, nie zaburzonym występowaniem znacząco 

dysharmonizujących elementów zaburzających jego kompozycję; 

- występowaniem zabudowy o wysokich walorach architektonicznych i kulturowych, wartej 

zachowania i ochrony. 

Wyodrębnione części układów ruralistycznych, oznaczone na rysunku studium jako strefy cennych 

kulturowo układów ruralistycznych wsi, wyznaczono w miejscowościach: Bąkowice, Bielice, 

Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Starościn i Świerczów. Obszary te ze względu na 

wartości kulturowe i historyczne poszczególnych obiektów, jak również układu ruralistycznego, 

predysponowane są do objęcia ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Dla stref cennych kulturowo układów ruralistycznych wsi proponuje się w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego: 

- przyjmowanie ustaleń w zakresie kształtowania zabudowy, określone w podrozdziale 2.3. 

„Szczegółowe zasady i wskaźniki zagospodarowania jednostek planistycznych” części II 

niniejszego studium; 

- ustalanie zakazu lokalizowania budynków w postaci dominant, stanowiących konkurencję 

przestrzenną dla istniejącego układu, w odniesieniu do jego ekspozycji; 

- ustalanie parametrów i wytycznych kształtowania zabudowy w zakresie detalu 

architektonicznego, rozplanowania otworów okiennych i kolorystyki; 

- ustalanie wymogów dotyczących lokalizowania obiektów małej architektury jako elementu 

uzupełniającego i wzbogacającego kompozycję przestrzenną; 

- ustalanie linii zabudowy umożliwiającej kontynuację i zachowanie rytmu oraz kompozycji 

zabudowy w ramach układu; 

- ustalanie wymogów w zakresie lokalizowania nośników reklamowych; 

- ustalanie zasad rewitalizacji i odtwarzania układów zieleni komponowanej oraz historycznie 

uzasadnionej nawierzchni dróg. 

Ponadto, dla terenów otwartych (głównie terenów rolniczych i terenów wód powierzchniowych) celem 

zachowania i ochrony wartości krajobrazowych postuluje się: 

- zachowanie, odtwarzanie i uzupełnianie elementów zieleni śródpolnej, wzbogacającej krajobraz; 
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- ochronę ekspozycji miejscowości, w szczególności stref cennych kulturowo układów 

ruralistycznych wsi, z dróg i innych punktów obserwacyjnych. 

Za zgodne z ustaleniami studium uznaje się wprowadzanie korekt granic stref cennych kulturowo 

układów ruralistycznych wsi w stosunku do zaproponowanych na rysunku studium, a także 

wprowadzanie nowych stref. 

Na terenie gminy Świerczów obowiązują zasady ochrony środowiska kulturowego określone w 

„Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2010” i usankcjonowane w zapisach 

obecnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z 

powyższym na terenie gminy ustalono następujące zasady ochrony obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków i podlegających ochronie konserwatorskiej: 

1. Wszelkie działania związane z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków lub znajdujących się w 

strefach ochrony konserwatorskiej w tym także zmiany własności, funkcji i przeznaczenia 

powinny uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. Parki wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej powinny być w 

całości użytkowane przez jednego użytkownika zapewniającego wprowadzenie funkcji 

wykluczającej ich dewastację, wprowadza się zakaz wtórnych podziałów własnościowych. 

3. Na terenie parków wpisanych do rejestru zabytków wprowadza się zakaz wyrębu, dokonywania 

nowych nasadzeń drzew bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4. Obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji z zachowaniem 

obecnej i projektowanej funkcji do wartości obiektu. 

5. Nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 

rozplanowania, skali i bryły zabudowy przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów 

kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej 

tradycji architektonicznej nie może ona dominować nad zabudową historyczną, wszelka 

działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne. 

6. Na terenie cmentarzy należy prowadzić wszelkie działania do zachowania, porządkowania i 

rewaloryzacji nagrobków. Dla terenów przylegających do granic cmentarzy należy przyjąć zasadę 

zagospodarowania zapewniającego właściwą ich ekspozycję. Dla terenu cmentarza wpisanego 

do rejestru zabytków stosuje się zakaz wyrębu drzew i dokonywania nowych nasadzeń bez 

zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

7. Dla terenów stanowisk archeologicznych ustala się: 

 a) wszelkie inwestycje powinny być w miarę możliwości lokalizowane poza stanowiskami 

archeologicznymi; 

 b) na terenie stanowiska archeologicznego zalesienia i inwestycje wymagające prac ziemnych 

będą możliwe po przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań wykopaliskowych 

po uzyskaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

 c) na obszarze ochrony stanowiska archeologicznego niezbędne jest ustalenie na czas prac 

ziemnych nadzoru archeologicznego i uzyskanie pozwolenia. 

Na terenie gminy Świerczów nie wskazuje się dóbr kultury współczesnej, wymagających objęcia 

ochroną. 
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5. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

5.1. Infrastruktura komunikacyjna 

Układ komunikacyjny gminy Świerczów tworzą: 

a) droga wojewódzka nr 454 Namysłów – Opole; 

b) drogi powiatowe: 

 - 1129 O: Mikowice – Biestrzykowice, 

 - 1132 O: Starościn – Domaradz – Jagienna, 

 - 1133 O: Wielołęka – Zbica, 

 - 1134 O: DP 1136 O – Dąbrowa PKP, 

 - 1136 O: Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce, 

 - 1139 O: Świerczów – Bielice, 

 - 1140 O: Gola – Bielice, 

 - 1141 O: Mąkoszyce – Bielice, 

 - 1187 O: Zbica – Dąbrowa Namysłowska; 

c) drogi gminne: 

 - 101701 O: Starościn – Mała Kolonia (ul. Podlaska), 

 - 101704 O: Miejsce – Przygorzele, 

 - 101705 O: Świerczów, ul. Szkolna, 

 - 101706 O: Świerczów, ul. Kręta, 

 - 101707 O: Świerczów, ul. Kąty, 

 - 101708 O: Świerczów, ul. Folwarczna, 

 - 101709 O: Świerczów, ul. 40–lecia, 

 - 101710 O: Biestrzykowice, ul. Lipowa, 

 - 101711 O: Biestrzykowice, ul. Spacerowa, 

 - 101713 O: Biestrzykowice, ul. Ludowa, 

 - 101714 O: Miodary, ul. Kościelna, 

 - 101715 O: Miodary, ul. Polna, 

 - 101716 O: Miodary, ul. Parkowa, 

 - 101717 O: Miejsce, ul. Kościelna, 

 - 101718 O: Miejsce, ul. Wiejska, 

 - 101719 O: Miejsce, ul. Parkowa, 

 - 101720 O: Dąbrowa, ul. Asfaltowa, 

 - 101721 O: Dąbrowa, ul. Szkolna, 

 - 101722 O: Dąbrowa, ul. Podhalańska, 

 - 101723 O: Dąbrowa, ul. Kręta, 

 - 101724 O: Dąbrowa, ul. Główna, 

 - 101725 O: Dąbrowa, ul. Kościelna, 

 - 101726 O: Zbica, droga przez wieś; 

d) pozostałe drogi wewnętrzne, transportu rolnego oraz drogi leśne; 

e) linia kolejowa nr 301: (Opole Główne) – Jełowa – Murów – Pokój – Dąbrowa Namysłowska – 

Namysłów. 
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Określa się następujące kierunki rozwoju układu komunikacyjnego gminy Świerczów: 

- remonty i modernizacje drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych i gminnych celem dostosowania 

parametrów jezdni i nośności nawierzchni dróg do ruchu ciężkiego i pojazdów rolniczych, 

zwłaszcza w perspektywie dalszego rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowych i 

rekreacyjnych; 

- budowa dróg wewnętrznych do obsługi poszczególnych posesji oraz dojazdów do użytków 

rolnych; 

- monitoring natężenia hałasu emitowanego przez pojazdy, 

- modernizacja linii kolejowej i przywrócenie na niej ruchu pasażerskiego, alternatywnie 

wykorzystanie linii do innych rodzajów transportu (szynobusy, transport kołowy, trasy rowerowe). 

Ponadto postuluje się na etapie sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego weryfikację przyjętych w dotychczasowych dokumentach planistycznych klas i 

parametrów dróg, stosownie do zakresu realizowanej przez nie obsługi. Dla tego też parametry dróg, 

w tym minimalne docelowe szerokości dróg w liniach rozgraniczających należy uzgadniać z 

zarządcami dróg. 

Ze względu na szczególne uwarunkowania na terenie gminy Świerczów dopuszcza się realizację dróg 

o obniżonych parametrach, szczególnie w zakresie minimalnej szerokości dróg w liniach 

rozgraniczających, a także zmianę klasy dróg w uzgodnieniu z zarządcą drogi. Za dopuszczalne 

uznaje się także etapowanie realizacji dróg oraz korektę ich przebiegów w stosunku do określonych 

na rysunku studium, celem ich dostosowania do warunków lokalnych związanych z ukształtowaniem 

terenu, sytuacją własnościową lub względami technicznymi. 

Drogi określone na rysunku studium jako pozostałe drogi uzupełniające układ komunikacyjny gminy 

zaliczane są do dróg powiatowych (1139 O), gminnych (niektóre) oraz wewnętrznych, transportu 

rolnego i leśnych. 

Dopuszcza się lokalizowanie ścieżek i tras rowerowych na terenie gminy, które docelowo powinny 

stanowić ważny element uzupełniający drogowy układ komunikacyjny i system tras turystycznych. 

Dla terenów zainwestowania sąsiadujących z terenami kolejowymi należy uwzględnić wytyczne 

wynikające z przepisów odrębnych. 

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi ruchu samochodowego należy zapewnić rozwój systemu 

parkingów i miejsc obsługi. Niniejsze studium dopuszcza lokalizację parkingów w terenach zabudowy, 

zarówno w postaci wydzielonych terenów, jak i towarzyszących miejsc parkingowych. W tym celu 

ustala się minimalne ilości miejsc parkingowych dla poszczególnych funkcji terenu: 

- 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej, 

- 2 miejsca parkingowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej w zabudowie usługowej i 

produkcyjnej. 

Dopuszcza się ustanawianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyższych 

współczynników minimalnych miejsc parkingowych, w szczególności dla terenów nowego 

zainwestowania. 

Miejsca parkingowe należy zapewniać w obrębie danej nieruchomości. Dopuszcza się stosowanie w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odstępstw od tej reguły pod warunkiem, że 

w bezpośrednim sąsiedztwie przewidziany jest parking do obsługi tej funkcji, spełniający wymogi 

minimalnych ilości miejsc parkingowych. 
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5.2. Infrastruktura techniczna 

Na całym obszarze gminy Świerczów dopuszcza się lokalizowanie nie przewidzianych w studium 

urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. W 

szczególności dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i obiektów stanowiących ekologiczne źródła 

zaopatrzenia w energię elektryczną. 

Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną: 

- należy dążyć do sytuacji, w której wszystkie nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej, 

poza przyłączami do poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod ziemią (linie 

elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia oraz telefoniczne wyłącznie kablowe) oraz 

maja przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic, lub innych przestrzeniach publicznych, w 

uzgodnieniu z zarządcami dróg; 

- w sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się 

przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów 

odrębnych obowiązujących przy projektowaniu sieci; 

- wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię 

elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń 

technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci; 

-  lokalizacja konstrukcji wsporczych dla infrastruktury technicznej, w tym masztów, powinna być 

realizowana przy zachowaniu zasady ograniczania wpływu na krajobraz, w tym na walory 

widokowe, oraz nie powinna kolidować z zachowaniem tradycyjnych dominant architektonicznych 

wsi i konkurować z nimi. 

5.2.1. Zaopatrzenie w wodę 

W ramach zaopatrzenia w wodę ustala się budowę sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Bielice 

oraz budowę i rozbudowę istniejących sieci na terenach istniejącego i planowanego zainwestowania 

na obszarze całej gminy. 

Ustala się ogólne zasady zaopatrzenia w wodę: 

- zaopatrzenie w wodę dla celów bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z ujęć 

wody z zachowaniem istniejących systemów wodociągowych z dalszą ich rozbudową i 

utrzymaniem; 

- zaopatrzenie w wodę rozdzielczą siecią wodociągową prowadzoną w liniach rozgraniczających 

dróg, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych, pod warunkiem uzgodnienia 

prowadzenia sieci z odpowiednim zarządzającym drogą; 

- w sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się korzystanie z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w 

wodę; 

- dopuszcza się prowadzenie sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg w uzgodnieniu z 

właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w 

sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji; 

- rozbudowę sieci na terenach nowego zainwestowania według warunków technicznych 

uzgodnionych z administratorem; 

- ustala się obowiązek zabezpieczenia i ochrony istniejących i projektowanych ujęć wody (studni 

głębinowych) na całym obszarze gminy. 
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5.2.2. Odprowadzanie ścieków 

Ustala się ogólne zasady odprowadzania i oczyszczenia ścieków bytowych i komunalnych: 

- zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód 

podziemnych; 

- docelową realizację sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków na terenach 

przewidywanych do zbiorowego rozwiązania gospodarki ściekowej (szczególnie obszary zwartej 

zabudowy Świerczowa, Biestrzykowic, Miodar); 

- na pozostałych terenach, w tym terenach zlokalizowanych poza zwartymi układami miejscowości, 

ustala się lokalne lub indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej, w tym lokalizację 

przydomowych oczyszczalni ścieków dla poszczególnych budynków lub zespołów budynków; 

- dla nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej ustala się budowę szczelnych 

bezodpływowych zbiorników lub oczyszczalni przydomowych; 

- dopuszcza się prowadzenie kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic w 

uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad 

dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji; 

- rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejącej i planowanej zabudowy 

z zachowaniem odległości od innych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację zbiorczych 

kolektorów kanalizacyjnych z zachowaniem odległości od budynków zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do cieków wód powierzchniowych, lokalną siecią 

kanalizacyjną, na warunkach określonych przez zarządcę cieku. 

5.2.3. Zaopatrzenie w gaz 

Ustala się ogólne zasady zaopatrzenia w gaz: 

- na terenach zainwestowanych oraz planowanych do zainwestowania dopuszczenie realizacji 

sieci gazowych przesyłowych lub rozdzielczych oraz lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowych w 

zależności od potrzeb – na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz przez operatora 

sieci, po przeprowadzeniu analizy opłacalności tej inwestycji; 

- dopuszczenie możliwości realizacji sieci gazowej jako towarzyszącej inwestycjom na terenach 

działek własnościowych inwestorów, z zapewnieniem dostępu do armatury i sieci gazowej; 

- dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych; 

- dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, pod warunkiem 

spełnienia wymogów przepisów odrębnych. 

5.2.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Ustala się ogólne zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 

- zaopatrzenie z istniejącej sieci elektroenergetycznej lub niekonwencjonalnych źródeł energii; 

- rozbudowę sieci elektrycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi według 

technicznych warunków przyłączenia, uzgodnionych z administratorem sieci; 

- w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami 

elektroenergetycznymi dopuszcza się ich przebudowę; 

- dopuszcza się budowę stacji transformatorowych; 
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- dopuszcza się ustalanie strefy technicznej ograniczonego użytkowania umożliwiającą 

eksploatację sieci z uwzględnieniem dojazdu, wzdłuż przebiegu napowietrznej linii 

elektroenergetycznej wysokiego i średniego napięcia. 

5.2.5. Zaopatrzenie w energię cieplną 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się docelowo zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne 

i grupowe instalacje zasilane gazem, energią elektryczną, innymi paliwami niskoemisyjnymi oraz 

poprzez niekonwencjonalne źródła energii. 

5.2.6. Niekonwencjonalne źródła energii 

Ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

Dopuszcza się budowę małych elektrowni wodnych, szczególnie w rejonie doliny rzeki Stobrawy oraz 

wykorzystanie pozostałych źródeł energii odnawialnej, takich jak np. kolektory słoneczne i wymienniki 

ciepła, pod warunkiem indywidualnego ich stosowania. 

Dopuszcza się lokalizowanie biogazowni na terenach rolniczych oraz terenach oznaczonych na 

rysunku studium symbolami RU. 

Dla wymienionych przedsięwzięć, o ile wymagają tego przepisy odrębne, należy przeprowadzić 

analizy i postępowania mające na celu określenie dopuszczalności ich lokalizacji ze względu na cele 

ochrony przyrody i środowiska – dotyczy to szczególnie planowanych lokalizacji na obszarach 

objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. 

5.2.7. Telekomunikacja 

W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się rozbudowę istniejących sieci i urządzeń 

oraz budowę nowych, w zależności od zapotrzebowania, na warunkach określonych przez 

administratora sieci. 

Dla lokalizacji inwestycji z zakresu telekomunikacji stosować należy przepisy odrębne. 

Postuluje się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustalania warunków 

lokalizacji obiektów infrastruktury, mogących kolidować z zasadami ochrony środowiska 

przyrodniczego i kulturowego. 

5.2.8. Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami na terenie gminy Świerczów powinna być prowadzona w oparciu o ustalenia 

aktualnie obowiązujących planu gospodarki odpadami lub odpowiadających zakresowi planu 

przepisów odrębnych. 

 

6. OBSZARY ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
O ZNACZENIU LOKALNYM 

Gmina Świerczów nie dysponuje dokumentami strategicznymi, określającymi zasady rozwoju 

lokalnego i plan inwestycyjny. Niemniej w oparciu o zamierzenia inwestycyjne określone na potrzeby 
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opracowania niniejszego studium, jako obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego należy 

określić: 

- obszar wsi Bielice jako teren inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej; 

- obszar wsi Miedary, Biestrzykowice i Świerczów jako teren inwestycji związanych z budową sieci 

kanalizacyjnej; 

- tereny świetlic wiejskich w Świerczowie, Miejscu, Bielicach, Grodźcu, Wężowicach i Zbicy jako 

tereny inwestycji związanych z przebudową, remontami i wyposażaniem obiektów; 

- tereny boisk sportowych w Bąkowicach, Biestrzykowicach – Miodarach, Dąbrowie, Miejscu i 

Świerczowie jako tereny inwestycji związanych z ogrodzeniem, wyposażeniem w trybuny i 

budową lub modernizacją zaplecza socjalnego; 

- tereny Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie oraz Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w 

Biestrzykowicach jako tereny inwestycji związanych z termomodernizacją i remontami; 

- teren placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa jako teren inwestycji związanych z 

zagospodarowaniem; 

- obszar całej gminy jako teren inwestycji związanych z budową sieci szlaków turystycznych, tras 

rowerowych i ścieżek dydaktycznych. 

Powyższa lista nie jest zamknięta i powinna być sukcesywnie uzupełniana o inne obszary 

rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, zgodnie z bieżącymi potrzebami gminy. 

 

7. OBSZARY ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 

Do planowanych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na terenie gminy Świerczów, 

zgodnie z „Planem zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego” zalicza się: 

- inwestycje związane z modernizacją napowietrznej linii 110 kV relacji Dobrzeń – Borki – Pokój – 

Namysłów na obszarze jej lokalizacji; 

- inwestycje związane z rozwiązaniem problemów gospodarki wodno – ściekowej w powiecie 

namysłowskim, dotyczące całego obszaru gminy. 

 

8. OBSZARY DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST 
SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Biorąc pod uwagę fakt obowiązywania na całym terenie gminy Świerczów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, obowiązek opracowania zmian tych planów będzie następował w 

przypadku podjęcia decyzji o lokalizacji nie uwzględnionych dotychczas inwestycji na obszarach dla 

których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe. 

Takimi obszarami będą w szczególności: 

a) obszary przestrzeni publicznej: 

 - nowe tereny dróg publicznych w ich pasach drogowych, 

 - nowe tereny elementów infrastruktury technicznej, 
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 - nowe tereny obiektów administracji publicznej oraz publicznych szkół, przedszkoli, obiektów 

ochrony zdrowia, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

 - nowe tereny cmentarzy oraz publicznej zieleni urządzonej, 

 - tereny planowanych obiektów i urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej; 

b) tereny górnicze: 

 - w przypadku ustanowienia terenu górniczego dla złoża kruszywa w obrębach geodezyjnych 

Miejsce i Świerczów oraz ustanowienia terenów górniczych dla innych złóż kopalin, 

udokumentowanych po przyjęciu niniejszego studium. 

W przypadku lokalizacji nie przewidzianych w studium inwestycji, dla których sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe, a których lokalizacja nie 

jest sprzeczna z ustaleniami studium, obowiązek sporządzenia niezbędnej zmiany planu ustala się 

niezależnie od powyższych zapisów. 

 

9. OBSZARY DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ 
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

Z uwagi na obowiązywanie na terenie całej gminy miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, w większości ustaleń uznawanych za aktualne, nie wyznacza się kompleksowych 

obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zamierzenia w zakresie prac planistycznych dotyczyć będą natomiast realizacji zmian miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o ustalenia niniejszego studium. Zmiany plany 

miejscowego realizowane będą w zależności od potrzeb, na terenach dla których wystąpi potrzeba 

realizacji takich zmian. Ze względu na istniejące uwarunkowania, będą to przeważnie tereny o 

niewielkich jednostykowych powierzchniach. 

 

10. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ 
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

10.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

Grunty orne o najwyższym wskaźniku bonitacji występują w obrębach: Biestrzykowice, Wężowice, 

Bąkowice, Gola, Świerczów i Dąbrowa (powyżej 40,50 %37 gruntów ornych w klasie II – III). Na terenie 

obrębów: Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Osiek Duży, Pieczyska i Zbica grunty orne najlepszych klas 

bonitacyjnych nie występują. Użytki zielone o najwyższym wskaźniku bonitacji występują w obrębach: 

Biestrzykowice, Bąkowice, Gola, Grodziec i Miodary (ponad 13,56 %38 użytków zielonych w klasie II – 

III). Na terenie obrębów: Bielice, Osiek Duży i Pieczyska użytki zielone najlepszych klas bonitacyjnych 

nie występują. 

                                                 

37 Średnia dla gminy Świerczów. 
38 Średnia dla gminy Świerczów. 
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Powyższe uwarunkowania decydują, że głównym kierunkiem w produkcji rolniczej jest uprawa roślinna 

dostosowana przede wszystkim na potrzeby rolno – spożywczego przemysłu przetwórczego oraz 

hodowla zwierząt. Ważnym aspektem rolnictwa na terenie gminy jest rybactwo, rozwijane głównie w 

dolinie rzeki Stobrawy. Istniejące stawy hodowlane funkcjonują w Bielicach, Miejscu, Kuźnicy i 

Pieczyskach. Alternatywnym rozwiązaniem dla produkcji rolniczej jest prowadzenie gospodarstw 

agroturystycznych. 

10.2. Zalesienia 

Ponadto, zgodnie z zapisami rozdziału 2. „Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy” części II „Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy Świerczów” studium, dopuszcza się zalesianie gruntów rolnych klas 

bonitacyjnych IV-VI. 

Przeznaczając grunty rolne pod zalesienie nie można zapomnieć o zachowaniu unikalnych walorów 

krajobrazu, który tworzą między innymi użytki zielone. Enklawy łąk wśród lasów wzbogacają krajobraz. 

10.3. Ochrona lasów 

Ochronę lasów należy prowadzić jako racjonalną gospodarkę zasobami w oparciu o obowiązujące 

plany urządzenia lasów. 

Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich charakteru, 

zbliżonego do pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej 

związanej z pozyskiwaniem drewna. 

 

11. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I 
OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 

Określa się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi jako tereny zalewu powodziowego z 

lipca 1997r., zgodnie z rysunkiem studium. 

Dla terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi proponuje się przyjmować określone dla 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wynikające z art. 40 oraz art. 88l ustawy Prawo Wodne 

z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) wymagania zakazujące między innymi: 

- lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2004 roku); 

- gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, 

które mogą zanieczyścić wody; 

- prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania; 

- wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych; 

- sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz 

roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do 

wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; 

- zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z 

wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także 
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utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z 

obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie; 

- wykonywania innych robót i czynności, które mogłyby utrudnić ochronę przed powodzią oraz 

wpłynąć na pogorszenie jakości wód. 

Do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo usuwania się mas ziemnych na terenie gminy 

Świerczów zalicza się niezabezpieczone skarpy cieków oraz skarpy drogowe i kolejowe. Aby 

wyeliminować ryzyko osuwisk należy przeprowadzać prace mające na celu zabezpieczenie skarp. 

 

12. OBIEKTY I OBSZARY DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU 
KOPALINY FILAR OCHRONNY 

Na terenie gminy Świerczów nie ma się obiektów i obszarów dla których wyznaczono lub wyznacza 

się w złożu kopalin filar ochronny. 

 

13. OBSZARY POMINKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH 

Na terenie gminy Świerczów nie są zlokalizowane pomniki zagłady i ich strefy ochronne w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, 

poz. 412 z późniejszymi zmianami). 

 

14. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI 
LUB REKULTYWACJI 

Do terenów wymagających przekształceń na terenie gminy Świerczów należy przede wszystkim 

zaliczyć: 

- linię kolejową, 

- zabudowę folwarczną i pałacową, 

- tereny zespołów parkowych. 

Ponadto działaniami w zakresie rewitalizacji obejmowane są zespoły zabudowy na terenach wiejskich, 

z czego priorytetowo traktowane powinny być zespoły zabudowy o charakterze zabytkowym. 

Procesem rekultywacji na terenie gminy należy przede wszystkim objąć teren dawnego wysypiska 

odpadów, w oparciu o projekt rekultywacji. 

Rekultywacji należy sukcesywnie poddawać także tereny osuwisk erozyjnych w rejonach skarp 

cieków, wynikłych m.in. z występowania zjawisk powodziowych oraz tereny zdegradowane, w tym 

grunty zniszczone w wyniku powodzi. 
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15. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF 
OCHRONNYCH 

Zgodnie z załącznikiem nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 roku w granicach 

administracyjnych gminy Świerczów zlokalizowane są tereny zamknięte w miejscowościach: 

- Biestrzykowice – działki nr: 53 i 65; 

- Dąbrowa – działki nr: 749, 892 i 897. 

Wyżej wymienione działki pełnią funkcję terenów kolejowych. 

 

16. WYTYCZNE DO MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać 

następujące wytyczne niniejszego studium: 

- określone dla poszczególnych jednostek planistycznych funkcje terenów, w ramach 

dopuszczonych funkcji podstawowych i uzupełniających terenu, ulegają uściśleniu na etapie 

planu miejscowego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przestrzennych, fizjograficznych, 

przyrodniczych, ekonomicznych, komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych; 

- za zgodne z ustaleniami studium uznaje się zagospodarowanie w całości funkcją uzupełniającą 

terenów wydzielonych z jednostki planistycznej; 

- dopuszcza się, uznając za zgodne z ustaleniami studium, utrzymanie dotychczasowego 

przeznaczenia, sposobu zagospodarowania i zabudowy także na terenach, na których studium 

przewiduje inną funkcję; 

- dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów z zachowaniem i kontynuacją funkcji pod 

warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi; 

- linie rozgraniczające poszczególne jednostki planistyczne podlegają uściśleniu w planach 

miejscowych, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań, zwłaszcza szczegółów terenowych, 

granic ewidencyjnych nieruchomości oraz korekt niezbędnych do właściwego zagospodarowania 

terenu, szczególnie gdy korekta granic jest niezbędna dla właściwej obsługi komunikacyjnej lub 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną; 

- wielkość wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej oraz wskaźnika powierzchni zabudowanej 

może być regulowana w planach miejscowych w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb 

kształtowania ładu przestrzennego, pod warunkiem nie przekraczania wartości granicznych 

wskazanych dla poszczególnych jednostek planistycznych; 

- dopuszcza się ustalanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego minimalnej 

powierzchni działki budowlanej na której można realizować zabudowę dla działek istniejących, 

nie spełniających wymogów określonych dla poszczególnych jednostek planistycznych; 

- przepisy odrębne przyjęte po wejściu w życie studium, a odnoszące się do ustaleń studium, 

należy traktować jako nadrzędne w stosunku do niniejszego studium. 
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SŁOWNICZEK POJĘĆ 

Ilekroć w zapisach studium jest mowa o: 

- rysunku studium – należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 2 do uchwały, stanowiący 

graficzny zapis kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów; 

- jednostce planistycznej – należy przez to rozumieć teren określony w części graficznej studium, 

ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem; 

- przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to funkcję terenu przeznaczoną do 

lokalizacji w danym terenie, która powinna stanowić dominującą funkcję w obrębie danej 

jednostki planistycznej; 

- przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć funkcję inną niż 

podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym terenie; 

- urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia i 

infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) oraz 

inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego 

terenu; 

- wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć udział procentowy 

powierzchni zajętej przez teren biologicznie czynny w ogólnej powierzchni działki budowlanej. 

Pojęcie terenu biologicznie czynnego należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi; 

- wskaźniku powierzchni zabudowanej – należy przez to rozumieć udział procentowy sumy 

powierzchni zabudowanych przez budynki i budowle w ogólnej powierzchni działki budowlanej; 

- dominancie – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, jego część lub zespół obiektów 

budowlanych, który koncentruje uwagę obserwatora w pewnym obszarze ze względu na swoją 

wyróżniającą formę architektoniczną; 

- usługach / zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć działalności i obiekty w których 

prowadzona jest działalność w dziedzinach: handlu detalicznego i hurtowego, w tym obiekty 

handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000m2, gastronomii, rzemiosła, szkolnictwa, zdrowia, 

kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji (w tym stacje naprawy i obsługi pojazdów 

mechanicznych, bazy transportowe i spedycyjne), instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, 

siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek projektowych i 

consultingowych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz 

innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio, a mają charakter usługi, a także 

działalności rzemieślnicze; 

- zabudowie kubaturowej / obiektach kubaturowych – należy przez to rozumieć obiekty 

budowlane, za wyjątkiem tymczasowych obiektów budowlanych, sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, dróg i obiektów małej architektury; 

- przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 

administracyjnych, a także plany i programy sporządzane na podstawie przepisów ustaw wraz z 

aktami wykonawczymi; 

Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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PODSUMOWANIE 

Celem opracowania było sporządzenie dokumentu zawierającego uaktualnione dane na temat 

uwarunkowań i kierunków rozwoju poszczególnych funkcji gminy Świerczów. W studium uwzględniono 

wszystkie elementy zagospodarowania przestrzennego obszaru, opracowane w następujących 

działach: rolnictwo, leśnictwo, przemysł, turystyka i rekreacja, mieszkalnictwo, usługi, infrastruktura 

techniczna i komunikacja. Zwrócono uwagę także na zagadnienia dotyczące ochrony środowiska 

przyrodniczego i kulturowego oraz ustalono generalne zasady przebudowy układu przestrzenno – 

funkcjonalnego. 

Podstawowe problemy, które poruszono to:  

- stworzenie możliwości terenowych dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego; 

- zapewnienie warunków do rozwoju budownictwa usługowego; 

- rozwój terenów aktywności gospodarczej; 

- określenie chronionych elementów środowiska przyrodniczego; 

- uściślenie wymogów ochrony środowiska dla obszarów chronionych; 

- określenie kierunków działań zmierzających do poprawy jakości środowiska we wszystkich jego 

elementach; 

- podporządkowanie rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego obszaru wymogom ochrony 

środowiska przyrodniczego; 

- ochrona zabytków oraz cennych kulturowo zespołów ruralistycznych; 

- modernizacja i rozwój układu komunikacyjnego; 

- uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej; 

- rozwiązanie problemu gospodarki odpadami. 

 

SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM 

Z zakresu rozwoju funkcjonalnego: 

1) Dla funkcji rolniczej: uprawy polowe z uwzględnieniem funkcji alternatywnych, takich jak usługi 

agroturystyki. 

2) Dla funkcji przemysłowej: rozwój terenów produkcyjnych w oparciu o tereny aktywności 

gospodarczej. 

3) Dla gospodarki leśnej: zaleca się zalesienie nieużytków i uporządkowanie areałów leśnych. 

4) Dla funkcji usługowej: proponuje się zachowanie rezerw pod budownictwo usługowe, rozwój 

lokalnych ośrodków usługowych z nastawieniem na obsługę mieszkańców. 

5) Dla funkcji mieszkaniowej: zaleca się zachowanie rezerw terenowych pod rozwój tej funkcji we 

wszystkich podjednostkach osadniczych, podwyższenie jakości mieszkań komunalnych, 

uzupełnienie istniejącej zabudowy. 

6) Dla funkcji turystycznej: rozwój funkcji w oparciu o istniejące walory kulturowe i przyrodnicze, 

wprowadzanie funkcji turystycznych do obiektów cennych kulturowo, wykorzystanie dolin rzek i 

terenów leśnych. 
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Z zakresu ochrony środowiska i jego zasobów: 

1) Ochroną obejmuje się ustanowione na terenie gminy formy ochrony przyrody, a także pozostałe 

elementy środowiska przyrodniczego. 

2) Proponuje się wprowadzenie nowej formy ochrony przyrody na terenie gminy. 

3) Proponuje się stosowanie zabiegów minimalizujących negatywny wpływ na powietrze 

atmosferyczne, wody powierzchniowe, gleby oraz oddziaływanie hałasu, promieniowania 

elektromagnetycznego. 

4) Prowadzenie działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ochrony zasobów  surowców 

mineralnych i wód podziemnych. 

Z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1) Ochroną obejmuje się: obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa 

opolskiego, stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru i ewidencji zabytków województwa 

opolskiego, obiekty objęte gminną ewidencją zabytków. 

2) Postulaty objęcia ochroną obszarów stref cennych kulturowo układów ruralistycznych wsi. 

Z zakresu zagospodarowania i użytkowania terenu: 

1) Infrastruktura komunikacyjna: 

 - Poprawa stanu technicznego dróg poprzez modernizację. 

 - Szczegółowe rozwiązania komunikacyjne oraz modernizacje drogi wojewódzkiej, dróg 

powiatowych i gminnych. 

2) Infrastruktura techniczna: 

 - Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej 

sieci wodno-kanalizacyjnej, a także alternatywne sposoby gospodarki ściekami dla 

miejscowości nie przewidzianych do objęcia systemem zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 - Prowadzenie gospodarki odpadami w oparciu o założenia Planu Gospodarki Odpadami 

Gminy Świerczów. 

 - Inwestycje związane z budową i modernizacją stacji i linii energetycznych na terenie gminy. 

 - Rozwój systemów telekomunikacyjnych. 

 - Preferowanie ekologicznych źródeł energii cieplnej. 

Z zakresu kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

1) Rolnictwo jako wiodąca funkcja gminy. 

2) Dopuszcza się zwiększenie lesistości gminy poprzez zalesienie gruntów najniższych klas 

bonitacyjnych oraz nieużytków. 
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WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIA KIERUNKÓW I ZASAD 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIERCZÓW 
I UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ 

Ustalenie kierunków rozwoju gminy Świerczów jest w głównej mierze zdeterminowane przez korzystne 

położenie gminy w regionie. Oprócz walorów naturalnych duże znaczenie dla rozwoju mają 

przebiegające przez gminę szlaki komunikacyjne.  

Funkcja mieszkaniowa jest dominującym przeznaczeniem terenów zainwestowanych w gminie, 

wynika i generuje rozwój gminy. Gmina Swierczów ze względu na bliskie sąsiedztwo miasta 

Namysłów jest atrakcyjnym teren jego zaplecza mieszkaniowego. 

Niemniej ważnymi aspektami warunkującymi rozwój gminy są walory przyrodnicze oraz kulturowe. 

Wysoka lesistość, położenie w dolinie rzeki Stobrawy a także liczne zabytki kultury, sprzyjają 

rozwojowi turystyki. Warunkiem rozwoju tej dziedziny gospodarki jest prowadzenie działań mających 

na celu rewitalizację zabytków, utrzymywanie estetyki terenów zielonych oraz dbałość o stan 

środowiska naturalnego. 

Do poprawy stanu środowiska, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Świerczów, a przede 

wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców przyczynić się może modernizacja i rozwój 

infrastruktury technicznej. Niezbędne jest prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami, a także 

dalsze regulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę systemu kanalizacji. Ważnym 

zadaniem jest poprawa stanu technicznego dróg. 

Dążeniem nadrzędnym przy wyznaczaniu zasad rozwoju gospodarczego gminy Świerczów jest ciągła 

poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez poprawę dostępu do usług. Ze względu na stan 

techniczny zabudowy mieszkaniowej i istniejące zapotrzebowanie na lokale mieszkaniowe wskazuje 

się na konieczność remontów i rewitalizacji istniejącej zabudowy. Wyznacza się także rezerwy 

terenów pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1. 

Wykaz gatunków flory i fauny objętych ochroną prawną: 

gatunki roślin chronione ściśle: 

- Bluszcz pospolity Hedera helix L. 

- Grążel żółty Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. 

- Kotewka orzech wodny Trapa natans L. 

- Kukułka krwista Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 

- Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. 

- Lindernia mułowa Lindernia procumbens (Krock.) Borbás 

- Listera jajowata Listera ovata (L.) R. Br. 

- Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare L. 

- Podkolan biały Platanthera bifolia (L.) Rich. 

- Salwinia pływająca Salvinia natans (L.) All. 

- Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum L. 

gatunki roślin chronione częściowo: 

- Kalina koralowa Viburnum opulus L. 

- Konwalia majowa Convallaria majalis L. 

- Kopytnik pospolity Asarum europaeum L. 

- Kruszyna pospolita Frangula alnus Mill. 

- Porzeczka czarna Ribes nigrum L. 

- Przytulia wonna Galium odoratum (L.) Scop. 

gatunki roślin rzadkich i ginących: 

- Cibora brunatna Cyperus fuscus L. 

- Łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus L. 

- Ponikło jajowate Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 

- Turzyca nibyciborowata Carex pseudocyperus 

- Włosienicznik krążkolistny Batrachium circinatum (Sibth.) Fr. 

- Włosienicznik skąpopręcikowy Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch. 

pajęczaki Arachnida (gatunki objęte ochroną): 

- tygrzyk paskowany Argiope bruennichi 

chrząszcze Coleoptera (gatunki objęte ochroną): 

- biegacz ogrodowy Carabus arvensis; 

- biegacz wręgaty Carabus cancellatus; 

- biegacz złocisty Carabus nitens; 

- biegacz granulowaty Carabus granulatus. 

motyle dzienne Rhopalocera: 

- modraszek nausitous Maculinea nausithous. 
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błonkoskrzydłe Hymenoptera (gatunki objęte ochroną): 

- trzmiele Bombus sp. 

ślimaki Gastropoda: 

- ślimak winniczek Helix pomatia. 

ryby Pisces (ochrona częściowa): 

- słonecznica Leucaspius delineatus; 

- śliz Barbatula barbatula. 

płazy Amphibia: 

- ropucha szara Bufo bufo 

- ropucha zielona Bufo viridis 

- rzekotka drzewna Hyla arborea 

- żaba wodna Rana esculenta 

- żaba jeziorkowa Rana lessonae 

- żaba moczarowa Rana arvalis 

- traszka zwyczajna Triturus vulgaris 

- kumak nizinny Bombina bombina. 

gady Reptilia: 

- jaszczurka zwinka Lacerta agilis; 

- jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara; 

- padalec Anguis fragilis; 

- zaskroniec Natrix natrix; 

- żmija zygzakowata Vipera berus. 

ptaki Aves: 

- perkoz dwuczuby Podiceps cristatus; 

- bąk Botaurus stelaris; 

- bocian biały Ciconia ciconia; 

- łabędź niemy Cygnus olor; 

- błotniak stawowy Circus aeruginosus; 

- jastrząb Accipiter gentiles; 

- krogulec Accipiter nisus; 

- myszołów Buteo buteo; 

- przepiórka Coturnix coturnix; 

- wodnik Rallus aquaticus; 

- derkacz Crex crex; 

- żuraw Grus grus; 

- turkawka Streptopelia turtur; 

- puszczyk Strix aluco; 

- zimorodek Alcedo atthis; 

- dzięcioł zielony Picus viridis; 

- dzięcioł czarny Dryocopus martius; 

- dzięcioł duży Dendrocopos major; 

- dzięcioł średni Dendrocopos medius; 

- dzięciołek Dendrocopos minor; 

- pokląskwa Saxicola rubetra; 

- kląskawka Saxicola torquata; 

- remiz Remiz pendulinus; 

- wilga Oriolus oriolus. 

ssaki Mammalia: 

- jeż zachodni Erinaceus europaeus; 

- kret Talpa europaea; 

- ryjówka aksamitna Sorex araneus; 

- rzęsorek rzeczek Neomys fodiens; 

- zębiełek karliczek Crocidura suaveolens; 

- nocek duży Myotis myotis; 

- gacek brunatny Plecotus auritus; 

- mopek Barbastellus barbastellus; 

- wiewiórka Sciurus vulgaris; 

- łasica Mustela nivalis. 
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Załącznik nr 2 

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego: 

 
Miejscowość Obiekt Rok budowy Nr rejestru Data 

 

Bąkowice 

Kościół parafialny p.w. św. Anny 1837–1839 ; 1914  1100/66 04.02.1966 

Dwór  XVIII / XIX wiek 907/64 26.05.1964 

Park   32/78 17.11.1978 

 

 
Biestrzykowice 

Kościół parafialny p.w. 
Wniebowzięcia NMP 

1639 ; 1839 1101/06 04.02.1966 

Zespół dworski: dwór XVIII wiek 1099/66 20.01.1966 

Zespół dworski: park XVIII wiek 33/78 17.11.1978 

Zespół dworski: stajnia XIX wiek 1099/66 20.01.1966 

Oficyna dworska pocz. XX wieku 2013/76 13.03.1976 

Dąbrowa Kościół filialny p.w. św. Jadwigi 1600 ; 1892 1103/66 04.02.1966 

Park dworski XIX wiek 46/80 28.04.1980 

Gola Budynek gospodarczy i stajnia nr 33 XIX wiek 407/58 15.06.1958 

Dzwonnica kościelna XIX wiek 1629/66 21.09.1966 

 
Miejsce 

Dwór obronny z fosą XVI / XVIII wiek, 
3 ćw. XIX wieku 

2189/88 28.12.1988 

Cmentarz żydowski poł. XIX wieku ; 
1939 

239/90 05.02.1990 

 

 

Miodary 

Dom, dawna mleczarnia 1825 1632/66 21.09.1966 

Dom nr 2 1 poł. XIX wieku 1633/66 21.09.1966 

Dom nr 3 XIX wiek 1634/66 21.09.1966 

Dom nr 4 XIX wiek 1635/66 21.09.1966 

Dom nr 5 XIX wiek 1636/66 22.09.1966 

 

 

Starościn 

Kapliczka przydrożna z rzeźbą  

św. Jana Nepomucena 

1 poł. XIX wieku 375/58 15.06.1958 

Zamek – pałac  1604 ; XVIII ;  

XX wiek 

312/58 01.03.1958 

Oficyna pałacowa XIX 1945/70 06.02.1970 

Park pocz. XIX wieku 100/84 30.01.1984 

Świerczów Kościół parafialny p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

1923 – 1924  44/2006 16.03.2006 

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2010, Świerczów 2007 oraz Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Opolu, 2011. 
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Załącznik nr 3 

Wykaz zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego: 

 
Miejscowość Lokalizacja Obiekt Nr rejestru 

 

Dąbrowa 

 

Kapliczka przy domu nr 68 

Rzeźba barokowa – św. Anna 
Samotrzeć, XVIII/XIX wiek,  
drewno polichromowane 

 

Ks.B.t.I–416/67 

 

Miejsce 

Kapliczka na terenie 
cmentarza przy kościele p.w. 
Wniebowstąpienia Pańskiego 

Rzeźba – św. Jan Nepomucen, 
połowa XIX wieku,  

drewno polichromowane 

 

Ks.B.t.V–887/692 

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2010, Świerczów 2007 oraz Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Opolu, 2011. 

Załącznik nr 4. 

Wykaz obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków: 

 
Miejscowość Lokalizacja (adres) Obiekt 

1 2 3 
Bąkowice  Bramka w ogrodzeniu kościoła 

Bąkowice ul. Główna Plebania  

Bąkowice  Zespół dworski: 

� oficyna 

� budynek mieszkalno – gospodarczy 

� obora 

� spichlerz 

� staw hodowlany 

Bąkowice ul. Szkolna Szkoła podstawowa 

Bąkowice ul. Główna 41 – 43 Dom ludowy 

Bąkowice ul. Główna Poczta 

Bąkowice ul. Główna Remiza strażacka 

Bąkowice ul. Główna 13 Stodoła 

Bąkowice ul. Główna Trafostacja 

Bąkowice ul. Główna 6 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 8 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 11 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 12 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 14 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 19 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 21  Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 25 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 28 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 29 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 31 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 40 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 42 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 46 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 48 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 50 Dom mieszkalny 
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1 2 3 
Bąkowice ul. Główna 52 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 53  Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 54 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 56 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 61 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 73 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 79 Dom mieszkalny 

Bąkowice ul. Główna 81 Dom mieszkalny 

Bąkowice przysiółek Lipa Budynek gospodarczy 

Bąkowice przysiółek Lipa Stodoła 

Bąkowice przysiółek Lipa Obora 

Bielice  Świetlica wiejska 

Bielice na terenie stawów hodowlanych Budynek gospodarczy  

Bielice na terenie stawów hodowlanych Śluza  

Bielice Nr 6 Dom mieszkalny 

Bielice Nr 8 Dom mieszkalny 

Bielice Nr 12 Dom mieszkalny 

Bielice Nr 16 Dom mieszkalny 

Bielice Nr 23 Dom mieszkalny 

Bielice Nr 30 Dom mieszkalny 

Biestrzykowice  Kolumna w pobliżu Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP 

Biestrzykowice  Bramka w ogrodzeniu kościoła 

Biestrzykowice  

ul. Ludowa 36 – 36a 

ul. Ludowa 44 – 46 

ul. Ludowa 44 – 46 

ul. Ludowa 44 – 46 

ul. Ludowa 44 – 46 

ul. Ludowa 44 – 46 

ul. Ludowa 44 – 46 

ul. Ludowa 44 – 46 

ul. Ludowa 44 – 46 

ul. Ludowa 44 – 46 

ul. Ludowa 44 – 46 

Zespół pałacowy: 

� dom czworak 

� dom czworak 

� gorzelnia 

� dom 

� dom 

� kuźnia 

� spichlerz 

� stajnia 

� obora 

� brama 

� trafostacja 

Biestrzykowice ul. Główna Szkoła podstawowa 

Biestrzykowice ul. Główna 3 Dom mieszkalny 

Biestrzykowice ul. Główna 6 Dom mieszkalny 

Biestrzykowice ul. Lipowa 5 Dom mieszkalny 

Biestrzykowice ul. Ludowa 1a Budynek gospodarczy 

Biestrzykowice ul. Ludowa 1a Dom mieszkalny 

Biestrzykowice ul. Ludowa 5 Dom mieszkalny 

Biestrzykowice ul. Ludowa 7 Dom mieszkalny 

Biestrzykowice ul. Ludowa 9 – 11  Dom mieszkalny 

Biestrzykowice ul. Ludowa 15 Dom mieszkalny 

Biestrzykowice ul. Łączna Trafostacja  

Biestrzykowice ul. Spacerowa 1 Dom mieszkalny 

Dąbrowa  

ul. Szkolna 3 

 

Zespół folwarczny: 

� dom 

� spichlerz 

� obora 

� stodoła 

� budynek gospodarczy 

Dąbrowa  Ogrodzenie pałacu / parku 

Dąbrowa  Ogrodzenie wokół kościoła 
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1 2 3 
Dąbrowa ul. Główna 31 Kapliczka 

Dąbrowa ul. Kolejowa Kapliczka 

Dąbrowa  Kapliczka przydrożna z Pietą 

Dąbrowa ul. Szkolna Trafostacja  

Dąbrowa ul. Główna 10 Przedszkole 

Dąbrowa ul. Kolejowa Stacja kolejowa 

Dąbrowa ul. Kolejowa 24 Dom dróżnika kolejowego 

Dąbrowa ul. Kluczborska Wiadukt kolejowy 

Dąbrowa ul. Główna 7 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 16 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 24 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 26a Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 29 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 30 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 31  Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 35 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 36 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 37 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 40 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 42 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 43 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 44 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 55 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 58 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 63 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Główna 67  Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Kluczborska 7 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Kluczborska 9 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Kluczborska 17 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Kluczborska 22 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Kolejowa 16 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Kolejowa 23 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Kolejowa 26b Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Kolejowa 37 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Kręta 1 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Kuźnicka 1 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Kuźnicka 2 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Kuźnicka 6 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Podhalańska 2 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Podhalańska 15 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Podhalańska 19 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Podhalańska 24 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Podhalańska 28b Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Podhalańska 30 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Podhalańska 32 Dom mieszkalny 

Dąbrowa ul. Sosnowa 14 Dom mieszkalny 

Dąbrowa Nr 33 Dom mieszkalny 

Gola południowo – wschodnia części wsi krzyż pokutny, kamienny, wysokość 103 cm 

Gola obok domu nr 49 Szkoła 

Gola przy domu nr 7 Obora 

Gola  Trafostacja  

Gola Nr 7 Dom mieszkalny 

Gola Nr 7 Dom mieszkalny 
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1 2 3 
Gola Nr 10 Dom mieszkalny 

Gola Nr 14 Dom mieszkalny 

Gola Nr 20a Dom mieszkalny 

Gola Nr 21b Dom mieszkalny 

Gola Nr 22 Dom mieszkalny 

Gola Nr 23 Dom mieszkalny 

Gola Nr 25 Dom mieszkalny 

Gola Nr 27 Dom mieszkalny 

Gola Nr 30a Dom mieszkalny 

Gola Nr 33 Dom mieszkalny 

Gola Nr 36a Dom mieszkalny 

Gola Nr 36b Dom mieszkalny 

Gola Nr 38 Dom mieszkalny 

Gola Nr 42 Dom mieszkalny 

Gola Nr 43 Dom mieszkalny 

Gola Nr 47 Dom mieszkalny 

Gola Nr 50 Dom mieszkalny 

Grodziec Nr 14 Świetlica wiejska 

Grodziec Nr 4 Dom mieszkalny 

Grodziec Nr 9 Dom mieszkalny 

Grodziec Nr 13 Dom mieszkalny 

Grodziec Nr 15 Dom mieszkalny 

Grodziec Nr 19 Dom mieszkalny 

Grodziec Nr 20 Dom mieszkalny 

Grodziec Nr 24 Dom mieszkalny 

Grodziec Nr 32 Dom mieszkalny 

Kuźnica Dąbrowska  Zespół folwarczny: 

� dom 

� obora 

� obora 

� stodoła 

Kuźnica Dąbrowska przy domu nr 4 Budynek gospodarczy 

Kuźnica Dąbrowska przy domu nr 11 Budynek gospodarczy 

Kuźnica Dąbrowska przy domu nr 11 Stodoła 

Kuźnica Dąbrowska Nr 5 Dom mieszkalny 

Kuźnica Dąbrowska Nr 10 Dom mieszkalny 

Kuźnica Dąbrowska Nr 11 Dom mieszkalny 

Miejsce  Układ ruralistyczny wsi 

Miejsce  Kościół filialny p.w. Wniebowzięcia NMP 

Miejsce ul. Namysłowska Cmentarz przykościelny 

Miejsce  Obora ZGR 

Miejsce  Młyn 

Miejsce ul. Namysłowska 9 Budynek gospodarczy w zespole młyna 

Miejsce ul. Namysłowska Remiza Strażacka 

Miejsce ul. Namysłowska 10 Budynek mieszkalno – gospodarczy 

Miejsce ul. Namysłowska 3 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Namysłowska 6 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Namysłowska 17 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Namysłowska 22 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Parkowa 4 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 1a Dom mieszkalny 
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1 2 3 
Miejsce ul. Wiejska 2 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 3 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 4 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 5 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 6 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 7 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 8 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 9 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 11 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 14 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 15 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 18 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 19 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 20 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 21 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 23 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 28 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 30 Dom mieszkalny 

Miejsce ul. Wiejska 32 Dom mieszkalny 

Miejsce przysiółek Przygorzele nr 2 Dom mieszkalny 

Miejsce przysiółek Przygorzele nr 6 Dom mieszkalny 

Miejsce przysiółek Przygorzele nr 8 Dom mieszkalny 

Miodary  

ul. Brzozowa 1 

ul. Brzozowa 1 

ul. Brzozowa 1 

ul. Brzozowa 1 – 4 

Zespół folwarczny: 

� czworaki; 

� czworaki 

� stodoła 

� gorzelnia 

Miodary ul. Brzozowa 2 Budynek gospodarczy 

Miodary ul. Brzozowa 2 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Brzozowa 3 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Brzozowa 6 Stodoła 

Miodary ul. Brzozowa 6 Budynek gospodarczy 

Miodary ul. Główna Remiza strażacka 

Miodary ul. Główna 7 Mleczarnia 

Miodary ul. Główna 3 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Główna 4 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Główna 5 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Główna 7 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Główna 21 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Główna 23 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Główna 24  Dom mieszkalny 

Miodary ul. Główna 27 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Główna 28 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Główna 30 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Główna 37 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Główna 47 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Główna 51 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Główna 52 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Główna 55 Dom mieszkalny 

Miodary ul. Kościelna 3 Dom mieszkalny 

Osiek Duży  Zespół folwarczny: 

� obora 

� stodoła 
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1 2 3 
Osiek Duży przy domu nr 10 Obora 

Osiek Duży przy domu nr 12 Obora 

Osiek Duży przysiółek Osiek Mały nr 16 Dom mieszkalny 

Pieczyska  Młyn 

Pieczyska Nr 2 Dom w zespole młyna 

Pieczyska Nr 7 Dom mieszkalny 

Pieczyska Nr 8 Dom mieszkalny 

Pieczyska Nr 13 Dom mieszkalny 

Pieczyska Nr 14 Dom mieszkalny 

Starościn ul. Polna Kapliczki z figurami Matki Boskiej i św. Józefa 

Starościn Aleja Kasztanowa Figura św. Jana Nepomucena z 1874 roku 

Starościn  Zespół pałacowy: 

� pałac 

� park 

� stajnia – wozownia 

� dom ogrodnika 

� obora 

� ogrodzenie parku (metaloplastyka) 

� ogrodzenie parku (mur ceglany) 

Starościn ul. Opolska Szkoła podstawowa 

Starościn ul. Opolska Remiza strażacka 

Starościn ul. Kluczborska 3 Stodoła 

Starościn ul. Kluczborska 3 Budynek gospodarczy 

Starościn ul. Kluczborska Trafostacja  

Starościn ul. Aleja Kasztanowa 1 Dom mieszkalny 

Starościn ul. Kluczborska 3 Dom mieszkalny 

Starościn ul. Kluczborska 11 Dom mieszkalny 

Starościn ul. Kluczborska 13 Dom mieszkalny 

Starościn ul. Kluczborska 13a Dom mieszkalny 

Starościn ul. Opolska 14 Dom mieszkalny 

Starościn ul. Opolska 18 Dom mieszkalny 

Starościn ul. Opolska 20 Dom mieszkalny 

Starościn ul. Opolska 21 Dom mieszkalny 

Starościn ul. Opolska 29 Dom mieszkalny 

Starościn ul. Opolska 31 Dom mieszkalny 

Starościn ul. Opolska 35 Dom mieszkalny 

Starościn ul. Opolska 37 Dom mieszkalny 

Starościn ul. Podlaska 2 Dom mieszkalny 

Świerczów  Brukowana droga na odcinku około 800 m 

Świerczów  Cmentarz przykościelny 

Świerczów przy domu nr 17 Kapliczka 

Świerczów ul. Brzeska 23 Magazyn 

Świerczów ul. Brzeska 34 Stodoła 

Świerczów ul. Brzeska 46 Budynek gospodarczy 

Świerczów ul. Brzeska 49 Budynek gospodarczy 

Świerczów ul. Brzeska 51 Budynek gospodarczy 

Świerczów ul. Folwarczna 3 Budynek gospodarczy 

Świerczów ul. Folwarczna 5 Budynek gospodarczo – mieszkaniowy 

Świerczów ul. Opolska 11 Budynek gospodarczy 

Świerczów ul. Brzeska 12 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Brzeska 32 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Brzeska 32a Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Brzeska 34 Dom mieszkalny 
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Świerczów ul. Brzeska 46 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Brzeska 49 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Brzeska 51 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Brzeska 53 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Brzeska 54 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Brzeska 57 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Brzeska 58a Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Brzeska 59 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Brzeska 60 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Brzeska 64 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Brzeska 71 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Brzeska 75 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Kręta 3 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Szkolna 6 Dom mieszkalny 

Świerczów ul. Szkolna 23 – 25 Dom mieszkalny 

Wężowice Nr 24 Świetlica wiejska 

Wężowice przy domu nr 12  Stodoła 

Wężowice Nr 10 Dom mieszkalny 

Wężowice Nr 13 Dom mieszkalny 

Wężowice Nr 16 Dom mieszkalny 

Wężowice Nr 19 Dom mieszkalny 

Wężowice Nr 19a Dom mieszkalny 

Wężowice Nr 25 Dom mieszkalny 

Wężowice przysiółek Jaźwinka Dom w zespole folwarcznym 

Wężowice przysiółek Jaźwinka Stodoła w zespole folwarcznym 

Wężowice przysiółek Jaźwinka Stodoła w zespole folwarcznym 

Wężowice przysiółek Jaźwinka Obora w zespole folwarcznym 

Zbica Nr 3 Budynek byłej szkoły podstawowej 

Zbica Nr 5 Dom mieszkalny 

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2010, Świerczów 2007 oraz Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Opolu, 2011. 

 

Załącznik nr 5. 

Wykaz zabytków ruchomych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków: 

 

1. Bąkowice – Kościół p.w. św. Anny.  

nr: Ks. B.t, I-393/66 z 28.02.1966. 

Wyposażenie kościoła parafialnego: 

- Rzeźba Pieta; 

- Ambona; 

- Rzeźba – św. Jan Nepomucen; 

- Chrzcielnica; 

- Obraz – św. Anna Samotrzeć; 

- Obraz – św. Anna i Joachim Nauczający Marię; 

- Kielich i Patena; 

- Ołtarz Główny – Snycerka. 
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2. Biestrzykowice – Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP. 

nr: Ks. B.t, I-397/66 z 02.03.1966. 

Wyposażenie kościoła parafialnego: 

- Epitafium Ewy Poser, ur. Pritwitz. 

 

3. Dąbrowa – Kościół fil. p.w. św. Jadwigi. 

nr: Ks. B.t,I-400/66 z 02.03.1966, Ks. B.t,II-515/71 z 01.09.1971. 

Wyposażenie kościoła filialnego: 

- Ołtarz Główny; 

- Ambona; 

- Prospekt Organowy; 

- Rzeźby; 

- Chrzcielnica; 

- Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego; 

- Rzeźba N.P. Marii z Dzieciątkiem; 

- Rzeźba – św. Jakub Starszy; 

- Ławy kościelne; 

- Relikwiarz; 

- Krucyfiks; 

- Świeczniki. 

 

4. Miejsce – Kościół fil. p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego. 

nr: Ks. B.t,I-307/64 z 08.01.1964, Ks. B.t,I-312/64 z 11.01.1964, Ks. B.t,I-313/64 z 11.01.1964, 

Ks. B.t,II-514/1-12/71 z 01.09.1971. 

Wyposażenie kościoła filialnego: 

- Rzeźba Krucyfiks; 

- Rzeźba św. Marii z grupy Ukrzyżowania; 

- Rzeźba św. Jan z grupy Ukrzyżowania; 

- Rzeźba Pieta; 

- Rzeźby Grupy Ukrzyżowania; 

- Tryptyk Ołtarzowy (bez figur); 

- Ołtarz główny; 

- Kielich; 

- Świecznik; 

- Obraz – św. Dorota; 

- Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej; 

- Stacje Męki Pańskiej; 

- Krucyfiks; 

- Chrzcielnica; 

- Ołtarz boczny; 

- Obraz – św. Błażej; 
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- Dzwon. 

  

Załącznik nr 6. 

Spis stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego: 

 

Miejscowość Numer stanowiska Rodzaj stanowiska Numer rejestru 

Dąbrowa 1 Punkt osadniczy A – 70/68 

Dąbrowa 2 Punkt osadniczy A – 54/66 

Dąbrowa 3 Punkt osadniczy A – 55/66 

Dąbrowa 4 Punkt osadniczy A – 71/68 

Dąbrowa 5 Cmentarzysko A – 56/66  

Dąbrowa 8 Punkt osadniczy A – 72/68 

Dąbrowa 10 Osada A – 640/84 

Dąbrowa 11 Osada A – 59/66 

Dąbrowa 13 Obozowisko  A – 88/68 

Dąbrowa 21 Osada A – 589/81 

Dąbrowa 22 Osada A – 632/84 

Dąbrowa 25 Osada A – 639/84 

Dąbrowa 27 Osada produkcyjna A – 633/84 

Dąbrowa 34 Punkt osadniczy A – 60/66 

Grodziec 2 Osada A – 888/90 

Miejsce 1 Grodzisko A – 137/68 

Miejsce 2 Osada A – 57/66 

Miejsce 3 Osada A – 58/66 

Miejsce 9 Obozowisko A – 87/68 

Starościn 5 Obozowisko, osada A – 588/81 

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, 2011. 

 

Załącznik nr 7. 

Spis stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych 

województwa opolskiego: 

 
Miejscowość Numer stanowiska w miejscowości Rodzaj stanowiska 

1 2 3 

Bąkowice 1 Ślad osadnictwa 

Bąkowice 22 Punkt osadniczy 

Bąkowice 3 Punkt osadniczy 

Bąkowice 4 Ślad osadnictwa 

Bielice 1 Osada 

Bielice 2 Osada 

Bielice 3 Osada 
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1 2 3 

Bielice 4 Osada 

Biestrzykowice 1 Skarb? 

Biestrzykowice 2 Nieokreślony 

Dąbrowa 6 Punkt osadniczy 

Dąbrowa 7 Osada 

Dąbrowa 8 Punkt osadniczy 

Dąbrowa 9 Osada 

Dąbrowa 12 Punkt osadniczy 

Dąbrowa 14 Punkt osadniczy 

Dąbrowa 15 Punkt osadniczy 

Dąbrowa 16 Punkt osadniczy 

Dąbrowa 17 Ślad osadnictwa 

Dąbrowa 18 Punkt osadniczy 

Dąbrowa 19 Punkt osadniczy 

Dąbrowa 20 Punkt osadniczy 

Dąbrowa 23 Punkt osadniczy 

Dąbrowa 24 Punkt osadniczy 

Dąbrowa 26 Osada 

Dąbrowa 28 Osada 

Dąbrowa 29 Punkt osadniczy 

Dąbrowa 30 Punkt osadniczy 

Dąbrowa 31 Punkt osadniczy 

Dąbrowa 32 Cmentarzysko 

Dąbrowa 33 Osada 

Dąbrowa 35 Osada 

Dąbrowa 36 Osada 

Dąbrowa 37 Osada 

Gola 1 Punkt osadniczy 

Gola 2 Ślad osadnictwa 

Gola 3 Punkt osadniczy 

Grodziec 1 Osada 

Miejsce 4 Osada 

Miejsce 5 Punkt osadniczy 

Miejsce 6 Osada 

Miejsce 7 Ślad osadnictwa 

Miejsce 8 Osada 

Miejsce 10 Obozowisko 

Miejsce 11 Punkt osadniczy 

Miejsce 12 Punkt osadniczy 

Miejsce 13 Skarb 

Miejsce 14 Cmentarzysko? 

Miejsce 15 Punkt osadniczy 

Miejsce 16 Cmentarzysko 

Miejsce 17 Ślad osadnictwa 

Miejsce 18 Osada 
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Miejsce 19 Grodzisko? 

Miodary 1 Ślad osadnictwa 

Miodary 2 Cmentarzysko, osada 

Miodary 3 Ślad osadnictwa 

Miodary 4 Ślad osadnictwa 

Miodary 5 Ślad osadnictwa 

Miodary 6 Punkt osadniczy 

Miodary 7 Osada 

Osiek Duży 1 Punkt osadniczy 

Pieczyska 1 Punkt osadniczy 

Starościn 1 Punkt osadniczy 

Starościn 2 Punkt osadniczy 

Starościn 3 Osada 

Starościn 4 Obozowisko 

Świerczów 1 Cmentarzysko 

Świerczów 2 Cmentarzysko, osada 

Świerczów 3 Ślad osadnictwa 

Świerczów 4 Osada 

Świerczów 5 Punkt osadniczy 

Świerczów 6 Ślad osadnictwa 

Świerczów 7 Punkt osadniczy 

Świerczów 8 Obozowisko 

Świerczów 9 Osada 

Świerczów 10 Osada 

Zbica 1 Osada 

Zbica 2 Osada produkcyjna 

Zbica 3 Osada produkcyjna 

Zbica 4 Cmentarzysko 

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, 2011. 

 


