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WSTĘP 

Zakres i cel opracowania 

Opracowanie jest zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głogówek przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXXVI/316/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku, 

obejmujące granicami opracowania cały obszar gminy. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek podlegało zmianom, 

przyjętym uchwałami:  

 Uchwałą Nr XVIII/131/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek. 

Zmiana Studium dotyczyła  dwóch obszarów w granicach administracyjnych miasta Głogówek: 

 położonego w sąsiedztwie boiska sportowego Fortuny, określonego jako obszar udokumentowanego 

złoża surowców mineralnych i stanowiącego przekształcony na skutek eksploatacji teren byłego 

wyrobiska gliny, 

 położonego w rejonie ul Powstańców, określonego jako użytki rolne 

Celem zawartych w zmianie studium regulacji jest zapewnienie warunków dla realizacji nowych obiektów 

usług publicznych, usług komercyjnych i zabudowy techniczno-produkcyjnej, które są niezbędne dla 

poprawy warunków życia mieszkańców miasta i gminy Głogówek oraz wpływać będą na ogólną poprawę 

wizerunku tego obszaru. 

Zmiana polegała na: 

 w przypadku obszaru położonego w rejonie boiska sportowego, likwidacji określenia obszaru jako 

udokumentowanego złoża surowców mineralnych a w to miejsce określenie nowego kierunku 

przeznaczenia terenów, na których będą mogły być realizowane: zabudowa usług publicznych i 

komercyjnych, w tym: sportowo-rekreacyjna z zapleczem gastronomicznym, zabudowa techniczno-

produkcyjna i usług transportu, 

 w przypadku obszaru położonego w rejonie ul. Powstańców, określenia nowego kierunku 

przeznaczenia terenów pod zabudowę usługową, rzemieślniczą, oraz techniczno-produkcyjną, 

 określenie wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów oraz zasad ochrony 

środowiska i ochrony zabytkowych obszarów kulturowych. 

 Uchwałą Nr XXXI/250/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 marca 2009 r w sprawie zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek 

uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXXVI/316/98 z dnia 18 marca 1998 roku. Zmiana 

studium obejmowała część terenów rolnych w obrębach Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, 
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Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa i Wróblin. Celem zmiany było wprowadzenie obszaru 

dopuszczającego lokalizacje siłowni wiatrowych. 

 

W związku ze złożonymi wnioskami do zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Głogówek oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głogówek dokonano analizy, która wykazała, że studium: 

 pod względem formalno-prawnym nie spełnia zmienionych uwarunkowań prawnych tworzenia polityki 

przestrzennej; nowe wymogi dla sporządzenia lub aktualizacji studium wynikają z wejścia w 2003 

roku ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), która wprowadziła szereg dodatkowych wymagań 

dotyczących zawartości studium, stopnia jego szczegółowości oraz powiązań z miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, które nie są uwzględnione dla znacznej i ważnej części 

gminy, dla której obowiązują ustalenia studium przyjęte uchwała w roku 1998. 

 pod względem merytorycznym, nie spełnia wielu powstałych w trakcje jego obowiązywania potrzeb  

w zagospodarowaniu terenów uniemożliwiając zmiany w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, szczególnie w obszarze miasta Głogówek. 

Ponadto stwierdzono konieczność zmian studium w zakresie przepisów odrębnych oraz dokumentów 

nadrzędnych dotyczących głównie granic: udokumentowanych złóż i obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią. 

 

Do niniejszego studium przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Głogówku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Głogówek. Zmiana studium obejmuje granice administracyjne miasta i gminy 

Głogówek, dlatego też traci ważność obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Głogówek, wraz ze zmianami w całości a dokument otrzymuje nazwę „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek”. 

 

Zawartość opracowania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek  

składa się z:  

 części tekstowej zawierającej opis uwarunkowań oraz ustalenia określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy,  

 części graficznej, składającej się z:  

 rysunku: „Uwarunkowania rozwoju”, w skali 1:10 000, 

 rysunku: „Kierunki zagospodarowania”, w skali 1:10 000. 

Uwarunkowania mają charakter informacyjny natomiast kierunki zagospodarowania przestrzennego mają 

charakter regulacyjny. Rada Miejska, poprzez uchwalenie studium, wyraża akceptację dla określonych w tym 

dokumencie celów i kierunków rozwoju przestrzennego miasta i gminy Głogówek. 
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Podstawa prawna 

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku 

Uchwała Nr XXXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek. 

Ustawy: 

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

z 201 r., poz. 778 ze 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) 

 

Opracowanie: 

Sylwia Wróbel – pracowania projektowo – usługowa 

Zespół pod kierownictwem: 

Główny projektant: Sylwia Wróbel nr wpisu do Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów Z -369 
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CZĘŚĆ I. 

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK 

 

 

1. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE 

I UZBROJENIE TERENÓW 

1.1. Położenie geograficzne 

Miasto i gmina Głogówek położone są w południowo-zachodniej części Polski na terenie województwa 

opolskiego, w powiecie prudnickim. Zajmuje obszar o powierzchni 170 km2, w tym powierzchnia miasta to 

22,02 km2 (obszar miasta stanowi 12,9 % terenów gminy), w którym na koniec 2013 r. zamieszkiwało 

ogółem 13 683 osób, z czego 5 702 w mieście. Gęstość zaludnienia wynosi 80 osób/km2 i jest niższa od 

średniej województwa opolskiego, która wynosi 106 osób/km2. 

W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do starego woj. opolskiego. Miasto Głogówek 

położone jest w odległości około 40 km od Opola, 30 km od ważnego ośrodka miejskiego, jakim jest 

Kędzierzyn-Koźle, 22 km od Prudnika oraz ok. 20 km od innych miast Opolszczyzny: Krapkowic, Głubczyc 

i Białej. Głogówek wraz z gminami: Prudnik, Lubrza i Biała tworzy Powiat Prudnicki, oraz wchodzi w skład 

„Ziemi Prudnickiej”. Gminę Głogówek tworzy miasto, w skład którego poza układem miejskim weszły 

3 sołectwa: Głogowiec, Oracze, Winiary oraz 21 wsi: Biedrzychowice, Błażejowice Dolne, Ciesznów, 

Dzierżysławice, Góreczno, Kazimierz, Kierpień, Leśnik, Mionów, Mochów, Nowe Kotkowice (z przysiółkiem 

Chudoba), Racławice Śląskie, Rzepcze, Stare Kotkowice, Szonów, Tomice, Twardawa, Wierzch, Wróblin, 

Zawada (z przysiółkami Golczowice, Mucków, But, Sysłów), Zwiastowice. 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg J. Kondrackiego  gmina Głogówek leży 

w południowej części podprowincji Nizin Środkowopolskich, w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej. 

Środkowo-południowa część gminy położona jest w mezoregionie Płaskowyżu Głubczyckiego, a część 

północna w mezoregionie Kotliny Raciborskiej. Granica pomiędzy mezoregionami przebiega na wysokości 

200 – 220 m n.p.m., na linii miejscowości Mionów – Błażejowice – Mochów – Głogówek – Stare Kotkowice – 

Biedrzychowice – Zwiastowice i skręca na południe w kierunku wsi Urbanowice. 

Gmina Głogówek położona jest nad prawym brzegiem rzeki Osobłogi, lewobrzeżnego dopływu Odry.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_1975-1998
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
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Gmina posiada korzystne położenie geograficzne - bliskość rynków zbytu - usytuowanie geograficzne 

w pobliżu potencjalnie dużych rynków zbytu żywności i przetworów rolnych (Górny Śląsk, aglomeracja 

wrocławska, Czechy, względnie blisko Niemiec i Austrii). 

Duży odsetek ludności pracuje w rolnictwie. Przemysł na terenie gminy jest słabo rozwinięty z uwagi na 

przeważającą część terenów rolniczych. Środowisko przyrodnicze gminy jest stosunkowo mało 

zróżnicowane. Przeważa krajobraz rolniczy z niewielkimi kompleksami leśnymi. 

 

Obszar gminy położony w obrębie Kotliny Raciborskiej (170 – 200 m n.p.m.) cechuje krajobraz równinny, 

o mało urozmaiconej rzeźbie terenu: płaskorówninnej, niskopagórkowatej i niskofalistej. Spadki terenu nie 

przekraczają tu przeważnie 0,5%, z wyjątkiem dolin rzecznych, gdzie dochodzą do 10%. Elementami 

ożywiającymi krajobraz są łagodnie wcięta, płaska dolina Straduni oraz silnie wcięta zachodnią krawędzią 

dolina Osobłogi. Rzeźba terenu położonego w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego (200 – 220 m n.p.m.) jest 

bardziej urozmaicona i zmienia się na falista, pagórkowata, wysokofalista, rzadziej wzgórzowa. Pagórki są 

zazwyczaj rozległe, płaskie lub słabo zaokrąglone i opadają ku otaczającym je dolinom wyraźnymi zboczami. 

Cechą charakterystyczną tego terenu jest jego rozczłonkowanie przez szereg suchych dolin, wciętych 

głęboko w utwory lessowate. Względna deniwelacja terenu miedzy szczytami pagórków a dnem suchych 

dolin sięga do 40 m. Strome zbocza dolin osiągają spadki 8 – 20°. Największe urzeźbienie terenu, 

wyrażające się spadkami powyżej 8°, charakterystyczne jest dla sołectw Szonów, Kazimierz i Wróblin. 

Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana dominacja gruntów 

rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Struktura ta jest uwarunkowana bardzo dobrymi 

warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją funkcji rolniczej.  

1.2. Położenie administracyjne 

Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina miejsko – wiejska Głogówek wchodzi w skład 

województwa opolskiego oraz powiatu prudnickiego. Graniczy z gminami: 

 Strzeleczki  – od północy; 

 Krapkowice i Walce  – od północnego – wschodu; 

 Pawłowiczki i Głubczyce – od południa; 

 Lubrza i Biała  – od zachodu; 

 Reńska-Wieś  – od wchodu; 

Niewielką część jej południowej granicy stanowi granica państwa z Republiką Czeską. 

1.3. Struktura osadnicza 

Siedzibą urzędu jest położone w środkowej części gminy miasto Głogówek.  

Poza miastem w skład gminy wchodzi 21 sołectwa: 

1) Sołectwo Biedrzychowice           - obejmuje wieś Biedrzychowice, 

2) Sołectwo Błażejowice Dolne           - obejmuje wieś Błażejowice Dolne, 

3) Sołectwo Ciesznów            - obejmuje wieś Ciesznów, 

4) Sołectwo Dzierżysławice           - obejmuje wieś Dzierżysławice, 

5) Sołectwo Góreczno            - obejmuje wieś Góreczno, 

6) Sołectwo Kazimierz            - obejmuje wieś Kazimierz, 
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7) Sołectwo Kierpień            - obejmuje wieś Kierpień, 

8) Sołectwo Leśnik                               - obejmuje wieś Leśnik, 

9) Sołectwo Mionów                             -obejmuje wieś Mionów, 

10) Sołectwo Mochów                          -obejmuje wieś Mochów, 

11) Sołectwo Nowe Kotkowice             -obejmuje wieś Nowe Kotkowice, Chudobę, 

12) Sołectwo Racławice Śląskie          -obejmuje wieś Racławice Śląskie, 

13) Sołectwo Rzepcze                          -obejmuje wieś Rzepcze, 

14) Sołectwo Stare Kotkowice              -obejmuje wieś Stare Kotkowice, 

15) Sołectwo Szonów                           -obejmuje wieś Szonów, 

16) Sołectwo Tomice                            -obejmuje wieś Tomice, 

17) Sołectwo Twardawa                       -obejmuje wieś Twardawa i Malkowice, 

18) Sołectwo Wierzch                           -obejmuje wieś Wierzch, 

19) Sołectwo Wróblin                            -obejmuje wieś Wróblin, 

20) Sołectwo Zawada                           -obejmuje wieś Bud, Golczowice, Mucków, Sysłów, 

21) Sołectwo Zwiastowice                    -obejmuje wieś Zwiastowice. 

1.4. Struktura funkcjonalno – przestrzenna użytkowania gruntów  

Miasto Głogówek stanowi ośrodek ponadpodstawowych usług o zasięgu gminnym i stanowi wyspecjalizowany ośrodek 

przemysłu rolno – spożywczego. Jest jednocześnie ośrodkiem krajoznawczym o znaczeniu wojewódzkim. Podstawową 

funkcją gospodarczą terenów wiejskich gminy jest rolnictwo. Jego rozwoju sprzyjają bardzo dobre warunki środowiska 

przyrodniczego. Istotną uzupełniająca funkcja terenów gminy jest mieszkalnictwo. 

 

Strukturę przestrzenną gminy Głogówek charakteryzują: 

 stosunkowo duże obszary użytków czysto rolnych 

 niski stopień zalesienia, 

 równomiernie rozmieszczona sieć osadnicza, 

 przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym. 

 

Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana dominacja gruntów 

rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Struktura ta jest uwarunkowana bardzo dobrymi 

warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją funkcji rolniczej. Tereny 

zurbanizowane charakteryzują się znaczną koncentracją zabudowy oraz położeniem w obrębie dolin 

rzecznych i innych obniżeń. 

Obszar gminy Głogówek położony jest we wschodniej części powiatu prudnickiego. Przez teren gminy 

przepływa rzeka Osobłoga, lewobrzeżny dopływ Odry i rzeka Stradunia. Gmina ma bardzo dobre położenie 

w systemie transportowo-drogowym. Leży przy linii kolejowej Legnica – Katowice i skrzyżowaniu drogi 

krajowej relacji Kłodzko – Kędzierzyn-Koźle, tzw. „Trasa Sudecka” z drogą wojewódzką Opole - Głubczyce – 

granica państwa.  

Gmina Głogówek należy do najuboższych w lasy rejonów województwa. Powierzchnie leśne rozbite są na 

niewielkie kompleksy porozrzucane nieregularnie na jej obszarze. 
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W części wschodniej występują lasy państwowe, a w części północnej lasy komunalne. Na terenie miasta 

w sąsiedztwie zamku rośnie siedemnastowieczny park nad Młynówką i dziewiętnastowieczny park przy 

Zespole Szkół Budowlanych. 

Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 17006 ha (w tym miasta Głogówek – 2206 ha), to jest 170 

km2, co stanowi 29 % powierzchni powiatu prudnickiego  oraz 1.8 % powierzchni województwa opolskiego. 

Warunki agroklimatyczne i glebowe dla rolnictwa są korzystne, gmina charakteryzuje się jednymi 

z najlepszych w województwie warunkami dla produkcji rolniczej.  

Na terenie gminy, oprócz kilku dużych gospodarstw wielkotowarowych przekraczających wielkością 100 ha, 

dominują małe gospodarstwa, a średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi poniżej 10 ha. 

Na terenie gminy Głogówek dominuje zabudowa jednorodzinna (stanowiąca 90 % zabudowy 

mieszkaniowej). Występuje ona we wszystkich sołectwach oraz w położonych na obrzeżach miasta 

Głogówek dzielnicach Oracze i Winiary. Zabudowa wielorodzinna skupiona jest w ścisłym centrum miasta 

i zamieszkiwana przez około 4 800 osób, co stanowi 31% mieszkańców całej gminy. Stopień urbanizacji 

Głogówka wynosi 41%, wobec średniej dla powiatu prudnickiego 53% i średniej dla województwa opolskiego 

52 %. 

Większość miejscowości wiejskich na terenie gminy ma zwartą zabudowę, a także miasto Głogówek, 

stanowiąc bardzo korzystne warunki dla rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

Gmina Głogówek zaliczana jest do gmin powiatu prudnickiego o najwyższej w skali województwa wartości 

wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Korzystne warunki naturalne: urodzajne gleby 

i sprzyjające warunki klimatyczne z długim okresem wegetacyjnym przyczyniają się do rozwoju intensywnej 

produkcji rolnej i opartego na niej przetwórstwa rolno – spożywczego.  

Powierzchnia średniego gospodarstwa rolnego wynosi 10,79 ha. Na terenie gminy Głogówek zlokalizowane 

są dwa gospodarstwa działu specjalnego rolnictwa – Ferma Drobiu w Głogówku, Cieszniowie i Twardawie 

oraz dwie rolnicze spółdzielnie produkcyjne: w Racławicach i Twardawie. Na terenie powiatu prudnickiego 

w skład którego wchodzi gmina Głogówek działają instytucje i organizacje sprzyjające rozwojowi rolnictwa, 

jak Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto w Głogówku 

istnieje Oddział Związku Doradztwa Rolniczego. 

Korzystne uwarunkowania glebowe i wysoka kultura rolna na obszarze gminy Głogówek powoduje, że 

wysoki jest udział upraw pszenicy i buraków cukrowych. Większość gospodarstw produkuje na sprzedaż 

przy czym w większości utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. Głównym kierunkiem gospodarki rolnej 

w gminie Głogówek jest produkcja roślinna. W strukturze zasiewów dominują zboża (z tego w prawie 90% 

pszenica), buraki cukrowe, pastewne i rzepak, a uprawy w warzywnikach i sadach odgrywają niewielką, 

uzupełniającą rolę. 

Gmina Głogówek należy do gmin słabo uprzemysłowionych. Działalność inwestycyjna obejmuje jedynie małe 

zakłady o charakterze produkcyjno - usługowym nastawione na obsługę najbliższego zaplecza jakim jest 

gmina. Nie tworzą one na obszarze gminy wyodrębniających się obszarów. Rozmieszczone są 

w rozproszeniu przeważnie wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zajmują obiekty adaptowane na 

potrzeby prowadzonej działalności. Jedynie strukturze przestrzennej miasta Głogówek dochodzi do 

kształtowania się stref o koncentracji zabudowy produkcyjno – usługowej. 
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Tabela 1 Gmina Głogówek – struktura użytkowania gruntów [stan: połowa roku 2015 r.]  

Lp. Użytki 

Miasto i Gmina Głogówek 
powierzchnia w ha Udział % w całej 

powierzchni gminy  
Miasto 

Obręby 
wiejskie 

Razem 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Użytki rolne 1819 13352 15171 89,62 

1a  Grunty orne  1535 11787 13322 78,69 

1b  Sady 8 41 49 0,29 

1c  Łąki trwałe 217 872 1089 6,43 

1d  Pastwiska trwałe 16 275 291 1,72 

1e  
Grunty rolne 
zabudowane 

35 285 320 1,89 

1f  Grunty pod stawami 0 4 4 0,02 

1g  Grunty pod rowami 8 88 96 0,57 

2 
Grunty leśne oraz zadrzewienia 
 i zakrzewienia 

78 586 664 3,92 

2a  Lasy 73 549 622 3,97 

2b  
Grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

5 37 42 0,25 

3 Grunty zabudowane i zurbanizowane 277 682 959 5,66 

3a  Tereny mieszkaniowe 62 63 154 0,74 

3b  Tereny przemysłowe 25 2 27 0,16 

3c  
Inne tereny 
zabudowane 

26 28 54 0,32 

3d  
Zurbanizowane tereny 
niezabudowane 

24 9 33 0,19 

3e  
Tereny rekreacyjne 
wypoczynkowe 

23 18 41 0,24 

3f  
Tereny komunikacyjne 
- drogi 

79 473 552 3,26 

3g  
Tereny komunikacyjne 
- kolejowe 

27 81 108 0,64 

3h  
Tereny komunikacyjne 
- inne 

0 0 0 0,00 

3i  Użytki kopalne 11 8 19 0,11 

4 Grunty pod wodami 24 62 86 0,51 

4a  
Powierzchnie wód 
płynących 

22 60 82 0,48 

4b  
Powierzchnie wód 
stojących 

2 2 4 0,02 

5 Użytki ekologiczne 0 0 0 0,00 

6 Nieużytki 2 26 28 0,17 

7 Tereny różne 7 14 21 0,12 

8 Razem 2207 14722 16929 100,00 
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Rysunek 1 Gmina Głogówek – struktura użytkowania gruntów [stan: połowa roku 2015 r.]  

 

 

Tabela 2 Struktura użytkowania gruntów gminy Głogówek na tle powiatu i województwa (dla powiatu 

prudnickiego i woj. opolskiego na podstawie Rocznika statystycznego Portrety powiatów województwa 

opolskiego w 2014 r., dla Gminy Głogówek obliczenia własne na podstawie danych połowa roku 2015) 

Jednostka administracyjna 

Użytki rolne 

Lasy i 

grunty 

leśne 

 

Grunty 

pod 

wodami 

Grunty 

zabudowane i 

zurbanisowane 

Pozostałe 

grunty Razem 

W tym 

grunty orne 

Sady 

łąki, i 

pastwiska 

Województwo Opolskie 63,8 52,2 9,4 27,9 1,4 6,1 0,8 

Powiat Prudnicki 81,6 71,6 7,8 12,2 0,4 5,5 0,3 

Miasto i Gmina Głogówek 89,62 78,69 8,44 3,92 0,51 5,66 0,29 

Rysunek 2 Struktura użytkowania gruntów gminy Głogówek na tle powiatu i województwa 
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Z powyższej ryciny i tabeli wynika, że struktura użytkowania gruntów w gminie Głogówek obiega od 

uwarunkowań charakteryzujących województwo opolskie. Na terenie gminy Głogówek dominującą 

powierzchnię stanowią grunty rolne przy bardzo niskiej lesistości terenu, dużo niższej od średniej, nie tylko w 

województwie ale również w powiecie. Grunty zalesione stanowią niecałe 4 % w gminie co jest trzykrotnie 

niższym wskaźnikiem niż średnia w powiecie oraz nieporównywalnie niższym niż średni udział lasów 

w województwie opolskim, w którym lasy zajmują średnio 28 % powierzchni.  

2. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY 

Ład przestrzenny gminy może być rozpatrywany w skali ogólnej i szczegółowej. Patrząc na gminę w skali 

ogólnej zauważa się, że po pierwsze, wszystkie wsie zachowały  wykształcony historycznie układ 

przestrzenny oraz wiążący je system dróg i sieci uzbrojenia technicznego co stanowi podstawowa kanwę dla 

rozwoju przestrzennego. Historyczne układy przestrzennego rozplanowania, na ogół o charakterze 

łańcuchowym, zachowała większość miejscowości na terenie gminy. Układy urbanistyczne większości wsi 

cechuje linearny układ, który posiada rezerwy rozwojowe, który niewątpliwie wymaga kontynuacji a wielu 

przypadkach odtworzenia. Tereny zabudowane charakteryzują się znaczną koncentracją zabudowy oraz 

położeniem w obrębie dolin rzecznych i innych obniżeń. 

Podane poniżej dane dotyczące powierzchni obrębów oraz użytków pozyskano z zasobów Powiatowego 

Ośrodka Geodezji i Kartografii w Prudniku z połowy roku 2015, a dane dotyczące liczby mieszkańców 

podano według informacji z Urzędu Miasta i Gminy Głogówek, na koniec roku 2013. 

Miasto Głogówek 

Powierzchnia miasta wynosi 2207 ha (22 km2). Miasto Głogówek położone jest w odległości około 45 

km od Opola, 35 km od ważnego ośrodka miejskiego, jakim jest Kędzierzyn-Koźle, 25 km od Prudnika 

(w strefie oddziaływania tego miasta leży sam Głogówek) oraz ok. 20 km od innych miast Opolszczyzny: 

Krapkowic, Głubczyc i Białej. 

Głogówek wraz z gminami: Prudnik, Lubrza i Biała tworzy Powiat Prudnicki. Miasto Głogówek zamieszkuje 5 

550 osób (stan na 31 grudnia 2013 r.). Średnia gęstość zaludnienia w mieście wynosi 251 osób na 1 km2. 

Głogówek jest doskonale powiązany komunikacyjne z miastami Dolnego Śląska i Aglomeracji Śląskiej. 

Bliskość granicy z Czechami wpływa na rozwój kontaktów międzynarodowych. 

Na zabudowę przestrzenną Głogówka zasadniczy wpływ miały warunki geomorfologiczne oraz istniejące 

w tym rejonie wcześniej szlaki komunikacyjne i handlowe. Te parametry wyznaczyły lokalizację 

wczesnośredniowiecznej piastowskiej warowni, wokół której budować poczęła się wieś, a później miasto. 

Struktura przestrzenna dzisiejszego Głogówka jest odwzorowaniem zespolenia układów osiedleńczych 

o rożnych planach. Zasadnicze składowe owego zespołu to układ średniowiecznego miasta lokacyjnego 

wraz z zamkiem i zabudowa przedmieść - Oracze Duże i Małe, o układzie przestrzennym ulicówki placowej 

i owalnicy, przedmieścia Kozielskiego, Winiary i Wodnego o układzie ulicowym i osiedla Głogowiec, 

powstałym jako folwark, obecnie z zabudową robotniczo-rolnicza o układzie ulicowym. 

Osią obrotu tego układu przestrzennego była jednak średniowieczna warownia wzniesiona miejscu 

w naturalnych walorach obronnych. To jej lokalizacja zdeterminowana miejscowymi warunkami 

geomorfologicznymi i istniejącymi dużo wcześniej w tym rejonie szlakami komunikacyjnymi i handlowymi 
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wyznaczyła obszar późniejszego miasta opisanego owalną linia umocnień i obwarowań, w skład których 

pierwotnie wchodziły mury obronne i fosy. W dzisiejszym Głogówku konstrukcje te zachowane są przede 

wszystkim o strony północno-wschodniej (mury przy Bramie Zamkowej), oraz mury od południowo-

zachodniej strony miasta. Poza rejonem umocnionym pozostawał park zamkowy, usytuowany po północnej 

stronie murów. Nie zachowały się umocnienia typu bastionowego widoczne jeszcze na panoramach z 1636 

i 1735 roku.  

Koncepcja planowania miasta nie miała jednolitego charakteru, choć wykazuje planowość w parcelacji 

terenu, z tendencją do utrzymania symetrii w układzie elementów planu miasta. Osią kompozycyjną terenu 

jest historyczny trakt handlowo-komunikacyjny wiodący z północy na południe (z Opola i Krapkowic 

w kierunku na Głubczyce i Prudnik). 

Opisany na planie zbliżonym do prostokąta jest głogówecki rynek zlokalizowany asymetrycznie wobec reszty 

obszaru miasta. Lokalizacja rynku i rozplanowanie wykazuje następującą logikę: osie symetrii miasta 

pokrywają się z północną i wschodnią pierzeją rynku, a punkt ich przecięcia znajduje się w jego północno-

wschodnim narożu, długość obszaru miasta jest czterokrotnie większa od długości rynku, jego zaś szerokość 

jest czterokrotnie mniejsza od szerokości miasta. 

Miasto w swoim południowo-zachodnim segmencie podzielone jest na bloki zabudowy o kształcie zbliżonym 

do układu szachownicowego. Rozplanowanie północno-wschodniej części miasta podporządkowane jest 

wytyczeniu drogi wjazdowej do miasta od ulicy Zamkowej. Na wschód od tej trasy, teren podzielony jest 

ulicami równoległymi do ulicy Zamkowej. Zachodnie naroża rynku zajęte są przez budowle sakralne (kościół 

parafialny p.w. św. Błażeja i kościół oraz klasztor oo. Franciszkanów). Na zachód od ulicy Zamkowej 

usytuowany jest również Zamek. 

Najstarsze XIX-wieczne działki mają wpisane są w prostokąt, a ich zabudowę reprezentują budynki 

murowane, neoklasycystyczne kryte ceramiczną dachówką i tynkiem. 

Taka koncepcja planistyczna mimo pewnej asymetrii w lokalizacji rynku dowodzi planowej parcelacji terenu 

z tendencją do zachowania symetrii w lokalizacji innych elementów zabudowy (lokalizacja obiektów 

sakralnych w zachodnich narożach rynku). Przyłączone do miasta w XIX w. przedmieścia zachodnie Oracze 

i Wschodnie Winiary, o równoległych do siebie osiach, swoje przestrzenne ukształtowanie wywodzą z osad 

ogrodniczych. W pełni zachował się także układ przestrzenny Oraczy Dużych i Małych, o parcelach 

prostopadłych do ulic Oracze Duże i Podgórnej. 

Koniec XIX i początki XX, jak również zabudowa powstała po wojnie nie przyniosły zasadniczych zmian 

w układzie przestrzennym Głogówka. Nowe zakłady przemysłowe i osiedla lokalizowane były w dość 

znacznej odległości o centrum miasta. 

Obecnie Głogówek jest centrum rozwoju lokalnego dla miejscowości gminy oraz ośrodkiem handlowo-

usługowym i administracyjnym dla subobszaru. Współczesna strefa funkcjonalności miasta wiąże się z jego 

historią. Miasto dzieli się na dwie strefy: śródmieście oraz jego otoczenie. Śródmieście Głogówka 

wyznaczają granice dawnych umocnień obronnych– ulice Piotra Skargi, Kościuszki, Pasternak, Piastowska 

i wzdłuż potoku Młynówka, obejmujące właściwe centrum miasta, mury obronne z bramami, park, kościół 

parafialny, kościół i klasztor franciszkanów, zamek. Obszar ten stanowi zabytkowy układ urbanistyczny, 

wyjątkowy w skali regionu i ze względu na swoją bezcenną wartość historyczną podlega ścisłej ochronie 

konserwatorskiej. 
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Obszar śródmieścia obejmuje ulice: Spółdzielczą, Szkolną, K. Miarki, Staszica, Rynek, Mickiewicza, 

Dąbrowskiego, Wodną, Zamkową, Ligonia, Klasztorną, Kopernika, Kościelną, Kołłątaja, Reja ,Sienkiewicza 

i Słowackiego. W śródmieściu przeważającą funkcję stanowią podmioty gospodarcze związane z handlem 

i usługami (przede wszystkim gastronomią) oraz obiekty – atrakcje turystyczne miasta.  

Otoczenie śródmieścia pełni przede wszystkim funkcję mieszkaniową, oświatową (szkoły) i rekreacyjną 

(kąpielisko).  

Ze względu na swoją bezcenną wartość historyczną, część obszaru miasta podlega ochronie 

konserwatorskiej jako obszar zabytkowego układu wpisany do rejestru zabytków. 

Biedrzychowice 

 Wieś zajmuje powierzchnię gruntów 1420 ha, z tego grunty orne stanowią 1174 ha, łąki i pastwiska 

138 ha, w granicach obrębu brak jest gruntów rolnych. Poza rolnictwem część mieszkańców znajduje 

zatrudnienie poza rolnictwem, dobrze rozwija się tu rzemiosło, prywatne zakłady usługowe, są tu sklepy, 

piekarnia, bar, ośrodek zdrowia, apteka, przedszkole, szkoła podstawowa. Wieś położona na Trasie 

Sudeckiej, estetyczna i zadbana. Liczba mieszkańców wynosi 739 osób.  

Pierwsza wzmianka o powstaniu wsi pochodzi z roku 1228 w akcie darowizny dla księcia Kazimierza 

z Opola. Najstarszą budowlą jest kościół parafialny z 1430 roku p.w. Wniebowzięcia NMP.  

Układ wsi to ulicówka nieregularna, niwowo- łanowa, kmieca z dworem. 

Błażejowice Dolne 

Wieś położona jest w odległości 5 km od miasta Głogówka. Zamieszkuje tu 149 osób, wieś typowo 

rolnicza, powierzchnia gruntów wynosi 573 ha, w tym grunty orne stanowią 482 ha oraz lasy 11 ha. 

Podstawowa funkcja gminy to rolnictwo, w której prowadzi się produkcję zwierzęcą i roślinną na średnim 

poziomie. Przez wieś przebiega droga powiatowa. Wieś posiada układ ulicowy, ze stosunkowo dobrze 

zachowanym układem przestrzennym, ale brak kontynuacji zasad budowy obiektów kubaturowych 

spowodowały utratę wartości przestrzennych układu. 

Ciesznów 

Liczba ludności wynosi 77 osoby, gospodarujące na gruntach o powierzchni 287 ha, w tym grunty 

orne wynoszą 253 ha, łąki i pastwiska 11 ha oraz brak gruntów leśnych. Wieś położona jest wzdłuż drogi 

powiatowej. Wieś powstała pierwotnie, jako folwark z późniejszą zabudową w układzie ulicowym, układ 

i zabudowa nie przedstawia większych wartości kulturowo – przestrzennych. 

Góreczno 

Powierzchnia gruntów wynosi 344 ha, w tym grunty orne 248 ha, lasy zajmują 82 ha. Wieś to wieś 

typowo rolnicza. Przez wieś przebiega droga gminna. Wieś jest jedynym przykładem wsi rzędówki w gminie. 

Zachowana jej zabudowa i układ siedliska oraz rozłogów wskazuje, że wieś ta powstała, jako kolonia 

fryderycjańska w czasie kolonizacji pruskiej. Zachowany układ ocenia się, jako rzędowy. Charakteryzuje się 

on równomiernie rozmieszczonymi zagrodami usytuowanymi w pewnych odległościach od siebie. Lukę 

pomiędzy nimi wypełniają przynależne do gospodarstwa rozłogi. Obecnie układ ten nie posiada większych 

wartości kulturowych i przestrzennych. 
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Dzierżysławice 

Wieś położona jest w dolinie rzeki Osobłogi przy drodze powiatowej, na obszarze pasma gleb 

lessowych rozciągających się od Raciborza, poprzez Głubczyce do Głogówka. Ogólna powierzchnia gruntów 

wynosi 822 ha, w tym grunty orne 691 ha, łąki i pastwiska 59 ha. Liczba ludności wynosi 370. W centrum wsi 

jest zabytkowa kapliczka wzniesiona najprawdopodobniej w miejscu starodawnego kościoła. Na okolicznych 

polach znajdują się ślady pobytu na tych ziemiach człowieka sprzed 5,5 tysiąca lat oraz znaleziska z epoki 

kamiennej, które dowodzą, że istniała tu osada od najdawniejszych lat. Wieś posiada układ ulicowy, ze 

stosunkowo dobrze zachowanym układem przestrzennym, ale brak kontynuacji zasad budowy obiektów 

kubaturowych spowodowały utratę wartości przestrzennych układu. 

Kazimierz 

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 1068 ha, w tym grunty orne 886 ha, łąki i pastwiska 69 ha, lasy 

32 ha. Wieś typowo rolnicza, położona w zielonej dolinie. Przez wieś przepływa rzeka Stradunia i Potok 

Jakubowicki. Liczba ludności wynosi 351. Najstarszym obiektem jest kościół parafialny pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny z XII wieku oraz dworek z XVI wieku, który od średniowiecza był pod patronatem 

Cystersów z Lubiąża. Kazimierz leży wzdłuż drogi powiatowej. Jest to wieś o jednej z największych wartości 

kulturowych i historycznych w gminie. Regularny układ wsi kmiecej z zachowanymi oryginalnymi, 

niespotykanymi w innych wsiach gminy przykładami zabudowy zagrodowej, zachowany jest w doskonałym 

stanie. Po południowo – wschodniej stronie wsi na eksponowanym miejscu usytuowany jest pałac wraz 

z towarzyszącymi mu zabudowaniami gospodarczymi i ważniejszymi obiektami użyteczności publicznej. 

Prawie całkowitemu zniszczeniu uległ park przypałacowy. Przy drodze biegnącej na Lisięcice zachował się 

niewielki, w dużym stopniu zdewastowany, cmentarz wraz z bramą cmentarną.  

Leśnik 

Liczba ludności wynosi 94 osoby, na łącznej powierzchni gruntów 62 ha, w tym 47 ha gruntów 

ornych, przy drodze powiatowej. Wieś typowo rolnicza, prowadzi wysoko towarowe gospodarstwa rolne. Jest 

tu kilka zakładów usługowych oraz mieszalnia i hurtownia pasz. Wieś powstała pierwotnie jak wieś 

ogrodnicza. Jej genetyczny układ przestrzenny prawdopodobnie był bezkształtny. Wieś nie przedstawiam 

obecnie żadnych wartości przestrzennych i kulturowych. 

Mochów 

Na areale 481 ha grunty orne stanowią 388 hektary, łąki i pastwiska 51 ha. Ludność wynosi 418 

osoby. Wieś typowo rolnicza. Obok podstawowych zbóż rozwinięte jest ogrodnictwo warzywne, głównie 

będące tradycją tej wsi. Wieś położona za rzeką Osobłogą przy Trasie sudeckiej i drodze powiatowej. 

Najstarszym obiektem jest klasztorny kościół parafialny. Genetyczny pierwotny układ wsi ulicówki, w sposób 

mało widoczny, zachował się tylko w środkowej części zabudowy (po zachodniej stronie drogi wiejskiej). 

Jego wartość kulturowa i przestrzennego jest niewielka. 

Mionów  

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 534 ha, w tym grunty orne 482 ha, łąki i pastwiska stanowią 20 

ha. Wieś typowo rolnicza, której ludność wynosi 211 osób. We wsi jest pawilon handlowy, świetlica wiejska 

i kilka zakładów usługowych. Główną drogę stanowi droga gminna. We wsi zachował się czytelny układ 

pałacowy, z wewnętrznym placem w kształcę trójkąta. W chili obecnej jest on zabudowany obiektami 
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użyteczności publicznej o niskiej wartości architektonicznej, co nie umniejsza jego ważności funkcjonalnej 

oraz kulturowej zachowanego przestrzennego układu. Układ przestrzenny wsi wraz z zachowanymi 

obiektami zabytkowymi należy uznać za cenny.  

Nowe Kotkowice i Chudoba  

Te dwie małe wioski leżą obok siebie zajmują 268 ha ogólnej powierzchni gruntów, w tym grunty 

orne stanowią 229 ha, łąki i pastwiska 19 ha. Nowe Kotkowice zamieszkuje 69 osób a Chudobę 40. Obie 

wioski są typowo rolnicze, ludność zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą. Do wsi Chudoba biegnie 

droga gminna, a do Nowych Kotkowic powiatowa, natomiast przez wieś przechodzi droga gminna. Nowe 

Kotkowice posiadają układ ulicowy z folwarkiem, nieregularny a przysiółek Chudoba układ ulicowy. Wsie 

te nie przedstawiają większych wartości kulturowych. 

Racławice Śląskie 

Obszar gruntów wynosi 1619 ha, w tym grunty orne stanowią 1273 ha, łąki i pastwiska 124 ha, lasy 

29 ha. Jest to największa wieś w gminie Głogówek. Liczba mieszkańców wynosi 1432 osoby. Większość 

mieszkańców znajduje zatrudnienie poza rolnictwem w różnych zakładach pracy we wsi i poza terenem 

zamieszkania. Jest tu Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Ośrodek Zdrowia, Zespół Szkół, przedszkole, 

biblioteka, dom ludowy, sklepy, kawiarnie, bar, kilka zakładów usługowych. Miejscowość położona jest 

w Bramie Morawskiej. Przez wieś przebiega linia kolejowa łącząca Górny Śląsk z terenami wypoczynkowymi 

i uzdrowiskami Dolnego Śląska. Są tu drogi: powiatowa i gminna. Najstarszym obiektem wsi jest kościół 

parafialny i kaplica, styl barokowy orientalny, wewnątrz znajduje się łaskami słynący obraz Matki Boskiej 

z Buszcza. Wieś jest przykładem interesującego układu ulicowego. W kładzie wsi zachował się genetyczny 

układ przestrzenny wsi owalnicy. Jej położenie przy szlaku kolejowym, spowodowało zmiany charakteru 

zabudowy wiejskiej na miejska, co zwiększa walory kulturowe i krajobrazowe.  

Rzepcze 

Liczba ludności wynosi 292, łączna powierzchnia gruntów 545 ha, w tym grunty orne 419 ha, łąki 

i pastwiska 57 ha, 18 ha lasu. Ludność miejscowa zajmuje się również pracą poza rolnictwem. Jest tu 

piekarnia, sklep, kilka zakładów usługowych. Najstarszą budowlą we wsi jest drewniany kościółek p.w. Św. 

Jakuba Apostoła, wzmiankowany już w 1447 roku. Jest on kościołem filialnym parafii Kierpień. Przez wieś 

przebiega droga wojewódzka i powiatowa. Wieś posiada układ ulicówki z folwarkiem. 

Stare Kotkowice 

Liczba mieszkańców wynosi 406, a powierzchnia obrębu 514 ha. Grunty orne stanowią 449 ha, łąki 

i pastwiska 20 ha. Najstarszym obiektem we wsi jest kościół p.w. św. Barbary z roku 1847. Wieś położona na 

Trasie Sudeckiej, typowo rolnicza o wysokiej produkcji rolnej. Jest tu usługi publiczne, sklepy i kilka 

zakładów usługowo-rzemieślniczych. Wieś posiada układ ulicówki z folwarkiem, którego zabudowa 

zachowała się częściowo. 

Szonów 

Powierzchnia gruntów wynosi 1117 ha, w tym grunty orne 883 ha, łąki i pastwiska 23 ha, lasy 

stanowią 134 ha. Są tu wiejski ośrodek zdrowia, przedszkole, szkoła podstawowa i kilka zakładów 

usługowych. Ludność znajduje również zatrudnienie poza rolnictwem w różnych zakładach pracy 

w miejscowości i poza miejscem zamieszkania. W źródłach wieś wzmiankowana w roku 1245 jako Sonowo. 
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Kościół parafialny p.w. Św. Jadwigi pochodzi z początków XIV wieku. Przez wieś przebiega droga 

wojewódzka i powiatowa. Szonów jest wsią lokowaną, regularną niwowo – łanową, kmiecą, o genetycznym 

układzie przestrzennym owalnicy. Wieś rozwijając się zachowała pierwotne zasady tego układu 

przestrzennego. Przez wewnętrzny plac „nawsie” w kształcę wrzeciona, w którego północnej części 

usytuowany został kościół, dawniej przepływał niewielki ciek wodny. Nawsie pomimo częściowej jego 

zabudowy pełni w dalszym ciągu funkcje społeczną. Zachował się układ dróg okalających wewnętrzny plac, 

przy których wytyczono prostokątne działki siedliskowe. Układ przestrzenny wsi Szonów jest jednym 

z wartościowszych układów ruralistycznych w gminie. 

Tomice 

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi 181 ha, w tym grunty orne 168 ha. Wieś liczy 107 

mieszkańców i jest typowo rolniczą wsią. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z XIII wieku o nazwie 

Thomyczy.  W centrum wsi znajduje się zabytkowa kapliczka p.w. Św. Jana patrona Tomic. Wieś leży przy 

drodze wojewódzkiej i powiatowej. Wieś powstała pierwotnie jako folwark z późniejsza zabudowa w układzie 

ulicowym, układ i zabudowa nie przedstawia większych wartości kulturowo – przestrzennych. 

Twardawa 

Wieś położona na obszarze 1050 ha, w tym grunty orne stanowią 690 ha, łąki i pastwiska 70 ha, lasy 

193 ha, co stanowi największy kompleks lasów  w gminie. Zamieszkuje tu łącznie z przysiółkiem Malkowice 

819 mieszkańców. Ludność znajduje również zatrudnienie poza rolnictwem w różnych zakładach pracy we 

wsi i poza nią. We wsi jest szkoła podstawowa i gimnazjum, przedszkole, biblioteka, sklepy i kilka zakładów 

usługowych. Najstarszym obiektem jest kościół parafialny. Wieś leży przy drodze krajowej i drodze 

powiatowej. 

Wierzch 

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 887 ha, w tym grunty orne stanowią 788 ha, łąki i pastwiska 35 

ha. Liczba ludności wynosi 416. Wieś usytuowana jest na zachodnim krańcu gminy przy Trasie Sudeckiej 

w odległości 7,5 km od Głogówka. Miejscowość typowo rolnicza, osiągająca wysokie wyniki w produkcji 

roślinnej i zwierzęcej. Kiedy wieś powstała trudno określić, kościół wzmiankowany jest w 1371 roku, 

wewnątrz kościoła znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XVI wieku. We Wierzchu jest stacja 

benzynowa, sklepy spożywcze, zakład produkcji materiałów budowlanych, przedszkole. Wierzch jest wsią 

placową, jej genetyczny układ placowy zachował się w środkowej części dzisiejszej zabudowy. Stosunkowo 

dobrze widoczny jest w planie trójkątny, wewnętrzny plac, obecnie całkowicie zabudowany. Zatarty jest 

pierwotny podział siedlisk położonych na jego zamknięciu.  

Wróblin 

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 705 ha, w tym grunty orne stanowią 585 ha, łąki i pastwiska 

73 ha. Liczba mieszkańców wynosi 37. Gleby pszenno-buraczane pozwalają na prowadzenie wysokiej 

produkcji roślinnej i zwierzęcej. We wsi jest przedszkole, sklep, biblioteka oraz kilka zakładów usługowych 

i rzemieślniczych. 

Wieś historycznie znana, ponieważ urodził się tu w roku 1899 r. artysta, malarz Jan Cybis (zmarł w 1972r.). 

Na początku lat siedemdziesiątych powstała tu orkiestra parafialna, która składa się z czterech zespołów: 

chór mieszany, schola dziecięca, orkiestra dęta, orkiestra symfoniczna, zwana „SYMPHONIA RUSTICANA”, 
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unikalna, jedyna w Polsce. Założycielem jest proboszcz parafii ks. Jerzy Kowolik. Najstarszym obiektem we 

wsi jest kościół wspominany w źródłach w 1664r. Wieś leży przy drodze powiatowej. Układ przestrzenny wsi 

uznaje się za wartościowy. Obecny układ ulicowy zachował w planie genetyczny układ owalnicy. Wieś 

posiada dwa folwarki, oba zachowane w dobrym stanie. Pierwszy położony jest w granicach siedliska 

wiejskiego w północno – zachodniej części wsi. Drugi folwark (Młodziejowice) znajduje się poza siedliskiem 

wsi na zachód od zabudowy wiejskiej, posiada unikalny układ zabudowy na planie koła. 

Zawada 

Obszar sołectwa obejmuje wieś Zawada oraz przysiółki Mucków, Sysów, Golczowice i Bud. Ogólna 

powierzchnia wynosi 911 ha, w tym grunty orne stanowią 653 ha, łąki i pastwiska 120 ha, lasy 65 ha. Wieś 

typowo rolnicza. Zamieszkuje ją  417 osób. Produkcja roślinna to głównie cztery podstawowe zboża i buraki 

cukrowe. Kiedy wieś powstała trudno określić. Przysiółki łączy droga powiatowa. Wieś  powstała pierwotnie 

jako folwark z późniejsza zabudowa w układzie ulicowym, układ i zabudowa nie przedstawia większych 

wartości kulturowo – przestrzennych. 

Zwiastowice 

Wieś położona przy Trasie Sudeckiej, ogólna powierzchnia wynosi 551 ha, w tym grunty orne 

stanowią 433 ha, łąki pastwiska 79 ha. Wieś typowo rolnicza. Liczba mieszkańców wynosi 218 osób. 

Najstarszym obiektem we wsi jest kaplica p.w. Najświętszej Panny Marii oraz kapliczka przydrożna. Układ 

placowy wsi jest mało czytelny zarówno w planie siedliska wiejskiego jak i zabudowie. Wewnętrzny, trójkątny 

plac jest całkowicie zabudowany a jego podział na parcele i ich zabudowa sugeruje układ ulicowy 

z rozwidleniem drogi wiejskiej. Zarówno zabudowę jak i układ przestrzenny wsi należy uznać za mało 

wartościowy, wyjątek stanowi jedynie zabudowa folwarku. 

3. STAN ŚRODOWISKA 

3.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

3.1.1. Użytkowanie gruntów w rolnictwie 

Gmina Głogówek zaliczana jest do gmin powiatu prudnickiego o najwyższej w skali województwa wartości 

wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Korzystne warunki naturalne: urodzajne gleby 

i sprzyjające warunki klimatyczne z długim okresem wegetacyjnym przyczyniają się do rozwoju intensywnej 

produkcji rolnej i opartego na niej przetwórstwa rolno – spożywczego.  

Powierzchnia średniego gospodarstwa rolnego wynosi 10,79 ha. Na terenie gminy Głogówek zlokalizowane 

jest jedne gospodarstwo działu specjalnego rolnictwa – Ferma Drobiu w Głogówku oraz dwie rolnicze 

spółdzielnie produkcyjne: w Racławicach i Twardawie. Na terenie powiatu prudnickiego w skład, którego 

wchodzi gmina Głogówek działają instytucje i organizacje sprzyjające rozwojowi rolnictwa, jak Agencja 

Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto w Głogówku istnieje Oddział 

Związku Doradztwa Rolniczego.  
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3.1.2. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Ogólny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oceniający jednocześnie warunki 

agroklimatyczne, warunki wodne oraz warunki glebowe, wynoszący dla gminy 98,4 punktów, daje jej bardzo 

wysokie - 7 miejsce w skali województwa (na 63 gminy). Jest on wyższy niż średni wskaźnik dla całego 

województwa, który wynosi 87,2 pkt., oraz niewiele niższy od wskaźnika najlepszej gminy w województwie 

(Pawłowiczki), gdzie osiąga on wartość 102,3 pkt. Tak wysoki wskaźnik gminy Głogówek, określa bardzo 

dobre możliwości produkcji i rozwoju rolnictwa. Świadczy on o możliwościach uprawy roślin o bardzo 

wysokich wymaganiach glebowych i klimatycznych, gwarantując uzyskanie najwyższych plonów. 

W rozkładzie przestrzennym, jakość przestrzeni produkcyjnej W gminie zmienia się od południa, gdzie 

osiąga ona najwyższe wskaźniki, na północ I zachód, gdzie jej wartość oceniana jest najniżej. 

Najlepsze warunki dla produkcji rolnej posiadają grunty wsi: Tomice (109,2 pkt. - I miejsce w gminie), 

Góreczno (108,5 pkt), Wróblin (107,8 pkt), Szonów i Wierzch (106,6 pkt.), Mochów (106,1 pkt.), Mionów 

(104,3 pkt.), miasto Głogówek (104,0 pkt), Dzierżysławice (103,2 pkt), Racławice ŚI. (102,5 pkt.), Kazimierz 

(100,9 pkt.), Zwiastowice (98,3 pkt) i Stare Kotkowice (97,1 pkt.). Bardzo dobie warunki produkcji rolnej mają 

sołectwa Biedrzychowice (93,3 pkt), Błażejowice (92,1 pkt.) i Leśnik (91,0 pkt.) Grunty tych sołectw należy 

uznać za chronione dla potrzeb rolnictwa. 

Dobre warunki dla produkcji rolnej (wskaźnik 80,1-90,0 pkt-) na obszarze gminy występują we wsiach: 

Kierpień (89,1 pkt), Nowe Kotkowice (86,8 pkt.), Ciesznów (86,4 pkt.), Twardawa (86,3 pkt.) Zawada (81,9 

pkt.) i Rzepcze (81,6 pkt. - 22 miejsce w gminie). 

Gmina Głogówek zaliczana jest, więc do obszarów najwyższej wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

a jednocześnie stanowi strefę żywicielską dla sąsiednich ośrodków miejskich i przemysłowych. Należy do 

obszarów szczególnie chronionych dla intensywnego rozwoju rolnictwa. Za region intensywnego rozwoju 

rolnictwa uznaje się obszary wszystkich wsi gminy, a szczególnie wsi położonych wiej środkowej 

i południowej jej części. Obowiązywać tu powinny pewne ograniczenia przeznaczania gruntów na cele 

niezwiązane z produkcją rolną w tym szczególnie ograniczenie Iokalizacji zakładów przemysłowych 

szczególnie tych, które mogłyby spowodować ujemne skutki dla gospodarki rolnej lub leśnej oraz 

zanieczyszczenie cieków wodnych, powietrza atmosferycznego i powstawanie szkodliwych dla środowiska 

odpadów. 

3.1.3. Charakterystyka gospodarstw rolnych 

Warunki agroklimatyczne i glebowe dla rolnictwa są korzystne, gmina charakteryzuje się jednymi 

z najlepszych w województwie warunkami dla produkcji rolniczej.  

Rolnictwo charakteryzuje duża liczba jednostek zróżnicowanych pod względem wielkości gospodarstw, jak 

i kierunku i poziomu produkcji, co powoduje złożoność i zmienność sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach 

rolnych. Ogółem na terenie gminy funkcjonuje 1 117 gospodarstw rolnych. Pod względem areału najwięcej 

gospodarstw znajduje się w grupie do 1 ha - 391, co stanowi ok. 35 % ogółu gospodarstw. Gospodarstw 

powyżej 10 ha istnieje - 386 co stanowi 34,55 % ogółu gospodarstw indywidualnych. Jednocześnie 

funkcjonuje 268 gospodarstw o powierzchni 15 ha i więcej. 

Zestawienie struktury obszarowej gospodarstw na terenach wiejskich gminy Głogówek przedstawia poniższa 

tabela. 
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Tabela 3 Struktura obszarowa gospodarstw w Gminie Głogówek 

Lp. 
Grupy obszarowe użytków 

rolnych 

Ilość  

gospodarstw 

Powierzchnia w ha 

ogółem 

1 2 3 4 

1 Do 1 ha 391 180,14 

2 1-5 ha 183 542,10 

3 5-10 ha 157 1195,13 

4 10-15 ha 118 1493,97 

5 15 ha i więcej  268 12758,02 

6 Razem 1117 16169,36 

(źródło: Dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2010) 

Rysunek 3 Gmina Głogówek - charakterystyka struktury agrarnej w 2010 roku wg Powszechnego Spisu Rolnego 

 

3.1.4. Struktura władania użytków rolnych 

Na terenie gminy Głogówek dominująca, stanowiąca 79,88 % użytków rolnych, jest własność osób 

fizycznych. 13,38 % gruntów rolnych stanowi własność Skarbu Państwa, z czego 2008 ha wchodzi w skład 

zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W następnej kolejności największych udział własności mają 

grunty spółdzielni – 4,43 %. W posiadaniu gminy znajduje się 170 ha gruntów rolnych, stanowiąc zaledwie 

0,81 % użytków rolnych. Szczegółową strukturę władania użytków rolnych na terenach wiejskich gminy 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 4 Gmina Głogówek - Struktura władania użytków rolnych [stan: połowa roku 2015] 

Lp. Grupy rejestrowe 

Powierzchnia w ha 

Grunty 
orne 

Sady 
Łąki 
trwałe 

Pastwiska 
trwałe 

Grunty 
rolne 
zabudo
wane 

Grunty 
pod 
stawami 

Grunty 
pod 
rowami 

Użytki 
rolne 
razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Grunty SP z 
wyłączeniem 
gruntów 
przekazanych 
w użytkowanie 
wieczyste 

M 170 0 20 8 0 0 1 199 

W 1608 1 53 141 3 0 20 1825 

S 1778 1 73 149 3 0 21 2024 

2. Grunty SP 
przekazane w 
użytkowanie 
wieczyste 

M 0 0 0 1 0 0 0 1 

W 3 0 1 1 0 0 0 5 

S 3 0 1 2 0 0 0 6 

3. 
Grunty gmin i 
związków 
międzygmi-
nnych, z 
wyłączeniem 
gruntów 
przekazanych 
w użytkowanie 

M 
10 0 24 0 0 0 7 40 

W 
27 1 3 4 0 1 47 83 

S 
37 1 27 4 0 1 54 123 

4. 
Grunty gmin i 
związków 
międzygmi-
nnych 
przekazane w 
użytkowanie 
wieczyste 

M 40 0 5 1 1 0 0 47 

W 
0 0 0 0 0 0 0 0 

S 
40 0 5 1 1 0 0 47 

5. 

Grunty osób 
fizycznych 

M 1314 8 168 7 33 0 0 1531 

W 9452 38 750 91 234 2 19 10587 

S 10766 46 918 98 267 2 19 12118 

6. 

Grunty 
spółdzielni 

M 0 0 0 0 0 0 0 0 

W 611 0 29 15 16 0 1 672 

S 611 0 29 15 16 0 1 672 

7. Grunty 
kościołów i 
związków 
wyznaniowych 

M 0 0 0 0 0 0 0 0 

W 68 1 10 16 0 0 0 95 

S 68 1 10 16 0 0 0 95 

8. 
Wspólnoty 
gruntowe 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. 
Grunty 
powiatów 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. 
Grunty 
województw S 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Grunty będące 
przedmiotem 
własności i 
władania osób 
innych 

M 0 0 0 0 1 0 0 1 

W 18 0 26 7 32 0 1 84 

S 18 0 26 7 33 0 1 85 

M-obszar miasta, W-obszar wiejski gminy, S – suma: obszar miasta i obszar wiejski gminy 
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Rysunek 4 Gmina Głogówek - Struktura władania użytków rolnych [stan: połowa roku 2015] 

 

3.2. Lasy 

3.2.1. Charakterystyka lasów 

Lasy gminy Głogówek charakteryzują się silnym rozdrobnieniem i rozproszeniem. Większość z nich nie 

wykształciła warunków ekologicznych wnętrza leśnego, co sprawia, że funkcjonują one w krajobrazie raczej, 

jako zbiorowiska brzegowe, zadrzewieniowe, niż pełnowartościowe i wielkoobszarowe tereny leśne. 

Szczegółową charakterystykę poszczególnych kompleksów leśnych wykonaną na podstawie operatów 

drzewostanowych nadleśnictw Kędzierzyn-Koźle, Prudnik i Prószków oraz badań terenowych przedstawiono 

poniżej. Należy na wstępie zaznaczyć, że wszystkie kompleksy są lasami ochronnymi ze względu na 

zaklasyfikowanie do II kategorii uszkodzeń przemysłowych oraz pełnienie funkcji wodochronnych 

i glebochronnych. 

Najsilniej zaznaczającą się tendencją w gospodarce leśnej na obszarze gminy jest konsekwentne 

zastępowanie wypadającego świerka drzewostanami liściastymi. Charakterystyczną cechą ogromnej 

większości lasów gminy jest stosunkowo młody wiek. Pod względem fitosocjologicznym mają one charakter 

grądów lub w dolinach rzecznych olsów. 

Roślinność leśną na tym terenie głównie stanowią: 

- grądy środkowoeuropejskie, odmiany śląsko-wielkopolskiej, formy podgórskiej serii żyznej, 

obejmujące cały obszar gminy, poza dolinami Osobłogi i Straduni, 

- łęgi jesionowo-wiązowe dominujące w dolinie Osobłogi, 

- łęgi jesionowe i jesionowo-olszowe w dolinie Straduni. 

Lasy w obrębie gminy znajdują się pod administracją Lasów Państwowych – (w obrębach 3 Nadleśnictw: 

Prudnik, Kędzierzyn– Koźle i Prószków) w większości pozostają pod ujemnym wpływem zanieczyszczeń 

powietrza. Niski stopień lesistości gminy, w związku z tym występujący znaczny niedostatek powierzchni 
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leśnych i zadrzewionych utrzymuje i potęguje występowanie zjawisk morfo-dynamicznych, polegających na 

erozji powierzchni pokrytej utworami lessowymi. 

1) Kompleks położony na południe od Szonowa, w większości po prawej stronie drogi Szonów - Lisięcice. 

Oddz. 12,13,14. Nadleśnictwo  Prudnik 

Typy siedliskowe drzewostanów - Lśw -las świeży. 

Charakterystyka: Obszar leśny - grąd związek Corpinion betuli - wykształcający na ok. 25 ha warunki 

ekologiczne typowe dla wnętrza leśnego. Drzewostany zgodne z warunkami siedliskowymi. Dominującym 

gatunkiem lasotwórczym jest dąb, w niżej położonych terenach z jesionem. Domieszkę stanowią: lipy, 

topole, graby, klony zwyczajne i jawor. Zwarcie drzewostanów pełne, skład gatunkowy silnie zróżnicowany 

w zależności od uwarunkowań bardzo bogatej rzeźby. Liczne wąwozy i wzniesienia o wysokościach 

względnych do 25 m i spadkach terenu do 600. Większość drzewostanów w młodszych lub średnich klasach 

wieku, jedynie w części południowej drzewostany starsze, brak starodrzewi. Podszyt i podrost bardzo silnie 

rozwinięte, zwłaszcza w dnach wąwozów i u podstaw wzniesień, oraz w drzewostanach młodszych. Podszyt 

zbudowany jest z młodych osobników dominujących gatunków lasotwórczych. Po lewej stronie drogi, na 

małym fragmencie grąd dębowy na bardzo zróżnicowanym geomorfologicznie podłożu. W domieszce 

akcesorycznie występuje rzadka sosna, od wschodu silniej zaznacza się brzoza. 

2) Kompleks położony w środku trójkąta Szonów - Lisięcice - Kazimierz. Oddz. 3, 9, 10, 11. Nadleśnictwo 

Prudnik 

Typy siedliskowe - Lśw - las świeży. 

Charakterystyka: Obszar leśny - w większości grąd Golio  carpinetum - wykształcający na ok. 25 ha warunki 

ekologiczne typowe dla wnętrza leśnego. Drzewostany dostosowane do typu siedliskowego, zróżnicowane  

gatunkowo w zależności od bardzo bogatej rzeźby terenu. Od wschodu, południa i w centrum dominuje dąb 

zwyczajny i czerwony w średnich klasach wieku z domieszką buka, grabu i klonów zwyczajnego i jawora, 

lipy. Starodrzewia nie występują. Zwarcie drzewostanów pełne. Podszyt ubogi. Gęstszy zwłaszcza 

w obniżeniach terenu. Dominującym gatunkiem podszytu jest bez czarny Sambucus nigra rzadziej występuje 

kruszyna pospolita Frangula alnus (cz.chron.). W kompleksie zaobserwowano liczne gniazda gatunków 

drapieżnych najprawdopodobniej w większości myszołowa zwyczajnego. W północnej części kompleksu 

drzewostany dębowe ustępują mieszance brzozowo-sosnowej w młodszych klasach wieku z domieszką 

dębu. 

3) Kompleks położony na poludniowy-wschód od Kazimierza. Oddz. 7 Nadleśnictwa Prudnik  

Typy siedliskowe -Lśw - las świeży. 

Charakterystyka: W kompleksie ze względu na jego bardzo małą powierzchnię nie wykształciły się warunki 

ekologiczne wnętrza leśnego. Dominującym gatunkiem drzewostanu jest będący w średniej klasie wieku dąb 

szypułkowy. W domieszce występuje jesion, lipa topola, grab. Podszyt słabo wykształcony. Drzewostany 

zgodne z typem siedliskowym. Teren o zróżnicowanej rzeźbie o generalnym spadku w kierunku zachodnim. 

Pod względem fitosocjologicznym zbiorowisko zalicza się do grądu - Galio carpinetum. 

4) Kompleks polożony na wschód od drogi Raclawice ŚI. - Klisino, u podstawy skarpy doliny Osoblogi. 

Typy siedliskowe - Ol, Olj - ols i ols jesionowy w dolinie, Lśw -las świeży na skarpie. 

Charakterystyka: Kompleks - ols, zespół związku Alnion Giutinosae - ze względu na niewielką powierzchnię 

i młody wiek drzewostanów nie wykształca warunków ekologicznych wnętrza leśnego. Dominujący gatunek 
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drzewostanu - olsza występuje nielicznie w starszej klasie wieku (ok. 30 osobników). W większości pod jej 

okapem rozwinął się zwarty i bardzo gęsty kilkunastoletni podrost (10 - 30 lat) olszowo-jesionowy miejscami 

zachowujący typową dla olsu strukturę dolinkowo-kępową podłoża. W domieszce topola, dąb, wiąz, klon. 

Silnie rozwinięty podszyt z liczniejszą kruszyną pospolita Frangula alnus(cz. Chron). W runie liczna 

śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis (Chronj. Na skarpie doliny Osobłogi w południowej części 

kompleksu gatunkiem dominującym jest dąb. Zbiorowisko grądowe - Galio carpinetum. Osobliwością są 

sosny o pokroju typowym dla osobników wolno rosnących Wszystkie drzewostany zgodne z typem 

siedliskowym. 

5) Kompleks położony na południc od Dzierżysławic kolo Głogowca, na poluduie od torowiska. Oddz 1. Nadt 

Prudnik 

Typy siedliskowe drzewostanów - Lw - las wilgotny, Lśw - las świeży. 

Charakterystyka: Kompleks wykształcający warunki ekologiczne wnętrza leśnego na 5 ha Drzewostany 

zgodne z siedliskiem, bardzo zróżnicowane gatunkowo i wiekowo. Sprawia to, że jest to najbardziej zbliżona 

do naturalnej powierzchnia leśna gminy, co doprowadziło do zaprojektowania jej do ochrony w postaci 

rezerwatu przyrody. Gatunkami lasotwórczymi są: olsza, jesion, dąb, wiąz, świerk (obecnie silnie 

wypadający), topola. Reprezentowane zbiorowiska roślinne to: grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum - 

kategoria I - o nieokreślonym zagrożeniu regionalnej czerwonej księgi zbiorowisk roślinnych „ łęg jesionowo-

olszowy Circaeo-Alnetum, ols Carici elongatae-Alnetum oraz w niewielkich, wysychających zbiornikach 

wodnych - zespół Hottonietum palustris - kategoria V - narażony na wyginięcie regionalnej księgi zbiorowisk 

roślinnych. Bardzo gęsty podszyt i podrost zwłaszcza w części wschodniej. Liczna domieszka brzozy 

W kompleksie występuje oczko wodne, osobliwością jest dąb szypułkowy o cechach kwalifikujących go do 

miana pomnika przyrody. W części północnej kompleksu, na bardziej wilgotnych siedliskach rzeźba mało 

urozmaicona, na południu bardzo silnie zaznaczona skarpa doliny. Podczas inwentaryzacji stwierdzono 

zalanie kompleksu podczas powodzi do wysokości 1,2 m. Prace prowadzone po powodzi bardzo inwazyjną 

metodą zwłaszcza w pn-zach. części kompleksu doprowadziły do dużego przerzedzenia drzewostanu, 

zniszczenia podszytu i runa. Konieczne jest więc zbadanie czy walory przyrodnicze niegdyś bardzo 

interesującego kompleksu są na tyle zachowane aby chronić go w formie rezerwatu. 

6) Kompleks położony w północnej części miasta Głogówek - „Las Winiary”  

Typy siedliskowe -Lśw -las świeży na skarnie i Lw -las wilgotny - w dolinie rzeki. 

Charakterystyka: Kompleks nie wykształca warunków ekologicznych wnętrza leśnego. W części położonej 

na skarpie na bardzo zróżnicowanym geomorfologicznie terenie występuje rzadkie zbiorowisko leśne - 

buczyna z domieszką dębu (częściowo ogrodzone w strefie ochrony ujęcia wody). Podszyt w tej części 

kompleksu niemal nie występuje, podrost grabu i młodego buka. W części północnej kompleksu buk nie 

występuje, dominuje dąb z domieszką jesionu i nad rzeką olszy. Podszyt silnie wykształcony, liczny bez 

czarny. Osobliwościami są pomnikowy dąb szypułkowy, lilia złotogłów Lilium martagon (Chron.), śnieżyczka 

przebiśnieg Galanthus nivalis (Chron-) cieszynianka wiosenna Hacquetia epipactis. 

7) Kompleks położony na zachód od Leśnik  

Typy siedliskowe -Lśw -las świeży. 

Charakterystyka: Obszar bogatego gatunkowo i różnowiekowego grądu podmokłego z bujnym podszytem. 

Nie wykształca wnętrza leśnego. Drzewostan dostosowany do siedliska. Charakterystyka florystyczna terenu 
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wskazuje na ewolucję obecnego zbiorowiska leśnego z pierwotnej formy lasu łęgowego i olsowego. 

Dominującymi gatunkami lasotwórczymi są znajdujące się w starszych klasach wieku dąb, buk, topola, olsza 

i jesion. Podrost uzupełniaj obok tych gatunków graby. Osobliwością jest rosnący na skraju lasu przy drodze 

pomnikowy dąb szypułkowy, kruszyna pospolita Frangula alnus (cz. Chron.), śnieżyczka przebiśnieg 

Galanthus nivalis (Chron.) i bluszcz Hedera helix (Chron.). 

8) Kompleks położony na wschód od Leśnik. NadL Prószków  

Typ siedliskowy - Lw - las wilgotny nad Osobłogą i Lśw - las świeży 

Charakterystyka: Młody, silnie zwarty, zgodny z siedliskiem drzewostan grądowy nie wykształcający 

warunków typowych dla wnętrza leśnego. Dominującym gatunkiem niemal na całej powierzchni kompleksu 

jest grab zwyczajny z domieszką dębu szypułkowego i czerwonego oraz brzozy. Słabo wykształcony podszyt 

w większości bez czarny. W pobliżu rzeki większy udział jesionu, wiązu i lipy. 

9) Kompleks polożony na pólnoc od Zawady i Buta. NadI. Prószków  

Typ siedliskowy -Lw -las świeży. 

Charakterystyka: Drzewostan grądowy z dominującym dębem szypułkowym nie wykształcający warunków 

ekologicznych wnętrza leśnego. W domieszce wypadający świerk, klon jawor, lipa. Podszyt dobrze 

wykształcony, teren mało zróżnicowany geomorfologicznie. Drzewostan zgodny z typem siedliskowym. 

10) Kompleks położony 1 km na zachód od Pisarzowic. NadL Prószków  

Typ siedliskowy -Lśw - las świeży. Lw -las wilgotny. 

Charakterystyka: Kompleks wykształcający na ok. 5 ha warunki ekologiczne wnętrza leśnego. Drzewostany 

zgodne z typami siedliskowymi, w różnych klasach wieku. Dominującymi gatunkami lasotwórczymi są dąb 

z domieszką sosny. Zbiorowisko pod względem fitosocjologicznym na większości obszaru ma cechy grądu. 

Podszyt dobrze rozwinięty. Gatunkami domieszkowymi są brzoza, klon, w miejscach bardziej wilgotnych 

jesion. 

11) Kompleks położony 1,5 km na wschód od Twardawy. Oddziały nr 274, 275, 278, 280, 283,286 

nadleśnictwa Kędzierzyn. 

Typ" siedliskowy - Lw las wilgotny w części centralnej i Lśw - las świeży w części południowej i północnej. 

Charakterystyka: Największy w gminie kompleks lasów wykształcający na ok 35 ha warunki ekologiczne 

typowe dla ekosystemów leśnych. Położony na wododziale Straduni i Swornicy. Gęsta sieć kanałów, rowów 

melioracyjnych, cieków wodnych oraz małe oczka. Stosunkowo duże zróżnicowanie geomorfologiczne 

różnicujące drzewostany. Lasy na wschód od miejscowości Twardawa na skraju gminy Głogówek należą do 

nadleśnictwa Kędzierzyn (leśnictwo Pokrzywnica). Wszystkie te lasy zakwalifikowano do lasów ochronnych 

I strefy. Do gminy Głogówek należą oddziały nr 274, 275, 278, 280, 283, 286. Przy czym numery oddziałów 

wzrastają licząc od północy w kierunku południowym. Według opisu taksacyjnego charakterystyka 

poszczególnych oddziałów omawianego kompleksu leśnego przedstawia się następująco: 

Oddział 274 - las świeży z udziałem modrzewia, buka i dębu szypułkowego, docelowo zgodny z siedliskiem. 

Faktyczny skład to ok. 80% świerka, 10% sosny i 10% dębu. 

Oddział 275 - las świeży z udziałem modrzewia, buka i dębu szypułkowego, docelowo zgodny z siedliskiem. 

Faktyczny skład to 90% brzozy w wyższych piętrach i 1% grabu. 

Oddział 278 - las świeży z udziałem modrzewia, buka i dębu szypułkowego, zgodny z siedliskiem. Faktyczny 

drzewostan w ok 70% składa się z dębu, uzupełnianego grabem i świerkiem. 
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Oddział 280 - las wilgotny z udziałem jesionu i dębu szypułkowego. Faktyczny skład lasu to ok. 25% obszaru 

oddziału porasta brzoza, 20% świerk, występuje również trochę dębu szypułkowego i olszy. 

Oddział 283 - las wilgotny z udziałem modrzewia, jesionu i dębu szypułkowego; docelowo zgodny 

z siedliskiem. Stan faktyczny drzewostanu to ok. 70% niezgodnej z siedliskiem sosny, 20% dębu i 1 % 

brzozy. 

Oddział 286 - las wilgotny z udziałem jesionu i dębu, zajmujący niewielki obszar o powierzchni 14,5 ha. 

Obecnie niezgodny z siedliskiem. Stan drzewostanu to sosna do usunięcia w górnym piętrze, w dolnym 

piętrze dąb z jesionem do pozostawienia (zgodny z siedliskiem). 

Podsumowując charakterystykę poszczególnych oddziałów wspomnianego kompleksu - leśnego okolic 

Twardawy gminy Głogówek można stwierdzić, że docelowo - zgodnie z zaleceniami - będą to lasy zgodne 

z siedliskiem, zakwalifikowane do lasów ochronnych i strefy. Faktyczny drzewostan jest zróżnicowany 

i charakteryzuje się dużym udziałem wypadających obecnie gatunków sosny i świerka.  

3.2.2. Gospodarka leśna  

Gmina charakteryzuje się bardzo niską lesistości terenu, dużo niższą od średniej, nie tylko w województwie 

ale również w powiecie. Grunty zalesione stanowią niecałe 4 % w gminie co jest trzykrotnie niższym 

wskaźnikiem niż średnia w powiecie oraz nieporównywalnie, bo siedmiokrotnie, niższym wskaźnikiem niż 

średni udział lasów w województwie opolskim, w którym lasy zajmują ok 28 % powierzchni. 

Tabela 5 Gmina Głogówek – lesistość gminy na tle województwa i powiatu 

 Gmina Głogówek Powiat Prudnicki Województwo opolskie 

Lesistość (%) 3,92 12,2 27,9 

[źródło: dla powiatu prudnickiego i woj. opolskiego na podstawie Rocznika statystycznego Portrety powiatów 

województwa opolskiego w 2014 r., dla Gminy Głogówek obliczenia własne na podstawie danych połowa roku 2015] 

Rysunek 5 Gmina Głogówek - Struktura władania gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych [stan: połowa 

roku 2015] 

 

Głównymi użytkownikami i zarządcami kompleksów leśnych na terenie gminy są Lasy Państwowe, w ich 

zarządzie jest ponad 83 % lasów. Udział lasów gminnych, lasów prywatnych oraz innych użytkowników jest 
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nieznaczny. Szczegółową strukturę władania leśnymi gruntami na terenie gminy Głogówek przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 6 Gmina Głogówek - Struktura władania gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych [stan: połowa roku 

2015] 

Lp. Grupy rejestrowe 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 

powierzchnia w ha 

Lasy 

Grunty 

zadrzewione  

i zakrzewione 

Razem 

1 2 3 4 5 

1. 

Grunty Skarbu Państwa wchodzące w skład Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 

M 0 2 2 

W 11 4 15 

S 11 6 17 

2. 

Grunty Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

M 59 0 59 

W 477 0 477 

S 536 0 536 

3. 

Grunty gmin i związków międzygminnych 

M 2 0 2 

W 16 6 22 

S 18 6 24 

4. 

Grunty osób fizycznych 

M 12 2 14 

W 35 13 47 

S 47 15 61 

5. 

Grunty spółdzielni 

M 0 0 0 

W 3 2 5 

S 3 2 5 

6. 

Grunty kościołów i związków wyznaniowych 

M 0 0 0 

W 4 0 4 

S 4 0 4 

7. 

Grunty będące przedmiotem własności i władania osób 
pozostałych 

M 0 0 0 

W 4 0 4 

S 4 0 4 

M-obszar miasta, W-obszar wiejski gminy, S – suma: obszar miasta i obszar wiejski gminy 

 

Lasy administrowane są przez Nadleśnictwo Prudnik, Kędzierzyn-Koźle i Pruszków, podlegające 

Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Katowicach. W granicach administracyjnych miasta lasy 

zajmują  3,5% powierzchni miasta i stanowią 11 % lasów w gminie. 

Zalesione są głównie tereny położone w zachodniej (grunty wsi Twardawa) i południowej części gminy 

(grunty wsi Szonów i Kazimierz). Niewielkie jego kompleksy występują w dolinie rzeki Osobłogi oraz 

w północnej części gminy (sołectwo Zawada). 
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Kompleksy leśne położone w południowej części gminy (Szonów i Kazimierz) oraz na zboczach doliny 

Osobłogi, ze względu na ich funkcję glebochronną są prawnie chronione. Z kolei kompleksy leśne położone 

w dolinie rzeki Osobłogi pełnią funkcję wodochronną. Fakt ten ogranicza w znaczący sposób ich 

użytkowanie gospodarcze. 

Pozostałe lasy mają charakter gospodarczy. Stanowią one około 40% powierzchni lasów gminy. Są to 

kompleksy leśne należące do Nadleśnictwa Kędzierzyn Koźle i Pruszków (zachodnia i północna część 

obszaru). Ta niewielka ilość powierzchni leśnych, przydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej, nie jest 

i nie będzie w przyszłości podstawą do rozwoju tej gałęzi gospodarki gminy. 

Ze względu na brak bazy surowcowej niewielkich szans rozwoju gminy należy upatrywać także w rozwoju 

przemysłu przetwórstwa drzewnego. W stanie istniejącym na terenie gminy brak jest tartaku. 

3.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

3.3.1. Wody powierzchniowe 

Gmina Głogówek położona jest w zlewni rzeki Odry. Sieć wód powierzchniowych w gminie kształtują rzeki 

Osobłoga, Stradunia, Swornica i Młynówka. 

Rzeka Osobłoga jest lewobrzeżnym dopływem górnej Odry, wpływa na teren gminy Głogówek (i powiatu 

prudnickiego) z terenu Republiki Czeskiej w rejonie Racławic Śląskich i przepływa z południa na północ 

przez centralna część gminy, przez Dzierżysławice, Mochów, Głogówek, Rzepcze i Kierpień. Całkowita 

długość rzeki Osobłogi wynosi 65 km, powierzchnia całkowita dorzecza wynosi 993, 2 km2. Najniższy stan 

wody mierzony w punkcie pomiarowym w Racławicach Śląskich wynosił 134 cm, a najwyższy 411cm. Na 

Osobłodze w rejonie Racławic Śląskich znajduje się mała elektrownia wodna MEW Klisino. 

Rzeka Stradunia jest lewobrzeżnym dopływem Odry. Wpływa na teren gminy Głogówek w rejonie 

Kazimierza i przepływa z południa na północ przez wschodnia część gminy w rejonie Wróblina, 

Biedrzychowic, Zwiastowic i Twardawy. Na terenie gminy Stradunia posiada dwa dopływy: Grudynkę, 

wpadającą do niej w rejonie wsi Trawniki oraz Potok Jakubowicki, przepływający przez Ciesznów. 

Rzeka Swornica jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. Źródło rzeki znajduje się na terenie gminy, we wsi 

Stare Kotkowice. 

Rzeka Młynówka jest prawobrzeżnym dopływem Białej, będącej z kolei dopływem rzeki Osobłogi. Źródła 

rzeki Młynówki znajdują się na terenie gminy Lubrza. Rzeka wpływa na teren gminy Głogówek w rejonie wsi 

Wierzch i przepływa na północ wzdłuż zachodniej granicy gminy. Jej lewobrzeżnym dopływem jest Potok 

Młyński.  

Ponadto zasoby wód powierzchniowych uzupełniają niewielkie sztuczne zbiorniki wodne, powstałe, jako 

Starorzecza Osobłogi lub na bazie wyrobisk poeksploatacyjnych, znajdujące się na terenie wsi Racławice 

Śląskie, Mionów, Nowe Kotkowice, Zawada, Leśnik, Dzierżysławice i Błażejowice. Na terenie gminy nie 

występują jeziora i większe zbiorniki wodne. 

Wody rzek płynących w gminie Głogówek (w punktach pomiarowych na terenie i poza terenem gminy) 

klasyfikują się do III klasy czystości śródlądowych wód powierzchniowych. Na terenie gminy Głogówek nie 

ma ujęć wód powierzchniowych do celów pitnych. 
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3.3.2. Wody podziemne 

Wody podziemne występują na całym obszarze gminy w postaci trzeciorzędowego i czwartorzędowego 

piętra wodonośnego. Warstwa wodonośna piętra czwartorzędowego zalega płytko pod powierzchnią terenu, 

na głębokości nieprzekraczającej 30 m. Woda występuje tu w piaskach różnoziarnistych i żwirach 

z otoczakami. Z tego pietra wodonośnego zaopatrywane są studnie przydomowe. Ze względu na zawartość 

żelaza i manganu, podwyższona twardość i miejscami skażenie bakteriologiczne, woda ta wymaga 

uzdatnienia. Wydajność pietra wodonośnego wynosi 1 – 20 m3/h, sporadycznie do 50 m3/h. 

3.3.3. Jednolite części wód 

Obszar gminy Głogówek położony jest w granicach jednostek planistycznych gospodarowania wodami – 

jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): 

1. Młynówka o kodzie PLRW6000171176889, która stanowi część scalonej części wód Biała (SO1004), 

która została oceniona jako silnie zmieniona o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu 

środowiskowego jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

2. Lubrzanka o kodzie PLRW60004117669, która stanowi część scalonej części wód Prudnik (SO1002), 

która została oceniona jako naturalna o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim 

jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

3. Dopływ spod Błażejowic Dolnych o kodzie PLRW600017117674, która została oceniona jako naturalna 

o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry 

stan chemiczny; 

4. Osobłoga od Prudnika do Odry o kodzie PLRW600019117699, która została oceniona jako naturalna 

o dobrym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny 

i dobry stan chemiczny; 

5. Dopływ z Kórnicy o kodzie PLRW600017117676, która została oceniona jako naturalna o złym stanie, 

niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan 

chemiczny; 

6. Młynówka o kodzie PLRW6000171176714, które stanowią części scalonej części wód Osobłoga od 

Prudnika do Odry (SO1003), która została oceniona jako naturalna o złym stanie, niezagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

7. Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego o kodzie PLRW600018117449, która została oceniona 

jako naturalna o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan 

ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

8. Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry o kodzie PLRW600020117499, która została oceniona jako 

naturalna o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan 

ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

9. Grudynka o kodzie PLRW60001811746, która została oceniona jako naturalna o złym stanie, 

niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan 

chemiczny; 
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10. Ligocki Potok o kodzie PLRW60001 8117489, która została oceniona jako naturalna o złym stanie, 

niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan 

chemiczny; 

11. Dopływ poniżej Dobieszowic o kodzie PLRW600018117474, które stanowią scaloną część wód 

Stradunia (SO1005), która została oceniona jako naturalna o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem 

celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

12. Swornica o kodzie PLRW600017117549, która stanowi część scalonej części wód Odra od Kanału 

Gliwickiego do Osobłogi (SO1101), która została oceniona jako naturalna o złym stanie, zagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

3.4. Zanieczyszczenie i zagrożenia środowiska  

Źródłami informacji o stanie środowiska na terenie gminy jest ”Raport o stanie środowiska w województwie 

opolskim w 2013 roku” opracowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Opolu oraz 

Program Ochrony Środowiska Gminy Głogówek wraz z Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016. 

3.4.1. Stan czystości atmosfery 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na Opolszczyźnie w 2013 roku, określono w oparciu o wyniki 

pomiarów uzyskanych ze stacji monitoringu jakości powietrza, porównując je z wartościami kryterialnymi, 

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). 

Tereny wiejskie gminy Głogówek należy do typowo rolniczych, pozbawionych w zasadzie wielkiego 

przemysłu. Dominującym typem gospodarki jest rolnictwo i jego obsługa, w mniejszym stopniu usługi. 

Struktura gospodarczej działalności powoduje, że powstające na terenach wiejskich gminy zanieczyszczenia 

ze zorganizowanych i niezorganizowanych Źródeł, również z indywidualnych gospodarstw domowych, 

w nieznacznym tylko stopniu wpływają na uksztaltowanie się tła zanieczyszczeń atmosferycznych rejonu. 

Podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie gminy są zakłady 

przemysłowej produkcji zwierzęcej. Są one źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłami pochodzenia 

nieorganicznego i organicznego (cząstki paszy, sierści, nabłonka, odchodów). Ponadto są one źródłem 

wydzielania się do środowiska gazów o nieprzyjemnym zapachu. Należy głównie do nich amoniak 

i siarkowodór, a także inne związki chemiczne zwane odorami. Główne źródła emisji zorganizowanej 

znajdują się na terenie miasta, jednak na tle innych miast województwa opolskiego, nie wpływają one 

w istotny sposób na poziom zanieczyszczeń pyłowych i gazowych rejonu. Tło zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego kształtowane jest głównie przez miasto Prudnik i Kędzierzyn-Koźle, a w mniejszym stopniu 

przez Głubczyce. Wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Głogówku ma przede 

wszystkim brak scentralizowanego systemu ogrzewania, a także działalność zlokalizowanych tutaj zakładów 

przemysłowych. Z badań i analiz Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w Opolu wynika, że od końca 

lat osiemdziesiątych systematycznie maleje ilość zanieczyszczeń emitowanych przez źródła zlokalizowane 

w zakładach przemysłowych. Zmniejsza się także zapylenie powietrza, pomimo dużej ilości małych 

i średnich kotłowni zakładowych i komunalnych oraz indywidulanych gospodarstw domowych. 
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Stan zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy badany jest w Głogówku od 2004 r. metodą pasywną. 

Wyniki badań nie wykazują na przekroczenia norm w zakresie dwutlenku siarki i tlenku azotu zarówno na 

terenie gminy jak i województwa opolskiego. 

Dwutlenek siarki (SO2) 

Głównym powodem występowania podwyższonego stężenia dwutlenku siarki (SO2) w atmosferze jest emisja 

zanieczyszczeń ze stacjonarnych źródeł spalania paliw: kotłowni komunalnych i zakładowych, 

indywidualnych pieców grzewczych i kuchennych. Dopuszczalne stężenie siarki na tym terenie nie zostało 

przekroczone. Na terenie województwa opolskiego, stężenia dwutlenku siarki od wielu lat utrzymują się na 

niskim poziomie i nie wykazują przekroczeń standardów jakości powietrza. Poziom średniorocznych wartości 

stężeń SO2 uzyskanych metodą pasywną w latach 2009-2013 na wybranych stacjach wykazuje poprawę 

jakości powietrza, szczególnie w odniesieniu do roku 2010. Okresem dominującej emisji dwutlenku siarki jest 

sezon zimowy (grzewczy), czyli okres październik – marzec i właśnie w tym czasie obserwuje się najwyższy 

poziom jego stężeń, nawet kilkukrotnie wyższy niż w okresie letnim (pozagrzewczym). 

Dwutlenku azotu (NO2) 

Główną przyczyną podwyższonego stężenia dwutlenku azotu (NO2) jest niezorganizowana emisja ze źródeł 

mobilnych oraz lokalna emisja z sektora komunalno – bytowego. Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku azotu, 

prowadzonych na terenie województwa opolskiego metodą pasywną w latach 2009-2013, nie wykazały 

przekroczeń wartości kryterialnych. Na przestrzeni pięciu ostatnich lat, wartości średnich stężeń NO2 

utrzymywały się na zbliżonym, średnim poziomie, wykazując nieznaczne wahania. 

Benzen 

Zanieczyszczenie powietrza benzenem ocenia się dla kryterium ochrony zdrowia ludzi w odniesieniu do 

średniorocznej wartości dopuszczalnej, wynoszącej 5 [μg/m3]. Badania stanu jakości powietrza w zakresie 

benzenu w roku 2013, prowadzono w na 15 stacjach pomiarowych. Analizując pięcioletni okres badawczy 

w zakresie stężeń benzenu, można zauważyć, że najwyższe stężenia tego zanieczyszczenia rejestrowano 

na stacjach pomiarowych w Kędzierzynie-Koźlu i w Zdzieszowicach z tendencją spadkową. Na pozostałym 

obszarze województwa, gdzie brak jest przemysłu odpowiedzialnego za emisję benzenu do powietrza, 

poziom jego stężeń był znacznie niższy i w roku 2013 nie przekroczył 1,8 μg/m3. 

Pył zawieszony (PM10) 

Główną przyczyną podwyższonego stężenia pyłu zawieszonego (PM10) jest bezpośrednia emisją, której 

podstawowym źródłem są lokalne systemy grzewcze, transport samochodowy i procesy przemysłowe, 

a także emisja wtórna, na przykład pylenie pyłu z podłoża. Pył zawieszony PM10, czyli pył o średnicy ziaren 

poniżej 10 μm, jest normowany dla kryterium ochrony zdrowia zgodnie z dwoma rodzajami standardów: 

wartości 24-godzinnej (50 μg/m3) oraz średniorocznej (40 μg/m3), przy czym dopuszcza się przekroczenie 

poziomu średniodobowego maksymalnie 35 razy w roku. Rozpatrując stopień zanieczyszczenia powietrza 

pyłem zawieszonym PM10 w województwie opolskim w latach 2009-2013, można zauważyć, że jego 

stężenia utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie, oscylując wokół rocznej wartości dopuszczalnej. 

W roku 2013 wartość średnioroczna nie została przekroczona na żadnej ze stacji realizującej pomiary tego 

zanieczyszczenia w województwie opolskim, natomiast zarejestrowano przekroczenia 24-godzinnej wartości 

dopuszczalnej na wszystkich stanowiskach pomiarowych. Liczba dni z przekroczeniami 24-godzinnej 
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wartości dopuszczalnej, wahała się od 87 w Oleśnie do 37 w Opolu, przy dopuszczalnej częstości 

przekroczeń wynoszącej 35. 

Metale ciężkie i benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 

W rok 2013 zgodnie programem Państwowego Monitoringu Środowiska, arsen, kadm, nikiel i ołów 

oznaczane były w województwie opolskim na dwóch stanowiskach pomiarów manualnych zlokalizowanych 

w Głubczycach i Opolu, natomiast benzo(a)piren na trzech stanowiskach: w Głubczycach, Opolu 

i Kluczborku. Otrzymane wyniki stężeń metali oznaczanych w pyle zawieszonym PM10 utrzymywały się 

poniżej wartości docelowych i dopuszczalnych. Znaczne przekroczenia obowiązujących wartości docelowych 

wystąpiły w przypadku średniorocznych stężeń benzo(a)pirenu. Najwyższy poziom tego zanieczyszczenia 

utrzymuje się niezmiennie w Głubczycach. 

Tlenek węgla (CO) 

Tlenek węgla (CO) emitowany jest do atmosfery głównie jako produkt niepełnego spalania paliw – węgla lub 

paliw węglowodorowych (gazu ziemnego lub benzyny) Największym źródłem emisji na terenie gminy jest 

transport drogowy i sektor komunalno – bytowy. Poziom tlenku węgla w atmosferze nie przekracza 

dopuszczalnych norm. 

Pomiar stężenia tlenku węgla wykonywany jest na jednej automatycznej stacji w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie 

w 2013 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, nie odnotowano przekroczeń normy 8-godzinnej, 

a maksymalna wyznaczona wartość 8-godzinna wyniosła 2 376 μg/m3, co stanowi 24% wartości 

dopuszczalnej. 

Ocena jakości powietrza za rok 2013 

Dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie jakości powietrza za rok 2013 obowiązuje podział 

kraju na strefy, określony w rozporządzeniu MŚ w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 

powietrza, zgodnie z którym strefę stanowią: aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, pozostały obszar 

województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W przypadku 

województwa opolskiego oznacza to podział na 2 obszary: strefę miasto Opole i strefę opolską (czyli 

pozostały obszar województwa). 

W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza za rok 2013 na terenie województwa opolskiego 

stwierdzono występowanie obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych, bądź 

docelowych poziomów substancji w powietrzu. Problem z dotrzymaniem standardów jakości powietrza dla 

kryterium ochrony zdrowia wystąpił w przypadku: pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu i ozonu. 

 

Tabela 7 Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza w roku 2013 (w punkach reprezentatywnych dla Gminy 

Głogówek) [źródło: Raport - Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2013, WIOŚ w Opolu, 2014] 

Lp. Typ pomiaru  

Stężenie SO2 [μg/m3] – punkt pomiarowy Głogówek ul. Batorego 

1. pasywny średnie roczne  w sezonie grzewczym w sezonie 

pozagrzewczym 

6,8 11,1 2,6 

1-godzinna wartość 350 μg/m3 
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dopuszczalna z dopuszczalną częstością przekroczeń – 24 razy w roku 

24-godzinna wartość 

dopuszczalna 

125 μg/m3 

z dopuszczalną częstością przekroczeń – 3 razy w roku 

Stężenie NO2 [μg/m3] - punkt pomiarowy Głogówek ul. Batorego 

2. pasywny średnie roczne  w sezonie grzewczym w sezonie 

pozagrzewczym 

15,4 22,6 8,6 

1-godzinna wartość 

dopuszczalna 

200 μg/m3 z dopuszczalną częstością przekroczeń – 18 razy w roku 

Roczna wartość 

dopuszczalna 

40 μg/m3 

Stężenie C6H6 [μg/m3] – punkt pomiarowy Krapkowice, ul. Moniuszki 

3. pasywny 1,6 2,4 0,9 

Roczna wartość 

dopuszczalna 

5 μg/m3 

Stężenie pyłu PM10 [μg/m3] – punkt pomiarowy Głubczyce, ul. Kochanowskiego 

4. manualny średnie 

roczne 

w sezonie 

grzewczym 

w sezonie 

pozagrzewczym 

Liczba dni z 

przekroczeniami 

38,1 53,3 24,8 49 

24-godzinna wartość 

dopuszczalna 

50 μg/m3 z dopuszczalną częstością przekroczeń – 35 razy w roku 

Roczna wartość 

dopuszczalna 

40 μg/m3 

Metale ciężkie i benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 - Średnie stężenie w roku – punkt 

pomiarowy Głubczyce, ul.  

Kochanowskiego (dla którego nie uzyskano wymaganego % ważnych danych) 

5. manualny As [ng/m3] Cd [ng/m3] Ni [ng/m3] Pb [μg/m3] B(a)P 

[ng/m3] 

2,4 0,8 1,9 0,02 9,5 

Roczna wartość docelowa/ 

dopuszczalna 

6 ng/m3 5 ng/m3 20 ng/m3 0,5 μg/m3 1 ng/m3 
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Tabela 8 Wyniki oceny jakości powietrza przeprowadzonej za rok 2013 w strefie opolskiej 

województwa opolskiego (w skład której wchodzi gmina Głogówek) dla kryterium ochrony 

zdrowia ludzi [źródło: Raport - Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2013, WIOŚ w Opolu, 

2014] 

SO2
1) NO2

1) CO1) C6H6
1) O3

2) O3
3) PM101) Pb1) As2) Cd2) Ni2) B(a)P2) 

A A A A C D2 C A A A A C 

1) wg poziomu dopuszczalnego 

2) wg poziomu docelowego 

3) wg poziomu celu długoterminowego 

klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej i nie jest wymagane prowadzenie działań na 

rzecz poprawy jakości powietrza 

klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość dopuszczalną powiększoną o margines 

tolerancji; należy wówczas określić obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnej, a także 

niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza 

klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć do osiągnięcia poziomu celu 

długoterminowego do roku 2020. 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2013 stwierdzono 

występowanie obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych, bądź docelowych 

poziomów substancji w powietrzu. Problem z dotrzymaniem standardów jakości powietrza dla kryterium 

ochrony zdrowia wystąpił w przypadku: pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu i ozonu, zatem zostały 

one zakwalifikowane do klasy C. Dla pozostałych klasyfikowanych zanieczyszczeń strefy województwa 

opolskiego zakwalifikowano do klasy A. 

3.4.2. Stan czystości wód powierzchniowych 

W gminie Głogówek zagrożeniem dla czystości wód powierzchniowych, są głównie niekontrolowane spływy 

(m.in, odcieków pokiszonkowych, gnojowicy czy ścieków bytowych) z terenów użytkowanych gospodarczo 

i zabudowanych, a także świadome zrzuty ścieków do wód powierzchniowych. 

Największe zanieczyszczenia wody wykazywane są w miesiącach październik- marzec, kiedy brak 

roślinnego pokrycia doliny rzeki. Poważne zagrożenia dla wód powierzchniowych stanowią spływy 

z sąsiednich terenów intensywnie użytkowanych rolniczo. W gminie Głogówek wysokie plony bowiem 

uzyskuje się w dużym stopniu przez nadmierne stosowanie nawożenia mineralnego, organicznego 

i pestycydów. 

Zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym elementem w gospodarowaniu wodami 

jest jednolita część wód (JCW). Prawo wodne dzieli JCW na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 

i jednolite części wód podziemnych (JCWPd). W ramach programu monitoringu wód powierzchniowych 

w województwie opolskim, w okresie 2010-2013 kontrolą objęto 64 jednolite części wód w szesnastu 

zlewniach, przy czym w obrębie województwa ocenę przeprowadzono dla 61 jcw. 

Przy analizie oceny stanu ekologicznego należy mieć na uwadze fakt, że opiera się ona w dużej mierze na 

wynikach uzyskanych w ramach monitoringu operacyjnego. Monitoring ten ustanowiony został głównie na 
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tych JCWP, dla których prognozowano ryzyko niespełnienia celów RDW, dlatego też na podstawie tylko tych 

wyników nie można wnioskować o stanie wszystkich wód powierzchniowych. 

Tabela 9 Zestawienie jednolitych części wód według zlewni trzeciego rzędu kontrolowanych w 

granicach gminy Głogówek w okresie 2010-2013 wraz z ich oceną [źródło: Raport - Stan środowiska w 

województwie opolskim w roku 2013, WIOŚ w Opolu, 2014] 

Lp Zlewnia 
trzeciego 
rzędu 

Kod jcw Nazwa jcw- 
 

– nazwa punktu 
pomiarowokontrolne

go 

Silnie 
zmieniona 
lub 
sztuczna 
jcw (T/N)1) 

Stan/ 
potencjał 
ekologii-
czny 
jcw 

Stan 
chemi-
czny 
jcw 

Ocena 
spełnienia 
wymogów 
dla 
obszarów 
chronion-
ych 

Ocena 
stanu 
jcw 

1. 

ODRA 
OD 
KŁODNICY 
DO MAŁEJ 
PANWI 

LRW600018117449 Stradunia od źródła do 
Potoku Jakubowickiego 
 

– ppk Jakubowicki 
Potok-Kazimierz 

N UMIARKO-
WANY 

 N ZŁY 

2. PLRW600018117489 Ligocki Potok 
 

– ppk Ligocki Potok-
Pokrzywnica 

N ZŁY  N ZŁY 

3. PLRW600020117499 Stradunia od 
Jakubowickiego Potoku 
do Odry 
 

– ppk Stradunia-
Stradunia 

N UMIARKO-
WANY 

 N ZŁY 

4. PLRW600041176449 Prudnik od źródła do 
Złotego Potoku 
 

– ppk Złoty Potok-
powyżej granicy RP 

N UMIARKO-
WANY 

DOBRY N ZŁY 

5. PLRW6000171176889 Młynówka 
 

– ppk Młynówka-Zielina 

T UMIARKO-
WANY 

 N ZŁY 

6. PLRW600019117699 Osobłoga od Prudnika 
do Odry 
 

– ppk Osobłoga-
Racławice Śl; 

– ppk Osobłoga-
Krapkowice 

N DOBRY DOBRY T DOBRY 

1) status jcw: N - naturalna jcw, T- silnie zmieniona lub sztuczna jcw 

2) ocena spełnienia wymogów dla obszarów chronionych: T – spełnia, N – nie spełnia   

 

Stan jcw Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego określono jako zły. O ocenie zadecydował 

umiarkowany stan ekologiczny, ze względu na elementy biologiczne – fitobentos. Jednocześnie, ze względu 

na fitobentos nie były spełnione wymagania dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. 

Potok Ligocki określono jako stan zły. O ocenie zadecydował zły stan ekologiczny, ze względu na elementy 

biologiczne – makrobezkręgowce bentosowe.Ponadto elementy fizykochemiczne – azot Kjeldahla, azot 

azotanowy, fosforany i fosfor ogólny oceniono poniżej stanu dobrego. Jednocześnie nie były spełnione 

wymagania dla wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych (amoniak niejonowy) oraz 

dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych (fitobentos, azot Kjeldahla, azot azotanowy, fosforany i fosfor ogólny). 
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Stan jcw Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry określono również jako zły. O ocenie zadecydował 

umiarkowany stan ekologiczny, ze względu na elementy biologiczne – fitobentos i makrofity (III klasa). Te 

same wskaźniki zadecydowały o niespełnieniu wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Wymagania dla wód 

przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych zostały spełnione. 

Jcw Prudnik od źródła do Złotego Potoku oceniono jako w złym stanie. O ocenie zadecydował umiarkowany 

stan ekologiczny, ze względu na elementy biologiczne – makrobezkręgowce bentosowe (III klasa) i elementy 

fizykochemiczne poniżej stanu dobrego (fosforany). Stan chemiczny – dobry. Jednocześnie były spełnione 

wymagania dla wód przeznaczonych do bytowania ryb, a nie były spełnione dla obszarów chronionych 

wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych ze względu 

na fosforany oraz dla obszarów będących jednolitymi częściami wód przeznaczonych do celów 

rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych ze względu na zanieczyszczenie bakteriologiczne. 

Stan jcw Młynówka jako zły. O wyniku oceny zadecydował umiarkowany potencjał ekologiczny jcw ze 

względu na elementy biologiczne – makrofity. Jednocześnie nie były spełnione wymagania dla obszarów 

chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych ze względu na makrofity. 

stan jcw Osobłoga od Prudnika do Odry określono jako dobry. O ocenie zadecydował dobry stan 

ekologiczny oraz stan chemiczny dobry. Jednocześnie spełnione zostały wymagania dla obszarów 

chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych. 

3.4.3. Stan czystości wód podziemnych 

Zagrożenia wód podziemnych w gminie Głogówek wiążą się bezpośrednio z budową geologiczną 

terenu. Największe zagrożenia występują na terenach, których utwory geologiczne nie zapewniają pełnej 

izolacji wód wgłębnych od skutków działalności gospodarczej człowieka. 

Teren środkowo-południowej części gminy, wchodzący w skład Płaskowyżu Głubczyckiego, jest 

z reguły bardzo dobrze izolowany poprzez warstwę glin Iessopodobnych, będących utworami mało 

przepuszczalnymi. Zagrożenia występują tutaj jedynie w strefach kontaktów hydrologicznych wód 

czwartorzędowych z trzeciorzędowymi. Dotychczas udokumentowano taką strefę w rejonie zabudowy wsi 

Ciesznów –Wróblin, a także po północnej stronie miasta na osi Głogówek-Rzepcze, obejmującą krawędź 

doliny rzeki Osobłogi. 

Wody wgłębne zalegające pod północną częścią gminy Głogówek, położoną w granicach Kotliny 

Raciborskiej, są bardziej zagrożone zanieczyszczeniami ze względu na jej budowę z utworów 

przepuszczalnych i mało przepuszczalnych. Największe zanieczyszczenia pierwszego poziomu 

wodonośnego stwierdzono na obszarze położonym na północ od miasta Głogówek od osiedla Winiary aż do 

wsi Rzepcze, oraz na terenach zabudowanych wsi Kotkowice Stare. 

Zasadniczy wpływ na stan wód podziemnych ma nadmierne stosowanie gnojowicy oraz nawozów 

sztucznych (w tym głównie azotowych) i środków ochrony roślin na terenach o budowie geologicznej 

z warstw przepuszczalnych. Wraz z realizacją systemów centralnego zaopatrzenia wsi w wodę, 

a w konsekwencji zwiększenia jej zużycia, zwiększyły się znacząco zagrożenia ściekami bytowymi. Stan 
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zagrożenia wód powierzchniowych i wgłębnych w środowisku wiejskim jest na analizowanym obszarze 

bardzo różny, szczególnie w środkowej i północnej części gminy. 

W 2013 roku na terenie województwa opolskiego przeprowadzone zostały, w ramach monitoringu 

operacyjnego wód podziemnych, badania w 17 punktach pomiarowych zlokalizowanych w 3 jednolitych 

częściach wód podziemnych (JCWPd). W granicach Gminy Głogówek znajdują się Jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd) nr 114 oraz w nieznacznym stopniu nr 118. Wyniki badań wód podziemnych w 2013 

roku w województwie opolskim wykazały w 7 punktach pomiarowych niezadowalającą (IV klasa), bądź złą 

(V klasa) jakość wód, co odpowiadało złemu stanowi. W 9 punktach, w tym w punktach pomiarowych 

w bezpośredniej bliskości gminy Głogówek (punkty Rudziczka, Łącznik, Krapkowice) stwierdzono 

zadowalającą (III klasa) i w 1 punkcie dobrą jakość (II klasa), czyli stan dobry wód. Na terenie województwa 

opolskiego nie stwierdzono w roku 2013 wód o bardzo dobrej jakości wód I klasy. 

Tabela 10 Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w bezpośrednim 

sąsiedztwie Gminy Głogówek w roku 2013 [źródło: Raport - Stan środowiska w województwie opolskim w 

roku 2013, WIOŚ w Opolu, 2014] 

Lp. Numer 

punktu 

MONBADA 

Miejscowość Nr 

JCWPd 

Wskaźniki 

w granicach 

stężeń 

II klasy 

Wskaźniki 

w granicach 

stężeń 

III klasy 

Wskaźniki 

w 

granicach 

stężeń 

IV klasy 

Wskaźniki 

w 

granicach 

stężeń 

V klasy 

Klasa 

jakości 

w 

punkcie 

1. 572 Rudziczka 

114 

 azotany   III 

2. 631 Łącznik temperatura, 
tlen 

rozpuszczony, 

mangan 

żelazo   III 

3. 1230 Krapkowice mangan, 

żelazo 

temperatura, 
tlen 

rozpuszczony 

  III 

klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód podziemnych IV, V 

oznaczają słaby stan chemiczny. 

 

3.4.4. Zagrożenia powierzchni ziemi i stan zanieczyszczenia gleb 

Na terenie gminy Głogówek występuje szereg obszarów zniszczonych lub przekształconych na skutek 

eksploatacji surowców naturalnych. Łącznie stwierdzono występowanie około 20 wyrobisk 

poeksploatacyjnych nieczynnych lub okresowo czynnych. Głównie są to wyrobiska po piasku. Znajdują się 

one na gruntach wsi Racławice Śl., Twardawa, Biedrzychowice, Stare Kotkowie, Głogówek, Rzepcze, 

Sysłów, Zawada, Mionów, Wierzch, Kazimierz. Większość z nich, ze względu na dzikie składowanie 

odpadów stałych i płynnych, powinna ulec rekultywacji. Najstarsze wyrobiska zaczęły pełnić istotną rolę 

w funkcjonowaniu lokalnego środowisk przyrodniczego i stanowią obecnie cenne torowiska roślinne, wodne, 

a także ornitologiczne. Do takich należy zaliczyć wyrobiska położone w sąsiedztwie przysiółka Golczowice 

i wsi Mionów oraz Twardawy. 

W związku z dość dużym urozmaiceniem rzeźby powierzchni terenu oraz dominującymi glebami 

Iessopodobnymi na terenie gminy Głogówek występuje względnie dużo gruntów ornych zagrożonych erozją 
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powietrzno-wodną gleb. Ogółem w gminie grunty orne z glebami zagrożonymi średnią erozją wodną gleb 

zajmują ok. 6% jej użytków rolnych. Najwięcej ich występuje w sołectwie Ciesznów, Twardawie, Mionowie, 

Zawadzie, Racławicach Śl. i Rzepczach. Głównymi przyczynami erozji wodnej są zabiegi agrotechniczne 

(orka podłużna na skłonach, płodozmiany), wadliwy układ pól (miedz), czynniki klimatyczne (nasilenie 

opadów atmosferycznych i szybkość topnienia śniegów), a także skład granulometyryczny i struktura gleby. 

Użytki zagrożone erozją wodną gleb wymagają specjalnego dobom roślin do uprawy i agrotechniki, 

przeciwdziałającej temu niekorzystnemu zjawisku. Działania zapobiegające erozji obejmują wykonanie 

melioracji przeciwerozyjnych zwiększających chłonność wodną gleby i zmniejszających spływ 

powierzchniowy, tworzenie warstwicowego układu pól, stosowanie orek równoległych do warstwic, 

tarasowanie zboczy, stosowanie specjalnych płodozmianów przeciwerozyjnych, zadarnianie zboczy 

i pagórków, zakładanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, zaniechanie uprawy podłużnej na rzecz roślin 

trwałych, a w skrajnych przypadkach zalesienie terenu. 

 

Teren gminy charakteryzuje się wysoką bonitacją gruntów. Przeważają gleby bardzo dobre i dobre 

(głównie pszenno-buraczane). Występowanie gleb najwyższych klas powoduje, że największą powierzchnie 

zajmuje uprawa zbóż z dominującą przewagą pszenicy. W następnej kolejności najczęściej uprawiane są 

jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, owies i jary mieszanki zbożowe oraz rośliny okopowe. Wskaźnik bonitacji 

jakości i przydatności rolniczej gleb całego powiatu prudnickiego jest najwyższy w całym województwie. 

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej gleb jest jedną z najwyższych w województwie opolskim.  

Gleby w gminie Głogówek nie przekraczają wartości granicznych, ewentualnie występują lokalne 

przekroczenia, dzięki czemu gleby można zakwalifikować do I stopnia, co wskazuje, że gleby mogą być 

przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z ewentualnym, lokalnym ograniczeniem upraw warzyw 

przeznaczonych dla dzieci. 

Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

 nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji 

chemicznych, np. ropopochodnych, 

 zasolenie, 

 nadmierną alkalizację, 

 zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 

 skażenie radioaktywne.  

Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe, 

azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. Degradujące 

działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega na rozkładzie 

minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma 

właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacznym 

zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.  

Na terenie gminy nie ma rozwiniętego przemysłu w związku z powyższym nie należy przewidywać 

wprowadzania zanieczyszczeń do gleb z terenu gminy. Gospodarka rolna prowadzona jest na terenie gminy 

w sposób prawidłowy z „dużą kulturą rolną". Pola nawożone są w sposób prawidłowy i nie stwierdzono 

znacznej degradacji terenów rolnych.  
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Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych, po których 

przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).  

4. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 

KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

4.1. Rozwój osadnictwa na obszarze gminy 

 W stanie naturalnym, przed zagospodarowaniem okolic Głogówka przez człowieka, rozciągała się na 

Wyżynie Plejstoceńskiej kraina leśno-stepowa, w której dominował las liściasty. Wzdłuż doliny Osobłogi pod 

miastem ciągnęły się przypuszczalnie bagna, a wokół jej rozlewisk lasy łęgowe.  

 Najdawniejsze ślady człowieka na obszarze Śląska Opolskiego pochodzą z najstarszej epoki 

kamienia zwanej paleolitem sprzed około 300000 lat, kiedy trwała epoka lodowcowa. Ślady obecności 

człowieka na tym terenie odkryto m.in. w Głogówku w 1993 r. Podczas badań znaleziono zgrzebło i odłupek 

kamienny datowane na paleolit środkowy, czyli sprzed około 300000 lat. W okresie polodowcowym w tak 

zwanej epoce mezolitu (8000-4500lat p.n.e.) warunki klimatyczne zbliżyły się do dzisiejszych, człowiek dalej 

prowadził koczowniczy tryb życia. W tym okresie udomowił i oswoił pierwsze zwierzę-psa. 

W neolicie (4500-1800 lat p.n.e.). następuje intensywny rozwój osadnictwa na żyznym Płaskowyżu 

Głubczyckim. Spotyka się z tego okresu, a następnie z okresu brązu i żelaza znaleziska osadnictwa 

człowieka w okolicach Głogówka wzdłuż Osobłogi, rzeki dostarczającej wody, ryb, a także pewnego rodzaju 

zabezpieczenia przed agresją. Na terenie miasta Głogówka zarejestrowano do dziś ponad 20 stanowisk 

archeologicznych, pośród których najstarsze znajduje się w samym sercu miasta; w czasie prac przy 

fundamentach ratusza odkryto tu w okresie międzywojennym toporek kamienny z epoki neolitu, a na 

obszarze dawnej cukrowni natrafiono na pozostałości osady kultury ceramiki wstęgowej (przełom III i II 

tysiąclecia p.n.e.). Poza miastem stanowiska archeologiczne zagęszczają się tam, gdzie Wysoka Droga 

(wiodąca z Nysy do Krakowa i dalej na wschód) krzyżowała się w okresie średniowiecza z rzeką Osobłogą. 

W Mochowie i Mionowie, w Głogowcu i Rzepczu, w Starych Kotkowicach i Wierzchu natrafiono na relikty 

osad z epoki brązu ,a zwłaszcza z jego III okresu - kultury łużyckiej; następnie z okresów :późnolateńskiego 

(350 lat p.n.e.-10 r.n.e), rzymskiego (10-450 r.n.e.) w Biedrzychowicach i Twardawie, Szonowie, Kazimierzu 

i Wróblinie, Racławicach Śl.i Mionowie, (w latach dwudziestych znaleziono na przedmieściach Głogówka 

sesterc z podobizną Trajana) wczesnośredniowiecznego (VI-X wiek n.e.). W okresie wczesnopiastowskim 

(X-XI w.n.e), osadnictwo utrwaliło się prawie na całym terenie gminy. Szczególnym zainteresowaniem ludzi 

w tym okresie cieszył się rejon wsi Tomice, Szonów, Kazimierz, Wróblin, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, 

Zwiastowice, Twardawa oraz Racławice Śl. , Wierzch, Mionów. Z XIII w. pochodzą pierwsze wzmianki 

o okolicznych wsiach Głogówka. W dokumencie wystawionym między 1213 a 1217 rokiem oprócz wsi 

Glogav występują nazwy Wróblin, Wierzch. W 1228 r. wzmiankowane są Biedrzychowice, w 1240 r. 

Rzepcze, w 1252 r. Racławice Śl., a w 1276 r. Stare Kotkowice. W tym też wieku prawie całkowicie 

wykształciła się istniejąca do dziś sieć osadnicza gminy. Według źródeł historycznych istniały już wówczas 

wsie: Mionów - 1217r., Twardawa - 1223 r., Zwiastowice - 1223r., Ciesznów - 1234r. Szonów -1245 r., 

Tomice – 1282 r., Kierpień – 1274r. W XIV –XV wieku osadnictwo na terenie gminy Głogówek utrwala się 

poprzez lokowanie następujących wsi Błażejowice – 1300 r., Dzierżysławice - 1321 r., Mochów - 1358 r, 
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Leśnik - 1383r., Nowe Kotkowice - 1419 r., Golczowice - 1419 r.( obecny przysiółek Zawady). XVII –XIX 

wiek, to okres ostatecznego wykształcenia się dzisiejszej sieci osadniczej gminy. Powstawały wówczas na 

jej terenie folwarki i towarzysząca im zabudowa robotników folwarcznych, a także przysiółki wsi lokowanych 

wcześniej. Były to wsie Zawada – 1679 r., Góreczno – 1845 r. oraz przysiółki Sysłów, Bud, Mucków, 

Chudoba, Małkowice. Na początku XX wieku powstały osiedla robotnicze: we Wróblinie, Biedrzchowicach 

i w Twardawie – Korea.  

4.2. Układ przestrzenny miasta Głogówek i charakterystyka zabudowy typowej dla 

miasta Głogówka 

Pierwsza wzmianka o Głogówku zanotowana jest w źródłach ruskich w 1076 r. donosiła o istnieniu zamku 

„Wójtowiec” pod lasem „Olszynka” położonego na północ od dzisiejszego miasta Głogówek. Głogówek jako 

wieś „Glogav” występuje w dokumencie wystawionym między 1213 a 1217 rokiem. W 1275r. wydany został 

przywilej, zezwalający mieszczanom głogóweckim prawo targu. Prawa Miejskie Głogówka zostały 

potwierdzone w 1372 r. i ponownie w 1557 r. U schyłku XIV w. miasto otoczone było już murami poza 

którymi znajdował się szpital z kościołem przyszpitalnym. Istniały przedmieścia: Winiary od północy i Oracze 

od południa, w formie zalążkowej powstawać zaczęły następne: Wodne od południowego zachodu 

i Kozielskie od wschodu. Do dziś zabudowa przedmieść stanowi odrębne czytelne układy przestrzenne. 

Teren miasta średniowiecznego zamykała owalna linia obwarowań, na którą składały się pierwotnie mury 

i fosa, zachowane do dziś głównie od strony północno- wschodniej. Poza nimi pozostawał park zamkowy. 

Koncepcja rozplanowania przestrzennego miasta nie jest jednolita, choć wykazuje planową parcelację 

terenu z tendencją do utrzymania symetrii w układzie planu miasta. Niewątpliwie wpływ na ukształtowanie 

przestrzenne miasta miały warunki geomorfologiczne oraz przebieg istniejących szlaków komunikacyjnych 

(szlak bursztynowy i Wysokiej Drogi). Długość miasta jest czterokrotnością długości rynku, a szerokość 

rynku mieści się czterokrotnie w szerokości miasta. Układ przestrzenny starego miasta opiera się na 

prostokątnym rynku ,usytuowanym asymetrycznie w stosunku do całego obszaru miasta. Głównymi osiami 

rozplanowania pozostaje północna i wschodnia pierzeja rynku. Kompozycja północno-wschodniej części 

miasta podporządkowana jest przebiegowi drogi wjazdowej do miasta – ul. Zamkowa. Po jej zachodniej 

stronie usytuowany jest zamek. Południowo –zachodnia część obszaru miejskiego podzielona jest na bloki 

zabudowy o dość regularnym układzie, z ulicami wybiegającymi z narożników rynku, częściowo 

przecinającymi pierzeje. Bloki przy zachodnich narożnikach zajęte są przez budowle sakralne- kościół 

parafialny, oraz kościół i klasztor Franciszkanów.  

 Na podstawie zachowanych przekazów historycznych sądzić można, że istniejący podział na parcele 

jest kontynuacją pierwotnej parcelacji i obustronnej zabudowy parceli z wolnymi terenami wewnątrz bloku. 

Plan ten utrzymywał się prawie bez zmian do chwili obecnej a sylweta miasta pokrywa się niemal 

z panoramą przedstawioną w widoku z 1837 r. Zachowane są najważniejsze elementy układu 

przestrzennego i dominanty wysokościowe to kościół św. Bartłomieja, dom Wikarych, kościół św. Franciszka 

i klasztor Franciszkanów, zamek górny i dolny, ratusz, baszta więzienna, brama zamkowa, fragment murów 

obronnych.  

Typy zabudowy miasta Głogówka związane są z jego układem przestrzennym, który jest wynikiem 

sprzężenia kilku organizmów osiedleńczych o odmiennym planie i charakterze. Składa się na niego układ 
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średniowiecznego miasta lokacyjnego wraz z zamkiem, zabudowa przedmieścia Oracze Duże i Małe 

o układzie przestrzennym ulicówki placowej i owalnicy, przedmieścia Wodnego, Kozielskiego i Winiar 

o układzie ulicowym oraz osiedle Głogowiec powstałe jako folwark, dziś obudowany zabudową rolno - 

robotniczą o układzie ulicowym. 

W z XVIII w rynek otrzymuje murowaną zabudowę z przylegającymi do siebie kamieniczkami 

barokowymi., przeważnie trójosiowymi o szczytach ujętych spływami esownicowymi i podziałami 

pilastrowymi elewacji. Wśród wielu na uwagę zasługuje dawna gospoda „Pod czarnym Niedźwiedziem” 

z 1723 r. oraz „Dom Sebastiniego” z 2 poł. XVIII w. o oknach ujętych w bogate stiukowe obramienia. 

Murowana w stylu barokowym zabudowa pojawia się też na ulicy Zamkowej prowadzącej z Rynku 

w kierunku zamku -dom nr 4 z płytkim ryzalitem na osi ujętym wklęsłymi pilastrami oraz poza obwodem 

murów obronnych - zajazd przy ul. Pasternak nr 2. 

W 1 poł. XIX wieku powstaje murowana zabudowa ulicy Mickiewicza, Kościuszki, Zamkowej 

i Głubczyckiej z piętrowymi domami krytymi kalenicowymi dachami dwuspadowymi o oszczędnych 

elewacjach z prostym detalem klasycystycznym. 

Druga połowa XIX stulecia to okres ożywienia gospodarczego miasta, do którego przyczyniła się 

budowa w 1876 roku linii kolejowej Zabrze-Nysa. W Głogówku powstają zakłady przemysłowe: gorzelnie, 

młyny wodne, cegielnie, browary, cukrownia. Ostatnie dwa stulecia charakteryzuje rozwój budownictwa 

publicznego i mieszkaniowego ale powstają też budowle sakralne: kościół ewangelicki wg projektu Wilhelma 

Grapowa (1856), synagoga autorstwa Wilhelma Fränkel (1864) oraz liczne kapliczki. Powstające licznie 

budynki otrzymały wystrój eklektyczny i secesyjny. 

Istotnym elementem zabudowy miasta są jego przedmieścia Kozielskie, Winiary, Wodne oraz Oracze 

Duże i Małe. Trzy pierwsze posiadają układ ulicowy, powiązany z ściśle z przebiegiem dróg historycznych 

z miasta (na północ - ul- Powstańców, na południe - ul. Głubczycka, na zachód - ul. Piastowska, na wschód - 

ni. Zawadzkiego). Ich zabudowa (z wyjątkiem Winiar) ma charakter miejski, a ściśle (lub prawie ściśle) 

zabudowane pierzeje mają dachy o kalenicach równoległych do linii ulicy. 

Odmienny charakter mają Oracze Duże i Małe, podobnie jak przedmieście Winiary, stanowiąc dawne 

osiedla ogrodnicze. Położone na południe od Centrum miasta, na uboczu jego głównych szlaków 

komunikacyjnych, zachowały wartościowe układy ulicowo-placowe. W planie Oraczy Małych 

prawdopodobnie widoczna jest pozostałość po genetycznym wsi owalnicy (obecnie zabudowane „nawsie" 

i zachowany system dwudrożny). Ulice Podgórna i Wielkie Oracze, stanowiące główne osie kompozycyjne 

układu, wyraźnie zwiększają swoją szerokość w centrum terenów zabudowanych. Zachował się 

charakterystyczny układ własnościowy siedlisk rolniczych (o kształcie prostokąta i usytuowaniu krótszym 

bokiem do ulicy) oraz ich zabudowa. Jednokondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze lokalizowane 

są, w pierwszej linii zabudowy, szczytem do głównej ulicy osiedla Układ zabudowy zamykają stodoły, 

tworząc z poprzednimi obiektami rzut o formie podkowy. 

Ostatnim członem przestrzennym dzisiejszego miasta jest dawny folwark (właściciela zamku 

w mieście) - Głogowiec. Na przestrzeni wieków „obrósł" zabudową rolno- robotniczą o nieregularnymi 

układzie ulicowym. Ani zabudowania folwarku, ani wsi, nie przedstawiają większej wartości przestrzennej 

i kulturowej.  
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Na południowy zachód od dzisiejszego Głogowca położony jest „las Bażantka”, o nietypowym gwieździstym 

rozkładzie dróg, dawniej miejsce hodowli bażantów oraz polowań właściciela miasta Głogówka.  

4.3. Układy przestrzenne wsi w gminie Głogówek 

Niebagatelny wpływ na rozwój przestrzenny wsi i ich zabudowę miał przebieg dróg historycznych z Nysy 

poprzez Głogówek do Krakowa oraz z Brzegu przez Lewin Brzeski– Głogówek- Głubczyce do Opawy. 

Budowa w 1876r. linii kolejowej relacji Koźle – Głogówek – Prudnik oraz do Głubczyc przez Racławice Śl., 

miała duży wpływ na rozwój wsi Twardawa i Racławice Śląskie.  

 W gminie wiele wsi zachowało wcześniejsze układy przestrzenne. Wiele z nich, to wsie nieregularne 

(Rzepcze, Błażejowice Dolne, Stare i Nowe Kotkowice, Biedrzychowice), które nie przeszły jednorazowej 

regulacji charakterystycznej dla wsi lokowanych. Są to wsie powstałe samorzutnie. Układ ich pól jest 

nieregularny, przy zachowanej stosunkowo dużej regularności siedliska. Większość wsi gminy była małych 

rozmiarów (liczyły do 20 kmieci i zagrodników). Występujące na terenie gminy genetyczne układy 

przestrzenne to ulicówka, owalnica, wieś placowa, folwark i rzędówka. 

Ulicówką inaczej rzędownicą nazywamy wieś, która składa się z dwu szeregów działek siedliskowych wraz 

z zabudową zagrodową. Są to dawne zagrody kmiece, wyciągnięte po obu stronach drogi będącej główną 

osią siedliska. Typowym układem pól jest układ niwowy z pasmowym przebiegiem parcel własnościowych. 

Układ przestrzenny wsi ulicówki jest najczęściej występującym układem na terenie gminy Głogówek 

z istniejącymi różnicami, wynikającymi głównie z formy własności osady. Rozróżniamy tu dwa podtypy 

układu: ulicówkę i ulicówkę z folwarkiem, dworem lub pałacem. Dla większości wsi układ ulicowy jest 

układem genetycznym (pierwotnym), do nich zaliczamy następujące wsie: Mochów, Dzierżysławice, 

Błażejowice, Racławice oraz Kierpień, a także przysiółki: Golczowice, Sysłów, Mucków. Za unikalny w skali 

województwa należy uznać obecny układ przestrzenny wsi Kierpień. Jego oś stanowi koryto rzeki Osobłogi, 

przepływającej przez centrum wsi. Wzdłuż obu jej brzegów biegną wiejskie drogi zabudowane od strony 

zewnętrznej siedliskami rolniczymi. Zabudowa zagród jest jednorodna. 

 Interesującym przykładem układu ulicowego, powstałego w wyniku rozwoju, jest także wieś Racławice 

Śl. W planie zachował się genetyczny układ przestrzenny wsi owalnicy. Jej położenie na linii kolejowej, 

spowodowało zmiany charakteru zabudowy wiejskiej na miejską, co niewątpliwie zwiększa jej walory 

kulturowe i krajobrazowe. Dobrze zachował się układ i zabudowa położona po wschodniej stronie linii 

kolejowej do Głubczyc. Układ ulicówki z folwarkiem, pałacem lub dworem posiadają wsie: Kazimierz 

z pałacem, Twardawa z dworem, Rzepcze, Wróblin, i Nowe Kotkowice z folwarkiem. 

Owalnica jest układem przestrzennym typu zamkniętego, o funkcji obronnej. W gminie tylko wieś 

Szonów zachowała do dnia dzisiejszego ten układ w formie czytelnej. Układ wsi placowej obejmuje wsie 

o wyraźnym wyróżniającym się placu w centrum osiedla. Wchodzą tu regularne okrąglice, owalnice, palcówki 

i wsie rynkowe. Układ wsi placowej jest sporadycznie spotykany i posiadają ten układ trzy wsie w gminie: 

Mionów, Wierzch i Zwiastowice. 

 Folwark jest typem gospodarstwa wielkopolowego, różniącego się znacznie od osiedli. Działka 

siedliskowa była, podobnie jak zabudowa, powiększona w stosunku do gospodarstw kmiecych. Trzy wsie 

gminy powstały pierwotnie jako folwarki: Tomice, Ciesznów i Zawada. W późniejszym czasie zostały 

zabudowane zabudową robotników rolnych o układzie ulicowym. 
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Jedynym przykładem układu przestrzennego wsi rzędówki na terenie gminy jest wieś Góreczno. Układ ten 

złożony jest z jednego lub dwu szeregów zabudowań oraz wytyczonych regularnie rozłogów (pól 

uprawnych). Charakteryzuje się równomiernie rozmieszczonymi zagrodami usytuowanymi w pewnych 

odległościach od siebie, a lukę stanowią pola uprawne. 

Od okresu średniowiecznego rozwój prawie wszystkich osad gminy Głogówek był powolny, co dziś owocuje 

dobrze zachowanymi, wartościowymi układami przestrzennymi ruralistycznymi. 

Na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego dominują wsie o funkcjach rolniczych tzw. wsie kmiece. 

Z kolei w granicach Kotliny Raciborskiej częściej występującą formą są folwarki, zamki i pałace. Obok nich 

najczęściej występuje zabudowa wsi kmiecej o układzie ulicowym.  

Ze względu na niezmienność funkcji pierwotnych, obserwuje się na terenie gminy wyraźną stabilizację 

w większości układów przestrzennych, niewiele zmienionych w stosunku do przeszłości.  

We wsiach: Szonów, Kazimierz, Wróblin, Kierpień, Racławice Śl. Wierzch, Mionów i Twardawie zachowany 

został układ ulic, placów, podział na siedliska oraz usytuowanie na nim obiektów kubaturowych, linie 

zabudowy, gabaryty i wysokości budynków oraz ich wystrój architektoniczny. We wsi Wróblin, Twardawa 

i Biedrzychowice zachowana została zabudowa robotnicza, a na niej intensywność zabudowy działki, linie 

zabudowy, sposób sytuowania budynków jak również ich gabaryty, kształt i pokrycie dachów. 

 

Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Głogówek na lata 2014 – 2017 objął gminną ewidencją 

zabytków jako najbardziej wartościowe i najlepiej zachowane układy wsi – ochroną jako układy ruralistyczne 

wsi Biedrzychowice, Mionów, Racławice Śląskie, Szonów, Wierzch. 

4.4. Charakterystyka zabudowy wiejskiej 

W krajobrazie wiejskim gminy Głogówek dominuje budownictwo murowane, otynkowane z dekoracją 

architektoniczną w formie gzymsów oraz skupioną w obrębie otworów okiennych, profilowaną w tynku lub 

wykonaną z cegły nietynkowanej. Występują też przykłady architektury ceglanej z nieotynkowanymi 

elewacjami, o uwidocznionym wątku muru i dekoracji z cegieł lub w tynku. Są to przeważnie budynki 

gospodarcze w zagrodach lub zespołach folwarcznych (np. gorzelnia w Rzepczach), budynki przemysłowe 

(np. dawna mleczarnia w Biedrzychowicach), zespoły zabudowy kolejowej (np. Racławice Śląskie, 

Twardawa) czy budynki publiczne np. szkoła w Rzepczach. Obiekty te pochodzą zazwyczaj z końca XIX w. 

i pierwszych dekad XX w. Unikatowo zachowały się relikty budownictwa drewnianego, na omawianym 

terenie znajduje się jeden budynek drewniany, jest nim kościół konstrukcji zrębowej w Rzepczach oraz jeden 

konstrukcji mieszanej, drewniano-murowanej, kościół cmentarny pw. św. Krzyża w Głogówku.  

Obszar gminy ubogi jest w architekturę rezydencjonalną – tylko w trzech wsiach Kazimierzu, Twardawie 

i Tomicach znajdują się siedziby dawnych właścicieli. W Kazimierzu znajduje się obecnie nieużytkowany, 

neogotycki pałac z rozległym parkiem krajobrazowym i zabudowaniami folwarcznymi, w Twardawie pałac 

w typie włoskiej willi użytkowany na biura i mieszkania z parkiem i folwarkiem, w Tomicach silnie 

przebudowany na mieszkania dwór z zabudowaniami gospodarczymi. W kilku wsiach zachowały się dawne 

folwarki z potężnymi budynkami gospodarczymi i inwentarskimi (spichlerzami, oborami, stodołami), 

zaadaptowane na gospodarstwa rolne. Zespoły te wpisały się w tkankę zabudowy wiejskiej wpływając na 
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kształt układu przestrzennego miejscowości. Znajdują się one we wsi Rzepcze, Stare Kotkowice, Zawada, 

Zwiastowice.  

 

Obiekty sakralne 

W panoramie wiejskiej wyróżniają się obiekty sakralne: kościoły, kaplice, kapliczki i krzyże. Zabytkowe 

kościoły zlokalizowane są w 11 z ponad 21 wsi. Większość kościołów posiada średniowieczną metrykę, 

jednak obecnie istniejące wzniesiono w wiekach późniejszych, na miejscu poprzednich, zniszczonych. Są to 

okazałe świątynie, dominujące swoją bryłą nad okoliczną zabudową. Zazwyczaj znajdują się w centralnej 

części wsi, na wyniesieniu terenu, otoczone murem. Każdy posiada wysoką wieżę, która stanowi główny 

akcent wertykalny układu ruralistycznego. Na terenach przykościelnych znajdują się cmentarze lub ich 

pozostałości. W sąsiedztwie kościołów znajdują się plebanie z zabudowaniami towarzyszącymi. 

Najciekawszymi są późnobarokowa plebania w Biedrzychowicach z 1797 r. nakryta dachem mansardowym 

z zespołem zabudowań plebańskich: oborą, spichlerzem i stodołą, plebania w Racławicach Śląskich 

zbudowana w 1824 r. w stylu klasycystycznym i plebania w Wierzchu w tradycji budownictwa regionalnego 

z XIX/XX w. 

 Dopełnieniem wiejskiego krajobrazu są liczne kapliczki i krzyże. Tego typu obiekty sakralne widoczne 

są zarówno w obszarach wiejskich jak i poza nimi, przy polach, drogach i na rozdrożach stanowiąc 

o swoistym klimacie regionu.  

Pierwsza grupa kapliczek kwalifikowana jest do zabytków architektury nieruchomej, najczęściej 

posiadają formę małego budynku założonego na planie prostokąta z jednoprzestrzennym wnętrzem, do 

którego wiedzie wejście zamknięte łukiem pełnym lub ostrym. Zazwyczaj jednokondygnacyjne, kryte 

daszkami dwuspadowymi, często z wieżyczką dzwonną w kalenicy. Niekiedy wielokondygnacyjne, tzw. 

wieżowe, dzielone gzymsami. Grupę tą reprezentują kapliczki w Biedrzychowicach przy domu 3, 38, 

w Błażejowicach Dolnych przy domu 1 i 39, Głogowcu, Leśniku przy domu nr 3, Mochowie (przy zespole 

klasztornym), Racławicach Śląskich (przy kościele), Rzepczach (kaplica cmentarna), Starych Kotkowicach 

(przy ul. Sudeckiej 22 i 33), Szonowie (przy domu 50a i 148) czy Twardawie (cmentarna i przy domu 

ul. Kozielska 20).  

Oddzielną grupę stanowią kapliczki-dzwonnice o jednokondygnacyjnej bryle, zwieńczone wieżyczką 

i latarnią. Do tego typu należą kapliczki w Błażejowicach Dolnych (przy domu nr 4), Ciesznowie (przy domu 

nr 23), Dzierżysławicach (przy domu 84 a), Mionowie-Hojnowicach (przy domu nr 52) i pośrodku wsi, 

Mochowie (przy domu nr 26), Tomicach (przy domu 12) i Zawadzie (przy domu nr 9). Stanowią one wyraźne 

akcenty przestrzenne wsi. 

W dwóch miejscowościach zlokalizowane są duże kaplice, spełniające funkcje kościelne: w Zwiastowicach 

wzniesiona w 1853 r. w stylu klasycystycznym oraz w Dzierżysławicach kaplica pw. NMP „Na glinianej 

górce”. Zbudowana w 1781 r. w stylu barokowym z fundacji Henryka Oppersdorffa.  

Budownictwo wiejskie 

 - układ zagród i domy mieszkalne w gminie wiejskiej 

Zabudowę poszczególnych wsi tworzą w przeważającej mierze zabudowania gospodarstw rolnych – zagrody 

i pojedyncze budynki mieszkalne i gospodarcze usytuowane po obu stronach drogi wiejskiej. Parcele najczęściej mają 

plan prostokąta, o układzie prostopadłym do osi ulicy. W obrębie działek, od frontu znajdują się budynki mieszkalne – 

główny i wycużny usytuowane w układzie szczytowym. Budynki mieszkalne posiadają zazwyczaj jedną kondygnację. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK 

 

50 

Kryte są wysokimi dachami dwuspadowymi, poszycie dachówką ceramiczną, przeważnie karpiówką układaną podwójnie 

w koronkę. Budynki mieszkalne łączą się z zabudowaniami gospodarczymi posiadając z nimi wspólny dach. Prostokątne 

podwórze wybrukowane kostką kamienną, granitową. Zagrodę zamyka usytuowana poprzecznie stodoła. 

Reprezentatywnym przykładem jest zagroda nr 13 w Mochowie.  

Występują też zagrody zamknięte od frontu murowaną bramą z furtą, łączącą budynek mieszkalny 

i wycużny, tego typu rozwiązania przetrwały we wsi Kazimierz, np. zagroda nr 45-47.  

W 1 ćw. XIX w. wykształcił się też typ budynku wiejskiego, mocno wydłużonego, ustawionego szczytem do 

drogi, łączącego w sobie funkcję mieszkalną od frontu i gospodarczą w głębi parceli. Ten typ zabudowy był 

powszechny przez cały XIX w. aż do pocz. XX w. Najstarsze tego typu realizacje charakteryzują się 

stosunkowo niskimi ścianami i wysokim dachem. Później proporcje te ulegały zmianom. Pojawiały się 

użytkowe poddasza lub drugie kondygnacje. Rozwiązania te są szeroko stosowane w zabudowie wiejskiej 

gminy i tworzą regularne układy zabudowy sznytowej np. we wsi Racławice Śląskie, Biedrzychowice, 

Mionów. Twardawa, Wróblin, Stare Kotkowice, Szonów. 

Występują także wolnostojące budynki mieszkalne bez towarzyszącej mu zabudowy gospodarczej. Są to 

przeważnie niewielkie, jedno-, rzadziej dwukondygnacyjne budynki usytuowane szczytowo lub kalenicowo, 

bez dekoracji architektonicznej.  

Typologia domów mieszkalnych ogranicza się niemal do samych obiektów otynkowanych, zarówno jedno-, 

jak i dwukondygnacyjnych, z poddaszem użytkowym, pokrytych dachem dwuspadowym, czasami z facjatą. 

W chwili obecnej niewielka część przedwojennych budynków mieszkalnych posiada detal architektoniczny 

w postaci zarówno opasek wokół otworów okiennych, gzymsów kordonowych i wieńczących, lizen 

w narożach, jak też bardziej złożonych motywów dekoracyjnych. 

Nieco odmiennie przedstawia się ukształtowanie przestrzenne i charakter zabudowy centrum wsi Twardawa 

i osiedla kolejowego w Racławicach Śląskich o cechach architektonicznych nawiązujących do rozwiązań 

miejskich. Wieś Twardawa o pierwotnym układzie ulicówki rozbudowała się pod koniec XIX w. pod wpływem 

przebiegającej tu kolei w wielodrożnicę. Centrum nabrało w cech małomiasteczkowych, pojawiła się 

zabudowa o cechach kamienic, w parterze mieściły się lokale usługowe, w drugiej kondygnacji mieszkania, 

np. dom ul. Kozielska 7, Powstańców Śl. 2a. Podobny wpływ mała kolej na rozwój Racławic Śląskich. Poza 

genetycznym układem wsi w 3 ćw. XIX w. powstało osiedle kolejowe z budynkami z czerwonej cegły 

ceramicznej. We wsi powstał duży węzeł kolejowy: dworzec, nastawnia, wieża ciśnień, wiadukty oraz osiedle 

mieszkaniowe. Budynki wznoszono w układzie kalenicowym, przeważnie jako obiekty dwukondygnacyjne, 

kryte niskim dachem dwuspadowym nawiązujące bryłą i wystrojem architektonicznym do kamienic 

czynszowych. Elewacje z regularnym rytmem prostokątnych otworów okiennych artykułowały profilowane 

gzymsy międzykondygnacyjne, wokół okien występowały obramienia. 

 - Budynki użyteczności publicznej i gospody 

Budynkami, które rzutują na sylwetę wsi są również szkoły, karczmy, gospody. W centrum Biedrzychowic 

zlokalizowano gmach szkoły, w Rzepczach szkoła murowana z czerwonej cegły (nietynkowana) znajduje się 

tuż przy wjeździe do wsi. Okazałe budynki szkół znajdują się w Kierpieniu i Kazimierzu. Nieco mniejsze 

kubaturowo budynki szkolne, aczkolwiek wyróżniające się z typowej zabudowy wiejskiej oryginalną 

architekturą z lat 30 tych XX, znajdują się w Mochowie, Zwiastowicach.  

Znaczną rolę w krajobrazie kulturowym wsi posiadają domy ludowe, gospody, karczmy i zajazdy. Łączą one 

funkcję mieszkalną i innym programem użytkowym. Obecnie są one w większości nieużytkowane bądź 
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pełnią rolę domów mieszkalnych, w niektórych znajdują się sklepy spożywcze. Budynki te wyróżniają się 

rozbudowaną bryłą, z reguły były dwukondygnacyjne, posiadały facjatę/ryzalit w obrębie osi głównej oraz 

dekorację architektoniczną. Zazwyczaj były zlokalizowane w centrum historycznej wsi, w pobliżu kościoła.  

Wpisane trwale w krajobraz wsi, świadczą o tradycji miejsca i lokalnym kolorycie. Zabytkowe budynki tego 

typu znajdują się we Wróblinie – gospoda nr 76, w Kazimierzu – gospoda nr 46, w Wierzchu – gospoda nr 9, 

w Rzepcach – karczma nr 23 a oraz w Kierpieniu – karczma nr 1. Budynki te zachowały charakterystyczne 

cechy lokalnego budownictwa wiejskiego z końca XIX wieku z dużymi, zamkniętymi łukiem pełnym otworami 

okiennymi. Większość z nich uległa przekształceniom utrudniającym ich identyfikację, choć ich sylwety 

znamy na podstawie dokumentacji fotograficznej.  

 - Zabudowa przemysłowa 

Na obszarze gminy Głogówek zachowały się pozostałości zabudowy przemysłowej świadczące o XVIII i XIX 

wiecznej tradycji technicznej tych ziem. W większości były to obiekty związane z gospodarką rolno-

spożywczą, co wiązało się z charakterem gminy, kiedy to główną gałęzią gospodarki, podobnie jak dziś, było 

rolnictwo. Bardziej rozbudowana infrastruktura techniczna istniała jedynie w Głogówku. W Kazimierzu 

zachowały się relikty młyna wiatrakowego z XVIII w. oraz budynek młyna w zespole folwarcznym z 2 poł. XIX 

w. W Rzepczach powstał pod koniec XIX w. potężny młyn przemysłowy oraz gorzelnia. Era XIX-wiecznego 

postępu technicznego dotarła do ziemi głogóweckiej wraz z budową kolejowej magistrali podsudeckiej, dając 

impuls do ożywienia gospodarczo. Zbudowano dworzec kolejowy w Twardawie wraz z osiedlem kolejowym 

i budynkami towarzyszącymi, obsługujący otwartą w 1876 r. linię kolejową Głubczyce - Kędzierzyn-Koźle. 

W związku z tym wieś na przestrzeni XIX i XX w. znacznie się rozrosła, przybierając cech 

małomiasteczkowych.  

 Podobnie rozwijały się Racławice Śląskie, również tu powstał dworzec kolejowy wraz z budynkami 

zaplecza technologicznego: nastawnią, parowozownią z obrotnicą, kolejową wieżą wodną, budynkami 

ekspedycji, warsztatów i magazynów. Zbudowano wiaduktu i mosty, z których powstały w 1905 r. most 

kratownicowy nad rzeką Osobłogą jest unikalnym dziełem techniki inżynierskiej. Rozwijająca się gospodarka 

rolna, głównie przetwórstwo zbóż znalazła swój wyraz w budowie młynów, których w Racławicach Śląskich 

były trzy, obecnie funkcjonuje młyn przy ul. Głubczyckiej. 

 

4.5. Stan zabytków architektury i budownictwa 

W gminie Głogówek funkcjonują dotychczas dwie formy ochrony zabytków: 

 wpis do rejestru zabytków, 

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

brak jest obiektów uznanych za pomnik historii oraz parków kulturowych. 

W rejestrze zabytków nieruchomych znajduje się łącznie 99 obiektów reprezentujących wszystkie kategorie 

zabytków; budynki sakralne (kościoły, klasztory, kaplice i kapliczki), użyteczności publicznej (ratusze, szkoły, 

szpitale, bramy, zajazdy, winiarnie), obiekty rezydencjonalne (zamki, pałace), budownictwo obronne, 

budownictwo mieszkalne, parki, cmentarze, budownictwo gospodarcze (spichlerze), obiekty techniki (wieże 

wodne, baszta więzienna) oraz zabytkowe obszary.  

W mieście i gminie Głogówek w rejestrze zabytków ujęta jest następująca liczba obiektów 
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 budownictwo sakralne    15 

 kaplice, kapliczki      18 

 architektura rezydencjonalna    2 

 budownictwo obronne    1 

 budownictwo użyteczności publicznej  6 

 budownictwo mieszkalne    51 

 budownictwo gospodarcze   2 

 parki       2 

 cmentarze      2 

 obiekty techniki     2 

 obszary      1 

Szczególnym rodzajem wpisu do rejestru zabytków jest wpis obszarowy. Na terenie gminy Głogówek 

wpisem takim objęte jest Stare miasto Głogówek w granicach średniowiecznego założenia miasta zamknięte 

ulicami: Kościelną, Ks. Piotra Skargi oraz linią zamek – plac Kościelny. Ośrodkiem czworoboczny 

nieregularny rynek z ratuszem pośrodku i ulicami wybiegającymi częściowo z narożników. Układ ulic 

szachownicowy, nieregularny z główną osią przelotową płn-płd. Stare miasto w obszarze średniowiecznego 

układu urbanistycznego wpisane jest do rejestru zabytków pod numerem 36/49 z decyzją z dnia 

10.06.1949 r.  

Tabela 11 Gmina Głogówek – Wykaz zabytków nieruchomych do rejestru zabytków [źródło: Gminny program 

opieki nad zabytkami dla gminy Głogówek na lata 2014 – 2017] 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres Numer rejestru 

1 Biedrzychowice kościół parafialny pw. 

Wniebowzięcia NMP  

 584/59 z 1.07.1959  

2 Biedrzychowice cmentarz parafialny  281/90 z 17.12.1990  

3 Biedrzychowice dom na folwarku  1749/66 z 5.10.1966  

4 Biedrzychowice kapliczka przy domu nr 3 314/58 z 1.03.1958  

5 Błażejowice 

Dolne  

kapliczka-dzwonnica  1750/66 z 5.10.1966 

390/58 z 1.07.1958  

6 Głogowiec kapliczka przydrożna   582/59 z 1.08.1959  

7 Głogówek stare miasto  36/49 z 10.06.1949  

8 Głogówek kościół parafialny pw. św. 

Bartłomieja 

ul. Kościelna 4 9/51 z 5.02.1951 1436/66 z 

2.08.1966 

9 Głogówek kościół pw. św. Franciszka  943/64 z 11.12.1964  

10 Głogówek klasztor  549/59 z 20.02.1959  

11 Głogówek kościół cmentarny pw. św. Krzyża  1705 92/2009 z 28.04.2009  

12 Głogówek- 

Dzierżysławice 

kaplica pw. NMP (na „Glinianej 

Górce” 

 1950 592/59 z 16.10.1959  

13 Głogówek kaplica „Boży Grób”, ul.  1434/66 z 2.08.1966  
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Świerczewskiego 

14 Głogówek cmentarz żydowski  242/90 z 14.03.1990  

15 Głogówek szpital, ob. dom mieszkalny  ul. Piastowska 37 871/64 z 14.05.1964  

16 Głogówek Kościół pw. św. Mikołaja zespół 

poszpitalny,  

ul. Piastowska 37 871/64 z 14.05.1964  

17 Głogówek zespół zamkowy: zamek  116/54 z 16.08.1954  

18 Głogówek zespół zamkowy: brama zamkowa,  ul. Zamkowa  864/64 z 11.05.1964  

19 Głogówek mury obronne   866/64 z 11.05.1964  

20 Głogówek park krajobrazowy  201/88 z 9.01.1989  

21 Głogówek baszta więzienna  865/64 z 11.05.1964  

22 Głogówek wieża wodna  870/64 z 13.05.1964  

23 Głogówek ratusz  117/54 z 3.09.1954  

24 Głogówek dom ul. Kościuszki 12 874/64 z 14.05.1964  

25 Głogówek dom ul. Mickiewicza 1 492/58 z 10.10.1958  

26 Głogówek dom,  ul. Mickiewicza 9 1438/66 z 2.08.1966 

1960/72 z 14.09.1972  

27 Głogówek dom ul. Mickiewicza 11 1440/66 z 2.08.1966  

28 Głogówek dom ul. Mickiewicza 13 1441/66 z 3.08.1966  

29 Głogówek dom ul. Mickiewicza 15 1442/66 z 3.08.1966  

30 Głogówek Winiarnia lub 

zajazd, tzw. Brama Nyska 

 

róg ul. Pasternak 

2/ul.Powstańców  

337/58 z 12.05.1958 556/59 

z 24.02.1959 

325/58 z 10.03.1958 

31 Głogówek dom ul. Piastowska 33 1443/66 z 3.08.1966  

32 Głogówek dom Rynek 1 872/64 z 14.05.1964 

422/58 z 15.10.1958 

33 Głogówek dom Rynek 2 332/58 z 10.03.1958  

34 Głogówek dom Rynek 3 340/58 z 12.05.1958  

35 Głogówek dom Rynek 4 347/58 z 12.05.1958  

36 Głogówek dom Rynek 5 327/58 z 10.03.1958  

37 Głogówek dom Rynek 8 976/65 z 10.03.1965  

38 Głogówek dom Rynek 12 348/58 z 12.05.1958  

39 Głogówek dom Rynek 13 428/58 z 15.10.1958  

40 Głogówek dom Rynek 14 341/58 z 12.05.1958  

41 Głogówek dom Rynek 16 343/58 z 12.05.1958  

42 Głogówek dom Rynek 17 329/58 z 10.03.1958  

43 Głogówek dom Rynek 18 873/64 z 14.05.1964  

44 Głogówek dom Rynek 19 555/59 z 24.02.1959  
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331/58 z 10.03.1958  

45 Głogówek dom Rynek 21 731/64 z 14.03.1964  

315/58 z 1.03.1958  

46 Głogówek dom Rynek 22 1968 330/58 z 10.03.1958  

47 Głogówek dom Rynek 24 1656 101/57 z 24.09.1957  

336/58 z 10.03.1958  

48 Głogówek dom Rynek 25 333/58 z 10.03.1958  

49 Głogówek dom Rynek 26 425/58 z 15.10.1958r  

50 Głogówek dom Rynek 30 328/58 z 10.03.1958  

51 Głogówek dom Rynek 31 339/58 z 12.05.1958  

52 Głogówek dom ul. Zamkowa 3 1444/66 z 3.08.1966  

53 Głogówek dom ul. Zamkowa 4 424/58 z 15.10.1958  

54 Głogówek dom ul. Zamkowa5 1445/66 z 03.08.1966 

55 Głogówek dom ul. Zamkowa 8 1446/66 z 3.08.1966  

56 Głogówek dom ul. Zamkowa 10 1447/66 z 3.08.1966  

57 Głogówek dom ul. Zamkowa 12 1448/66 z 3.08.1966  

58 Głogówek dom ul. Zamkowa 14 1449/66 z 3.08.1966  

59 Głogówek dom ul. Zamkowa 18 1450/66 z 3.08.1966  

60 Głogówek dom ul. Zamkowa 19 2341/94 z 19.12.1994  

61 Głogówek dom ul. Zamkowa 20 1451/66 z 3.08.1966  

62 Głogówek dom ul. Zamkowa 21 1452/66 z 3.08.1966  

63 Głogówek dom ul. Zamkowa 26 1453/66 z 3.08.1966  

64 Głogówek dom ul. Zamkowa 30 1454/66 z 3.08.1966  

65 Głogówek dom ul. Zamkowa 32 1455/66 z 3.08.1966  

66 Głogówek dom ul. Zamkowa 38 1456/66 z 3.08.1966  

67 Kazimierz kościół parafialny p.w. NMP  787/64 z 11.04.1964  

68 Kazimierz pałac  2145/86 z 30.12.1986  

69 Kazimierz park   205/89 z 29.03.1989  

70 Kazimierz zespół dworski (oficyna, budynek 

gospodarczy, stajnie, stodoły ze 

spichrzem,  

spichlerz)  

 1857/66 z 24.10.1966  

77 Kazimierz dawna szkoła  1858/66 z 24.10.1966  

72 Kazimierz dom  nr 84 nie istnieje 1859/66z 24.10.1966  

73 Kierpień kościół parafialny pw. Narodzenia 

NMP 

 590/59 z 16.10.1959  

74 Kierpień dom nr 47 nie istnieje 537/58 
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75 Mionów dom nr 22 1994/73 z 27.01.1973  

76 Mochów kościół parafialny pw. św. Trójcy  595/59 z 16.10.1959  

77 Mochów klasztor przy kościele oo. Paulinów  283/58 z 20.02.1958  

78 Mochów dzwonnica - kapliczka  362/58 z 08.06.1958  

79 Mochów kapliczka przydrożna  przy domu nr 72 412/58 z 8.10.1958  

80 Mochów kapliczka przydrożna św. Jana 

Nepomucena  

 560/59 z 24.02.1959  

498/58 z 15.10.1958  

81 Racławice 

Śląskie 

kościół parafialny pw. 

Wniebowzięcia NMP  

 414/58 z 8.10.1958  

82 Racławice 

Śląskie 

kapliczka przydrożna  493/58 z 10.10.1968  

 

83 Racławice 

Śląskie 

plebania  1766/60 z 6.10.1966  

84 Racławice 

Śląskie 

budynek ul. Zwycięstwa 195 2268/91 z 15.05.1991 

85 Rzepcze kościół filialny pw. św. Jakuba 

Starszego 

 10/51 z 5.02.1951  

86 Stare Kotkowice kaplica pw. św. Barbary,  557/59 z 24.02.1959  

 

87 Stare Kotkowice kaplica przydrożna ul. Sudecka 22 532/58 z 15.11.1959  

88 Stare Kotkowice kapliczka przydrożna ul. Polna 1 304/58 z 20.02.1958  

89 Szonów kościół parafialny. pw. św. Jadwigi  1178/66 z 1.03.1966  

90 Twardawa kościół parafialny pw. św. 

Małgorzaty 

 533/58 z 15.11.1958  

91 Twardawa kapliczka  500/58 z 15.10.1958 311/58 

z 1.03.1958  

398/58 z 1.07.1958r. 

92 Twardawa kapliczka przydrożna  499/58 z 15.10.1958  

93 Wierzch kościół parafialny pw. św. 

Wawrzyńca 

 542/58 z 15.11.1958  

94 Wierzch mury cmentarne  591/59 z 16.10.1959  

95 Zawada dzwonnica-kapliczka  368/58 z 1.05.1958  

96 Zwiastowice kaplica pw. NMP  1853 598/59 z 16.10.1959  

97 Zwiastowice kapliczka przydrożna  417/58 z 15.10.1958  

98 Zwiastowice folwark(dom mieszkalny, spichlerz)  1772/66 z 7.10.1966  

99 Zwiastowice dom  nr 33 – nie istnieje 1773/66 z 7.10.1966  
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Gminny Program Opieki nad Zabytkami 2014-17 dokonał analizy stanu zachowania obiektów zabytkowych 

dla miasta i gminy Głogówek  i wykazał, że stan zachowania zabytków nieruchomych objętych ochroną 

poprzez wpis do rejestru zabytków jest zróżnicowany, dotyczy to zarówno stanu technicznego jak 

i posiadanych wartości zabytkowych. Znaczna część obiektów została wpisana do rejestru zabytków 

w latach 50 – 60 tych XX w. Obecnie po przeszło pół wieku użytkowania (lub jego braku), przeprowadzonych 

modernizacjach i przebudowach, które w wielu przypadkach zatarły ich pierwotne cechy, zasób ten wymaga 

weryfikacji.  

Zabytkowe obiekty usytuowane na terenie historycznego układu staromiejskiego i poza nim znajdują się 

w ogólnie dobrym stanie technicznym. Dotyczy to zarówno obiektów sakralnych, użyteczności publicznej jak 

i kamienic przyrynkowych.  

 

 Główne świątynie miasta – kościół parafialny oraz zespół klasztorny o.o. Franciszkanów podlegają 

sukcesywnym pracom remontowym i konserwatorskim. W ostatnich latach odnowiono polichromie 

w Domku Loretańskim, trwają prace renowacyjne polichromii w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja, 

pod stałą opieką znajduje się ich substancja budowlana. Przeprowadzono remont kościoła cmentarnego 

pw. św. Krzyża oraz kościoła poszpitalnego św. Mikołaja. Natomiast wskazana jest rewaloryzacja 

i konserwacja elewacji kościoła parafialnego w celu przywrócenia mu właściwych walorów estetycznych 

i technicznych.  

 Zadbany i w dobrym stanie technicznym jest ratusz oraz kamienice przyrynkowe. Fasady budynków są 

odremontowane z zachowaniem cech stylistycznych. Zastrzeżenia budzi preferowanie współczesnych 

materiałów (PCV) nieodpowiednich dla obiektów zabytkowych.  

 Zamek, okazała rezydencja głogóweckich ordynatów odzyskana przez gminę od prywatnego właściciela 

w 2013 r. oczekuje prac remontowych. Stan zachowania zabytku, od wielu lat w większej części 

nieużytkowanego, uległ w ostatnich latach znacznemu pogorszeniu. Trwają prace remontowe dachu 

natomiast mury w partii przyziemia oczekują na kapitalny remont, w następnych etapach konieczna jest 

pełna rewitalizacja obiektu. Zamek to niewątpliwie jeden z najcenniejszych zabytków gminy i z uwagi na 

swą wartość oraz korzystne położenie posiada potencjał mogący generować ożywienie gospodarcze 

miasta, głównie w sferze turystyki. 

 Relikty średniowiecznych murów obronnych, które znajdują się w północnej i północno-zachodniej części 

miasta wymagają podjęcia prac konserwatorskich. Fortyfikacje właściwie wyeksponowane mogą stać się 

wraz z zamkiem atrakcją turystyczną Głogówka.  

 Wieża wodna zbudowana w 1597 r. to unikalny w skali kraju obiekt inżynieryjny, którego zadaniem było 

dostarczanie wody do zamku i miasta systemem drewnianego rurociągu. Obiekt wymaga 

przeprowadzenia prac restauratorskich. 

 Brama Zamkowa, obecnie w trakcie prac, które wymagają kontynuacji. 

 Baszta więzienna – stan zachowania dobry, użytkowana na Muzeum Regionalne. 

 Kamienice i domy mieszkalne położone poza rynkiem. Ich stan jest zróżnicowany, wszystkie są 

użytkowane, cześć z nich w wyniku remontów utraciła pierwotne cechy stylistyczne i wymaga 

rewaloryzacji. 

 Dawny szpital, ob. dom mieszkalny przy ul. Piastowskiej 37 – wymagany remont elewacji. 
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Na obszarach wiejskich stan zachowania dziedzictwa kulturowego podlega podobnym procesom jak 

w mieście Głogówek, zabytki są remontowane i utrzymywane w dobrym stanie technicznym, kościoły są 

remontowane i poddawane pracom konserwatorskim. W dobrym stanie technicznym, po pracach 

konserwatorskich jest zespół kościelno-klasztorny w Mochowie, kaplica NMP „Na Glinianej Górce”, kapliczka 

w Głogowcu, kościół w Biedrzychowicach, kościół w Wierzchu oraz jedyny drewniany zabytek w gminie 

kościół w Rzepczach. Kościół w Kazimierzu jest w trakcie remontu dachu, oczekuje na remont murów 

i elewacji. 

Niestety także w obszarach wiejskich obserwuje się nadmierną dążność do modernizacji i przekształceń ze 

szkodą dla autentyzmu zabytków, głównie budownictwa mieszkalnego. Zagrożeniem są termomodernizacje, 

wymiana stolarki okiennej na PCV, zmiana ceramicznego pokrycia dachów na dachówkę cementową lub 

blachodachówkę. Modernizacje te nie omijają niestety obiektów sakralnych. Negatywnym przykładem jest 

remont kapliczki - dzwonnicy w Mochowie, którą obłożono płytkami klinkierowymi niszcząc pierwotną 

wyprawę tynkarską i artykulację pilastrami, podobnie postąpiono w Biedrzychowicach z kapliczką przy domu 

nr 3.  

Pałac w Kazimierzu, drugi z obiektów rezydencjalnych wpisanych do rejestru zabytków, będący także 

w posiadaniu gminy (odzyskany przez gminę od prywatnego właściciela podobnie jak zamek w Głogówku), 

wymaga wprowadzenia użytkowania i przeprowadzenia remontu. 

Zabytki znajdujące się w ewidencji zabytków gminy to obiekty kształtujące wiejski krajobraz kulturowy. 

Głównie są to budynki mieszkalne - murowane, zlokalizowane wzdłuż głównych ulic zabudowy wiejskiej. 

W ewidencji znajdują się także obiekty sakralne (kościoły, kaplice, kapliczki) oraz budynki użyteczności 

publicznej (szkoły, przedszkola), budynki przemysłowe oraz zabytkowe zespoły budowlane i obszary 

ruralistyczne. Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków a posiadające szczególnie cenne 

wartości historyczne, artystyczne i naukowe mogą zostać objęte ścisłą ochroną konserwatorską poprzez 

wpis do rejestru zabytków. Prace budowlane prowadzone w obiektach figurujących w ewidencji zabytków, na 

które należy uzyskać pozwolenie na budowę wymagają zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane 

uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

Tabela 12 Gmina Głogówek – Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków [źródło: 

Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Głogówek na lata 2014 – 2017] 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres 

1.  Biedrzychowice układ ruralistyczny wsi  

2.  Biedrzychowice kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP nr 117 

3.  Biedrzychowice cmentarz parafialny nr 117 

4.  Biedrzychowice plebania nr 117 

5.  Biedrzychowice kapliczka przy domu nr 3 

6.  Biedrzychowice kapliczka przy domu nr 38 

7.  Biedrzychowice kapliczka przy domu nr 42 

8.  Biedrzychowice Mleczarnia (szkoła, ob. Przedszkole) nr 165 

9.  Biedrzychowice dom mieszkalny nr 4 

10.  Biedrzychowice dom mieszkalno-gospodarczy nr 29 

11.  Biedrzychowice dom mieszkalno-gospodarczy nr 38 
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12.  Biedrzychowice dom mieszkalno-gospodarczy nr 48 

13.  Biedrzychowice szkoła nr 110 

14.  Biedrzychowice obora w zespole plebańskim nr 117 

15.  Biedrzychowice spichlerz w zespole plebańskim nr 117 

16.  Biedrzychowice Folwark i dom na folwarku nr 187 

17.  Błażejowice Dolne kapliczka  przy domu nr 1 

18.  Błażejowice Dolne kapliczka dzwonnica przy domu nr 4 

19.  Błażejowice Dolne kapliczka przy domu nr 39 

20.  Błażejowice Dolne dom mieszkalny (wycużny) nr 5 

21.  Błażejowice Dolne Gospoda Emanuela Zieglera, ob. dom 

mieszkalny 

nr 6 

22.  Błażejowice Dolne dom mieszkalny nr 9 

23.  Błażejowice Dolne dom mieszkalno-gospodarczy nr 11 

24.  Błażejowice Dolne dom mieszkalno-gospodarczy w zagrodzie nr 22 

25.  Błażejowice Dolne Stodoła w zagrodzie nr 22 

26.  Ciesznów kapliczka dzwonnica przy domu nr 23 

27.  Ciesznów dom mieszkalny nr 22 

28.  Dzierżysławice kaplica pw. NMP „Na Glinianej Górce” po południowej stronie drogi 

Mochów-Wierzch 

29.  Dzierżysławice kapliczka dzwonnica przy domu nr 84 a 

30.  Dzierżysławice dom mieszkalny nr 1 

31.  Dzierżysławice Stodoła  przy domu nr 1 

32.  Głogowiec kapliczka po zach. stronie drogi Głogówek-

Tomice 

33.  Głogowiec  kapliczka  przy domu nr 13 

34.  Głogowiec kapliczka dzwonnica przy domu nr 15 

35.  Głogowiec dom mieszkalny nr 13 

36.  Głogówek kościół parafialny pw. św. Bartłomieja ul. Kościelna nr 4 

37.  Głogówek plebania ul. Kościelna nr 2 

38.  Głogówek Dom Wikarych, ob. Zgromadzenie Sióstr 

Elżbietanek 

ul. Kościelna nr 6-8 

39.  Głogówek kościół pw. św. Franciszka z Asyżu w 

zespole klasztornym o.o. Franciszkanów 

ul. Klasztorna nr 1 

40.  Głogówek klasztor o.o. Franciszkanów ul. Klasztorna nr 3-5 

41.  Głogówek kościół cmentarny pw. św. Krzyża ul. Piastowska nr 31 

42.  Głogówek kościół poszpitalny pw. św. Mikołaja ul. Piastowska nr 35 

43.  Głogówek kaplica "Boży Grób" ul. Zamkowa nr 21a 

44.  Głogówek kapliczka przy drodze do Głogowca 

45.  Głogówek kapliczka Przy domu ul. Dworcowa nr 13 

46.  Głogówek kapliczka ul. Kąpielowa 

47.  Głogówek kapliczka przy domu ul. Podgórna nr 8 

48.  Głogówek kapliczka przy domu ul. Podgórna nr 12 

49.  Głogówek  kapliczka przy domu ul. Wielkie Oracze nr 4 

50.  Głogówek kapliczka przy domu ul. Wielkie Oracze nr 6-8 
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51.  Głogówek zamek ul. Zamkowa nr 23 

52.  Głogówek Brama Zamkowa ul. Zamkowa 

53.  Głogówek mury miejskie, stare miasto fragmenty obwodu murów w 

zachodniej i północnej części miasta 

54.  Głogówek Baszta Strażniczo-Więzienna, ob. Muzeum 

Regionalne w Głogówku 

ul. Słowackiego nr 11 

55.  Głogówek Park na północ i zachód od zamku. 

56.  Głogówek Cmentarz parafialny ul. Piastowska nr 31 

57.  Głogówek Cmentarz żydowski przy domu ul. Powstańców Śl. nr 69 

58.  Głogówek Ratusz Rynek nr 1 

59.  Głogówek wieża wodna ul. Młyńska 

60.  Głogówek wodociągowa wieża ciśnień ul. Kąpielowa 

61.  Głogówek Sąd, ob. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Batorego nr 2 

62.  Głogówek dom, ob. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Batorego nr 8 

63.  Głogówek dom, ob. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Batorego nr 10 

64.  Głogówek dom mieszkalny ul. Bończyka nr 7 

65.  Głogówek dom mieszkalny ul. Dworcowa nr 2 

66.  Głogówek dom mieszkalny ul. Dworcowa nr 3 

67.  Głogówek dom mieszkalny ul. Dworcowa nr 6 

68.  Głogówek dom mieszkalny ul. Dworcowa nr 12 

69.  Głogówek dom mieszkalny ul. Dworcowa nr 13 

70.  Głogówek dom mieszkalny ul. Dworcowa nr 19 

71.  Głogówek dom mieszkalny ul. Dworcowa nr 20 

72.  Głogówek dom mieszkalny ul. Dworcowa nr 22 

73.  Głogówek dom mieszkalny ul. Dworcowa nr 23 

74.  Głogówek dom mieszkalny ul. Dworcowa nr 26 

75.  Głogówek dworzec kolejowy ul. Dworcowa nr 26,26a,28 

76.  Głogówek nastawnia w zespole dworca kolejowego ul. Dworcowa nr 26,26a,28 

77.  Głogówek dom mieszkalny ul. Dworcowa nr 31 

78.  Głogówek dom mieszkalny ul. Głubczycka nr 4 

79.  Głogówek dom mieszkalny ul. Głubczycka nr 10 

80.  Głogówek dom mieszkalny ul. Głubczycka nr 16 

81.  Głogówek dom mieszkalny ul. Głubczycka nr 18 

82.  Głogówek dom mieszkalny ul. Głubczycka nr 24 

83.  Głogówek dom mieszkalny ul. Głubczycka nr 28-30 

84.  Głogówek dom mieszkalny ul. Głubczycka nr 33 

85.  Głogówek dom mieszkalny ul. Głubczycka nr 35 

86.  Głogówek dom mieszkalny ul. Kościelna nr 10 

87.  Głogówek dom mieszkalny ul. Kościelna nr 12 

88.  Głogówek dom mieszkalny ul. Kościelna nr 14 

89.  Głogówek Szkoła dla dziewcząt, ob. Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy - internat 

ul. Kościuszki nr 10 

90.  Głogówek Szkoła, ob. Publiczne Gimnazjum Nr 1 ul. Kościuszki nr 12 

91.  Głogówek dom (willa) ul. Kościuszki nr 14 

http://www.teleadreson.pl/specjalny$n%20osrodek$n%20szkolno-wychowaczy$n/
http://www.teleadreson.pl/specjalny$n%20osrodek$n%20szkolno-wychowaczy$n/
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92.  Głogówek magazyn ul. Kościuszki nr 15 

93.  Głogówek dom mieszkalny ul. Kościuszki nr 17 

94.  Głogówek dom mieszkalny ul. Kościuszki nr 23 

95.  Głogówek dom (willa) ul. Kościuszki nr 25 

96.  Głogówek dom mieszkalny ul. Kościuszki nr 27 

97.  Głogówek dom mieszkalny ul. Ligonia nr 1 

98.  Głogówek dom mieszkalny (willa) Aleja Lipowa nr 2 

99.  Głogówek dom mieszkalny (willa) Aleja Lipowa nr 4 

100.  Głogówek Szpital – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Al. Lipowa 6a - M. Konopnickiej 2 

101.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) ul. M. Konopnickiej 1 

102.  Głogówek dom mieszkalny ul. 3 Maja nr 2 

103.  Głogówek dom mieszkalny  ul. 3 Maja nr 4 

104.  Głogówek dom mieszkalny ul. Mickiewicza nr 1 

105.  Głogówek dom mieszkalny ul. Mickiewicza nr 2 

106.  Głogówek dom mieszkalny ul. Mickiewicza nr 3 

107.  Głogówek dom mieszkalny ul. Mickiewicza nr 4 

108.  Głogówek dom mieszkalny ul. Mickiewicza nr 6 

109.  Głogówek dom mieszkalny ul. Mickiewicza nr 8 

110.  Głogówek dom mieszkalny ul. Mickiewicza nr 9 

111.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica), tzw. Złoty Róg ul. Mickiewicza 10 

112.  Głogówek dom mieszkalny ul. Mickiewicza nr 11 

113.  Głogówek dom mieszkalny ul. Mickiewicza nr 13 

114.  Głogówek dom mieszkalny ul. Mickiewicza nr 15 

115.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) ul. Mickiewicza nr 18 

116.  Głogówek dom mieszkalny ul. Młyńska nr 1 

117.  Głogówek dom mieszkalny ul. Młyńska nr 3 

118.  Głogówek dom mieszkalny ul. Młyńska nr 7 

119.  Głogówek dom mieszkalny ul. Młyńska nr 12 

120.  Głogówek dom mieszkalny ul. Młyńska nr 15 

121.  Głogówek dom mieszkalny ul. Młyńska nr 32 

122.  Głogówek Zajazd ul. Pasternik nr 2 

123.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 2 

124.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 3 

125.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 4 

126.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 5 

127.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 9 

128.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 11 

129.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 12 

130.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 14 

131.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 16 

132.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 17 

133.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 18 

134.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 19 
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135.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 20 

136.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 21 

137.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 23 

138.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 25 

139.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 26 

140.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 27 

141.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 28 

142.  Głogówek dom ul. Piastowska nr 29 

143.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 30 

144.  Głogówek dom ul. Piastowska 33 

145.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 34 

146.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 36 

147.  Głogówek szpital, ob. dom mieszkalny ul. Piastowska nr 37 

148.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 39 

149.  Głogówek dom mieszkalny ul. Piastowska nr 41 

150.  Głogówek dom mieszkalny ul. P. Skargi nr 3 

151.  Głogówek dom mieszkalny (willa) ul. P. Skargi nr 9 

152.  Głogówek dom mieszkalny ul. P. Skargi nr 11 

153.  Głogówek dom mieszkalny ul. P. Skargi nr 13 

154.  Głogówek dom mieszkalny ul. Podgórna nr 8 

155.  Głogówek dom mieszkalny ul. Powstańców nr 7 

156.  Głogówek dom, ob. Publiczne Przedszkole nr 4 ul. Powstańców nr 16 

157.  Głogówek dom mieszkalny ul. Powstańców nr 24 

158.  Głogówek Seminarium Nauczycielskie, ob. Zespół 

Szkół w Głogówku 

ul. Powstańców nr 34 

159.  Głogówek Seminarium Nauczycielskie, ob. Zespół 

Szkół w Głogówku 

ul. Powstańców nr 34 a 

160.  Głogówek Seminarium Nauczycielskie, ob. Zespół 

Szkół w Głogówku 

ul. Powstańców nr 34 b 

161.  Głogówek sala gimnastyczna w Zespole Szkół w 

Głogówku 

ul. Powstańców nr 35 

162.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 2 

163.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 3 

164.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 4 

165.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 5 

166.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 6 

167.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 12 

168.  Głogówek dom (kamienica) Rynek nr 13 

169.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 14 

170.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 16 

171.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 17 

172.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 18 

173.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 19 

174.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 21 
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175.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 22 

176.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 23 

177.  Głogówek gospoda "Pod Czarnym Niedźwiedziem", ob. 

dom mieszkalny (kamienica) 

Rynek nr 24 

178.  Głogówek dom mieszkalny tzw. "Dom Sebastiniego" Rynek nr 25 

179.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 26 

180.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 27 

181.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek 28 

182.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 30 

183.  Głogówek dom mieszkalny (kamienica) Rynek nr 31 

184.  Głogówek dom, ob. Muzeum Regionalne w Głogówku ul. Słowackiego nr 11 

185.  Głogówek dom mieszkalny ul. Staszica nr 4 

186.  Głogówek dom mieszkalny ul. Staszica nr 6 

187.  Głogówek dom mieszkalny ul. Staszica nr 8 

188.  Głogówek dom mieszkalny ul. Staszica nr 10 

189.  Głogówek dom mieszkalny ul. Staszica nr 12 

190.  Głogówek dom mieszkalny ul. Staszica nr 14 

191.  Głogówek Synagoga, ob. dom mieszkalny ul. Szkolna nr 1 

192.  Głogówek dom mieszkalny ul. Szkolna nr 4 

193.  Głogówek Zespół budowlany ul. Św. Anny nr 1-24 

194.  Głogówek Zespół budowlany ul. Wiejska nr 1-34 

195.  Głogówek dom mieszkalny ul. Wielkie Oracze nr 11 

196.  Głogówek dom mieszkalny ul. Wielkie Oracze nr 20 

197.  Głogówek dom mieszkalny ul. Wielkie Oracze nr 23 

198.  Głogówek dom mieszkalny ul. Wodna nr 3 

199.  Głogówek dom mieszkalny ul. Wodna nr 5 

200.  Głogówek dom mieszkalny pl. Wolności nr 2 

201.  Głogówek dom mieszkalny pl. Wolności nr 4 

202.  Głogówek dom mieszkalny pl. Wolności nr 10 

203.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 1 

204.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 2 

205.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 3 

206.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 4 

207.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 5 

208.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 6 

209.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 7 

210.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 8 

211.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 9 

212.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 10 

213.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 11 

214.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 12 

215.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 13 

216.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 14 
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217.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 15 

218.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 16 

219.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 17 

220.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 18 

221.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 19 

222.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 20 

223.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 21 

224.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 22 

225.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 24 

226.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 26 

227.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 28 

228.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 30 

229.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 32 

230.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 34 

231.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 36 

232.  Głogówek dom mieszkalny ul. Zamkowa nr 38 

233.  Kazimierz kościół parafialny Wniebowzięcia NMP  

234.  Kazimierz cmentarz parafialny  

235.  Kazimierz pałac nr 93 a 

236.  Kazimierz ogrodzenie pałacu nr 93 a 

237.  Kazimierz park krajobrazowy w zespole pałacowym  

238.  Kazimierz mauzoleum  w parku 

239.  Kazimierz oficyna w zespole pałacowo-parkowym nr 93  

240.  Kazimierz zabudowania folwarczne w zespole 

pałacowo-parkowym 

nr 86 

241.  Kazimierz młyn w zespole folwarcznym nr 89 

242.  Kazimierz dom mieszkalny nr 35 

243.  Kazimierz dom mieszkalny nr 40 

244.  Kazimierz dom mieszkalny nr 43 

245.  Kazimierz dom mieszkalny z bramą i furtą z zagrodzie nr 45 

246.  Kazimierz Gospoda, ob. bar nr 46 

247.  Kazimierz dom mieszkalny (wycużny) nr 47 

248.  Kazimierz dom mieszkalny w zagrodzie nr 51 

249.  Kazimierz dom mieszkalny w zagrodzie nr 53 

250.  Kazimierz dom mieszkalny z bramą i furtą w zagrodzie nr 59-61 

251.  Kazimierz dom mieszkalny nr 73 

252.  Kazimierz Szkoła, ob. dom mieszkalny nr 80 

253.  Kazimierz dom mieszkalny nr 82 

254.  Kazimierz dom mieszkalny nr 85 

255.  Kazimierz szkoła nr 99 

256.  Kazimierz dom mieszkalny nr 100 

257.  Kazimierz ruina młyna na płn. od wsi 

258.  Kierpień kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP nr 85 
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259.  Kierpień ogrodzenie kościoła parafialnego z 

bramkami 

nr 85 

260.  Kierpień cmentarz parafialny przy kościele 

261.  Kierpień karczma nr 1 

262.  Kierpień dom mieszkalny nr 24 

263.  Kierpień dom mieszkalny (wycużny) w zagrodzie nr 82 

264.  Kierpień dom mieszkalny (wycużny) nr 83 

265.  Kierpień dom mieszkalny nr 84 

266.  Kierpień dom mieszkalny nr 86 

267.  Kierpień Szkoła, ob. dom nr 88 

268.  Leśnik kapliczka przy domu nr 3 

269.  Leśnik dom mieszkalny nr 16 a 

270.  Leśnik Szkoła, ob. świetlica wiejska nr 20 

271.  Mionów układ ruralistyczny wsi  

272.  Mionów kaplica pośrodku wsi 

273.  Mionów kapliczka dzwonnica przy drodze na Wierzch przy posesji 

nr 52 

274.  Mionów dom mieszkalny w zagrodzie nr 20 

275.  Mionów dom mieszkalny w zagrodzie nr 22 

276.  Mionów dom mieszkalny (wycużny) w zagrodzie nr 22 

277.  Mochów kościół parafialny pw. św. Trójcy w zespole 

klasztornym o.o. Paulinów 

 

278.  Mochów klasztor oo. Paulinów nr 83 

279.  Mochów Cmentarz parafialny przy kościele 

280.  Mochów kapliczka przy plebanii nr 84 

281.  Mochów kapliczka I na cmentarzu w zespole 

klasztornym oo. Paulinów 

 

282.  Mochów kapliczka II na cmentarzu w zespole 

klasztornym oo. Paulinów 

 

283.  Mochów kapliczka III na cmentarzu w zespole 

klasztornym oo. Paulinów 

 

284.  Mochów Kapliczka IV na cmentarzu w zespole 

klasztornym oo. Paulinów 

 

285.  Mochów kaplica dzwonnica przy domu nr 26 

286.  Mochów kapliczka nr 14 a 

287.  Mochów kapliczka przy domu nr 72 

288.  Mochów dom mieszkalno – gospodarcze w zagrodzie nr 13 

289.  Mochów dom mieszkalny (wycużny) w zagrodzie nr 13 

290.  Mochów stodoła w zagrodzie nr 13 

291.  Mochów budynek gospodarczy w zagrodzie nr 52 

292.  Mochów budynek gospodarczy w zagrodzie nr 53 

293.  Mochów dom mieszkalno - gospodarczy w zagrodzie nr 60 

294.  Mochów Szkoła z częścią mieszkalną nr 65 

295.  Mochów most w ciągu drogi krajowej nr 40 
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296.  Racławice Śląskie układ ruralistyczny   

297.  Racławice Śląskie kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP ul. Kościelna 

298.  Racławice Śląskie ogrodzenie kościoła parafialnego ul. Zwycięstwa/Kościelna 

299.  Racławice Śląskie kaplica przy kościele parafialnym  

300.  Racławice Śląskie kapliczka przydrożna przy domu ul. Zwycięstwa nr 67 

301.  Racławice Śląskie Dom Sióstr Elżbietanek, Zgromadzenie 

Sióstr św. Elżbiety 

ul. Kościelna nr 1 

302.  Racławice Śląskie Przedszkole ul. Kościelna nr 3 

303.  Racławice Śląskie Dawna szkoła ul. Kościelna nr 4 

304.  Racławice Śląskie Młyn ul. Głubczycka nr 12 a 

305.  Racławice Śląskie dworzec kolejowy ul. Kolejowa nr 9 

306.  Racławice Śląskie budynek administracyjno-warsztatowy w 

zespole stacji 

ul. Kolejowa nr 9 

307.  Racławice Śląskie magazyn ekspedycji w zespole dworca 

kolejowego 

ul. Kolejowa nr 9 

308.  Racławice Śląskie magazyn w zespole dworca kolejowego ul. Kolejowa nr 9 

309.  Racławice Śląskie parowozownia w zespole dworca 

kolejowego, 

ul. Kolejowa nr 9 

310.  Racławice Śląskie warsztat w zespole stacji kolejowej ul. Kolejowa nr 9 

311.  Racławice Śląskie Wieża ciśnień w zespole dworca kolejowego ul. Kolejowa nr 9 

312.  Racławice Śląskie Wiadukt kolejowy I ul. Kolejowa 

313.  Racławice Śląskie Wiadukt kolejowy II ul. Kolejowa 

314.  Racławice Śląskie wiadukt kolejowy tzw. tunel echo ul. Ogrodowa 

315.  Racławice Śląskie wiadukt kolejowy tzw. „Wysoki” ul. Zwycięstwa/Prudnicka 

316.  Racławice Śląskie most kolejowy  nad rzeką Osobłogą 

317.  Racławice Śląskie dom mieszkalny ul. Prudnicka nr 15 

318.  Racławice Śląskie dom mieszkalny ul. Prudnicka nr 18-20 

319.  Racławice Śląskie dom mieszkalny ul. Prudnicka nr 22-24 

320.  Racławice Śląskie dom mieszkalny ul. Prudnicka nr 26-28 

321.  Racławice Śląskie dom mieszkalny ul. Prudnicka nr 32 

322.  Racławice Śląskie dom mieszkalny ul. Prudnicka nr 34 

323.  Racławice Śląskie dom ul. Zwycięstwa nr 27 

324.  Racławice Śląskie plebania ul. Zwycięstwa nr 39 

325.  Racławice Śląskie dom mieszkalny ul. Zwycięstwa nr 4 

326.  Racławice Śląskie dom mieszkalny ul. Zwycięstwa nr 6 

327.  Racławice Śląskie dom mieszkalny ul. Zwycięstwa nr 17 

328.  Racławice Śląskie dom mieszkalny ul. Zwycięstwa nr 20 

329.  Racławice Śląskie dom mieszkalny ul. Zwycięstwa nr 27 

330.  Racławice Śląskie dom mieszkalny ul. Zwycięstwa nr 45 

331.  Racławice Śląskie dom ul. Zwycięstwa nr 47 

332.  Racławice Śląskie Szwedzki słup - kolumna szwedzka w zach. części wsi 

333.  Rzepcze kościół filialny pw. św. Jakuba Starszego nr 39 

334.  Rzepcze cmentarz parafialny przy kościele 

335.  Rzepcze kaplica cmentarna  
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336.  Rzepcze kuźnia przy domu nr 1 

337.  Rzepcze Szkoła, ob. dom mieszkalny nr 19 

338.  Rzepcze karczma nr 23 a 

339.  Rzepcze dom mieszkalny  nr 29 

340.  Rzepcze dom mieszkalny (wycużny) w zagrodzie nr 48 

341.  Rzepcze obora w zespole folwarcznym nr 53 a 

342.  Rzepcze spichlerz w zespole folwarcznym nr 53 a 

343.  Rzepcze stodoły w zespole folwarcznym nr 53 a, b 

344.  Rzepcze Budynek mieszkalny w zespole folwarcznym nr 53 b 

345.  Rzepcze gorzelnia w zespole folwarcznym nr 53 e 

346.  Rzepcze młyn w zespole młyńskim nr 53 g 

347.  Rzepcze dom mieszkalny w zespole młyńskim nr 53 g 

348.  Stare Kotkowice kościół filialny pw. św. Barbary ul. Sudecka nr 26 

349.  Stare Kotkowice kapliczka ul. Polna nr 1 

350.  Stare Kotkowice kapliczka ul. Sudecka nr 22 

351.  Stare Kotkowice kapliczka obok spichlerza folwarcznego przy ul 

Sudeckiej nr 33 

352.  Stare Kotkowice budynek gospodarczy, ob. kaplica, przy domu ul. Sudecka nr 14 

353.  Stare Kotkowice dom mieszkalny ul. Sudecka nr 18 

354.  Stare Kotkowice dom mieszkalny ul. Sudecka nr 23 

355.  Stare Kotkowice Szkoła, ob. przedszkole i świetlica ul. Sudecka nr 27 

356.  Stare Kotkowice dom mieszkalny ul. Sudecka nr 30 

357.  Stare Kotkowice dom mieszkalny ul. Sudecka nr 32 

358.  Stare Kotkowice spichlerz w zespole folwarcznym ul. Sudecka nr 33 

359.  Stare Kotkowice cmentarz parafialny  

360.  Szonów układ ruralistyczny wsi  

361.  Szonów kościół parafialny p.w. św. Jadwigi  

362.  Szonów kapliczka przy domu nr 148 

363.  Szonów kapliczka przy domu nr 50 a 

364.  Szonów dom mieszkalny nr 23 

365.  Szonów dom mieszkalny nr 48 

366.  Szonów dom mieszkalny nr 50 

367.  Szonów dom mieszkalny nr 115 

368.  Szonów Klasztor i Przytułek Św. Józefa, ob. Wiejski 

Ośrodek Zdrowia 

nr 141 

369.  Szonów dom mieszkalny nr 148 

370.  Tomice kapliczka dzwonnica przy domu nr 12 

371.  Tomice dom mieszkalny nr 9 

372.  Tomice dom mieszkalny nr 11 

373.  Tomice dwór, ob. dom mieszkalny nr 25,25a,26 

374.  Tomice stajnia dworska nr 26 

375.  Tomice stodoła dworska nr 25,25a,26 

376.  Tomice dom podworski nr 27 
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377.  Twardawa kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty ul. Spółdzielcza nr 25 

378.  Twardawa Grobowiec-Mauzoleum Rodziny Latzel ul. Spółdzielcza nr 25 

379.  Twardawa kaplica cmentarna ul. Powstańców Śl. 

380.  Twardawa kapliczka przy domu ul. Kozielska nr 20 

381.  Twardawa kapliczka przydrożna ul. Kozielska pomiędzy domami nr1 i 

nr3 

382.  Twardawa dwór ul. Spółdzielcza nr 16 

383.  Twardawa dworzec kolejowy ul. Dworcowa  

384.  Twardawa magazyn w zespole dworca kolejowego ul. Dworcowa  

385.  Twardawa dom ul. Dworcowa nr 8 

386.  Twardawa dom ul. Dworcowa nr 14a 

387.  Twardawa dom mieszkalny w zespole dworca 

kolejowego 

ul. Dworcowa nr 26–26 a 

388.  Twardawa budynek gospodarczy w zespole dworca 

kolejowego 

ul. Dworcowa nr 26–26 a 

389.  Twardawa dom mieszkalny w zespole dworca 

kolejowego 

ul. Dworcowa nr 26 b 

390.  Twardawa dom mieszkalny ul. Kozielska nr 1 

391.  Twardawa dom mieszkalny ul. Kozielska nr 5 

392.  Twardawa dom mieszkalny ul. Kozielska nr 7 

393.  Twardawa dom mieszkalny ul. Kozielska nr 17 

394.  Twardawa dom mieszkalny ul. Spółdzielcza nr 2 

395.  Twardawa dom mieszkalny ul. Spółdzielcza nr 2 a 

396.  Twardawa dom mieszkalny ul. Spółdzielcza nr 10 

397.  Twardawa dom mieszkalny ul. Spółdzielcza nr 10 a 

398.  Twardawa dom mieszkalny ul. Spółdzielcza nr 14 

399.  Twardawa obory w zespole folwarcznym ul. Spółdzielcza nr 16 a 

400.  Twardawa dom mieszkalny ul. Spółdzielcza 16 b 

401.  Twardawa oficyna, ob. dom mieszkalny ul. Spółdzielcza nr 16 a 

402.  Twardawa dom mieszkalny ul. Spółdzielcza nr 16 e 

403.  Wierzch układ ruralistyczny wsi  

404.  Wierzch kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca nr 1 

405.  Wierzch ogrodzenie kościoła  nr 1 

406.  Wierzch kaplica cmentarna  nr 1 

407.  Wierzch Kapliczka  przy domu nr 14 

408.  Wierzch kapliczka  przy domu nr 75 

409.  Wierzch szkoła nr 2 

410.  Wierzch plebania nr 3 

411.  Wierzch stodoła w zespole plebańskim nr 3 

412.  Wierzch dom mieszkalny nr 4 

413.  Wierzch Gospoda, ob. dom mieszkalny nr 9 

414.  Wierzch dom mieszkalny tzw. Willa Anna nr 15 

415.  Wierzch dom mieszkalny, ob. bud. gospodarczy w 

zagrodzie  

nr 68 a 
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416.  Wróblin kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła centrum wsi 

417.  Wróblin kapliczka św. Jana Nepomucena  przy domu nr 72 

418.  Wróblin dom mieszkalno-gospodarczy nr 29 

419.  Wróblin dom mieszkalno-gospodarczy nr 31 

420.  Wróblin dom mieszkalno-gospodarczy nr 33 

421.  Wróblin dom mieszkalno-gospodarczy nr 34 

422.  Wróblin dom mieszkalno-gospodarczy nr 35 a 

423.  Wróblin dom mieszkalno-gospodarczy nr 63 

424.  Wróblin gospoda, ob. bar nr 76 

425.  Wróblin zespół budowlany nr 3-5-7-9-11-13-15-17 

426.  Zawada kościół parafialny pw. św. Anny nr 2 

427.  Zawada kapliczka dzwonnica przy domu nr 9 

428.  Zawada zespół folwarczny nr 1 

429.  Zawada spichlerz w zespole folwarcznym nr 1 

430.  Zawada dom mieszkalny nr 7 

431.  Zawada dom mieszkalny nr 8 

432.  Zwiastowice kaplica pw. NMP pośrodku wsi, przy domu nr 16 

433.  Zwiastowice dom mieszkalny w zagrodzie nr 1 

434.  Zwiastowice dom mieszkalny w zespole dawnej fabryki 

Marxa 

nr 2 

435.  Zwiastowice szkoła, ob. świetlica nr 4 

436.  Zwiastowice dom mieszkalny nr 12 

437.  Zwiastowice dom mieszkalny (wycużny) nr 12 b 

438.  Zwiastowice (Mikulsko) Folwark  nr 49; 50; 51 

Do dotychczasowej ewidencji zabytków wykonanej w 2006 roku liczącej 278 obiektów „Gminnym programem 

opieki nad zabytkami dla Gminy Głogówek na lata 2014 – 2017” wprowadzono dodatkowo 169 obiektów, 

w tym 26 z terenu miasta Głogówek i 143 z obszarów wiejskich. Z dotychczasowej ewidencji zabytków, po jej 

zweryfikowaniu zostało wykreślonych 9 obiektów z powodu wyburzenia, utraty wartości zabytkowej, błędnej 

kwalifikacji. 

 

4.6. Zabytkowe układy zieleni cmentarzy 

Ważnym elementem historycznego dziedzictwa są zabytkowe układy zieleni lub zieleń o walorach 

kulturowych. W gminie Głogówek do rejestru zabytków wpisano 2 parki zabytkowe i 2 cmentarze. 

Dodatkowo do ewidencji zabytków ujęto 6 cmentarzy parafialnych w tym jeden w mieście Głogówek. 

 

Cmentarze 

Do rejestru zabytków wpisane są 2 cmentarze: 

 Cmentarz żydowski w Głogówku -  założony w 1821 r., poza ówczesnymi granicami miasta. 

Znajduje się on na zboczu niewielkiego wzgórza, w lesie, ma powierzchnię 0,4 ha, Zachowało się 

65 nagrobków.  

 Cmentarz parafialny w Biedrzychowicach. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagrobek
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W większości miejscowości cmentarze zlokalizowane były wokół kościoła parafialnego, bądź 

filialnego. Z uwagi na dużą ilość świątyń w okolicy – z reguły były one jedynymi nekropoliami w danej wsi. 

W Racławicach Śląskich cmentarz znajduje poza obrębem muru kościelnego, nieopodal kościoła. Do 

gminnej ewidencji zabytków wprowadzono cmentarze parafialne w mieście Głogówek oraz we wsiach 

Kazimierz, Kierpień, Mochów, Rzepce i Stare Kotkowice. 

 

 

Parki 

W mieście Głogówek do rejestru zabytków wpisano Park Miejski założony w XVII w. na miejscu fortyfikacji 

ziemnych z XVI/XVII w. przez Jana Jerzego II von Oppersdorff. Położony na północ i zachód od zamku, na 

stokach wzniesienia. Usytuowany w dwóch kondygnacjach. Część dolna krajobrazowa, z osią widokową 

i alejami. W górnej gazon ujęty szpalerem drzew. W parku figura św. Jana Nepomucena fundowana 

w 1744 r., przeniesiona z Dzierżysławic. 

W gminie Głogówek, na terenie wiejskim, zachowały się dwa zespoły parkowe, związane z rezydencjami 

(istniejącymi do dziś) w Kazimierzu i Twardawie. Park przypałacowy w Kazimierzu, z kaplicą będącą 

grobowcem rodziny Prittwitz, jest jedynym parkiem na terenach wiejskich gminy wpisanym do rejestru 

zabytków. 

4.7. Stan stanowisk archeologicznych 

Teren gminy Głogówek został w całości przebadany metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski. W trakcie 

wieloletniej akcji badawczej uzyskano informacje o 491 stanowiskach archeologicznych położonych na 

terenie gminy – 81 zostało wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego. 

AZP obejmuje stanowiska o ustalonej lokalizacji jak i te, których dokładna lokalizacja nie jest obecnie znana, 

a wiadomości o nich pochodzą ze źródeł archiwalnych. Niemniej jednak są one uwzględniane gdyż istnieje 

duże prawdopodobieństwo natrafienia na nowe, dotąd nie znane znaleziska podczas prac ziemnych 

prowadzonych przy inwestycjach budowlanych. Zasób stanowisk archeologicznych jest zbiorem otwartym. 
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Tabela 13 Gmina Głogówek - wykaz zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków [źródło: 

Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Głogówek na lata 2014 – 2017] 

l.p Miejscowość Obszar 

AZP 

 

Nr 

stanowiska 

wg AZP 

Funkcja -typ 

stanowiska 

Chronologia Nr 

rej. zab. 

1.  Biedrzychowice 96-37 21 osada neolit, kultura łużycka ( epoka brązu / 

halsztat ), średniowiecze ( XIV-XV w.) 

A - 721/86 

2.  Biedrzychowice 96-37 22 osada kultura przeworska ( faza C - D ) A - 727/86 

3.  Biedrzychowice 96-37 27 osada neolit, kultura przeworska, 

średniowiecze ( XIV - XV w. ) 

A - 715/86 

4.  Biedrzychowice 96-37 28 osada kultura przeworska ( faza C - D ) A - 728/86 

5.  Biedrzychowice 96-37 32 osada kultura łużycka ( epoka brązu / 

halsztat ), okres lateński ( kultura 

celtycka ), kultura przeworska 

A - 764/87 

6.  Biedrzychowice 96-37 33 osada neolit, kultura łużycka ( epoka brązu / 

halsztat ), kultura przeworska ( faza C 

), średniowiecze ( XIV w. ) 

A - 729/86 

7.  Biedrzychowice 96-37 47 osada kultura przeworska ( faza C - D ) A - 730/86 

8.  Biedrzychowice 96-37 55 osada neolit, kultura przeworska, 

średniowiecze ( XIV - XV w. ) 

A - 717/86 

9.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 15 osada neolit, (KPL) A - 771/87 

10.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 17 osada kultura łużycka, średniowiecze ( XIV - 

XV w. ) 

A-1027/96 

11.  Dzierżysławice 96-36 10 osada kultura pucharów lejkowatych, kultura 

celtycka 

A - 1030/96 

12.  Dzierżysławice 96-36 11 cmentarzysk

o ciałopalne, 

ślad 

osadnictwa 

wczesna epoka brązu, neolit, późne 

średniowiecze 

A - 1034/97 

13.  Dzierżysławice 96-36 13 cmentarzysk

o ciałopalne 

kultura łużycka ( halsztat ) A - 1029/96 

14.  Dzierżysławice 96-36 15 osada neolit ( krąg kultur naddunajskich ), 

kultura łużycka ( halsztat ), późne 

średniowiecze 

A - 1028/96 

15.  Dzierżysławice 96-36 16 osada neolit, kultura łużycka ( V okres epoki 

brązu/ halsztat ), X - XI w., XIV - XV 

w. 

A - 1025/96 

16.  Dzierżysławice 96-36 17 osada neolit, III - IV okres epoki brązu, 

kultura przeworska ( faza C2 - C3 i 

faza D ) 

A - 1026/96 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK 

 

71 

17.  Dzierżysławice 96-36 8 osada kultura pucharów lejkowatych, kultura 

łużycka ( III - IV okres epoki brązu ) 

A - 1031/96 

18.  Głogówek 96-36 22 osada neolit A - 105/68 

19.  Głogówek 96-36 23 cmentarzysk

o ciałopalne 

kultura łużycka A - 104/68 

20.  Głogówek 96-36 32 osada paleolit środkowy, kultura ceramiki 

wstęgowej kłutej, późne 

średniowiecze 

A - 1001/95 

21.  Głogówek 96-36 38 osada kultura łużycka, kultura przeworska ( 

okres wpływów rzymskich ) 

A - 1018/96 

22.  Głogówek 96-36 39 ślad 

osadnictwa

, osada 

neolit, kultura łużycka ( halsztacki ) A - 1016/96 

23.  Głogówek 96-36 40 osada neolit, kultura łużycka ( halsztacki ), 

kultura celtycka ( okres lateński ) 

A - 1017/96 

24.  Głogówek 96-36 41 osada kultura pucharów lejowatych, kultura 

łużycka, X - XI w. 

A - 1019/96 

25.  Głogówek 96-36 42 osada pradzieje, IX - X w. A - 1020/96 

26.  Głogówek 96-36 43 osada kultura łużycka ( III - IV okres epoki 

brązu ) 

A - 999/95 

27.  Głogówek 96-36 46 cmentarzysk

o ciałopalne 

kultura nowocerekwiańska ? ( III 

okres epoki brązu ) 

A - 1000/95 

28.  Głogówek 96-36 48 osada epoka kamienia, kultura łużycka, 

okres wpływów rzymskich 

A - 103/68 

29.  Głogówek 96-36 49 osada kultura pucharów lejowatych. kultura 

przeworska ( późny okres rzymski, 

późne średniowiecze 

A - 1014/96 

30.  Głogówek 96-36 50 osada kultura pucharów lejowatych, kultura 

łużycka, późne średniowiecze 

A - 1015/96 

31.  Głogówek 96-36 51 osada kultura pucharów lejowatych, kultura 

łużycka ( III - IV okres epoki brązu ), 

wczesne średniowiecze ( IX - X w. ), 

późne średniowiecze 

A - 1032/96 

32.  Kazimierz 97-37 28 osada neolit, wczesne średniowiecze A - 443/77 

33.  Kazimierz 97-37 29 osada neolit, średniowiecze A - 365/73 

34.  Kazimierz 97-37 31 osada neolit, okres wpływów rzymskich, 

średniowiecze 

A - 442/77 

35.  Kazimierz 97-37 33 osada neolit A - 358/73 

36.  Kazimierz 97-37 34 osada neolit A - 440/77 

37.  Kazimierz 97-37 35 osada neolit A - 464/78 
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38.  Kazimierz 97-37 36 osada neolit, średniowiecze A - 439/77 

39.  Kazimierz 97-37 37 osada kultura pucharów lejkowatych A - 232/70 

40.  Kazimierz 97-37 39 osada neolit, okres późnolateński A - 438/77 

41.  Kazimierz 97-37 40 osada neolit, średniowiecze A - 463/78 

42.  Kazimierz 97-37 60 osada kultura przeworska ( okres wpływów 

rzymskich ) 

A - 744/87 

43.  Kazimierz 97-37 63 osada neolit, średniowiecze A - 462/78 

44.  Kazimierz 97-37 64 osada kultura pucharów lejkowatych, kultura 

łużycka ( V okres epoki brązu/ 

halsztat ), późne średniowiecze 

A - 950/93 

45.  Mionów 95-36 1 osada kultura przeworska ( okres wpływów 

rzymskich 

A - 45/64 

46.  Mionów 95-36 13 osada III - IV w. n. e. A - 44/65 

47.  Mionów 95-36 14 osada kultura ceramiki wstegowej kłutej A - 412/75 

48.  Mionów 95-36 16 osada neolit, średniowiecze ( XV w. ) A - 774/87 

49.  Mionów 95-36 2 stanowisko 

nieokreślone 

wczesne średniowiecze, 

średniowiecze 

A - 46/65 

50.  Mochów 96-36 1 cmentarzysk

o, punkt 

osadniczy 

kultura łużycka ( epoka brązu / 

halsztat ), neolit,, wczesne 

średniowiecze, średniowiecze 

A - 1024/96 

51.  Mochów 96-36 2 ślad 

osadnictwa, 

cmentarzysk

o  

epoka kamienia, kultura łużycka ( III - 

IV okres epoki brązu ) 

A - 1033/97 

52.  Mochów 96-36 20 osada kultura pucharów lejkowatych, kultura 

przeworska (faza C3 - D), wczesne 

średniowiecze (IX-X w.) 

A - 1022/96 

53.  Mochów 96-36 23 osada kultura ceramiki wstęgowej rytej, 

kultura ceramiki wstęgowej kłutej, 

kultura lendzielska 

A - 832/89 

54.  Mochów 96-36 27 osada kultura łużycka ( epoka brązu ), późne 

średniowiecze 

A - 1021/96 

55.  Mochów 96-36 6 osada kultura celtycka ? (okres lateński), 

kultura przeworska ( okres wpływów 

rzymskich ), wczesne średniowiecze ( 

faza młodsza ), średniowiecze ( XIV - 

XV w. ) 

A - 1023/96 

56.  Racławice Śl. 97-35 13 osada kultura przeworska ( późny okres 

wpływów rzymskich ), wczesne 

średniowiecze, średniowiecze  

A - 946/92 
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(XIV - XV w.) 

57.  Racławice Śl. 97-35 14 osada kultura pucharów lejkowatych, 

średniowiecze ( XIV - XV w. ) 

A - 944/92 

58.  Racławice Śl. 97-35 17 osada neolit ( kultura pucharów lejowatych ), 

kultura przeworska 

A - 1090/98 

59.  Racławice Śl. 97-35 3 osada kultura przeworska ( późny okres 

wpływów rzymskich ), wczesne 

średniowiecze, średniowiecze  

(XIV - XV w.) 

A - 952/93 

60.  Rzepcze 95-36 14 osada 

obronna 

kultura łużycka A - 475/78 

61.  Rzepcze 95-36 8 pracownia 

krzemieniars

ka 

paleolit, neolit A - 575/80 

62.  Stare Kotkowice 96-37 3 osada neolit, kultura łużycka A - 704/86 

63.  Szonów 97-36 20 osada neolit ( kultura pucharów lejkowatych  A - 951/93 

64.  Szonów 97-36 21 osada neolit, kultura przeworska (faza C), 

wczesne średniowiecze 

A - 945/92 

65.  Szonów 97-36 22 osada kultura łużycka (okres halsztacki), 

kultura celtycka (okres lateński), 

wczesne średniowiecze (X-XI w.) 

A - 947/92 

66.  Szonów 97-36 39 osada kultura łużycka ( V okres epoki brązu/ 

halsztat ) 

A - 1089/98 

67.  Szonów 97-36 41 osada neolit, kultura przeworska ( faza C ) A - 954/93 

68.  Twardawa 96-38 14 punkt 

osadniczy 

kultura łużycka ( epoka brązu/ 

halsztat ), średniowiecze ( XIV - XV 

w. ) 

A - 709/86 

69.  Twardawa 96-38 18 punkt 

osadniczy 

kultura łużycka ( epoka brązu/ 

halsztat ) 

A - 711/86 

70.  Wróblin 97-37 17 osada neolit ( kultura pucharów lejowatych ), 

kultura celtycka ( okres lateński ), 

kultura przeworska ( okres wpływów 

rzymskich ), średniowiecze 

A - 655/84 

71.  Wróblin 97-37 18 osada neolit ( kultura pucharów lejowatych ), 

kultura łużycka ( IV - V okres epoki 

brązu ), średniowiecze 

A - 659/84 

72.  Wróblin 97-37 2 
osada 

kultura celtycka ( okres lateński ), 

kultura przeworska ( okres wpływów 

rzymskich ) 

A - 761/81 

73.  Wróblin 97-37 4 osada kultura łużycka ( epoka brązu ) A - 762/87 
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74.  Zawada 95-36 6 osada wielo-

kulturowa 

neolit A - 328/71 

75.  Zwiastowice 96-37 17 osada wczesne średniowiecze (IX-Xw.), 

późne średniow.  (XIV-XVw.) 

A - 719/86 

76.  Zwiastowice 96-37 21 osada neolit, kultura łużycka ( epoka brązu ), 

kultura przeworska (okres wpływów 

rzymskich ), wczesne średniowiecze ( 

VIII - IX w. ) 

A - 714/86 

77.  Zwiastowice 96-37 22 osada neolit, kultura przeworska ( okres 

wpływów rzymskich ),  średniowiecze 

( XIV - XV w. ) 

A - 718/86 

78.  Zwiastowice 96-37 25 osada neolit ( kultura pucharów lejowatych ), 

średniowiecze 

A - 722/86 

79.  Zwiastowice 96-37 26 osada neolit, okres wpływów rzymskich (faza 

C-D) 

A - 713/86 

80.  Zwiastowice 96-37 27 osada kultura łużycka (halsztat), 

średniowiecze 

A - 658/84 

81.  Zwiastowice 96-37 3 osada neolit, kultura łużycka ( epoka brązu / 

halsztat ), kultura celtycka (okres 

lateński), średniowiecze ( XIV-XV w. ) 

A - 716/86 

 

Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne gminy Głogówek związane było głównie z dolinami 

rzek. Stanowiska archeologiczne występują przede wszystkim na krawędziach teras rzecznych i w ich 

pobliżu. Inne były lokowane na bocznych krawędziach dolin cieków dziś już nieistniejących. W oddaleniu od 

głównych cieków spada ilość występujących stanowisk co wynika zapewne z braku dostatecznych warunków 

hydrograficznych i geomorfologicznych niezbędnych dla osadnictwa pradziejowego. Z reguły osadnictwo to 

oddalone było do około 1-1,5 km od tych cieków. 

W publikacjach i archiwaliach przedwojennych występuje bardzo dużo informacji o zarejestrowaniu 

znalezisk archeologicznych. Niestety w większości tym odkryciom brak było ścisłej lokalizacji. 

Reprezentowały one pełny przegląd chronologiczny i asortyment (toporki, siekierki, krzemienie, przęśliki, 

bransolety z brązu, szpile, monety oraz ceramika zarówno w postaci fragmentów jak i całych naczyń).  

Najstarsze ślady osadnictwa ludzkiego datowane są na paleolit i są one nieliczne. Udało się je 

zarejestrować m. in. w m. Szonów. Dopiero w okresie młodszej epoki kamienia – neolicie odnotowujemy 

wzrost osadnictwa ludzkiego. Jest to głównie ludność napływowa zaliczana do najstarszej kultury 

wczesnorolniczej jaką była na tych terenach kultura wstęgowo-ryta. Ślad jej obecności zarejestrowano m. in. 

w Głogówku. Dopiero jednak wraz z pojawieniem się osadnictwa ludności Kultury Pucharów Lejowatych, na 

terenie obecnej gminy Głogówek rozpowszechniła się znajomość rolnictwa i hodowli. Stanowiska tej kultury 

odnotowano w takich miejscowościach jak Głogówek, Dzierżysławice, Mochów oraz Kazimierz. Do 

nielicznych z kolei należy zaliczyć stanowiska z okresu eneolitu i wczesnej epoki brązu. Reprezentują je 

stanowiska ludności kultury ceramiki sznurowej z Głogówka, Biedrzychowic oraz ludności kultury 

nowocerekwiańskiej z Głogówka. Do wyjątkowych też należy zaliczyć stanowisko ludności kultury 
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przedłużyckiej odkryte w m. Kazimierz. Stabilizację osadniczą oraz rozwój przestrzenny osadnictwa 

odnotowujemy wraz z późną epoką brązu i wczesną epoką żelaza (okres halsztacki). Osady i cmentarzyska 

ludności kultury łużyckiej występują już praktycznie na obszarze całej gminy. Do najbardziej intrygujących 

śladów osadnictwa należy zaliczyć ślady kultury celtyckiej datowanej na okres lateński. Odnotowano je m.in. 

w m. Mochów, Głogówek, Biedrzychowice, Leśnik, Szonów oraz Racławice Śląskie. Podobną stabilizację 

i rozwój osadnictwa jak w późnej epoce brązu obserwujemy w okresie wpływów rzymskich. Ślady 

osadnictwa ludności kultury przeworskiej występują też powszechnie na terenie całej gminy. Załamanie tego 

osadnictwa następuje dopiero w późnym okresie wpływów rzymskich i w okresie wędrówek ludów. 

Najstarsze jak do tej pory uchwytne ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego związanego już 

z obecnością Słowian na tym terenie pochodzą z Mochowa i datowane są na IX-X w. Również z Głogówka 

pochodzą zabytki datowane na X-XI w. Od tego momentu wchodzimy już w okres historyczny coraz częściej 

oświetlany przekazami pisanymi. 

Przepisy odnośnie ochrony zabytków archeologicznych, zawarte zostały w ustawie o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 natomiast kwestie wydawania pozwoleń na roboty 

ziemne w obrębie stanowisk archeologicznych oraz badań archeologicznych reguluje Rozporządzenie 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, bada konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych. 

Naczelnym celem ochrony zabytków archeologicznych a w tym przede wszystkim stanowisk 

archeologicznych będących swoistą formą zabytków nieruchomych, jest zachowanie różnorodnych w formie 

obiektów archeologicznych jak i warstw kulturowych znajdujących się pod warstwą orną bądź też 

wydobytych już na powierzchnię przez działalność ludzką ( np. poprzez orkę, roboty niwelacyjne) bądź 

czynniki naturalne (procesy eoliczne, erozja stokowa, obrywy brzegów rzek i pomniejszych cieków). 

Stanowiska te bowiem zagrożone są ciągłym niszczeniem poprzez agrotechnikę a także grozi im 

zniszczenie wskutek różnorodnych procesów inwestycyjnych wymagających prowadzenia 

szerokopłaszczyznowych lub liniowych robót ziemnych. Dlatego przepisy w/w ustawy i rozporządzenia 

określają zasady ich prowadzenia w obrębie stanowisk archeologicznych i w ich bezpośrednim otoczeniu. 

Tabela 14 Gmina Głogówek - wykaz zabytków archeologicznych niewpisanych do rejestru zabytków [źródło: 

Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Głogówek na lata 2014 – 2017] 

Lp. Miejscowość Obszar 

AZP 

 

Nr 

stano

wiska 

wg 

AZP 

Funkcja Kultura Chronologia Lokalizacja 

1.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 1 cmentarzysko   archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, płd. część wsi 

2.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 2 ślad osadnictwa ? neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji, w 

obrębie szosy Mochów-Leśnik 

3.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 3 ślad osadnictwa ? neolit archiwalne 
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4.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 4 ślad osadnictwa ? neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji, w 

płd.wsch. części wsi osada ? pradzieje 

osada łużycka epoka brązu 

5.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 5 cmentarzysko ? ? archiwalne, brak dokł.lokalizacji, 

na zach. od folwarku 

6.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 6 osada  późne 

średniow. 

archiwalne 

7.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 7 ślad osadn. ceramiki 

wstęg.kłutej 

neolit dz. nr 549/2  

 

ślad osadn. przeworska okr. rzymski 

osada  XIII-XIV w. 

8.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 8 osada  późne 

średniow. 

dz. nr 311/1; 311/2; 312; 316, 

9.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 9 osada ? neolit dz. nr 547; 560 

osada przeworska okr. rzymski 

ślad osadn.  późne 

średniow. 

10.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 10 ślad osadn. ? ep.kamienia dz. nr 63; 64 

osada  późne 

średniow. 

11.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 11 osada  późne 

średniow. 

dz. nr 502; 503 

12.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 12 ślad osadn.  późne 

średniow. 

dz. nr 46 

13.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 13 ślad osadn  neolit dz. nr 1 

14.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 14 ślad osadn  pradzieje dz. nr 94 

osada  późne 

średniow. 

15.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 16 osada  neolit dz. nr 619 

osada  pradzieje 

punkt osadn.  późne 

średniow. 

16.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 18 punkt osadn. przeworska późny okres 

rzymski 

 

punkt osadn.  późne 

średniow. 

17.  Błażejowice 

Dolne 

95-36 19    dz. nr 518, 

k.m. 5    

18.  Biedrzychowice 96-37 1 ślad osadn. średniow. XIV-XV w. 

pradzieje 

dz. nr 655/186 

punkt osadn.  neolit 

19.  Biedrzychowice 96-37 2 ślad osadn.  neolit archiwalne 
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20.  Biedrzychowice 96-37 3 punkt osadn. wcz.średn. XII w. archiwalne 

21.  Biedrzychowice 96-37 4 ślad osadn.  neolit archiwalne 

22.  Biedrzychowice 96-37 5 punkt osadn. jordanowska neolit archiwalne 

23.  Biedrzychowice 96-37 6 punkt osadn. łużycka neolit archiwalne 

ślad osadn.  epoka brązu 

24.  Biedrzychowice 96-37 7 cmentarzysko przeworska okr. wpł. 

rzymskich 

archiwalne, brak dokł.lokalizacji, 

wzniesienie na zach.od drogi 

Biedrzychowice Wróblin 

25.  Biedrzychowice 96-37 8 ślad osadn. średniow.  archiwalne 

26.  Biedrzychowice 96-37 9 ślad osadn.  neolit archiwalne 

27.  Biedrzychowice 96-37 10 ślad osadn.  neolit dz. nr 245/4; 452; 453,  

 ślad osadn. średniow. XIV w. 

zb. w muzeum w 

Prudniku 

łużycka neolit, 

epoka brązu 

osada przeworska okr. wpł. 

rzymskich 

pradziejowa 

28.  Biedrzychowice 96-37 11 ślad osadn. ceramiki 

sznurowej 

neolit archiwalne 

29.  Biedrzychowice 96-37 12 ślad osadn.  neolit archiwalne 

30.  Biedrzychowice 96-37 13 ślad osadn. wcz. średn. IX-X w. archiwalne 

31.  Biedrzychowice 96-37 14 ślad osadn. wstęgowa neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji, w 

obrębie koryta Straduni 

32.  Biedrzychowice 96-37 15 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 8; 193/7; 194/7 

33.  Biedrzychowice 96-37 16 ślad osadn.  ep.kamienia dz. nr 341/43 

ślad osadn. wcz. średn. VI-IX w. 

ślad osadn. średniow. XIV-XV w. 

ślad osadn. jordanowska neolit 

34.  Biedrzychowice 96-37 17 ślad osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 11; 358/22 

35.  Biedrzychowice 96-37 18 ślad osadn.  neolit dz. nr 269/5 

36.  Biedrzychowice 96-37 19 ślad osadn. przeworska okr. wpł. 

rzymskich faza 

c-d 

dz. nr 236/5; 242/5;243/5 

ślad osadn. średniow. XIV-XV w. 

37.  Biedrzychowice 96-37 20 ślad osadn. przeworska okr. wpł. 

rzymskich faza 

c-d 

dz. nr 9; 238/5; 269/5; 21; 364/20 

38.  Biedrzychowice 96-37 23 punkt osadn. przeworska okr. wpł. 

rzymskich faza 

c 

dz. nr 341/43 

ślad osadn. średniow. XIV-XV w., 

pradzieje 

39.  Biedrzychowice 96-37 24 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 341/43 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK 

 

78 

40.  Biedrzychowice 96-37 25 ślad osadn.  epoka 

kamienia 

dz. nr 341/43 

ślad osadn. średniow. XV w. 

41.  Biedrzychowice 96-37 26 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 42 

42.  Biedrzychowice 96-37 29 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 341/43 

43.  Biedrzychowice 96-37 30 ślad osadn.  neolit dz. nr 341/43 

44.  Biedrzychowice 96-37 31 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 645/190; 489/190 

45.  Biedrzychowice 96-37 34 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 125/26 

46.  Biedrzychowice 96-37 35 ślad osadn. przeworska okr. wpł. 

rzymskich faza 

c-d 

dz. nr 127/26; 227/28; 27 

ślad osadn. średniow. XIV-XV w. 

47.  Biedrzychowice 96-37 36 ślad osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 116/26; 117/26; 124/26 

48.  Biedrzychowice 96-37 37 ślad osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 136/82 

49.  Biedrzychowice 96-37 38 ślad osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 109/81 

50.  Biedrzychowice 96-37 39 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 170/7; 171/7; 172/7; 173/7; 

174/7 

51.  Biedrzychowice 96-37 40 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 91/17 

52.  Biedrzychowice 96-37 41 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 400; 404; 405; 494/401 

53.  Biedrzychowice 96-37 42 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 108/5 

54.  Biedrzychowice 96-37 43 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 108/5 

55.  Biedrzychowice 96-37 44 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 165/57 

56.  Biedrzychowice 96-37 45 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 175/61 

57.  Biedrzychowice 96-37 46 punkt osadn. przeworska okr. wpł. 

rzymskich faza 

c-d 

dz. nr 314/51; 315/51; 319/51;  

58.  Biedrzychowice 96-37 48 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 110 

59.  Biedrzychowice 96-37 49 punkt osadn.  neolit dz. nr 729/30; 731/30; 735/32; 

737/32; 738/32; 739/34; 740/34; 

742/34 

punkt osadn. średniow. XIV-XV w. 

60.  Biedrzychowice 96-37 50 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 345/60; 344/59  

61.  Biedrzychowice 96-37 51 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 45; 46; 126/42 

62.  Biedrzychowice 96-37 52 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 326/91 

63.  Biedrzychowice 96-37 53 ślad osadn.  neolit dz. nr 82 

ślad osadn. średniow. XIV-XV w. 

64.  Biedrzychowice 96-37 54 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 99/33; 339/32 

65.  Biedrzychowice 96-37 56 osada amfor 

kulistych 

neolit archiwalne 

66.  Biedrzychowice 96-37 57 ślad osadn.  pradzieje archiwalne, w korycie Straduni 

67.  Ciesznów 98-37 1 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 140 

punkt osadn.  średniow. 

68.  Dzierżysławice 96-36 1 cmentarzysko łużycka okres halszt. dz. nr 142  
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k.m. 6 

69.  Dzierżysławice 96-36 2 ślad osadnictwa  neolit archiwalne,brak lokalizacji, 

70.  Dzierżysławice 96-36 3 ślad osadnictwa  średniow. archiwalne,brak lokalizacji 

71.  Dzierżysławice 96-36 4 ślad osadnictwa  fragment 

naczynia 

archiwalne,brak lokalizacji 

72.  Dzierżysławice 96-36 5 punkt osadn.  późne 

średniow. 

dz. nr 407/59, 

408/59 k.m. 2 

73.  Dzierżysławice 96-36 6 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 460/1 

k.m. 2 punkt osadn.  XIV-XV w. 

74.  Dzierżysławice 96-36 7 punkt osadn.  neolit dz. nr 76; 101; 102; 375/70; 

376/70; 377/75; 378/74; k.m. 5 osada IX-X w. 

75.  Dzierżysławice 96-36 9 osada  XIII-XIV w. archiwalne,bark lokalizacji  

76.  Dzierżysławice 96-36 12 punkt osadn. łużycka ? dz. nr 204/16; 12 

punkt osadn.  XIV-XV w. 

77.  Dzierżysławice 97-36 18 punkt osadn.  neolit tzw. pole „Ligockie” 

osada VIIIw. IXw., 1 

poł. X w. 

punkt osadn. XI – XII w. 

78.  Głogówek 96-36 1 ślad osadn. ceramiki 

wstęg. rytej 

neolit stare miasto 

punkt osadn. łużycka epoka brązu 

punkt osadn.  średniow. 

79.  Głogówek 96-36 2 punkt osadn.   archiwalne, ul. Głubczycka, 100 m 

na wsch. od trafostacji 

80.  Głogówek 96-36 3 punkt osadn.  XIII w. brak lokalizacji 

punkt osadn. łużycka  

81.  Głogówek 96-36 4 cmentarzysko łużycka okres halszt. archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji 

82.  Głogówek 96-36 5 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji 

83.  Głogówek 96-36 6 cmentarzysko ceramiki 

sznurowej  

neolit archiwalne 

84.  Głogówek 96-36 7 punkt osadn. łużycka neolit archiwalne 

punkt osadn.  średniow. 

85.  Głogówek 96-36 8 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, na stoku Młynówki 

86.  Głogówek 96-36 9 punkt osadn.  pradzieje archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, d. wieś Oracze 

87.  Głogówek 96-36 10 ślad osadn.   archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, d. wieś Oracze 

88.  Głogówek 96-36 11 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, d. wieś Oracze 
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89.  Głogówek 96-36 12 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, na gruntach dawnej wsi 

Oracze, ul. Głubczycka 

90.  Głogówek 96-36 13 punkt osadn.  XIII–XIV w. archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji,  

91.  Głogówek 96-36 14 ślad osadn.  średniow. archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, na płd od szosy do 

Rozkochowa 

92.  Głogówek 96-36 15 punkt osadn.   archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, ok. 30 m na zach od 

kościoła św. Mikołaja 

cmentarzysko   

93.  Głogówek 96-36 16 osada ceramiki 

sznurowej 

neolit archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, w okolicy wodociągowej 

wieży ciśnień  cmentarzysko łużycka okres halszt. 

cmentarzysko 

szkieletowe 

 XV w. 

94.  Głogówek 96-36 17 punkt osadn. KPL neolit dz. nr 1106, k.m. 11 

95.  Głogówek 96-36 18 osada  XIV-XV w. dz. nr 1113, k.m. 11 

96.  Głogówek 96-36 19 punkt osadn.  wcz.średn. dz. nr 1094, k.m. 10 

punkt osadn.  XIV w. 

97.  Głogówek 96-36 20 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 1075, k.m. 10 

punkt osadn.  XIV-XV w. 

98.  Głogówek 96-36 21 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 1152, k.m. 13 

punkt osadn.  XIV-XV w. 

99.  Głogówek 96-36 22 osada  neolit lokalizacja wg mapy archiwalnej 

100.  Głogówek 96-36 24 osada  XI-XII w. brak dokładnej lokalizacji, w 

pobliżu młyna 

101.  Głogówek 96-36 25 punkt osadn.  późne średn. dz. nr 951; 952, k.m. 8 

102.  Głogówek 96-36 26 punkt osadn.  późne średn. dz. nr 737/1; 737/2, k.m. 7 

103.  Głogówek 96-36 27 punkt osadn.  XIV-XV w. dz. nr 453; 454, k.m. 4 

104.  Głogówek 96-36 28 osada  późne średn. dz. nr 475; 

k.m. 4 

105.  Głogówek 96-36 29 punkt osadn.  późne średn. dz. nr 1; 89/1 

k.m. 1 

106.  Głogówek 96-36 30 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 140 

107.  Głogówek 96-36 31 punkt osadn. średniow. XIV-XV w. dz. nr 1173/1; 1174; 1175,  

108.  Głogówek 96-36 33 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 263, 

k.m. 4 punkt osadn.  późne średn. 

109.  Głogówek 96-36 34 punkt osadn.  okres rzym. dz. nr 1064, 

k.m. 9 punkt osadn.  XIV-XV w. 

110.  Głogówek 96-36 35 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 1070, 

k.m. 9 punkt osadn.  późne średn. 
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111.  Głogówek 96-36 36 punkt osadn.  neolit dz. nr 241, 

k.m. 7 punkt osadn.  późne średn. 

112.  Głogówek 96-36 37 osada  neolit dz. nr 200, 

k.m. 6 

113.  Głogówek 96-36 44 punkt osadn.  neolit dz. nr 114; 115; 116;  

k.m. 3 osada C  

punkt osadn.  późne średn. 

114.  Głogówek 96-36 45 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 141; 144; 145; 166, 

k.m. 4 punkt osadn.  XIV-XV w. 

115.  Głogówek 96-36 47 punkt osadn. KPL neolit dz. nr 136, 

k.m. 4 punkt osadn. łużycka ? 

116.  Głogówek 96-36 52 osada łużycka V okres epoki 

brązu 

dz. nr 836; 837;838;839; 

k.m. 5 

punkt osadn.  późne średn. 

117.  Głogówek 96-36 53 punkt osadn.  neolit dz. nr 150, 

k.m. 2 punkt osadn. łużycka ? 

punkt osadn.  XIV w. 

118.  Głogówek 96-36 54 punkt osadn.  późne średn. dz. nr 323; 324 

k.m. 4 

119.  Głogówek 96-36 55 punkt osadn.  późne średn. dz. nr 332/1; 334 

k.m. 4 

120.  Głogówek 96-36 56 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji, w 

dawnej wsi Oracze 

121.  Głogówek 96-36 57 ślad osadn.  I-II w. archiwalne 

122.  Głogówek 96-36 58 osada  neolit archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, przy ul. Młyńskiej 

123.  Głogówek 96-36 59 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji, w 

dawnej wsi Oracze 

124.  Głogówek 96-36 60 punkt osadn.  pradzieje archiwalne, brak lokalizacji 

125.  Góreczno 97-36 1 punkt osadn.  neolit dz. nr 113: 114/1 k.m. 1 

punkt osadn. XIV-XV w. 

126.  Góreczno 97-36 2 punkt osadn.  neolit dz. nr 144 

k.m. 1 punkt osadn. XIV-XV w. 

127.  Kazimierz 97-37 1 osada łużycka epoka brązu, 

halsztat 

archiwalne, brak lokalizacji 

osada wczesne 

średniow. 

XII –XIII w. 

128.  Kazimierz 97-37 2 osada KPL neolit archiwalne, brak lokalizacji 

cmentarzysko łużycka halsztat 

osada  XIII–XIV w. 

129.  Kazimierz 97-37 3 osada przeworska III - IV archiwalne, brak lokalizacji 

ślad osadn.  okr. wpł. 
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rzymskich 

130.  Kazimierz 97-37 4 osada  neolit archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, na płd.wsch. od wsi cmentarzysko 

ciałopalne 

łużycka  

131.  Kazimierz 97-37 5 cmentarzysko 

ciałopalne 

przedłużycka II okres epoki 

brązu 

archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, na płd. od drogi do 

Wróblina 

132.  Kazimierz 97-37 6 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, na płd.zach. od wsi 

133.  Kazimierz 97-37 7 osada  neolit archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji osada łużycka  

134.  Kazimierz 97-37 8 osada  neolit archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji osada łużycka halsztat 

osada  XIII w. 

135.  Kazimierz 97-37 9 ślad osadn. ceramiki 

sznurkowej 

neolit archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji 

ślad osadn.  okr. wpł. 

rzymskich 

136.  Kazimierz 97-37 10 ślad osadn.  neolit brak dokładnej lokalizacji 

ślad osadn.  średniowiecz. 

137.  Kazimierz 97-37 11 ślad osadn. ceramiki 

sznurowej 

neolit archiwalne, brak lokalizacji 

138.  Kazimierz 97-37 12 cmentarzysko  neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji, w 

płn.wsch, części wsi 

139.  Kazimierz 97-37 13 cmentarzysko łużycka średniowiecz. brak dokładnej lokalizacji, w płn. 

części wsi punkt osadn.  okr. wpł. 

rzymskich 

punkt osadn.   

140.  Kazimierz 97-37 14 punkt osadn. ceramiki 

sznurowej 

neolit archiwalne,brak lokalizacji 

141.  Kazimierz 97-37 15 punkt osadn.   archiwalne, brak lokalizacji 

142.  Kazimierz 97-37 16 cmentarzysko 

ciałopalne 

 II okres epoki 

brązu 

archiwalne, brak dokł. lokalizacji 

143.  Kazimierz 97-37 17 cmentarzysko 

ciałopalne 

łużycka  archiwalne, brak dokł. lokalizacji 

144.  Kazimierz 97-37 18 obozowisko  paleolit archiwalne, brak dokł. dokalizacji 

na płd. od wsi 

145.  Kazimierz 97-37 19 ślad osadn.  neolit archiwalne brak dokł. lokalizacji 

146.  Kazimierz 97-37 20 ślad osadn. łużycka III okres epoki 

brązu 

archiwalne brak dokł. lokalizacji 

147.  Kazimierz 97-37 21 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

148.  Kazimierz 97-37 22 punkt osadn.  neolit ? archiwalne, brak lokalizacji 

149.  Kazimierz 97-37 23 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

150.  Kazimierz 97-37 24 punkt osadn.  neolit  archiwalne, brak lokalizacji 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK 

 

83 

151.  Kazimierz 97-37 25 ślad osadn.  wczesne 

średniow. 

archiwalne, brak lokalizacji 

152.  Kazimierz 97-37 26 ślad osadn.  okr. wpł. 

rzymskich 

archiwalne, brak lokalizacji 

153.  Kazimierz 97-37 27 punkt osadn.  neolit archiwalne, na płd. od wsi 

154.  Kazimierz 97-37 30 punkt osadn.  neolit w  płd.zach. części wsi 

punkt osadn.  wczesne 

średniow. 

155.  Kazimierz 97-37 32 punkt osadn.  neolit na płd.-wsch. od wsi 

punkt osadn.  wczesne 

średniow. 

156.  Kazimierz 97-37 38 ślad osadn.  neolit na wsch. od wsi 

ślad osadn.  średniowiecz. 

157.  Kazimierz 97-37 41 ślad osadn.  późne średn. dz. nr 273/1; 274/2 

158.  Kazimierz 97-37 42 ślad osadn.  późne średn. dz. nr 276 

159.  Kazimierz 97-37 43 ślad osadn.  późne średn. dz. nr 283/1 

160.  Kazimierz 97-37 44 ślad osadn.  późne średn. dz. nr 281/1; 281/2 

161.  Kazimierz 97-37 45 ślad osadn.  późne średn. dz. nr 322 

162.  Kazimierz 97-37 46 ślad osadn.  pradzieje dz. nr 323/3 

163.  Kazimierz 97-37 47 osada KPL neolit dz. nr 285/2; 285/3 

ślad osadn.  późne średn. 

164.  Kazimierz 97-37 48 ślad osadn.  późne średn. dz. nr 317/1 

165.  Kazimierz 97-37 49 ślad osadn.  późne średn. dz. nr 285/3 

166.  Kazimierz 97-37 50 ślad osadn.  późne średn. dz. nr 312 

167.  Kazimierz 97-37 51 ślad osadn.  późne średn. dz. nr 315 

168.  Kazimierz 97-37 52 ślad osadn.  pradzieje dz. nr 312 

169.  Kazimierz 97-37 53 ślad osadn.  neolit dz. nr 311 

ślad osadn.  późne średn. 

170.  Kazimierz 97-37 54 osada  neolit dz. nr 306; 307 

ślad osadn. łużycka  

ślad osadn.  pradzieje 

171.  Kazimierz 97-37 55 ślad osadn.  późne średn. dz. nr 308/1 

172.  Kazimierz 97-37 56 ślad osadn.  pradzieje dz. nr 366/2 

173.  Kazimierz 97-37 57 ślad osadn.  pradzieje dz. nr 364 

ślad osadn.  późne średn. 

174.  Kazimierz 97-37 58 osada KPL neolit dz. nr 523/1 

ślad osadn.  pradzieje 

175.  Kazimierz 97-37 59 osada  neolit dz. nr 546/1 

osada łużycka  

176.  Kazimierz 97-37 61 ślad osadn.  pradzieje dz. nr 546/1 

177.  Kazimierz 97-37 62 ślad osadn.  wcz. średn. dz. nr 530/1 
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178.  Kazimierz 97-37 65 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 118/2; 119 

osada  IX-X w. 

osada  XIV-XV w. 

179.  Kierpień 95-36 1 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

180.  Kierpień 95-36 2 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji,  

181.  Leśnik 95-36 1 osada ? neolit archiwalne, brak dokł. lokalizacji w 

zach. części wsi ślad osadn. celtycka okr. lateński 

osada przeworska IV w. 

182.  Leśnik 95-36 2 ślad osadn. przedłużycka II okres epoki 

brązu 

archiwalne, brak lokalizacji 

183.  Leśnik 95-36 3 ślad osadn. ? neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji, 

we wsch. części wsi 

184.  Mionów 95-36 3 ślad osadn. ? neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji 

185.  Mionów 95-36 4 cmentarzysko ? ? archiwalne, brak dokł.lokalizacji 

186.  Mionów 95-36 5 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji 

187.  Mionów 95-36 6 ślad osadn. przeworska II-III w. archiwalne, brak dokł.lokalizacji, 

na płn.wsch. od wsi 

188.  Mionów 95-36 7 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji 

189.  Mionów 95-36 8 ślad osadn. ? neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji 

190.  Mionów 95-36 9 osada ? neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji 

191.  Mionów 95-36 10 nieokreślona  późn. średn. archiwalne, brak dokł.lokalizacji 

192.  Mionów 95-36 11 nieokreślona ? epoka 

kamienia 

archiwalne, brak dokł.lokalizacji 

nieokreślona ? żużel 

193.  Mionów 95-36 12 nieokreślona ? neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji 

194.  Mionów 95-36 15 nieokreślona ? neolit dz. nr 295; 297/2; 298; 305 

nieokreślona łużycka ep. brązu, 

halsztat 

osada  XIV-XV w. 

195.  Mionów 95-36 17 ślad osadn. ? ep.kamienia dz. nr 190 

196.  Mionów 95-36 18 ślad osadn. ? neolit dz. nr 307; 310, k.m. 1 

osada  XV-XVI w. 

197.  Mionów 95-36 19 osada ceramiki 

wstęg. rytej 

neolit dz. nr 69; 71 

osada  XIII-XIV w. 

198.  Mionów 95-36 20 ślad osadn. ? ep.kamienia dz. nr 67 

osada łużycka ep. brązu, 

halsztat 

osada  późn. średn. 

199.  Mionów 95-36 21 osada  okr.rzymski dz. nr 285 

punkt osadn.  średniow. 

punkt osadn.  pradzieje 
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200.  Mionów 95-36 22 punkt osadn.  neolit archiwalne, lokalizacja wg mapy 

archiwaln. na płd.zach od wsi punkt osadn.  okres lateński 

201.  Mionów 95-36 23 punkt osadn. łużycka pradzieje archiwalne, lokalizacja wg mapy 

archiwaln. na płd.zach od wsi 

202.  Mionów 95-36 24 ślad osadn.  neolit dz. nr 326; 327 archiwalne, 

lokalizacja wg mapy archiwaln.  ślad osadn. łużycka  

203.  Mochów 96-36 3 punkt osadn. pucharów 

dzwonowat. 

neolit archiwalne 

punkt osadn.   

204.  Mochów 96-36 4 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 512, k.m. 3 

punkt osadn.  późne średn. 

205.  Mochów 96-36 5 punkt osadn. KPL neolit dz. nr 529; 530, k.m. 3 

osada łużycka V okres epoki 

brązu 

punkt osadn.  wcz. średn. 

206.  Mochów 96-36 7 ślad osadn. celtycka okr.lateński archiwalne, brak dokł.lokalizacji, w 

zach. cz. wsi 

207.  Mochów 96-36 8 ślad osadn. celtycka okr.lateński archiwalne, brak dokł.lokalizacji 

208.  Mochów 96-36 9 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

209.  Mochów 96-36 10 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

210.  Mochów 96-36 11 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

211.  Mochów 96-36 12 punkt osadn. ? ? archiwalne, brak lokalizacji 

212.  Mochów 96-36 13 ślad osadn. ? neolit archiwalne brak lokalizacji 

213.  Mochów 96-36 14 ślad osadn. ? późne średn. archiwalne brak lokalizacji 

214.  Mochów 96-36 15 ślad osadn.  okr.halszt. brak lokalizacji 

215.  Mochów 96-36 16 punkt osadn.  średniowiecz. archiwalne brak lokalizacji 

216.  Mochów 96-36 17 cmentarzysko  późn. okres 

rzymski 

archiwalne brak lokalizacji 

217.  Mochów 96-36 18 punkt osadn. łużycka  dz. nr 202; 207, k.m. 1 

punkt osadn.  wcz. średn. 

218.  Mochów 96-36 19 punkt osadn. KPL neolit dz. nr 655; 

k.m. 5 punkt osadn. łużycka  

punkt osadn.  późne średn. 

219.  Mochów 96-36 21 punkt osadn. KPL neolit dz. nr 462; 463; 464; 465; 466, 

k.m. 2 punkt osadn. łużycka ? 

220.  Mochów 96-36 22 osada przeworska faza D dz. nr 24; 25, 

osada  XV-XVI w. 

221.  Mochów 96-36 24 osada łużycka ? dz. nr 521,  

k.m. 3 punkt osadn.  wcz. średn. 

pradzieje 

222.  Mochów 96-36 25 punkt osadn. KPL neolit dz. nr 656; 657,  
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punkt osadn.  późne średn. 

pradzieje 

k.m. 5 

223.  Mochów 96-36 26 ślad osadn.  neolit dz. nr 685,  

k.m. 5 

224.  Mochów 96-36 28 punkt osadn. KPL neolit dz. nr 258; 259; 264, k.m. 1 

punkt osadn. łużycka  

punkt osadn.  późne średn. 

225.  Mochów 96-36 29 osada łużycka ? dz. nr 273,  

k.m. 1 punkt osadn.  późn. średn. 

226.  Mochów 96-36 30 punkt osadn.  neolit dz. nr 473; 475; 476 

k.m. 2 punkt osadn. przeworska okres 

rzymski 

227.  Nowe 

Kotkowice 

96-37 1 ślad osadn. ? neolit archiwalne, brak lokalizacji 

228.  Nowe 

Kotkowice 

96-37 2 ślad osadn. ? neolit archiwalne, brak lokalizacji 

229.  Nowe 

Kotkowice 

96-37 3 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji, w 

zach. cz. wsi ślad osadn. łużycka ep.brązu, 

okr.halszt. 

230.  Nowe 

Kotkowice 

96-37 4 nieokreślona  ep.kamienia archiwalne, brak lokalizacji 

231.  Racławice Śl. 97-35 1 cmentarzysko łużycka ep.brązu dz. nr 1144, 1145 

punkt osadn. KPL neolit 

punkt osadn.  XIV-XV w. 

232.  Racławice Śl. 97-35 4 punkt osadn.  neolit archiwalne, lokalizacja wg mapy 

archiwaln. 

233.  Racławice Śl. 97-35 5 ślad osadn.   archiwalne, lokalizacja wg mapy 

archiwaln. 

234.  Racławice Śl. 97-35 7 punkt osadn.  neolit dz. nr 628; 629 

punkt osadn.  późne średn. 

235.  Racławice Śl. 97-35 9 ślad osadn. ? neolit archiwalne, lokalizacja wg mapy 

archiwaln. 

236.  Racławice Śl. 97-35 10 ślad osadn. ? neolit archiwalne, brak lokalizacji 

237.  Racławice Śl. 97-35 12 punkt osadn.  neolit dz. nr 408,  

k.m. 7 punkt osadn. celtycka okr.lateński 

punkt osadn. przeworska okr.rzym. 

punkt osadn.  XIV-XV w. 

238.  Racławice Śl. 97-35 15 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 418,  

k.m. 6 punkt osadn.  XIV-XV w. 

239.  Racławice Śl. 97-35 16 punkt osadn.  neolit dz. nr 381; 382,  

k.m. 6 punkt osadn.  pradzieje 

punkt osadn.  późn. średn. 
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240.  Racławice Śl. 97-35 18 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

241.  Racławice Śl. 97-35 19 „szwedzki 

słup” 

 1633 r. dz. nr 1274 

242.  Racławice Śl. 97-35 20 ślad osadn. łużycka  dz. nr 60/1 

243.  Racławice Śl. 97-35 21 ślad osadn.  neolit dz. nr 1249 

244.  Racławice Śl. 97-35 22 ślad osadn. KPL neolit dz. nr 1127; 

1128;1129;1130 osada łużycka ep.brązu 

punkt osadn.  XIV-XV w. 

245.  Racławice Śl. 97-35 23 ślad osadn.  neolit dz. nr 1151 

ślad osadn.  średniow. 

246.  Racławice Śl. 97-35 24 osada KPL neolit dz. nr 1135; 1140; 1141; 1142 

osada łużycka V okres ep. 

brązu, 

okr.halszt. 

ślad osadn.  XIV-XV w. 

247.  Racławice Śl. 97-35 25 ślad osadn.  XIV-XV w. dz. nr 71 

248.  Rzepcze 95-36 1 obozowisko  epipaleolit archiwalne, brak lokalizacji 

osada ? neolit 

ślad osadn. ? V okres epoki 

brązu, 

okr.halszt. 

osada łużycka późn. średn. 

249.  Rzepcze 95-36 2 osada łużycka ep. brązu, 

okr.halszt. 

archiwalne, brak lokalizacji 

250.  Rzepcze 95-36 3 ślad osadn. ? neolit archiwalne, brak lokalizacji 

osada  późn. średn. 

251.  Rzepcze 95-36 4 osada  XVI-XVII w. archiwalne, na płn. od szkoły 

252.  Rzepcze 95-36 5 ślad osadn.  paleolit 

schyłkowy 

archiwalne, brak lokalizacji 

253.  Rzepcze 95-36 6 ślad osadn. krąg kultur 

wstęgowych 

neolit archiwalne, brak lokalizacji 

254.  Rzepcze 95-36 7   neolit archiwalne, brak lokalizacji 

  ep. brązu 

grodzisko  późn. średn. 

255.  Rzepcze 95-36 9 osada  XIV w. dz. nr 151/4 

256.  Rzepcze 95-36 10 osada  XIV w. dz. nr 74; 75 

257.  Rzepcze 95-36 11 osada  XIV w. dz. nr 151/4 

258.  Rzepcze 95-36 12 ślad osadn.  ep. kamienia dz. nr 301 

osada  XIV w. 

259.  Rzepcze 95-36 13 osada  XIV w. dz. nr 234, 235 

260.  Rzepcze 95-36 15 punkt osadn.  późn. średn. dz. nr 394, 395 

k.m. 3 
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261.  Stare Kotkowice 96-37 1 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

262.  Stare Kotkowice 96-37 2 ślad osadn.  średniow. archiwalne, brak lokalizacji 

263.  Stare Kotkowice 96-37 4 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak dokł.lokalizacji, w 

płn.zach. części wsi, na NW od 

pkt.218.1 

264.  Stare Kotkowice 96-37 5 ślad osadn.  neolit archiwalne 

265.  Stare Kotkowice 96-37 6 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, w płd.zach.cz. wsi 

266.  Stare Kotkowice 96-37 7 ślad osadn.  średniow. archiwalne, brak lokalizacji 

267.  Stare Kotkowice 96-37 8 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

268.  Stare Kotkowice 96-37 9 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

269.  Stare Kotkowice 96-37 10 ślad osadn. przeworska okr. wpł. 

rzymskich 

dz. nr 62; 63; 65 

punkt osadn. średniow. XIV-XVw. 

270.  Stare Kotkowice 96-37 11 punkt osadn. średniow. XIV-XVw. dz. nr 13; 15 

271.  Stare Kotkowice 96-37 12 ślad osadn. średniow. XIV-XVw. dz. nr 258/26 

272.  Stare Kotkowice 96-37 13 ślad osadn.  neolit dz. nr 264/27; 296/17 

punkt osadn. łużycka ep. brązu 

ślad osadn. średniow. XIV-XVw., 

pradzieje 

273.  Stare Kotkowice 96-37 14 punkt osadn.  neolit dz. nr 9; 27/11; 89 

274.  Stare Kotkowice 96-37 15 punkt osadn. średniow. XIV-XVw. dz. nr 141; 142; 143 

275.  Stare Kotkowice 96-37 16 punkt osadn. średniow. XIV-XVw. dz. nr 136; 137; 138 

276.  Szonów 97-36 1 ślad osadn. łużycka ep. brązu, archiwalne, brak dokł. lokalizacji 

w płn.zach. 

części wsi 

punkt osadn.  okr. wpł. 

rzymskich 

punkt osadn.  wcz. średn. 

277.  Szonów 97-36 2 punkt osadn.  neolit archiwalne, brak  lokalizacji 

punkt osadn. łużycka ep. brązu 

punkt osadn. przeworska okr. wpł. 

rzymskich 

278.  Szonów 97-36 3 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

punkt osadn. łużycka ep. brązu 

punkt osadn. przeworska okr. wpł. 

rzymskich 

279.  Szonów 97-36 4 osada ceramiki 

wstęg. rytej 

neolit archiwalne, brak lokalizacji 

280.  Szonów 97-36 6 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

281.  Szonów 97-36 7 punkt osadn. łużycka ep. brązu archiwalne, brak dokł. lokalizacji  

w płn.zach. 

części wsi 

282.  Szonów 97-36 8 punkt osadn.  średniow. archiwalne, brak  lokalizacji 
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283.  Szonów 97-36 9 punkt osadn. celtycka okr.lateński archiwalne, brak  lokalizacji 

punkt osadn.  okr. rzymski 

284.  Szonów 97-36 10 punkt osadn. łużycka ep. brązu archiwalne, brak  lokalizacji 

285.  Szonów 97-36 11 punkt osadn. jordanowska neolit archiwalne, brak  lokalizacji 

286.  Szonów 97-36 12 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak  lokalizacji 

287.  Szonów 97-36 13 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak  lokalizacji 

288.  Szonów 97-36 14 osada  X-XII w. archiwalne, brak  lokalizacji 

289.  Szonów 97-36 15 ślad osadn.  paleolit archiwalne, brak  lokalizacji 

punkt osadn.  neolit 

punkt osadn.  okr. wpł. 

rzymskich 

290.  Szonów 97-36 16 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak  lokalizacji 

291.  Szonów 97-36 17 punkt osadn.  neolit archiwalne, brak  lokalizacji 

punkt osadn.  okr. wpł. 

rzymskich 

punkt osadn.  średniow. 

292.  Szonów 97-36 18 ślad osadn.  okr. wpł. 

rzymskich 

archiwalne, brak  lokalizacji 

293.  Szonów 97-36 19 punkt osadn. łużycka  archiwalne, brak  lokalizacji 

294.  Szonów 97-36 23 punkt osadn.  neolit archiwalne, lokalizacja wg mapy 

archiwaln. w płn.cz. wsi 

295.  Szonów 97-36 24 punkt osadn.  neolit archiwalne, lokalizacja wg mapy 

archiwaln. 

w płn.cz. wsi 

296.  Szonów 97-36 25 punkt osadn.  neolit archiwalne, lokalizacja wg mapy 

archiwaln. 

w płn.cz. wsi 

punkt osadn.  średniow. 

297.  Szonów 97-36 26 punkt osadn.  neolit dz. nr 332; 333; 

k.m. 3 punkt osadn. łużycka ? 

punkt osadn.  wcz. średn. 

punkt osadn.  XIV–XVw. 

298.  Szonów 97-36 27 punkt osadn.  wcz. średn. dz. nr 345; 

k.m. 2 punkt osadn.  XIV w. 

299.  Szonów 97-36 28 punkt osadn.  neolit dz. nr 370; 

k.m. 3 punkt osadn.  XIV–XVw. 

300.  Szonów 97-36 29 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 363; 

k.m. 3 punkt osadn.  XIV–XVw. 

301.  Szonów 97-36 30 punkt osadn.  neolit dz. nr 475; 

k.m. 3 osada  XIV w. 

302.  Szonów 97-36 31 osada  XIV w. dz. nr 460; 

k.m. 3 

303.  Szonów 97-36 32 punkt osadn.  neolit dz. nr 163; 
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punkt osadn.  XIV w. k.m. 3 

304.  Szonów 97-36 33 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 167; 168 

k.m. 3 osada  XIV w. 

305.  Szonów 97-36 34 osada  XIV–XVw. dz. nr 150/2 

k.m. 3 

306.  Szonów 97-36 35 punkt osadn.  XIV w. dz. nr 145/1 

k.m. 3 

307.  Szonów 97-36 36 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 135/3 

k.m. 3 punkt osadn.  XIV–XVw. 

308.  Szonów 97-36 37 punkt osadn.  wcz. średn. dz. nr 126; 127 

k.m. 3 osada  XIV w. 

309.  Szonów 97-36 38 punkt osadn.  neolit dz. nr 109; 111 

k.m. 2 punkt osadn.  XIV–XVw., 

pradzieje 

310.  Szonów 97-36 40 punkt osadn. KPL neolit dz. nr 3/2; 4;  

k.m. 2 punkt osadn. łużycka pradzieje 

311.  Szonów 97-36 42 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 66;  

k.m. 1 punkt osadn.  wcz. średn. 

312.  Szonów 97-36 43 punkt osadn. przeworska okr. rzymski dz. nr 64;  

k.m. 1 

313.  Szonów 97-36 44 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 338; 339 

k.m. 3 punkt osadn.  XIV–XVw. 

314.  Szonów 97-36 45 osada łużycka V okres epoki 

brązu,  

dz. nr 93; 94;  

k.m. 1 

punkt osadn.  XIV–XVw. 

315.  Szonów 97-36 46 punkt osadn.  średniow. archiwalne, brak dokł. lokalizacji 

w płn. cz. wsi 

316.  Szonów 97-36 47 ślad osadn.  średniow. archiwalne, brak lokalizacji 

317.  Tomice 97-36 1 osada KPL neolit dz. nr 1/1; 3/1 

ślad osadn.  wcz. średn. 

318.  Tomice 97-36 2 cmentarzysko 

cialopalne 

 mł. okres ep. 

brązu 

archiwalne, przy granicy wsi z 

Głogówkiem 

319.  Tomice 97-36 3 punkt osadn.  okres rzym. archiwalne, brak lokalizacji 

320.  Tomice 97-36 4 ślad osadn.  neolit archiwalne,brak lokalizacji 

321.  Tomice 97-36 5 ślad osadn.  neolit archiwalne,brak lokalizacji 

322.  Tomice 97-36 6 osada KPL neolit dz. nr 83 

punkt osadn. przeworska okr. rzym., 

faza D, 

pradzieje 

323.  Tomice 97-36 7 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 40; 41;  

k.m. 1 punkt osadn.  XIV–XVw. 
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324.  Tomice 97-36 8 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 62; 63;  

k.m. 1 punkt osadn.  wcz. średn. 

punkt osadn.  XIII-XIV w. 

325.  Twardawa 96-38 1 punkt osadn.  mezolit lokalizacja wg mapy archiwaln. na 

zach. od Małkowic osada  neolit 

326.  Twardawa 96-38 2 ślad osadn.  ep.kamienia archiwalne, brak lokalizacji 

327.  Twardawa 96-38 3 ślad osadn.  neolit lokalizacja wg mapy archiwaln. na 

wsch. od Małkowic 

328.  Twardawa 96-38 4 osada przeworska okr. wpł. 

rzymskich 

lokalizacja wg mapy archiwaln. na 

płn. od Małkowic 

osada  średniow. 

329.  Twardawa 96-38 5 ślad osadn.  neolit lokalizacja wg mapy archiwaln. na 

płd. od stacji kolejowej 

330.  Twardawa 96-38 6 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

331.  Twardawa 96-38 7 ślad osadn. przeworska okr. wpł. 

rzymskich 

archiwalne, brak lokalizacji 

332.  Twardawa 96-38 9 ślad osadn. łużycka ep. brązu archiwalne, brak lokalizacji 

333.  Twardawa 96-38 10 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

334.  Twardawa 96-38 11 ślad osadn. jordanowska neolit archiwalne, płd.-zach. część wsi 

ślad osadn. średniow.  

335.  Twardawa 96-38 12 grodzisko wcz. średn.  dz. nr 810/60;  

336.  Twardawa 96-38 13 punkt osadn. przeworska okr. wpł. 

rzymskich 

dz. nr 812/124; 

punkt osadn. średniow. XIV–XVw., 

pradzieje 

337.  Twardawa 96-38 15 punkt osadn. średniow. XIV–XVw dz. nr 210; 216;746/219; 748/224 

338.  Twardawa 96-38 16 punkt osadn. średniow. XIV–XVw dz. nr 256; 632/254 

339.  Twardawa 96-38 17 punkt osadn. średniow. XIV–XVw dz. nr 277; 284 

340.  Twardawa 96-38 19 punkt osadn. średniow. XIV–XVw dz. nr 847/347; 848/347;583/344; 

658/341 

341.  Twardawa 96-38 20 punkt osadn. średniow. XIII–XIVw dz. nr 241/114; 242/122 

342.  Zwiastowice 96-37 1 punkt osadn.  neolit, 

pradzieje 

archiwalne, brak dokł.lokalizacji,  

w płn.wsch. części wsi 

343.  Zwiastowice 96-37 2 ślad osadn. łużycka ep. brązu archiwalne, brak lokalizacji 

344.  Zwiastowice 96-37 4 ślad osadn.  mezolit archiwalne, brak lokalizacji 

ślad osadn. przeworska neolit 

ślad osadn. średniow. okr. wpł. 

rzymskich 

ślad osadn.   

345.  Zwiastowice 96-37 5 ślad osadn. łużycka okr.halszt. archiwalne, brak lokalizacji 

ślad osadn. wcz. średn. X w. 

346.  Zwiastowice 96-37 6 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 
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347.  Zwiastowice 96-37 7 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

348.  Zwiastowice 96-37 8 punkt osadn. średniow.  archiwalne, brak lokalizacji 

349.  Zwiastowice 96-37 9 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

350.  Zwiastowice 96-37 10 punkt osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

351.  Zwiastowice 96-37 11 punkt osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

352.  Zwiastowice 96-37 12 punkt osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

353.  Zwiastowice 96-37 13 ślad osadn.  neolit dz. nr 137/28 

ślad osadn. średniow. XIV w. 

354.  Zwiastowice 96-37 14 ślad osadn. przeworska okr. wpł. 

rzymskich 

dz. nr 137/28; 138/28; 77/29; 

89/29 

punkt osadn. średniow. XIV–XVw. 

355.  Zwiastowice 96-37 15 ślad osadn. przeworska okr. wpł. 

rzymskich 

dz. nr 103/29; 102/29; 106/29; 32; 

33; 36 

punkt osadn. średniow. XIV–XVw. 

356.  Zwiastowice 96-37 16 punkt osadn. średniow. XIV–XVw. dz. nr 34; 35; 38 

357.  Zwiastowice 96-37 18 punkt osadn. średniow. XIV–XVw. dz. nr 9; 10; 125/3 

358.  Zwiastowice 96-37 19 punkt osadn. średniow. XIV–XVw. dz. nr 176; 379/177; 380/177 

359.  Zwiastowice 96-37 20 ślad osadn. średniow. XIV–XVw. dz. nr 168; 169 

360.  Zwiastowice 96-37 23 punkt osadn. średniow. XIV–XVw. dz. nr 640/254 

361.  Zwiastowice 96-37 24 punkt osadn. średniow. XIV–XVw. dz. nr 209/23; 210/23; 228; 232; 

236; 237 

362.  Zawada - Bud 95-36 1 ślad osadn.  neolit lokalizacja wg mapy archiwaln. 

na płn.zach. od przys. Bud 

363.  Zawada - Bud 95-36 2 ślad osadn.  neolit lokalizacja wg mapy archiwaln. 

na płd. od przys. Bud 

364.  Zawada - Bud 95-36 3 ślad osadn.  neolit lokalizacja wg mapy archiwaln. 

na zach. od przys. Bud ślad osadn.  XVIII w. 

365.  Zawada 95-36 4 ślad osadn.  neolit archiwalne, brak lokalizacji 

366.  Zawada 95-36 5 ślad osadn. Kr. kultur 

wstęgowych 

neolit archiwalne, brak lokalizacji 

367.  Zawada-

Golczowice 

95-36 7 osada  ep.kamienia dz. nr 500; 501 

osada przeworska okr. rzymski 

368.  Zawada-

Golczowice 

95-36 8 osada lendzielska neolit dz. nr 490; 493 

369.  Zawada-

Golczowice 

95-36 9 ślad osadn. Chłopice-

Vesele 

I okr. epoki 

brązu 

dz. nr 403 

370.  Zawada-

Golczowice 

95-36 10 osada  XIV–XVw. dz. nr 454; 455 

371.  Zawada-Sysłów 95-36 11 ślad osadn.  ep.kamienia dz. nr 612 

osada  XIV–XVw. 

372.  Wierzch 96-35 1 osada  XII-XIII w. archiwalne, brak lokalizacji 

373.  Wierzch 96-35 2 punkt osadn.  wcz. średn. archiwalne, brak lokalizacji 
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punkt osadn.  wcz. średn. 

374.  Wierzch 96-35 3 punkt osadn.  późn. średn. dz. nr 301,  

k.m. 3 

375.  Wierzch 96-35 4 punkt osadn.  wcz. średn. dz. nr 155; 160; 161, k.m. 2 

punkt osadn.  późn. średn. 

376.  Wierzch 96-35 5 punkt osadn.  neolit lokalizacja wg mapy archiwaln. 

na zach. od wsi 

377.  Wierzch 96-35 6 ślad osadn.  ep.kamienia dz. nr 798 

378.  Wierzch 96-35 7 ślad osadn. łużycka  dz. nr 729/1 

379.  Wierzch 96-35 8 osada łużycka  dz. nr 64/2; 64/9 

osada przeworska faza C3-D okr. 

wędr. 

ludów (OR) 

380.  Wierzch 96-35 9 osada łużycka  dz. nr 64/3; 64/4 

osada  OR 

381.  Wierzch 96-35 10 punkt osadn. łużycka  dz. nr 64/6; 64/7 

punkt osadn. przeworska OR 

punkt osadn.  wcz. średn. 

382.  Wierzch 96-35 11 ślad osadn.  neolit dz. nr 41; 44; 45 

383.  Wierzch 96-35 12 osada  neolit dz. nr 29/2 

ślad osadn.  pradzieje 

ślad osadn.  XIV-XV w. 

384.  Wierzch 96-35 13 ślad osadn.   archiwalne, brak lokalizacji 

385.  Wierzch 96-35 14 ślad osadn.   archiwalne, brak lokalizacji 

386.  Wierzch 96-35 15 ślad osadn.   archiwalne, brak lokalizacji 

387.  Wierzch 96-35 16 ślad osadn.  wcz. średn. archiwalne, brak lokalizacji 

388.  Wróblin 97-37 1 ślad osadn.  okr. wpł. 

rzymskich 

archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, na wsch. od wzgórza 

212.6 

389.  Wróblin 97-37 3 ślad osadn.  okr. wpł. 

rzymskich 

archiwalne, lokalizacja na 

podstawie mapy arch. na płn od 

drogi do Kazimierza osada  XIII w. 

390.  Wróblin 97-37 5 osada łużycka ep. brązu archiwalne, lokalizacja na podst. 

mapy arch. ,na płn od wsi osada  okr. wpł. 

rzymskich 

391.  Wróblin 97-37 6 ślad osadn.  okr. wpł. 

rzymskich 

archiwalne, brak dokładnej 

lokalizacji, w zach. części wsi 

392.  Wróblin 97-37 7 osada celtycka późn. laten. archiwalne, brak  lokalizacji,  

393.  Wróblin 97-37 8 ślad osadn.  późn.rzym. archiwalne, brak lokalizacji, 

394.  Wróblin 97-37 9 ślad osadn.  okr. wpł. 

rzymskich 

Archiwalne, wg literatury na wsch. 

od wzgórza 211,8 

395.  Wróblin 97-37 10 osada  neolit dz. nr 63 
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punkt osadn.  średniow. 

396.  Wróblin 97-37 11 punkt osadn.  neolit dz. nr 376/5 

punkt osadn.  neolit 

osada  pradzieje 

punkt osadn.  średniow. 

397.  Wróblin 97-37 12 punkt osadn.  ep. kam. dz. nr 236/3; 319/3 

osada KPL neolit 

osada łużycka ep.brązu 

osada  XIV-XV w. 

398.  Wróblin 97-37 13 punkt osadn. celtycka lateńska dz. nr 12 

osada  pradzieje 

399.  Wróblin 97-37 14 osada  XIII-XIV w. dz. nr 63 

400.  Wróblin 97-37 15 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 63 

punkt osadn.  XIV-XVw. 

401.  Wróblin 97-37 16 punkt osadn.  pradzieje dz. nr 413/21 

osada  XIV-XVw. 

402.  Wróblin 97-37 19 osada KPL neolit dz. nr 318/55 

punkt osadn. łużycka pradzieje 

osada  XIII-XIVw. 

403.  Wróblin 97-37 20 osada  średniow. dz. nr 231/72 

404.  Wróblin 97-37 21 osada  średniow. dz. nr 76 

405.  Wróblin 97-37 22 osada łużycka  dz. nr 82 

406.  Wróblin 97-37 23 osada  neolit dz. nr 273/53 

osada łużycka  

punkt osadn.  średniow. 

407.  Wróblin 97-37 24 osada KPL neolit dz. nr 25 

osada  XIV-XVw. 

408.  Wróblin 97-37 25 osada KPL neolit dz. nr 5 

409.  Wróblin 97-37 26 osada przeworska późn.rzym dz. nr 7 

osada  XIII-XIVw. 

410.  Wróblin 97-37 27 punkt osadn. średniow. XIV-XVw. dz. nr 320/50; 321/50; 97/2; 98/2; 

99/2; 100/2 

4.8. Obszary objęte ochroną na podstawie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

W gminie Głogówek większość sołectw nie posiada miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, więc procesy inwestycyjne odbywają się na podstawie indywidualnych ustaleń zawartych 

w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Gmina Głogówek poza kilkoma planami dla 

pojedynczych terenów we wsiach (najczęściej dla pojedynczych działek) posiada jedynie 2 planu miejscowe: 

dla miasta Głogówka oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania 
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złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek”. Ten drugi obejmuje obszar doliny Osobłogi od 

Głogówka do Racławic Śląskich, w którego granice zabudowania wsi sąsiednich nie wchodzą lub wchodzą 

cząstkowo. W planach tych ochrona konserwatorską objęto: 

 

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Głogówka przyjętym Uchwałą Rady 

Miejskiej Nr XXI/156/2004 z dnia 08.11.2004 r. wraz ze zmianami mpzp przyjętymi uchwałami Nr 

XXXIX/270/2006 z dnia 26.06.2006r., Nr XVIII/130/2008 z dnia 25 lutego 2008 r., Nr IV/21/2011 

z dnia 24 stycznia 2011 r., Nr XIII/99/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. strefy ochrony 

konserwatorskiej: 

 strefę A obejmuje średniowieczny układ urbanistyczny miasta Głogówka wraz z zamkiem, parkiem oraz 

barokowym założeniem klasztoru franciszkanów, dla których ustala się : 

 nakaz wypełniania zaleceń konserwatorskich, 

 ścisła ochrona i zachowanie historycznego układu urbanistycznego, 

 nakaz ochrony i odtworzenia zabudowy, 

 nakaz ochrony krajobrazu miejskiego z utrzymaniem istniejących założeń kompozycyjnych oraz 

zachowanie skali, 

 strefę KC - występowania cennych elementów historycznej struktury przestrzennej - obejmującą 

przedmieścia południowe i północne oraz założenie urbanistyczne Głogowca, dla których ustala się : 

 utrzymanie w niezmienionym kształcie zachowanych zasadniczych elementów rozplanowania (drogi, 

cieki wodne, jary, rozłogi pól, zieleń naturalna i komponowana), 

 wprowadzania nowych inwestycji na zasadzie kontynuowania form nawiązujących do tradycji 

budowlanej regionu i skali krajobrazu, 

 ochrona założeń zielonych. 

 strefę KK ochrony krajobrazu kulturowego - obejmującą tereny miejskiego parku przyzamkowego 

i cmentarza miejskiego, dla których ustala się : 

 utrzymanie w niezmienionym kształcie zachowanych zasadniczych elementów rozplanowania (drogi, 

zieleń naturalna i komponowana), 

 wprowadzania nowych inwestycji na zasadzie kontynuowania form nawiązujących do tradycji 

budowlanej regionu i skali krajobrazu, 

 ochrona zieleni. 

 strefę E –ochrony ekspozycji obejmującą– ochronę ekspozycji panoramy miasta, ochronę ciągów 

widokowych, ochronę punktów dalekich i bliskich widoków. 

 zakaz wprowadzania nowych dominant w obrębie obszarów chronionych, 

 w przypadku projektowania nowych zespołów osiedleńczych zaleca się kontynuowanie form 

regionalno-krajobrazowych wprowadzanych na zasadzie kompozycji architektoniczno–

krajobrazowej, 

 zakaz likwidowania osi widokowych 

 strefę OW - obserwacji archeologicznej – obejmującą obszar Starego Miasta (A1), zamku oraz 

potencjalne obszary badań archeologicznych, w promieniu 20 m. od obrysu stanowiska 

archeologicznego, dla których ustala się : 
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 zakaz głębokiej orki, prac wybierzyskowych, niwelacyjnych, 

 wszelka działalność inwestycyjna typu: melioracje, gazyfikacje, prace wodno-kanalizacyjne, 

energetyczne, teletechniczne oraz budowlane wymagają uzgodnienia zakresu prac z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, który uzależni jej realizację od zlecenia specjalistycznego nadzoru 

archeologicznego lub po przeprowadzeniu badań archeologicznych na koszt inwestora, 

 przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla terenu obejmującego zewidencjonowane 

stanowiska archeologiczne, należy przed jej wydaniem wystąpić o opinię do Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, 

 inwestycje drogowe projektowane na terenie gminy musza poprzedzić weryfikacyjne badania 

powierzchniowe zlecone przez inwestora porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

na podstawie jego odrębnego zezwolenia. 

 Dla całego obszaru objętego planem ustala się iż, w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych 

i ziemnych przedmiotu, który posiada cechy zabytku, osoby prowadzące te prace obowiązane są 

niezwłocznie zawiadomić o tym Zarząd Gminy i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jednocześnie 

zobowiązane są zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty, mogące go uszkodzić lub 

zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń.  

 

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa 

naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/275/209 Rady Miejskiej 

w Głogówku z dnia 29 czerwca 2009 r. ustalono zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 

dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome 

i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej, i wymagają zgłoszenia do wojewódzkiego 

konserwatora zabytków lub administracji lokalnej. Ratownicze badania archeologiczne prowadzi się 

zgodnie z przepisami szczególnymi; 

 na terenie obowiązuje ochrona istniejących stanowisk archeologicznych; 

 na obszarze doliny rzeki Osobłoga, w granicach opracowania planu ustala się ochronę krajobrazu 

kulturowego oraz ekspozycji wartościowych panoram wsi i miasta Głogówek, znajdujących się poza 

graniami opracowania, w związku z czym dla obszaru opracowania ustala się: na całym terenie 

obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów dysharmonijnych i zakłócających widok na zabytkowe 

zespoły zabudowy oraz sylwety sąsiednich wsi i miasta Głogówek. 

5. REKOMENDACJE I WNIOSKI ZAWARTĘ W AUDYCIE 

KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLENIE PRZEZ AUDYT 

KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH 

Dla obszaru obejmującego Gminę Głogówek nie opracowano Audyty Krajobrazowego, w związku z czym 

brak jest rekomendacji, wniosków oraz wyznaczonych granic krajobrazów priorytetowych. 
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6. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W TYM OCHRONY ICH 

ZDROWIA 

6.1. Warunki zamieszkiwania 

6.1.1. Zasoby mieszkaniowe 

Przeciętne wskaźniki dotyczące mieszkalnictwa w gminie Głogówek są zbliżone do poziomu występującego 

w skali kraju i województwa opolskiego.  

Na terenie gminy występują zróżnicowane typy zabudowy. Zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna 

i jednorodzinna – usługowa występuje głównie na terenach wiejskich, natomiast zabudowa wielorodzinna na 

terenie miasta. Powierzchnie działek w zależności od typu zabudowy wahają się od 500 do 2000 m². 

Przeciętna wysokość zabudowy na wsi wynosi 2, a maksymalnie 3 kondygnacje, natomiast w mieście do 4 5 

kondygnacji. 

Całkowita liczba mieszkań w gminie Głogówek wynosiła w 2013 roku 4747 (w mieście 2213); powierzchnia 

użytkowa mieszkań w gminie Głogówek wyniosła w 2013 roku 464 293 m², w tym w mieście 183 425 m².  

 

Tabela 14 Gmina Głogówek - wskaźniki charakteryzujące warunki zamieszkania w 2013 roku 

Lp. Przeciętna: Gmina Głogówek 
Powiat 

prudnicki 

Województwo 

opolskie 

1 2 3 4 5 

1 Liczba izb w 1 mieszkaniu 4,70 4,23 4,18 

2 Liczba osób w 1 mieszkaniu 2,88 2,82 2,88 

3 Liczba osób na izbę  0,61 0,67 0,69 

4 Powierzchnia użytkowa w m² 1 mieszkania 97,8 86,0 80,1 

5 Powierzchnia użytkowa w m² na 1 osobę 33,9 30,5 27,8 

[źródło: Rocznik statystyczny: Województwo opolskie, podregiony, powiaty gminy 2013 GUS 2014]  

 

Wielkość zasobów mieszkaniowych gminy na przestrzeni ostatnich lat kształtuje się na stałym poziomie. 

Realizowana jest głównie prywatna zabudowa jednorodzinna, lecz wzrost tego budownictwa nie jest 

dynamiczny i tylko w nieznacznym stopniu poprawia wskaźniki zagęszczenia mieszkańców w zasobach 

mieszkaniowych gminy. Przyrost mieszkań w przeciągu ostatnich 20 lat wynosi średnio niecałe 6 mieszkań 

na rok. Największy wzrost liczby mieszkań przypada na lata 2005 – 2009, w którym to okresie liczba 

mieszkań rocznie wzrasta średnio o 10. 
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Tabela 15  Gmina Głogówek – mieszkania w gminie w latach 1995 - 2014 [żródło: Urząd Statystyczny, 2014] 

Lp. Rok  

Zasoby mieszkaniowe gminy Głogówek 

Liczba mieszkań Liczba izb 
Powierzchnia użytkowa 

mieszkań w m2 

Przeciętna 

powierzchnia użtkowa  

1 mieszkania w m2 

1 2 3 4 5 6 

1 1995 4633 19948 396884 85,66 

2 1996 4635 19964 397487 85,76 

3 1997 4644 20003 398392 85,79 

4 1998 4649 20028 399000 85,82 

5 1999 4656 20066 399987 85,91 

6 2000 4665 20100 400668 85,89 

7 2001 4671 20122 401070 85,86 

8 2002 4662 21311 439826 94,34 

9 2003 4689 21345 442903 94,46 

10 2004 4694 21464 443612 94,51 

11 2005 4694 21494 444057 94,60 

12 2006 4702 21538 445422 94,73 

13 2007 4712 21584 446982 94,86 

14 2008 4724 21650 448272 94,89 

15 2009 4744 21741 450487 94,96 

16 2010 4721 22208 462453 97,96 

17 2011 4739 22263 463683 97,84 

18 2012 4739 22264 463795 97,87 

19 2013 4747 22295 464293 97,81 

20 2014 4748 22299 464511 97,83 
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Rysunek 6 Gmina Głogówek – mieszkania w gminie w latach 1995 - 2014 [żródło: Urząd Statystyczny, 2014] 

 

Rysunek 7 Gmina Głogówek -liczba izb w mieszkaniu i liczba osób w roku 2014 na tle powiatu 

i województwa  [żródło: Urząd Statystyczny, 2014] 

 

Rysunek 8 Gmina Głogówek –powierzchnia użytkowa mieszkań w roku 2014 na tle powiatu i województwa  

[żródło: Urząd Statystyczny, 2014] 
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Przeciętna liczba osób w mieszkaniu w gminie (2,88) jest równa średniej w województwie i nieznacznie 

większa niż średnia w powiecie (2,82). Natomiast wskaźniki w przeliczeniu na metr kwadratowy, liczbę izb 

jest wyższa niż średnia w powiecie w województwie, co wskazuje na wyższy standard mieszkań niż 

przeciętna w skali województwa. 

Na terenie gminy Głogówek w 2013 roku oddano do użytku 9 mieszkań, wszystkie w zabudowie 

wielorodzinnej w mieście Głogówek, składających się ze 36 izb. Łączna powierzchnia użytkowa nowo 

oddanych mieszkań wyniosła 583 m²., co daje średnią powierzchnie 1 mieszkania 64,8 m2. 

Tabela 16 Gmina Głogówek – charakterystyka mieszkań oddanych do użytku w roku 2013 na tle powiatu i województwa 

[źródło: GUS 2014] 

Lp. Wyszczególnienie 

Gmina Głogówek 

Powiat 
prudnicki 

Województwo 
opolskie 

Razem 
Miasto 

Głogówek 

Tereny 
wiejskie 
gminy 

Głogówek 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mieszkania oddane do użytku ogółem na 

1000 ludności 
0,65 0,65 0 0,9 1,7 

2 Mieszkania oddane do użytku ogółem 9 9 0 51 1745 

3 Mieszkania oddane do użytku  

w budownictwie indywidualnym na 1000 

ludności 

0 0 0 0,73 1,46 

4 Mieszkania oddane do użytku  

w budownictwie indywidualnym 
0 0 0 42 1468 

5 Nowe izby mieszkalne ogółem na 1000 

ludności 
2,6 2,6 0 5,1 9,0 

6 Nowe izby mieszkalne ogółem 36 36 0 292 9050 

7 Nowe izby mieszkalne w budownictwie 

indywidualnym na 1000 ludności 
0 0 0   

8 Izby mieszkalne w budownictwie 

indywidulanym 
0 0 0 256 8053 

9 Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem 

w m² 
583 583 0 7416 232405 

10 Przeciętna powierzchnia użytkowa  

1 nowego mieszkania (ogółem) w m² 
64,8 64,8 0 145,4 133,2 

11 Powierzchnia użytkowa nowych mieszkań 

w budownictwie indywidualnym w m² 
0 0 0 6833 215979 

12 Przeciętna powierzchnia użytkowa  

1 nowego mieszkania w budownictwie 

indywidualnym w m² 

0 0 0 162,7 147,1 
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W 2013 roku wskaźnik ilości nowych mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców był niższy od 

wartości charakteryzującej powiat prudnicki i województwa opolskiego. W roku 2013 w gminie Głogówek nie 

oddano mieszkań w budownictwie indywidulanym, co ma wpływ na niski wskaźnik powierzchni użytkowej 

oddanych mieszkań, których przeciętna jest mniejsza o ponad połowę od wskaźników w powiecie 

i województwie. 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 należy zauważyć, że 

atrakcyjnym miejscem zamieszkania w Gminie pozostałe miasto i nie obserwuje się większego 

zainteresowania osiedlaniem na terenach wiejskich.  

 

Rysunek 9 Gmina Głogówek –mieszkania oddane do użytku w roku 2013, na tle powiatu i województwa [źródło: GUS, 

2014] 

 

Na etapie niniejszej diagnozy (uwarunkowań rozwoju), będącej częścią Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego, 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 Głogówek czynnikami decydującymi w głównej 

mierze o potrzebie wyznaczenia i rezerwowania terenów przeznaczonych pod lokalizację zabudowy 

mieszkaniowej, pomimo prognozowanej malejącej liczby ludności, będącej konsekwencją dotychczasowych 

procesów demograficznych są: 

 przewidywane dążenie do modelu gospodarstw rodzinnych mieszkających samodzielnie – 

szacowany deficyt wynosi minimum kilkaset mieszkań; 

 konieczność wymiany zużytej technicznie zabudowy na nową – szacowany deficyt kolejne kilkaset 

mieszkań; 

 prognozowany spadek liczby ludności, będący konsekwencją dotychczasowych procesów 

demograficznych, a zwłaszcza ruchów migracyjnych może zaś doprowadzić do konieczności 

utrzymywania niezamieszkanej substancji. 
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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 Głogówek uznać należy, poza miastem Głogówek, miejscowości 

największe i zarazem koncentrujące już wykształcone funkcje usługowe. 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 Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głogówek należałoby określić następujące kierunki 

rozwoju: 

 adaptację, uzupełnienia i modernizacje istniejącej zabudowy; 

 dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do funkcji usług lokalnych 

i zabudowy mieszkniowej; 

 kształtowanie nowej zabudowy poprzez – 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. 

6.1.2. Własność komunalna mieszkań 

W 2012 r własnością komunalną objętych było 62 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 

2241 m², średnia powierzchnia uzytkowa tych mieszkań wynosi 36,14 m2. 

Własność komunalna stanowi 1,3 % ogółu zasobów mieszkaniowych na terenie gminy. Przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania komunalnego wynosi 36,14 m². 
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Tabela 17 Gmina Głogówek – komunalne zasoby mieszkaniowe w 2014 r. na tle powiatu i województwa  [źródło: GUS, 

2014] 

Lp. Wyszczególnienie Mieszkania 
Powierzchnia 

użytkowa w m2 

Średnia 

powierzchnia 

użytkowa w m2/ 

1 mieszkanie 

Udział 

zasobów 

komunalnych 

w ogólnej 

ilości 

mieszkań w 

% 

Liczba 

mieszkan 

komunalnych 

na 1000 

mieszkańców 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Gmina Głogówek 62 2241 36,14 1,3 4,5 

2 Powiat prudnicki 393 11555 29,40 1,9 6,9 

3 Województwo opolskie  3067 104739 34,15 0,88 3,0 

 

6.2. Oświata i wychowanie 

W roku szkolnym 2012/2013 sieć oświatowa na terenie Gminy i Miasta Głogówek składała się 

z następujących placówek: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głogówku, ul. Jana Pawła II 1, 48-250 Głogówek, 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogówku, ul. Sobieskiego 6, 48-250 Głogówek, 

 Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach, 48-250 Głogówek 

 Szkoła Podstawowa w Szonowie.,48-250 Głogówek 

 Szkoła Podstawowa w Twardawie, 48-250 Głogówek, 

 Szkoła Podstawowa z Gimnazjum w Racławicach Śl., 48-250 Głogówek, 

 Gimnazjum Nr 1 w Głogówku, ul. Kościuszki 10,48-250 Głogówek, 

 Przedszkole Publiczne Nr 3w Głogówku, ul. Korfantego 3, 48-250 Głogówek, 

 Odział przedszkola w Biedrzychowicach,  

 Odział przedszkola we Wróblinie, 

 Przedszkole Publiczne Nr 4 w Głogówku, ul. Powstańców 16, 48-250 Głogówek, 

 Oddział przedszkola na Oraczach, 

 Oddział przedszkola w Kierpniu, 

 Przedszkole Publiczne w Racławicach Śląskich, 

 Oddział przedszkola w Zawadzie, 

 Oddział przedszkola we Wierzchu, 

 Żłobek w Głogówku, ul. Korfantego 6, 48-250 Głogówek. 

 

Ogółem w roku szkolnym 20012/2013 z gminnej sieci oświatowej korzystało 1544 uczniów, z czego: 467 

dzieci w przedszkolach: 690 uczniów w szkołach podstawowych; 387 uczniów w gimnazjach. Pozostawali 

oni pod opieką 130 nauczycieli. Powyższe oznacza, że przeciętnie na jednego nauczyciela przypadało ok 12 

wychowanków. 
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Tabela 18 Gmina Głogówek – charakterystyka obiektów oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 [źródło: Urząd Miasta 

i Gminy Głogówek, 2014] 

Lp. Placówki: Ilość uczniów Ilość nauczycieli 

1 2 3 4 

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głogówku 300 34 

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogówku 141 16 

3 Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach 80 15 

4 Szkoła Podstawowa w Twardawie 24 13 

5 Szkoła Podstawowa w Racławicach Śl.1) 88 (razem z Gimnazjum) 

Szkoły podstawowe razem 690  

6 Gimnazjum Nr 1 w Głogówku 305 30 

7 Gimnazjum w Racławicach Śl.1) 82 25 

Gimnazja razem 387  

Szkoły razem 1077 95 

8 Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w 

Twardawie 

23 (razem ze SP) 

9.  Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w 

Szonowie 

 (razem ze SP) 

10 Przedszkole Publiczne Nr 3 w Głogówku 99 

14 11 Odział przedszkola w Biedrzychowicach2) 44 

12 Odział przedszkola we Wróblinie2) 13 

13 Przedszkole Publiczne Nr 4 w Głogówku 98 

15 14 Oddział przedszkola na Oraczach2) 70 

15 Oddział przedszkola w Kierpniu2) 18 

16 Przedszkole Publiczne w Racławicach Śląskich 40 

9 17 Oddział przedszkola w Zawadzie2) 13 

18 Oddział przedszkola we Wierzchu2) 14 

Przedszkola razem 467 35 

Szkoły i pprzedszkola razem 1544 130 

13 Żłobek w Głogówku 20  

1) Szkoła Podstawowa w Racławicach Śl. i Gimnazjum w Racławicach Śl tworzą Zespół Szkół w Racławiwach 

Śląskich 

2) Do przedszkola głównego jako jednostki podstawowej należą oddziały zamiejscowe 
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Wskaźniki dotyczące poszczególnych typów sieci oświatowej są zróżnicowane. Przeciętna liczba wszystkich 

dzieci przypadająca na 1 obiekt w przedszkolach jest wyższa od wskaźnika dla powtatu prudnickiego oraz 

całego województwa. Liczba miejsc w przedszkolach jest nieznacznie niższa niż liczba wszytskich dzieci, 

z tym, że wszystkie dzieci w mieście uczeszczają do przedszkoli. Przeciętna liczba uczniów przypadająca na 

1 obiekt w szkołach podstawowych jest w gminie Głogówek niższa od wartości dla powiatu i województwa, 

tak samo jak w przypadku liczby uczniów wprzypadających na 1 gimnazjum. 

Tabela 19  Gmina Głogówek – wybrane wskaźniki charakteryzujące sieć szkolno – oświatową w roku szkolnym 

2013/2014 [źródło: obliczenia własne na podstawie GUS, 2014] 

Lp. Wyszczególnienie 

Gmina Głogówek 

Powiat 

prudnicki 

Województwo 

opolskie 
Razem 

Miasto 

Głogówek 

Tereny 

wiejskie 

gminy 

Głogówek 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Liczba miejsc na 1 przedszkole 90,4 181 30 86,82 62,6 

2 Liczba dzieci ogółem na 1 przedszkole 93,4 171 41,6 84,14 66,34 

3 Liczba miejsc w przedszkolach na 1 

dziecko ogółem 
0,96 1,05 0,72 1,03 0,95 

4 Liczba uczniów na 1 szkołę 

podstawową 
102,28 155,67 62,25 120,63 123,94 

5 Liczba uczniów na 1 gimnazjum 134 160 82 173 158 

                                                           

 

 

 

 

Rysunek 10 Gmina Głogówek – wybrane wskaźniki charakteryzujące sieć szkolno – oświatową w roku szkolnym 

2013/2014 [źródło: obliczenia własne na podstawie GUS, 2014] 
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Obecnie gminna i powiatowa sieć oświatowa jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb w zakresie wychowania 

przedszkolnego oraz szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, i nie przewiduje się w najbliższych latach budowy 

nowej bądź likwidacji żadnej z funkcjonujących obecnie placówek. Jednakże w dłuższej perspektywie, w związku 

z postępującym niżem demograficznym, należy rozważyć możliwość uszczuplenia sieci szkół podstawowych. 

6.3. Kultura 

Na terenie gminy funkcjonuje rozwinięta sieć placówek kulturalnych. Rozpowszechnianiem kultury na terenie 

gminy zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zlokalizowany w Głogówku przy ul. Batorego 10. MGOK 

prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną i usługową. MOK wychodzi z szeroką i zróżnicowaną ofertą 

inicjatyw kulturalnych. Przy MGOK funkcjonują liczne zespoły i sekcje zainteresowań. Prowadzone przez 

MGOK koła zainteresowań skupiają aktywnych kulturalnie mieszkańców gminy, a poziom prezentowanych 

działań artystycznych wykracza po za ramy ruchu amatorskiego jak w przypadku działań  muzycznych.  

MOK w realizacji swoich zadań współdziała z instytucjami kultury, oświaty, instytucjami artystycznymi, 

impresariatami, organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, z klubami sportowymi, 

turystycznymi, rekreacyjnymi, z sołectwami gminy Głogówek, kościołami oraz instytucjami kultury i oświaty 

i organizacjami krajowymi i zagranicznymi. W gminie Głogówek funkcjonuje również, powstałe w 1975 r. 

Muzeum Regionalne. W obecnym kształcie Muzeum mieści się w trzech zabytkowych obiektach: 

1) baszta strażniczo-więzienna , na której piętrze eksponowane są zabytki etnograficzne; 

2) zamek, gdzie na piętrze lewej pierzei budynku mieści się założona w 1977 roku Sala Beethovena, która 

upamiętnia krótki pobyt wielkiego niemieckiego kompozytora; sala ta jest w istocie dawną dworską 

biblioteką; mieści się tu kilkanaście, ujętych w plafony, łacińskich aforyzmów biblijnych, zwanych tu 

paradoxami, które nawiązują do zawartości ówczesnego księgozbioru obejmującego dzieła różnych dziedzin 

wiedzy. Dziś eksponuje się w sali kopie portretów Mistrza, publikacje popularyzujące jego życie, dorobek, 

a także bogaty materiał ikonograficzny pochodzący z bońskiego domu narodzin kompozytora. Tu odbywają 

się też kameralne koncerty wynikające z kalendarza imprez, trwającego już od lat dziesięciu, Śląskiego 

Festiwalu, im. Beethovena. Na parterze lewego skrzydła Zamku Dolnego mieści się również założona w 

2000 roku Sala Jana Kazimierza. Odbywają się też tu wystawy okresowe oraz lekcje muzealne dla dzieci 

i młodzieży; 

3) brama zamkowa, w której eksponowane są  pamiątki pozostałe po Janie Cybisie, wybitnym malarzu, 

koloryście żyjącym na przełomie XIX i XX stulecia. Zobaczyć tu można meble pochodzące z jego rodzinnego 

domu, leżącego w pobliskiej wsi Wróblin, jak również materiały ilustrujące drogę jego artystycznego rozwoju. 

Część bramy stanowi izbę pamięci po Rafale Urbanie, głogóweckim pisarzu i gawędziarzu, określanym 

mianem “śląskiego Homera”. 

Integralna częścią struktury placówek kulturalnych w gminie jest Biblioteka Publiczna. Na terenie gminy 

funkcjonowało w 2013 roku 9 bibliotek, w tym 2 w mieście a pozostałe jako filie lub punkty biblioteczne we 

wsiach Racławice Śl., Twardawa, Szonów, Kazimierz, Błażejowice, Biedrzychowice, Wierzch. 

Biblioteki posiadają księgozbiór liczony łącznie na ok 77 tysięcy woluminów. Korzysta z niej rocznie 

2152 czytelników. W 2013 roku wypożyczenia na 1 czytelnika wyniosły 14,2 wolumina. 
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Tabela 20 Gmina Głogówek – uwarunkowania charakteryzujące usługi kultury w roku 2013 na tle województwa i powiatu 

[źródło: GUS, 2014 i obliczenia własne na podstawie] 

Lp. Wyszczególnienie Gmina Głogówek Powiat prudnicki Woj. opolskie 

1 2 3 4 5 

1 Ilość mieszkańców na 1 bibliotekę 1520 2471 3149 

2 Księgozbiór w woluminach na 1000 

mieszkańców 
5628 4547 3961 

3 Wypożyczenia w woluminach na 1 czytelnika 14,2 17,8 18,9 

4 Liczba mieszkańców na 1 muzeum 13682 28414 62776 

 

Z usług kultury wyższego rzędu (np.: teatry, opery, galerie, muzea, wystawy, itp.) mieszkańcy gminy 

Głogówek korzystają poza jej granicami, głównie w Opolu,Gliwicach i 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 Miasta i 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 czasie nie przewiduje się likwidacji żadnej z placówek 

kulturalnych.  

6.4. Sport i wypoczynek 

Gmina Głogówek posiada szeroką ofertę obiektów i urządzeń bazy sportowej i wypoczynkowej tj. stadion sportowy, korty 

tenisowe, boiska sportowe, strzelnicę, park zabytkowy, staw wędkarski, basen kąpielowy, koncentrująca się głównie 

w mieście.  

Na terenach wiejskich gminy zlokalizowanych jest poza ofertą miasta 13 boisk sportowych. 

6.5. Turystyka i rekreacja 

Obszar gminy Głogówek nie posiada szczególnych wysokich walorów pod względem atrakcyjności 

turystycznej i nie jest to teren szczególnie predestynowany do rozwoju funkcji turystycznych. Pod względem 

walorów przyrodniczych gmina Głogówek ustępuje ponadto pod wieloma względami innym rejonom 

województwa oraz pobliskim terenom Śląska i Dolnego Śląska. Gmina Głogówek posiada jednak wyjątkowe 

walory kulturowe (antropogeniczne), które mogą stymulować rozwój turystyki. Za unikalne należy uznać 

walory kulturowe miasta Głogówek (ilość zasobów kulturowych, ich jakość i różnorodność, zachowany 

średniowieczny układ przestrzenny) ale istotne walory kulturowe posiadają również wsie gminy. 

Zaspokajanie potrzeb ruchu turystycznego w zakresie bazy noclegowej zapewniają 3 obiekty 

świadczące usługi hotelarskie FANTAZJA, DUET, SALVE z 62 miejscami noclegowymi. Ponadto na terenie 

gminy działają 3 gospodarstwa agroturystyczne - dwa we wsiach i jedno w Głogówku. 
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Przydatność środowiska przyrodniczego do rozwoju wypoczynku w przyszłości może ulec zmianie 

w przypadku powstania na terenie gminy Głogówek sztucznych zbiorników wodnych o znacznej powierzchni. 

Do takich należą zbiorniki retencyjne projektowane na granicy z gminą Biała w rejonie wsi Wierzch i Mionów 

(zbiornik MIONOW) oraz w dolinie Osobłogi (w sąsiedztwie Głogówka). Jednak ze względu na planowany 

charakter tych zbiorników, jako retencyjnych oraz jako zbiornik wody pitnej ich wykorzystanie do celów 

rekreacyjnych będzie ograniczone. 

Szansę rozwoju funkcji wypoczynkowej może, stworzyć również zbiornik wodny (lub zespół zbiorników), 

powstały po eksploatacji złoża Kierpień położonego w dolinie Osobłogi w sąsiedztwie wsi Kierpień. Jego 

wielkość będzie wynosić około 165 ha (realnie około 86 ha), a głębokość od 4 do 17 m może zapewnić 

różnorodne możliwości jego wykorzystania. Stwierdzone nawodnienie złoża spowoduje naturalne 

wypełnienie dołu poeksploatacyjnego wodami gruntowymi pochodzącymi z infiltracji (czystymi). 

Wykorzystanie tego zbiornika w przyszłości do celów rekreacyjnych, wypoczynkowych i sportowych wymaga 

jednak pozostawienia około 0,5 m warstwy żwiru w jego części spągowej, aby zapewnić dno żwirowe, dzięki 

czemu woda w zbiorniku będzie czysta (niezamulona) i jednocześnie ograniczony zostanie rozwój flory 

podwodnej (zarastanie zbiornika). Przyszłe przystosowanie zbiornika do celów rekreacyjno-wypoczynkowych 

oraz zapewnienie dobrej jakości wody wymaga zalesienia już obecnie terenów wokół złoża. Atrakcyjność 

rozwoju funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej zbiornika zwiększa fakt, że w pobliżu nie ma dużych 

zbiorników wodnych, zarówno naturalnych jak i sztucznych.  

Obszar gminy Głogówek niewątpliwie posiada duże walory kulturowe, które mogą stymulować rozwój 

turystyki, w niniejszym stopniu wypoczynku. Za unikalne należy uznać walory kulturowe miasta (Głogówek 

(ilość zasobów kulturowych, ich jakość, zachowany średniowieczny układ przestrzenny itp.). Wyjątkowe 

wartości kulturowe posiadają również wsie: Kazimierz, Szonów i Wróblin. Nie ustępuje im także wieś 

Racławice Śl. Interesujące są również Wierzch i Mionów, Kierpień, fragmenty zabudowy wsi Twardawa. 

Atrakcyjność (unikalność) krajobrazu kulturowego stanowi w dużym stopniu o zakwalifikowaniu miasta 

Głogówek jako ważnego i niedocenianego w rejonie ośrodka turystycznego. Uzupełniające go piękno 

krajobrazu przyrodniczego doliny rzeki Osobłogi oraz wsi Racławice pozwala teren ten zakwalifikować jako 

chroniony dla potrzeb turystyki i wypoczynku. Tylko nieznacznie niżej ocenić należy wartość krajobrazu 

kulturowego rejonu wsi Szonów - Kazimierz – Wróblin. Oczywiście wyjątkowy jest szczególnie Kazimierz 

Najmniejszą wartość krajobrazu kulturowego, wśród wskazanych, jako potencjalne do rozwoju turystyki 

rejonów ma teren Wsi Wierzch i Mionów. Ze względu na planowaną tutaj realizację retencyjnego zbiornika 

wodnego rejon ten ma jednak szansę pełnić funkcję rekreacyjno – wypoczynkowe.  

Nie bez znaczenia, dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru gminy, ma utrzymanie tzw. dróg 

„krajobrazowych", zapewniających, pozytywne odczucia estetyczne. Do tej kategorii dróg należy zaliczyć 

przede wszystkim odcinek: 

- drogi krajowej w kierunku Nysy, położony po zachodniej stronie miasta do kościoła pokutnego, 

- drogi wojewódzkiej Mochów - Dzierżysławice, 

- drogi wojewódzkiej Głogowiec - Kazimierz, 

- drogi lokalnej Wierzch - Mionów - Golczowice. 
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Stan wyposażenia gminy w urządzenia wypoczynku stałego należy ocenić, jako niski. Gmina nie 

posiada stałych obiektów i urządzeń bazy wypoczynkowej, a także bazy zaspokojenia potrzeb 

specjalistycznych w zakresie wypoczynku weekendowego (klubów jeździecki, łowieckich, wędkarskich czy 

rowerowych itp.). 

Miasto posiada otwarty basen kąpielowy, co niewątpliwie wpływa na podniesienie zakresu świadczonych 

usług turystyczno-wypoczynkowych. 

Rozwój funkcji turystyczno - wypoczynkowej ułatwia dobre położenie gminy Głogówek na trasie dwóch 

ważnych arterii komunikacyjnych, jakimi są drogi krajowe relacji Kłodzko - Nysa - Głogówek - Koźle - Gliwice 

oraz Opole - Krapkowice - Głogówek Głubczyce - granica Państwa. Ich przebieg zapewnia łatwą dostępność 

do najbardziej atrakcyjnego - względem turystyczno-wypoczynkowym terenu tj. miasta, ale także do, rejonu 

wsi Wierzch - Mionów. 

Położenie Głogówka w niewielkich odległościach od ośrodków przemysłowych województwa opolskiego 

(Kędzierzyn- Koźle, Prudnik, Krapkowice czy Opole) jest korzystne i stwarza możliwość rozwoju obsługi 

mchu turystycznego i wypoczynku. 

Gmina w chwili obecnej nie jest obszarem atrakcyjnym, z punktu widzenia wymagań wypoczynku 

urlopowego (brak większych zbiorników wodnych czy innych warunków do uprawiania sportów). Gmina nie 

dysponuje także zorganizowaną bazą noclegową. Jedyną szansę należy upatrywać w możliwości rozwoju 

agroturystyki, ściśle wiążącej się z podstawową funkcją rolniczą obszaru. Szanse te podniesie realizacja 

planowanych zbiorników retencyjnych, które mogą w określonych warunkach pełnić także funkcje 

rekreacyjno -wypoczynkowe. Warunkiem rozwoju analizowanej funkcji jest, więc stworzenie właściwej bazy 

specjalistycznej. 

 Niewątpliwie miasto już pełni, jako dodatkową, funkcję turystyczno – rekreacyjną. Dalszy jej rozwój 

gwarantują wysokie wartości kulturowe i krajobrazowe, dość dobre wyposażenie w urządzenia obsługi 

rekreacji i turystyki (hotele, obiekty gastronomii i obiekty sportowe, obiekty kultury), a także dobre położenie 

na skrzyżowaniu dwóch międzyregionalnych dróg kołowych i linii kolejowej. 

Gmina Głogówek położona jest w strefie, co też dodatkowo sprzyja rozwojowi turystyki. 

Tereny wiejskie gminy, w mniejszym stopniu miasta, wymagają doinwestowania w zakresie urządzeń obsługi 

ruchu turystycznego oraz wypoczynku weekendowego (stacje paliw, baza noclegowa, baza żywieniowa, 

obiekty rozrywki, obiekty i urządzenia sportów kwalifikowanych, budowa zbiorników wodnych). 

6.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

6.6.1. Służba zdrowia 

Placówki służby zdrowia i gabinety lekarskie zlokalizowane są w mieście Głogówek oraz we wsi 

Biedrzychowice, Szonów i Racławice Śl.. Do najważniejszych należą: 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie s.c, ul. Targowa 6, Głogówek, 

 AŁ-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, al. Lipowa 6 

 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głogówku, ul. Konopnickiej 2 

 Samorządowy Zespół Służby Zdrowia w Głogówku, ul. Konopnickiej 2 

 Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Głogówku, ul. Pasternik 2  

Na terenie gminy znajduje się 6 aptek, w tym 4 w mieście Głogówek. 
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Ponadto w mieście Głogówek prowadzona jest praktyka weterynaryjna. 

6.6.2. Opieka społeczna 

Opieką społeczną na terenie gminy zarządza Ośrodek Opieki Społecznej, mieszczący się przy 

ul. Batorego 8. W latach 2004 – 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej  w Głogówku rozdysponowano 

następującą pomoc: 

Tabela 21 Gmina Głogówek – udzielona pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku w latach 2004 – 2013 [źródło: 

dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku, 2014] 

Lp. Rok 
Liczba osób objęta 

pomocą społeczną 

Liczba przekazanych 

zasiłków stałych 

Liczba przekazanych 

zasiłków okresowych 

Liczba przekazanych 

zasiłków 

jednorazowych 

1 2 3 4 5 6 

1 2004 326 236 brak danych 1541 

2 2005 317 246 1366 1875 

3 2006 327 278 1383 2048 

4 2007 721 296 1187 1828 

5 2008 501 382 942 1071 

6 2009 463 363 1019 1038 

7 2010 471 413 1013 1085 

8 2011 420 503 943 984 

9 2012 413 522 985 1041 

10 2013 423 598 1178 1143 

W przeciągu analizowanych lat ilość świadczeń z pomocy społecznej rośnie, szczególnie jeżeli chodzi 

o pomoc stałą. 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. 

Prognozowany jest wzrost nakładów finansowych związanych z pomocą społeczna. 

6.7. Administracja samorządowa 

6.7.1. Urząd Miejski  

Urząd Miejski zlokalizowany w miejscowości Głogówek przy ul. Rynek 1, nadzoruje aktywności społeczno – 

gospodarcze w gminie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym na czele urzędu gminy miejsko – wiejskiej 

stoi Burmistrz. Jest on kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz 

kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego Głogówka  

składa się z następujących referatów i stanowisk: 

Kierownictwo Urzędu: 

 Burmistrz; 

 Zastępca Burmistrza; 

 Sekretarz Gminy; 

 Skarbnik Gminy; 
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Komórki organizacyjne Urzędu:  

 Referat Organizacyjny; 

 Referat Finansowy; 

 Referat Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i USC; 

 Referat Inwestycyjny, Drogownictwa i Planowania Przestrzennego, 

 Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji i Działalności Gospodarczej, 

 Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia, 

 Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 

Ponadto Urzędowi Miejskiemu podlegają następujące jednostki organizacyjne: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku, 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, 

 Placówki Oświatowe. 

6.7.2. Gremia samorządowe 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym władzę wykonawczą w gminie miejsko – wiejskiej sprawuje 

Burmistrz, wyłoniony na podstawie bezpośrednich wyborów. Władzę uchwałodawczą, odpowiednik władzy 

ustawodawczej Sejmu RP, pełni Rada Miejska, składająca się z 15 osób. W składzie Rady Miejskiej w 

Głogówku w kadencji 2014 – 2018 jest 12 mężczyzn i 3 kobiet. W strukturach Rady działają 4 komisje: 

Komisja Rewizyjna, Komisja ds. Społecznych, Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów i Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

6.7.3. Współpraca krajowa i międzynarodowa 

Gmina Głogówek nawiązała współpracę z gminami partnerskimi, do których obecnie należą: 

 Vrbno i Osoblaha pod Pradziadem /Czechy/ 

 Osoblaha /Czechy/ 

 Rietberg /Niemcy/ 

 Poczdam /Niemcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK 

 

112 

Tabela 22 Gmina Głogówek –zakres współpracy międzynarodowej. 

Lp. Kraj Nazwa miejscowości lub gminy Realizowane projekty 

1 2 3 4 

1. Czechy 
Vrbno i Osoblaha pod 

Pradziadem 

1.Festwal Twórczości Dziecięcej 

„Materinka” 

2.”Przdszkole w Europie” 

3.”Dni Miast Partnerskich” 

4.„Wymiana doświadczeń 

pedagogicznych” 

2. Czechy Osoblaha „Przygraniczny Turniej Piłkarski”  

3. Czechy Bruntal 
„Halowy Turniej Piłki Nożnej”, 

„Młodzież promuje region” 

4. Holandia Assen 

„Międzynarodowa wymiana młodziezy 

gimnazjalnej” – poznanie kultur krajów 

UE 

5. Niemcy Poczdam 
„Młodzież dla Europy”- akcja I, 

„Młodzież dla Europy III-akcja D” 

Źródło: Strategia promocji Gminy Głogówek z uwzględnieniem rozwoju sektora turystyki 

6.7.4. Organizacje społeczne 

Obraz obszarów wiejskich i miasta Głogówek tworzony jest nie tylko przez oficjalne działania lokalnych 

władz, ale w dużej mierze przez inicjatywy społeczne. Najpoważniejszym, trwającym wiele lat programem, 

którego efekty są już widoczne jest realizowany na Opolszczyźnie program „Odnowa Wsi w Województwie 

Opolskim”, który nie tylko jest jednym z największych tego typu w kraju, ale przede wszystkim jest ideą, która 

łączy różne środowiska, jednoczy działania i pozwala skutecznie wykorzystywać środki zewnętrzne. 

Głównym celem programu jest poprawa warunków życia na wsi.  

Na terenie gminy realizowane są projekty inicjowane przez różnych beneficjentów programów dotacyjnych: 

organizacje pozarządowe, rolników i przedsiębiorców. Projekty te mają charakter zazwyczaj charakter 

nieinwestycyjny bądź niewielkich inwestycji. Do takich inicjatyw należą między innymi: budowa bądź 

modernizacje wiejskich centrów kultury, wiejskich centrów integracji, placów zabaw, remonty materialnych 

dowodów dziedzictwa kulturowego: kapliczek, krzyży przydrożnych, dzwonnic. 

Działania te można zintensyfikować tworząc programy współpracy i wsparcia działań podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe, nieformalne grupy społeczne, parafie, rolników i przedsiębiorców.  

Na terenie miasta i gminy Głogówek działają: 

- Stowarzyszenie sportowe „Fortuna Głogówek” – działanie na rzecz rozwoju sportu wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych 
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- Stowarzyszenie „Wspólnota” – działania dot. współpracy z miastami partnerskimi i realizacja projektów 

z udziałem stowarzyszeń z zagranicy, 

- Towarzystwo Miłośników Głogówka – krzewienie kultury, historii, tradycji naszego regionu, 

- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gminy Głogówek – działania dotyczą odnowy wsi i poprawy warunków życia 

na wsi, 

- Wspólne ścieżki – Partnerstwo na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gmin: Biała, Głogówek, Lubrza 

i Walce. 

6.8. Cmentarze 

Na terenie gminy Głogówek funkcjonują 12 cmentarzy: 

 Cmentarz parafialny w Głogówku, 

 Cmentarz parafialny w Biedrzychowicach, 

 Cmentarz parafialny w Kazimierzu, 

 Cmentarz parafialny w Kierpniu, 

 Cmentarz parafialny w  Mochowie, 

 Cmentarz parafialny w Racławicach Śląskich, 

 Cmentarz parafialny w Rzepczach, 

 Cmentarz parafialny w Szonowie, 

 Cmentarz parafialny w Twardawie, 

 Cmentarz parafialny we  Wierzchu, 

 Cmentarz parafialny we Wróblinie, 

 Cmentarz parafialny w Zawadzie-Golczowicach. 

 

Cmentarze na terenie gminy Głogówek to cmentarze parafialne, część z nich zlokalizowana jest przy kościołach. 

Istniejące cmentarze ocenia się jako wystarczające w perspektywie na jaką opracowuje się obecną zmianę studium. Na 

terenie gminy nie występują grzebowiska dla zwierząt. Miejscowi rolnicy posiadają stosowne umowy na utylizację 

martwych zwierząt z przedsiębiorstwami z poza terenu gminy. 

7. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 

7.1. Zagrożenia powodziowe 

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. 

 

Z uwagi na ustrój rzeczny, cieki powierzchniowe przepływające przez większość terenu gminy posiadają 

charakter nizinny, z najwyższym stanem wód w okresach wiosennych roztopów i jesiennych opadów 

atmosferycznych. Wysokie stany wód występują przede wszystkim w okresie wiosennych roztopów (marzec, 
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kwiecień) oraz w czasie deszczy nawalnych (czerwiec, lipiec) w związku z szybszym spływem 

powierzchniowym.  

Racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi wymaga posiadania odpowiedniej ilości 

zmagazynowanej wody w zbiornikach na wypadek pojawienia się niskich przepływów w rzekach. Istniejące 

wielozadaniowe zbiorniki wodne Turawa, Nysa, Otmuchów o pojemności 345,5 mln m3 spełniają funkcję 

alimentacji Odry, Nysy Kłodzkiej i w chwili obecnej ich pojemność jest niewystarczająca. Występujące 

niedobory wód powierzchniowych w zlewniach rzek: Ścinawy Niemodlińskiej, Stobrawy, Prosny, Psiny, Nysy 

Kłodzkiej, Osobłogi, Jemielnicy, Kłodnicy przewiduje się zmniejszyć poprzez budowę dużych 

wielozadaniowych zbiorników: Racławice Śląskie na rzece Osobłoga w gminie Głogówek, Jasiona na rzece 

Prudnik w gminach: Lubrza i Prudnik, Raszowa na rzece Sucha w gminach: Izbicko, Tarnów Opolski 

i Chrząstowice oraz zbiorników wodnych małej retencji. 

Zagrożenie powodzią na terenie gminy Głogówek występuje w przypadku wystąpienia długotrwałych, silnych 

opadów, gdy ich natężenie wynosi ponad 20 mm/godz. Najbardziej zagrożone są miejscowości 

zlokalizowane w sąsiedztwie rzek, szczególnie Osobłogi i Straduni, w których ze względu na deniwelację 

terenu spływ powierzchniowy odbywa się przez tereny o zwartej zabudowie. Szczególne zagrożenie 

powodziowe stwarzają Osobłoga i Kanał Ulgi rzeki Osobłogi, głównie w miejscowościach Racławice Śląskie, 

Dzierżysławice, Mochów, Leśnik, Rzepce i Kierpień. Pozostałe cieki, jak Stradunia i potok Jakubowicki nie 

posiadają urządzeń przeciwpowodziowych i mogą stwarzać zagrożenie jedynie przy bardzo intensywnych 

opadach. W przypadku wystąpienia lokalnych oberwań chmury do najbardziej zagrożonych miejscowości 

należą Tomice, Stare Kotkowice, Racławice Śląskie, Wierzch, Zwiastowice i Dzierżysławice. Na terenie 

gminy zlokalizowany jest jeden punkt wodowskazowy – w Racławicach Śląskich na rzece Osobłodze. Stan 

pogotowia występuje w przypadku stanu wody 250 cm słupa wody, stan alarmowy w przypadku stanu wody 

na poziomie 350 cm, natomiast stan krytyczny w przy wartości 420 cm słupa wody.  

Łączna długość wałów przeciwpowodziowych w gminie Głogówek wynosi 23 090 m. Obszar chroniony przez 

wały wynosi 810 ha, natomiast, niechroniony wynosi 648 ha. Wały zabezpieczają częściowo brzegi rzeki 

Osobłogi w miejscowościach Racławice Śląskie, Dzierżysławice, Mochów, Kierpień, Rzepce, Głogówek oraz 

Kanał Ulgi w miejscowościach Mochów, Leśnik i Kierpień Istniejące obwałowania wymagają częściowo 

przedłużenia lub modernizacji. 

W kwietniu 2015 roku weszły w życie mapy zagrożenia powodziowego. Mapy te objęły w granicach gminy 

Głogówek część rzeki Osobłoga. W związku z powyższym, prawną ochroną, jako obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią na terenie objęte są obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz średnie i wynosi raz na 100 lat przedstawione na mapach zagrożenia 

powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu planistycznym mapach dla rzeki Osobłoga. 

Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469) obowiązują zakazy: 

 zgodnie z art. 40 st.1 pkt 3 lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 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 
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 zgodnie art. 88l ust.1 wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub 

zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 

 wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg 

rowerowych, 

 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, budową, 

przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub 

przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz 

czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego. 

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów, o których 

mowa powyżej, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią 

 

Na rysunku uwarunkowań i kierunków studium naniesiono obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

Mapy zagrożenia powodziowego, opracowane w I cyklu planistycznym nie objęły całej rzeki Osobłogi. 

Pozostały obszar, na których dochodziło do regularnego zalewania wodami powodziowymi na rysunku 

uwarunkowań i kierunków studium określono, jako: obszary występowania wód powodziowych, w celu 

ograniczenia zagospodarowania terenu i przeznaczania tego obszaru pod nową zabudowę. 

7.2. Ochrona przeciwpożarowa 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon gminy Głogówek podlega Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej (PSP) w Prudniku. 

Ponadto na terenie gminy funkcjonują 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).  

Trzy jednostki - OSP Głogówek, OSP Szonów i OSP Racławice Śląskie należą do Krajowego Systemu 

Ratowniczo - Gaśniczego. Dysponowane są do działań ratowniczo gaśniczych bezpośrednio ze Stanowiska 

Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku. 

Pozostałe Jednostki Gminy Głogówek to: OSP Biedrzychowice, OSP Dzierżysławice, OSP Kazimierz, OSP 

Kierpień, OSP Mionów, OSP Mochów, OSP Rzepcze, OSP Stare Kotkowice, OSP Twardawa, OSP Wierzch, 

OSP Wróblin i OSP Zwiastowice. Kadra Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie składa się (rok 2015) 

z 573 druhów ochotników, 532 mężczyzn, 41 kobiet. 

7.3. Bezpieczeństwo 

7.4. Hałas i strefy uciążliwości akustycznej od dróg 

Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku 

z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją. Odczuwany jest przez ich 

mieszkańców, jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na środowisko 

i samopoczucie. W wyniku analizy w zakresie badań hałasu sformułowano następujące wnioski: Głównym 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK 

 

116 

źródłem uciążliwości na terenie Głogówek jest komunikacja drogowa. Najwyższe natężenie hałasu jest 

notowane wzdłuż drogi krajowej (przebiegającej przez miejscowości Wierzch, Mochów, miasto Głogówek, 

Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa) oraz dróg wojewódzkich (przebiegające przez 

miejscowości Rzepce, miasto Głogówek, Tomice, Racławice Śląskie).  

Na terenie gminy Głogówek nie prowadzono dotychczas regularnych pomiarów hałasu komunikacyjnego 

i monitoringu stanu środowiska akustycznego. 

Uciążliwości komunikacja kolejowa odgrywają marginalną rolę. Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie 

o charakterze lokalnym. Docelowym kierunkiem działań planistycznych dotyczących ograniczania 

uciążliwości hałasu powinno być odpowiednie planowanie i projektowanie przebiegu tras komunikacyjnych 

(ze szczególnym uwzględnieniem rejonów wymagających komfortu akustycznego) wraz z zabezpieczeniami 

akustycznymi oraz odpowiednie kształtowanie nowej zabudowy. 

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 zalecane są minimalne odległości dróg publicznych od budynków 

mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

Tabela 23 Postulowane minimalne odległości dróg publicznych od istniejących i planowanych budynków z 

pomieszczeniami na pobyt ludzi (w metrach) 

Lp. Typ drogi Klasa techniczna Obiekty mieszkaniowe i użyteczności 

publicznej 

Budynki szpitalne i 

wymagające 

szczególnej ochrony jednokondygnacyjne wielokondygnacyjne 

1 2 3 4 5 6 

3 Krajowa regionalna GP, G, Z 30 40 130 

4 Wojewódzka GP, G, Z 30 40 130 

5 Powiatowa G, Z, L, D 15 20 80 

6 Gminna G, Z, L, D 15 20 80 

Strefa uciążliwości drogi jest to pas terenu narażony na szkodliwe działanie hałasu spalin i innych 

elementów toksycznych. Odległość granicy tej strefy od krawędzi jezdni uzależniona jest od wielkości 

natężeń ruchu na drodze. 

Odległości te przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 24 Odległości granicy strefy uciążliwości od dróg klasy G i GP 

Klasa techniczna  Odległość granicy strefy uciążliwości drogi od krawędzi jezdni dla dróg o natężeniu ruchu 

[p/dobę] 

1000 2000 5000 10000 

Z, G i GP 50 m 80 m 160 m 200 m 

 

Do dróg o największym natężeniu ruchu przebiegających przez teren gminy zalicza się: 

- drogę krajowa nr 40 relacji Opole – Częstochowa (2 057 pojazdów/dobę na odcinku Laskowice – 

Głogówek/droga nr 416; 3 994 pojazdy/dobę na odcinku Głogówek/droga nr 416 – Większyce), 
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- drogę wojewódzką nr 416 relacji Krapkowice – Głogówek – Głubczyce – Kietrz -Racibórz (w zależności od 

odcinka drogi 2 133 – 3 090 pojazdy/dobę), 

- drogę wojewódzką nr 417 relacji Laskowice – Klisino – Szonów - Szczyty (w zależności od odcinka drogi 

453 – 832 pojazdy/dobę), 

- drogi powiatowe m.in.: 1208 O (2 036 pojazdów/dobę), 1249 O, (893 pojazdy/dobę), 1210 O (411 

pojazdów/dobę). 

Lokalizacja budynków w strefie uciążliwości wymaga zastosowania w tych obiektach zabezpieczeń lub 

założenia elementów osłonowo – ekranizujących staraniem inwestora danego obiektu. 

Źródłem hałasu kolejowego na terenie gminy Głogówek są następujące linie kolejowe: 

- pierwszorzędna nr 137 relacji Katowice – Legnica; na odcinku Kędzierzyn Koźle – Nysa – Kamieniec 

Ząbkowicki o znaczeniu regionalnym, 

Zagadnienie hałasu kolejowego jest dotychczas mało rozpoznane, jednak z uwagi na rozmieszczenie sieci 

kolejowej i natężenie ruchu kolejowego można założyć, że uciążliwość hałasu kolejowego jest mało 

znacząca (ma znaczenie drugorzędne) i ogranicza się jedynie do bezpośredniego sąsiedztwa linii 

kolejowych. 

Na terenie gminy Głogówek nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego. Pomiary hałasu 

wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie z przyjętym planem kontroli zakładów. Na terenie 

gminy Głogówek nie ma zakładów, które posiadają decyzje ustalające dopuszczalna emisje hałasu. Z uwagi 

na lokalny charakter źródeł hałasu przemysłowego oraz na brak dużych zakładów przemysłowych na terenie 

gminy, źródła te maja charakter drugorzędny. 

7.5. Tereny położone w strefie ochronnej od gazociągów wysokiego ciśnienia 

i stacji redukcyjno – pomiarowych 

Na terenie gminy nie ma czynnych oraz zlikwidowanych odwiertów służących do wydobycia gazu ziemnego. 

 

W związku z występowaniem na terenie gminy sieci gazowej wysokiego ciśnienia: 

 gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 4,0 MPa, relacji Obrowiec – Racibórz (rok budowy 1997), 

 gazociąg wysokiego ciśnienia DN 100 PN 4,0 MPa, odgałęzienie do stacji redukcyjno – pomiarowej 

Głogówek (rok budowy 1997), 

 obiekt systemu przesyłowego  – stacja redukcyjno pomiarowa SG Głogówek: Qn = 3 200 nm3/h, 

 obiekt systemu przesyłowego – stacja ochrony Katadowej SOK Głogówek, 

dla przedmiotowych sieci zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, 

poz. 640), dla gazociągów wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym dniem 

wydano pozwolenie na budowę, obowiązują szerokości stref kontrolowanych zgodnie z poniższą tabelą. 
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Tabela 25 Szerokość stref kontrolowanych gazociągów układanych w ziemi o ciśnieniu gazu powyżej 0,4 MPa do 10,0 

MPa wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę  

Lp. Rodzaj obiektów terenowych Szerokość strefy kontrolowanej dla 

gazociągów o ciśnieniu nominalnym [MPa] / 

średnicy gazociągu [mm] w m 

powyżej 1,2 do 2,5 

MPa / 

do 300 mm 

powyżej 2,5 do 10 

MPa / 

do 300 mm 

1 2 3 4 

1 Miasta i zespoły wiejskich budynków mieszkalnych o zwartej 

zabudowie 

40,0 50,0 

2 Budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego 50,0 70,0 

3 Budynki mieszkalne zabudowy jedno- i wielorodzinnej 40,0 40,0 

4 Wolno stojące budynki niemieszkalne (stodoły, szopy, garaże) 30,0 30,0 

5 Obiekty zakładów przemysłowych 40,0 50,0 

6 Tory kolejowe magistralne pierwszo- i drugorzędne 40,0 40,0 

7 Tory kolejowe znaczenia miejscowego i tory tramwajowe 30,0 30,0 

8 Mosty i wiadukty 40,0 50,0 

9 Parkingi dla samochodów 40,0 40,0 

10 Wały przeciwpowodziowe 10,0 10,0 

11 Uregulowane rzeki, potoki i rowy melioracyjne lub inne obiekty 10,0 10,0 

12 Przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, kanalizacja 

kablowa i wodociągi mające bezpośrednie połączenie z 

pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt 

30,0 30,0 

13 Przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, wodociągi, 

kanalizacja kablowa, kable elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne niemające połączenia z pomieszczeniami 

dla ludzi i zwierząt 

2,0 10,0 

14 Napowietrzne linii telekomunikacyjne. 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu 

- do 1,0 kV 

4,0 4,0 

- powyżej 1,0 kV do 30,0 kV 10,0 10,0 

- powyżej 30,0 kV do 110,0 kV 20,0 20,0 

- powyżej 110,0 kV 40,0 40,0 

15 Stacje transformatorów elektroenergetycznych o napięciu: 

- do 15,0 kV 

10,0 10,0 

- powyżej 15,0 kV 20,0 20,0 

Podstwa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640) 

 

Dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 PN 4,0 MPa, odgałęzienie w kierunku granicy państwa; odcinek 

Szonów – Lubsza (rok budowy 2005), obowiązują zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 
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kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640) obowiązuje szerokosc stefy kontrolowanej 4 m. 

 

Strefa kontrolowana stanowi obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa 

pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu 

ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na 

trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu. 

7.6. Tereny położone w strefie uciążliwości od linii i urządzeń 

elektroenergetycznych 

Przez teren gminy nie przebiegają napowietrzne linie energetyczne najwyższych napięć 400 kV i 220kV, 

przebiegają natomiast 2 linie sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 kV. Wzdłuż istniejących linii 

napowietrznych należy zachować, wolne od zabudowy i zieleni wysokiej oraz  dostępne dla prowadzenia 

prawidłowej eksploatacji linii, pasy terenu w zależności od poziomu napięcia. 

Wzdłuż istniejących linii napowietrznych należy zachować, wolne od zabudowy i zieleni wysokiej oraz  

dostępne dla prowadzenia prawidłowej eksploatacji linii, pasy terenu w zależności od poziomu napięcia: 

 linia dwutorowa 110kV relacji Hajduki – Ceglana (długość ok. 25 km), 

 linia dwutorowa, jednotorowa 110kV relacji Blachownia – Ceglana (długość ok. 8 km), 

40 m dla linii 110 kV ( 20 m po obu stronach linii, liczać od osi linii, nie mniej niż 15 m od skrajnego przewodu), 

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 27.04.2001 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi 

zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 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 14.06.2007 roku w sprawie dopuszczalnych wartości hałasu 

w środowisku (t.j. Dz. U. z poz. 112). 

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. 
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8. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY 

8.1. Analizy 

8.1.1. Analizy ekonomiczne 

8.1.1.1. Działalność produkcyjna i przemysł 

W roku 2014 roku na terenie gminy Głogówek funkcjonowały 78 podmioty produkcyjne. Zdecydowana większość z nich 

to niewielkie zakłady, zatrudniające do kilkunastu osób, zajmujące się rzemiosłem produkcyjnym. Zgodnie z CEIDG 

przeważają branże związane z produkcją metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, (łącznie 

22 podmiotów). Duży udział stanowią również zakłady zajmujące się produkcją wyrobów z drewna oraz korka, 

z wyłączeniem mebli, produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (9 podmiotów) oraz 

odpowiednio po 8 i 7 podmiotów zajmujących się produkcją artykułów spożywczych i naprawą, konserwacja 

i instalowanie maszyn i urządzeń oraz produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. 

Tabela 25 Gmina Głogówek – podmioty przetwórstwa produkcyjnego (zarejestrowane jako główne rodzaje 

działalności) w roku 2014 [źródło: CEIDG] 

Lp. Profil podmiotów przetwórstwa produkcyjnego  Ilość 

1 2 3 

1 Produkcja artykułów spożywczych 8 

2 Produkcja wyrobów tekstylnych 3 

3 Produkcja odzieży 5 

4 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, produkcja wyrobów ze 

słomy i materiałów używanych do wyplatania 

9 

5 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych 

2 

6 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 1 

7 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 7 

8 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 22 

9 Produkcja urządzeń elektrycznych 2 

10 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 1 

11 Produkcja mebli 4 

12 Pozostała produkcja wyrobów 6 

13 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 8 

Zakłady te koncentrują się na terenach produkcyjnych miasta Głogówek, tereny te stanowią już zasadniczo obszary 

zainwestowane i zabudowane. Szansą na rozwój aktywności gospodarczych na terenie gminy jest ustanowienie nowych 

rezerw pod aktywności gospodarcze. 

Do najważniejszych funkcjonujących na terenie gminy zakładów produkcyjnych należy zaliczyć: 

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe FILPLAST, 

- Zakład Przemysłu Cukierniczego „Piast” sp. z o.o., 
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- VTO-DEKOR  Sp. z o.o., 

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MATEX, 

- Ośrodek  Hodowli  Zarodowej „Głogówek” sp. z o.o, 

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe El-San Sp. z o.o. 

W ostatnich latach znacząco zmniejszyła się ilość zakładów przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego na 

korzyść budowlanych i usługowych, choć nadal bardzo ważnym elementem rozwoju przemysłu jest 

produkcja rolna. Jej wysoki poziom i efektywność powinny spowodować tworzenie zakładów przetwórstwa 

rolno-spożywczego w oparciu o grupy producenckie z wykorzystaniem własnych surowców.  

Z uwagi na uwarunkowania szanse rozwoju branży produkcyjnej wiążą się z przetwórstwem zbóż i zielonek 

(przemysł młynarski: spichlerze i magazyny zbożowe, młyny, wytwórnie makaronów, w także produkcja 

pasz). Duże szanse rozwoju ma także przemysł mięsny (ubój zwierząt rzeźnych, produkcja wyrobów 

i przetworów mięsnych, wytwórnie wędlin i wyrobów wędliniarskich, wytwórnie konserw) oraz przemysł 

mleczarski (serowarski, produkcja mleka w proszku itp.). 

Rozpatrując najważniejsze czynniki umożliwiające rozwój branż produkcyjnych należy stwierdzić, ż gmina 

Głogówek posiada: 

-bogatą bazę surowcową do produkcji pasz zielonek, bazę surowcową w postaci produktów roślinnych (zbóż 

podstawowych i buraków cukrowych) oraz produktów zwierzęcych (głównie mięso wieprzowe, a także mięso 

wołowe i mleko), 

- bogatą sieć wód powierzchniowych, umożliwiającą w miarę swobodną lokalizację oczyszczalni ścieków, 

- niezrównoważony rynek pracy, na którym występuje nadwyżka zasobów pracy w stosunku do ilości miejsc 

pracy na miejscu, 

gęstą sieć dróg regionalnych, zapewniających bardzo łatwe powiązania komunikacyjne z większymi 

miastami regionu, oraz wystarczającą sieć dróg wojewódzkich i gminnych, zapewniony rynek zbytu 

w pobliskich przemysłowych ośrodkach miejskich (Nysa, Prudnik, Krapkowice, Gogolin, Kędzierzyn - Koźle, 

Opole, a także Racibórz i Gliwice). 

Poważną przeszkodą powodującą ograniczenie rozwoju przemysłu jest niewystarczająco rozbudowana sieć 

infrastruktury technicznej, a szczególnie ograniczone możliwości odbioru i oczyszczania dużej ilości ścieków 

(w tym w szczególności ich brak na trach wiejskich gminy). 

Pożądany wydaje się powrót do tradycyjnej i charakterystycznej przez stulecia dla gminy Głogówek produkcji 

ogrodniczo - warzywniczej, która obecnie została prawie zupełnie zaniechana. Rejon miasta, a szczególnie 

dolina (i jej zbocza) rzeki Osobłogi od Głogowca aż do wsi Leśniak, jest predestynowany do tego typu 

produkcji ze względu na korzystne tutaj warunki glebowe, wodne, a także klimatyczne.  

8.1.1.2. Usługi rynkowe 

Obecnie miasto Głogówek jest centrum rozwoju lokalnego dla miejscowości gminy oraz ośrodkiem handlowo-usługowym 

i administracyjnym dla subobszaru. Współczesna strefa funkcjonalności miasta wiąże się z jego historią. Miasto 

koncentruje w sobie ponadpodstawowe usługi o zasięgu gminnym i stanowi wyspecjalizowany ośrodek przemysłu rolno-

spożywczego. Jest jednocześnie ośrodkiem krajoznawczym o znaczeniu wojewódzkim. W ostatnich latach znacząco 

zmniejszyła się ilość zakładów przemysłu, w tym przetwórstwa rolno-spożywczego na korzyść usług w tym 

w szczególności handlu, usług budowlanych i transportowych budowlanych i usługowych. 
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8.1.1.3. Handel 

W 2014 roku na terenie gminy Głogówek funkcjonowało, zgodnie z CEIDG 101 podmiotów zajmujących się handlem 

hurtowym i detalicznym oraz naprawą pojazdów samochodowych wynosiła. Większość sklepów, poza nielicznymi 

wyjątkami, to placówki małe i średnie. Głównym ośrodkiem handlowym w gminie jest miasto Głogówek.  

Tabela 26 Gmina Głogówek - podmioty handlowe (zarejestrowane jako główne rodzaje działalności) w roku 2014 

[źródło: CEIDG] 

Lp. Profil podmiotów handlowych  Ilość 

1 2 3 

1 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów 

samochodowych 
47 

2 w tym konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 37 

3 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 30 

4 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 

w tym: 
101 

5 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
17 

6 Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 
8 

7 Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 10 

8 Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, 

karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
11 

Znacząca grupę działalności, stanowią te zajmujące się konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych 

(37 zarejestrowanych działalności) następną w kolejności jest sprzedaż detaliczna prowadzona 

w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (17 

zarejestrowanych działalności). 

8.1.1.4. Usługi budownictwa i obsługi transportu 

Stale rozwijającymi się branżami w gminie stało się budownictwo i transport. Ich liczba sięga łącznie 81 

zarejestrowanych działalności, których branże te stanowią zgłoszony główny zakres. Analizując zgłoszone 

rodzaje wykonywanych działalności przedsiębiorców w gminie stwierdza się, ze transport drogowy towarów, 

jako jeden z wykonywanych złościło 124 przedsiębiorców i ten rodzaj działalności jest najliczniejszy 

w gminie. Zaraz za transportem najliczniejszą grupę stanowią usługi budowlane (posadzkarstwo, 

tynkowanie) dopiero kolejnych miejscach są handel oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. 

Grupę tych działalności w gminie reprezentują: 

- Przedsiębiorstwo  Transportowo Usługowe  INTERTRANS  Sp. z o.o., 

- Usługi Transportowe Ilona i Zygfryd Michalec, 

- Janusz Barton BARTON – budownictwo, 

- Pedrotrans SC. Transport ciężarowy międzynarodowy i krajowy, 

- Przedsiębiorstwo transportowo-handlowe Export Import Alfred Morawiec, 

- Transport towarowy - Waldemar Kurspiot, 
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- Krzysztof Cichoń - Usługi Transportowe. 

Tabela 27 Gmina Głogówek – usługi budowlane i transportowe (zarejestrowane jako główne rodzaje 

działalności) w roku 2014  [źródło: CEIDG] 

Lp. Profil podmiotów handlowych  Ilość 

1 2 3 

1 Budownictwo 41 

2 Transport i gospodarka magazynowa, w tym 40 

3 transport drogowy towarów 28 

 

8.1.2. Analizy środowiskowe 

8.1.2.1. Gleby 

Na terenie gminy Głogówek występują następujące typy gleb: 

-brunatne wyługowane – wytwarzane z glin ciężkich pylistych, charakteryzujące się odczynem 

zbliżonym do obojętnego i zawartością próchnicy na przekraczającą 2%. 

-czarnoziemy zdegradowane – wytworzone z utworów lessowa tych ilastych. 

-mady – o składzie mechanicznym pyłów ilastych, iłów pylastych, glin ciężkich pylastych na żwirach 

gliniastych. Wytworzone są z osadów aluwialnych, wyścielających współczesne doliny rzeczne, 

charakteryzujące się warstwową budową, wysokim poziomem wód gruntowych i znaczną zawartością 

substancji organicznej, 

-bielice – wytworzone przeważnie z glin występujących wzdłuż północnej części gminy. 

Dominują gleby brunatne i czarnoziemy, które stanowią odpowiednio 32 % i 54 % użytków rolnych gminy. 

Wzdłuż północnej granicy gminy ciągną się pasy bielic, które przeważnie wytworzyły się z glin. Dolinę 

Osobłogi i Straduni pokrywają mady ilaste. Na pozostałym terenie dominują gleby brunatne i czarnoziemy 

w ogromnej większości powstałe z utworów lessowatych ilastych. Gmina zatem odznacza się glebami 

mocnymi.  

W dolinie rzeki Osobłogi i Straduni spotykane są gleby organiczne torfowe, mułowo-torfowe 

i murszowe podlegającej prawnej ochronie. 

Kompleksy rolniczej przydatności gleb określają właściwy rodzaj, możliwości produkcji oraz 

determinują określony rodzaj uprawy. Określają jak gdyby siedliska najbardziej odpowiednie dla 

poszczególnych roślin uprawnych. Na obszarze gminy Głogówek występuje 8 z 9 kompleksów przydatności 

rolniczej gruntów ornych. 

-Kompleks 1 – pszenny bardzo dobry, obejmuje najlepsze gleby, zasobne w składniki pokarmowe, 

o głębokim poziomie próchniczym, dobrej strukturze i o optymalnym uwilgotnieniu. Na terenie gminy zajmuje 

około 41% użytków rolnych. W jego skład wchodzą głównie gleby I i II klasy bonitacyjnej. Występuje on 

głównie w środkowo-południowej części gminy na gruntach miasta Głogówek oraz wsi: Dzierżysławice, 

Góreczno, Kazimierz, Racławice Śląskie, Szonów, Tomice i Wierzch.  
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-Kompleks 2 – pszenny dobry, o glebach nieco mniej urodzajnych od kompleksu pierwszego, 

zajmujący 41,9% powierzchni użytków rolnych. W jego skład wchodzą gleby należące do klasy III a i IIIb, 

występujące w pasie wsi: Biedrzychowice, Błażejowice, Kierpień, Leśnik, Nowe Kotkowice, Kierpień, 

Rzepcze, Stare Kotkowice, Twardawa. 

-Kompleks 3 – pszenny wadliwy i zajmujący tylko 5,2% powierzchni użytków rolnych, w skład którego 

wchodzą gleby klasy IIIb i IVa, występujący w rozproszeniu głównie na północy gminy a dominujący w 

sołectwach: Ciesznów, Kierpień, Nowe Kotkowice, Rzepcze oraz Zawada. 

-Kompleks 4 – żytni bardzo dobry, w skład którego wchodzą najlepsze gleby lekkie wytworzone 

przeważnie z piasków gliniastych mocnych i lekkich, zalegających na zwięźlejszych podłożach. Gleby te dają 

możliwość uprawy roślin jak w kompleksach pszennych. Na terenie gminy Głogówek stanowią 4,9% 

powierzchni użytków rolnych obszarów. W skład tego kompleksu wchodzą gleby należące do IIIa, IIIb i IVa 

klasy bonitacyjnej. Dominuje on w północno-zachodniej części gminy w sołectwach Biedrzychowice, Nowe 

Kotkowice i Twardawa. 

-Kompleks 5 – żytni dobry, zajmujący 2,7% powierzchni użytków rolnych, w skład którego wchodzą 

gleby klasy IVa i IVb, występujący głównie w północnej części obszaru sołectwa Rzepcze i Zawada. 

-Kompleks 6 – żytni słaby, o ograniczonej możliwości produkcji roślin do uprawy żyta, ziemniaków 

i łubinów, przy czym plony zależne są w bardzo dużym stopniu od ilości opadów i nawożenia. W gminie 

zajmuje on jedynie 0,4% użytków rolnych, z glebami należącymi do IVb i V klasy bonitacyjnej 

charakterystyczny jest dla wsi Ciesznów i Kazimierz. 

-Kompleks 7- żytni bardzo słaby, w którego skład wchodzą gleby trwale za suche i ubogie w składniki 

pokarmowe. Kompleks ten spotykany jest jedynie na 0,02% powierzchni użytków rolnych, a w skład jego 

wchodzą gleby o VI klasie bonitacji gruntów i występują tylko w sołectwie Ciesznów. 

-Kompleks 8 – zbożowo – pastewny, występujący na 3,9% powierzchni użytków rolnych. W jego skład 

wchodzą gleby klasy IIIa i IIIb. Występują głównie z sołectwie Dzierżysławice, Kierpień i Leśnik. 

Najkorzystniejszy układ warunków glebowo-przyrodniczych reprezentuje kompleks 1, 2, 3, 4 oraz 5, 

w związku z czym uznaje się je za chronione dla potrzeb rolnictwa. 

Wśród użytków zielonych dominuje kompleks zielonych średnich, który zajmuje 67,7% ich 

powierzchni. Obejmuje on gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Występuje głównie w dolinie Osobłogi w sołectwie 

Błażejowice, Dzierżysławice, Góreczno i Leśnik. Drugi pod względem wielkości stanowi kompleks użytków 

zielonych bardzo dobrych i dobrych występujących w gminie na obszarze 31,1% powierzchni użytków 

zielonych. Obejmuje on łąki i pastwiska należące do I i II klasy bonitacyjnej. Charakterystyczny jest dla 

sołectwa Stare Kotkowice i Szonów. Jedynie na powierzchni 1,2% użytków zielonych występuje kompleks 

użytków zielonych słabych i bardzo słabych, w którego skład wchodzą gleby V i VI klasy bonitacyjnej. Do 

tego kompleksu należą użytki zielone wsi Nowe Kotkowice i Tomice.  

Na obszarze gminy Głogówek nie występują gleby o stałym nadmiarze, jak i o stałym niedoborze 

wody. Dominują gleby o optymalnym uwilgotnieniu, które występują na 73,4% użytków rolnych obszaru 

(11.064,3ha). Średni wskaźnik bonitacyjny dla tych gleb wynosi 9,2 pkt w skali 10-cio punktowej. Dużo 

rzadziej występują w gminie gleby o okresowym nadmiarze wód, które spotykamy na 18,4% powierzchni 

użytków rolnych (2766,3ha) oraz gleby o okresowym niedoborze wód, występujące na 8,2% ich powierzchni 
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(1223,1%). Ogółem warunki uwilgotnienia mają gleby położone w granicach administracyjnych miasta 

Głogówek uzyskując 9,8pkt. Wśród wsi gminy najlepsze warunki posiadają Tomice (9,8 pkt.), Wróblin (9,6 

pkt.), oraz Błażejowice, Góreczno, Leśnik, Mionów, Mochów, Szonów, Wierzch i Zwiastowice (9,4 pkt.). Za 

optymalne należy uznać także warunki uwilgotnienia gleb sołectwa Dzierżysławice, Kazimierz, Racławice 

Śląskie (9,2 pkt.) oraz Biedrzychowice, Stare Kotkowice (8,8 pkt.), Kierpień i Twardawa (8,4 pkt.). Dla dolin 

rzek Osobłogi i Straduni charakterystyczne jest występowanie gleb okresowo podmokłych. 

Jako korzystne ocenia się warunki uwilgotnienia gleb występujących w pozostałych rejonach gminy: 

Nowe Kotkowice (7,6 pkt.), Ciesznów (7,4 pkt.), oraz Rzepcze i Zawada (6,2 pkt.). 

Gleby okresowo zawilgocone zajmują w gminie średnio 9,7% użytków rolnych, ale w wielu sołectwach 

stanowią one znacznie większy odsetek użytków rolnych. Największe nasilenie tych gleb spotyka się 

w sołectwach położonych w dolinie rzeki Osobłogi tj. w Leśniku (69,9% użytków rolnych), Błażejowicach 

(21,1% użytków rolnych), Dzierżysławicach (19,7% użytków rolnych), a także we wsi Wierzch (15,6% 

użytków rolnych). 

 

W gminie Głogówek przeważają gleby wysokich klas bonitacyjnych (klasy I, II, III i IV) stanowiące aż 

96,37 %gruntów rolnych, w tym klasy I-III podlegające ochronie stanowiące 79,83 % gruntów rolnych 

a grunty klasy IV 16,54 %. Dominują grunty klasy III stanowiące 57,20 %. Znikomy, bo 3,63 % udział maja 

grunty niskich klas bonitacyjnych V i VI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 11 Struktura jakości gleb gminy Głogówek (zestawienie udziału procentowego 

poszczególnych klas gleb w stosunku do łącznej powierzchni użytków, obliczenia własne wg 

danych Urzędu Miasta i Gminy Głogówek, 213 r.) 
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Tabela 28 Wartość bonitacyjna użytków rolnych wg ewidencji geodezyjnej dla terenu całej gminy Głogówek 

[wg danych Urzędu Miasta i Gminy Głogówek, 2013 r.] 

Lp. Klasy gleb Grunty orne Łąki, pastwiska i sady Użytki rolne razem 

ha % ha % ha % 

1 I 91,747 0,71 7,8308 0,44 99,5778 0,68 

2 II 2955,643 22,83 276,327 15,56 3231,97 21,95 

3 

III 
IIIa 4967,675 38,37 

1213,28 68,30 8421,899 57,20 
4 IIIb 2240,944 17,31 

5 

IV 
IVa 1468,552 11,34 

240,1376 13,52 2435,411 16,54 
6 IVb 726,7212 5,61 

7 V 450,1301 3,48 32,1963 1,81 482,3264 3,28 

8 VI 45,3053 0,35 6,617 0,37 51,9223 0,35 

9 suma 12946,72 100% 1776,389 100% 14723,11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 12 Struktura jakości gleb gminy Głogówek [wg danych Urzędu Miasta i Gminy Głogówek, 2013 r.] 

 

Klasy gleb 
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Tabela 29  Wartość bonitacyjna gleb gminy Głogówek [wg danych Urzędu Miasta i Gminy Głogówek, 2013 r.] 

Lp. Użytkowanie terenu 
Oznaczenie 

użytku 
Klasa gruntu 

Powierzchnia w ha 

Miasto 
Obszar wiejski 

gmina 

Gmina i Miasto 

Razem 

1 Grunty orne R I 16,7041 75,0429 91,747 

2 Grunty orne R II 607,2461 2348,3972 2955,6433 

3 Grunty orne R IIIa 560,8832 4406,7916 4967,6748 

4 Grunty orne R IIIb 220,4162 2020,5278 2240,944 

5 Grunty orne R IVa 57,2614 1411,2904 1468,5518 

6 Grunty orne R IVb 7,2500 719,4712 726,7212 

7 Grunty orne R V 0,2021 449,9280 450,1301 

8 Grunty orne R VI 0,00 45,3053 45,3053 

9 Łąki Ł I 0,00 2,5888 2,5888 

10 Łąki Ł II 3,4110 163,4274 166,8384 

11 Łąki Ł III 269,0492 711,0189 980,0681 

12 Łąki Ł IV 17,7193 157,3824 175,1017 

13 Łąki Ł V 0,00 21,6755 21,6755 

14 Łąki Ł VI 0,0003 5,1860 5,1863 

15 Pastwiska Ps I 4,0700 1,1720 5,242 

16 Pastwiska Ps II 2,5749 106,5488 109,1237 

17 Pastwiska Ps III 5,3345 225,1530 230,4875 

18 Pastwiska Ps IV 2,6471 61,8360 64,4831 

19 Pastwiska Ps V 1,1426 8,6430 9,7856 

20 Pastwiska Ps VI 0,2540 1,1767 1,4307 

21 Sady S II 0,3649 0,00 0,3649 

22 Sady S III 2,7241 0,00 2,7241 

23 Sady S III 0,5528 0,00 0,5528 

24 Sady S IV 0,7352 0,00 0,7352 

 

8.1.2.2. Rzeźba terenu 

Na urozmaicone ukształtowanie terenu gminy Głogówek zasadniczy wpływ mają jej dwie jednostki 

morfologiczne: obszar wysoczyzny plejstoceńskiej Płaskowyżu Głubczyckiego oraz obniżenie Kotliny 

Raciborskiej. 

Powierzchnia terenu gminy opada od strony południowo-zachodniej w kierunku północnym i północno- 

wschodnim, ku niedalekiej dolinie Odry. Deniwelacja terenu dochodzi do około 80 m, przy czym najniżej 

położone są tereny znajdujące się w obrębie doliny rzeki Osobłogi i Straduni (Kotlina Raciborska) w rejonie 

wsi Kierpień i Twardawa, gdzie wysokość bezwzględna wynosi około 175 m n.p.m., a największą wysokość 

osiągają tereny położone na Płaskowyżu Głubczyckim w południowo-zachodniej części gminy – 255m n.p.m. 
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w rejonie wsi Racławice Śląskie. Wyraźnymi osiami obniżenia terenu są głębokie doliny rzeki Osobłogi oraz 

Straduni, przecinające ją z kierunku S-W na N-E, położone w stosunku do terenów przyległych o 10 do 30 m 

niżej. 

Kotlina Raciborska (170-200 m n.p.m.) -jest równinną częścią gminy, o mało urozmaiconej rzeźbie terenu. 

Nachylenia w przeważającej części terenu nie przekraczają tutaj 0,5%, tylko w sąsiedztwie dolin rzecznych 

miejscami dochodzi do 10% Przeważa tu rzeźba płaskorówninna, niskopagórkowata i niskofalista. 

Elementem ożywiającym krajobraz jest łagodnie wcięta, płaska dolina rzeki Straduni oraz silnie wcięta 

zachodnią krawędzią dolina rzeki Osobłogi. 

W miarę przesuwania się na południe do wschodniej skrajni Płaskowyżu Głubczyckiego (około 200 - 220 m 

n.p.m.), rzeźba terenu staje się bogatsza i zmienia się na falistą pagórkowatą, wysokofalistą, rzadziej 

wzgórzową. Typową cechą dla tego terenu jest jego rozczłonkowanie przez szereg suchych dolin, wciętych 

głęboko w utwory lessowate. Występujące tu pagórki są zazwyczaj rozległe, płaskie lub słabo zaokrąglone 

i opadają ku otaczającym je dolinom wyraźnymi zboczami. Względna deniwelacja terenu, między szczytem 

pagórków a dnem suchych dolin, sięga niekiedy nawet 40m. Strome zbocza dolin często osiągają spadki 8-

20° stwarzając poważne trudności w ich uprawie Z uwagi na dość gęstą sieć tego typu dolin, głównie 

w południowej (w mniejszym stopniu w środkowej) części gminy występuje zjawisko erozji, potęgowane 

przez grunty lessopodobne. Największe urzeźbienie terenu, wyrażające się spadkami powyżej 8°, 

charakterystyczne jest dla sołectwa Szonów, Kazimierz i Wróblin. 

8.1.2.3. Budowa geologiczna 

Obszar gminy pod względem geologicznym znajduje się w rejonie depresji śląsko-opolskiej, na przedpolu 

Sudetów Wschodnich. Podłoże stanowią utwory trzeciorzędowe, pochodzące głównie z miocenu, 

a sporadycznie z pliocenu. Na te osady składają się głównie iły oraz piaski barwy szarej i żwiry z otoczakami, 

zalegające naprzemiennie. Utwory te zalegają od głębokości 25 -40 m p.p.t. 

Wierzchnią warstwę budują przeważnie osady czwartorzędowe. Ich miąższość jest duża i zróżnicowana, 

a waha się od około 1 do 40 in. Spągową część czwartorzędu stanowią plejstoceńskie gliny zwałowe 

o miąższości 2-5 m. Pozostałe jego warstwy reprezentowane są przez serię osadów plejstoceńskich oraz 

holoceńskich Mają one istotne znaczenie dla kształtowania się na terenie gminy warunków geologiczno - 

inżynierskich. 

Obszar Kotliny Raciborskiej zbudowany jest głównie z piasków i żwirów wodnolodowcowych pochodzących 

ze Zlodowacenia Odry i Warty (środkowopolskiego). Występują one w północno - zachodniej części gminy 

w pasie terenu od wsi Zawada - Rzepcze - Nowe Kotkowice, sięgając do doliny rzeki Straduni. We 

wschodniej części gminy, w rejonie wsi Twardawa Zwiastowice- Biedrzychowice, dominują piaski i Żwiry 

lodowcowe, urozmaicone w niektórych miejscach glinami zwałowymi. W woda gruntowa zalega na tutaj na 

głębokości 2 - 3 m p.p.t., a czasami płycej. 

Na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego wierzchnie warstwy utworów czwartorzędowych wykształcone są 

przeważnie w postaci glin zwałowych lub iłów piaszczystych, rzadziej w postaci osadów piaszczysto - 

żwirowych Często są one przewarstwione i zalegają na piaskach różnoziarnistych i Żwirach fluwioglacjalnych 

W stropie tej serii, Żwirowo - piaszczystej, spotyka się pojedyncze, bardzo małe fragmenty resztek moreny 

gliniastej oraz rozległą pokrywę lessową. Jest ona osadem małoprzepuszczalnym, bardzo 
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charakterystycznym dla Płaskowyżu Głubczyckiego. Zwierciadło wód gruntowych stabilizuje się tutaj na 

głębokości 5 - 25 m p.p.t., a sporadycznie na grzbietach pagórków o podłożu z piasków przepuszczalnych 

obniża się. Obszar wysoczyzny posiada najkorzystniejsze warunki geologiczno-inżynierskie dla lokalizacji 

zabudowy. 

Na prawie całym obszarze Kotliny Raciborskiej oraz Płaskowyżu Głubczyckiego w części stropowej utworów 

czwartorzędowych występują gliny Iessopodobne, których miąższość wyraźnie maleje w kierunku północnym 

osiągając grubość do 0,5 m. 

Koryta rzek oraz partie przybrzeżne zbudowane są z utworów najmłodszych, tworzących się współcześnie. 

Dna doliny rzeki Osobłogi i Straduni oraz potoku Młyńskiego zalegają utwory holoceńskie wykształcone 

w postaci namułów organicznych - piasków, żwirów i mad rzecznych. Ich miąższość sięga maksymalnie 20 

m Rzadziej występują w podłożu torfy, których obecność stwierdzono w rejonie wsi Zwiastowice i Twardawy 

oraz w sąsiedztwie Głogowca i Racławic Śląskich W partiach przybrzeżnych dolin rzecznych Płaskowyżu 

Głubczyckiego występują piaski i żwiry z kemów. Woda gruntowa występuje tutaj bardzo płytko, często 

stagnując na powierzchni. Na tych terenach warunki inżyniersko-gruntowe są mało korzystne lub 

niekorzystne. 

8.1.2.4. Warunki klimatyczne 

Gmina Głogówek położona jest w najcieplejszej dzielnicy klimatycznej Polski. Według regionalizacji 

klimatycznej Adama Schmucka gmina Głogówek leży na pograniczu dwóch regionów pluwiotermicznych tj. 

nadodrzańskiego i podsudeckiego.  

Średnia roczna temperatura powietrza na terenie gminy wynosi +8°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec 

o średniej temperaturze +18oC, a najchłodniejszym luty o średniej temperaturze +2,7°C. Temperatura 

ujemna występuje tylko 31 dni w roku. Okres wegetacyjny trwa tutaj 220 dni, a jego średnia temperatura 

wynosi +14,2°C 

Przedwiośnie jest wczesne, bo zaczyna się już w ostatnich dniach lutego i trwa 30-40 dni. Pogodna i sucha 

wiosna rozpoczyna się już pod koniec marca lub na początku kwietnia i trwa około 70 dni. Lato z kolei jest 

długie i ciepłe, a średnia temperatura lipca przekracza +18°C. Rozpoczyna się około 7 czerwca i trwa 90 dni. 

Jesień, także długa i ciepła, rozpoczyna się na przełomie sierpnia i września trwając około 60-65 dni. Zwykle 

na początku listopada zaczyna się przedzimie trwające około 40 dni, a rozpoczynająca się w połowie grudnia 

zima jest krótka i łagodna. 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych waha się od 600 mm na północy gminy do 650 mm na jej 

południu Największe opady notuje się w miesiącach letnich (czerwcu, lipcu i sierpniu). Często zdarzają się 

też gwałtowne ulewy i burze. Na okres wegetacyjny przypada aż 65-69% opadów rocznych, a ich ilość 

rośnie wraz z wysokością terenu od 400 do 450 mm. W miesiącach późnojesiennych i zimowych (listopad 

i grudzień) wilgotność powietrza jest największa. Wówczas też najczęściej występują gęste mgły, które 

później pojawiają się tylko w okresie wiosenno-letnim (kwiecień-czerwiec). W zimie opady atmosferyczne 

wynoszą od 200 do 225 mm, a pokrywa śnieżna utrzymuje się tylko przez 45-50 dni w roku. Północna część 

gminy, z uwagi na wyższe temperatury maksymalne, cechuje się wzmożoną transpiracją i możliwością 

niedoboru wilgoci. W południowej części gminy ilość wilgoci jest wystarczająca dla odpowiedniego wzrostu 

roślin i tylko różnice w przepuszczalności gleb mogą decydować o ich kategorii uwilgocenia. 
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Na terenie gminy Głogówek przeważają wiatry zachodnie. Jednak największe prędkości wiatru typowe są 

dla kierunku południowego (marzec, kwiecień i maj). W związku ze słabym zalesieniem terenu gminy 

wzmagają one zjawisko erozji gleb. Najmniej wietrznym miesiącem jest sierpień. Dla dolin rzecznych typowe 

są wiatry inwersyjne, które znacząco wpływają na pogorszenie warunków klimatu lokalnego. Niekorzystny 

wpływ na inne czynniki klimatyczne dna dolin rzecznych mają także występujące tutaj płytkie poziomy wód 

gruntowych i lokalne podmokłości, wpływające znacznie na obniżenie średnich temperatur oraz wilgotność 

powierza. Charakterystyczna dla tych terenów stagnacja chłodnego i wilgotnego powietrza, wydłużona 

częstotliwość występowania przymrozków przygruntowych, mgieł i zamgleń radiacyjnych, stwarza 

niekorzystne warunki klimatyczne dla mieszkańców. 

Warunki klimatyczne ziemi Głubczyckiej, chociaż nieco gorsze w porównaniu z regionami położonymi 

w centralnej części województwa, wpływają korzystnie na wegetację roślin oraz upraw. 

8.1.2.5. Walory przyrodnicze 

8.1.2.5.1. Szata roślinna gminy Głogówek 

Według podziału geobotanicznego Polski obszar gminy Głogówek należy do państwa - Holoarktyki, obszaru 

Euro-syberyjskiego, prowincji Niżowo-wyżynnej działu Bałtyckiego pasa Kotlin Podgórskich: Płaskowyż 

Głubczycki i Kotlina Raciborska. Elementy geograficzne flory: eurosyberysjki - marzanka wonna GaIium 

odoratatum i goździk pyszny Dianthus superbus, środkowoeuropejski - gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria 

holostea, atlantycki - tojeść gajowa Lysimachia nemorum - 2 stanowiska, subpontyjski - ostrożeń siwy 

Crisium canum świadczą, o dużym potencjalnym zróżnicowaniu florystycznym gminy, której uwarunkowania 

terenowe i warunki klimatyczne umożliwiają rozwój roślin z różnych krain geograficznych. Potencjalna 

roślinność naturalna gminy to grądy środkowoeuropejskie Galio-Carpinetum odmiany śląsko-wielkopolskiej 

formy podgórskiej serii żyznej obejmujące cały omawiany obszar, poza dolinami rzek: Osobłogi, gdzie 

dominują łęgi jesionowo-wiązowe Ficario - Ulmetum typicum i Straduni, gdzie przeważają łęgi olszowe 

i jesionowo-olszowe Alno-Padion. 

Według krain i dzielnic przyrodniczo-leśnych L. Mroczkiewicza obszar gminy Głogówek zaliczany jest do 

krainy Śląska, dzielnicy Kotliny Opolskiej. Biorąc pod uwagę żyzność i wilgotność siedliska istniejące na 

obszarze gminy enklawy leśne obejmują las mieszany świeży (Lmś) i las świeśy (Lś) Dominującymi 

gatunkami lasotwórczymi są w dolinie Osobłogi olsza Alnus gluitinosa i dąb Quercus robur, w dolinie 

Straduni olsza, dąb i świerk Picea excelsa; odnotowuje się również stanowiska klonu - jawora Acer 

pseudoptatanus, buka zwyczajnego Fagus silvatica i jesiona wyniosłego Fraxinus excelsior, które zazwyczaj 

są gatunkami domieszkowymi. Najbardziej interesującymi, chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin 

występującymi w lasach gminy Głogówek są: 

Rośliny chronione: 

• pióropusznik strusi Matteucia sthruthiopteris - gatunek chroniony – ochrona częściowa - znany w woj.-

opolskim jedynie z kilku stanowisk, w gminie 1 stanowisko, 

• mieczyk błotny Gladiolus paluster - gatunek chroniony - ochrona ścisła -jedno stanowisko,  

• listera jajowata Listera ovata - gatunek chroniony – ochrona częściowa - kilka stanowisk, 

• lilia złotogłów Lilium martagon - gatunek chroniony – ochrona ścisła - 1 stanowisko, 

• pierwiosnka wyniosła Primula elatior - gatunek chroniony – ochrona częściowa -  1 stanowisko,  
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• śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis - gatunek chroniony ochrona częściowa - stosunkowo liczny, 

• cieszynianka wiosenna Hacquetia epipactis - gatunek chroniony - ochrona ścisła - 2 stanowiska, 

• zimowit jesienny Colchicum autumnale - gatunek chroniony – ochrona częściowa zlokalizowany 

w Racławicach Śląskich w dolinie rzeki Osobłogi. 

Rośliny rzadkie: 

• marzanka wonna Galiuim odoratum - dosyć liczny, 

• konwalia majowa Convallaria majalis -3 stanowiska,  

• kruszyna pospolita Frangula alnus  - pospolicie występująca, 

• wężymord niski Scorzonera humilis -2 stanowiska, 

• jerzmianka większa Astrantia maior -2 stanowiska  dolinie Osobłogi. 

 

Współczesne siedliska roślinności gminy Głogówek kształtowała rozwijająca się w okolicy gospodarka 

człowieka, a zwłaszcza rolnictwo. Siedliska naturalne były od czasów najdawniejszych wypierane pod 

rozwijające się rolnictwo pod uprawę i na potrzeby hodowli ze względu na urodzajność gleb. Człowiek 

zmieniał i zmienia na omawianym obszarze warunki ekologiczne większości siedlisk tak w dolinie Osobłogi 

i Straduni (regulacja, melioracje, intensywne nawożenie  łąk), jak i na polach uprawnych zlokalizowanych na 

Płaskowyżu Głubczyckim i Kotlinie Kozielskiej (melioracja, intensywne nawożenie). Przyczynia się to do 

dalszego zróżnicowania siedlisk, np. pogłębienie i poszerzenie kanału ulgi w dolinie Osobłogi zmieniło 

warunki ekologiczne lasu Leśniki, który z łęgowego (pozostały głębokie obniżenia po stojącej lub płynącej 

tędy wodzie w czasie powodzi) przekształcił się w las grądowy pod wpływem intensywnego nawożenia z łąk, 

pod Winiarami zniknęło szereg rzadkich gatunków roślin. 

Na obszarze miasta Głogówka systematyczne badania siedlisk prowadzone przez P. Szotkowskiego 

(1987,1989, 1993) pozwoliły mu wyróżnić: 

1. Siedliska naturalne (ok. 117 ha tj. 5% powierzchni miasta Głogówek) obejmujące łasy i zagajniki (las 

Olszynka, las Leśniki, las Bażantka, zagajniki na zboczach i w dolinie Osobłogi) oraz tereny nadwodne 

(dolina Osobłogi, Młynówki, stawy w cegielni Winiary (byłej żwirowni „Rzepcze”, pod Oraczami, Głogowcem 

głębokie rowy odwadniające  na łąkach i pod Głogowcem i Oraczami). 

2. Siedliska półnaturalne (ok. 302 ha tj. 14% powierzchni miasta Głogówek) obejmujące parki, łąki wilgotne 

i pastwiska (w dolinie Osobłogi, z których tylko niewielkie fragmenty łąk w obrębie lasu Bażantka i Olszynka 

mają charakter łąk kwaśnych), nadrzecza (wzdłuż rzeki Osobłogi i Młynówki, brzegi stawów i głębokich 

rowów odwadniających na łąkach), suche murawy na zboczach (wzdłuż doliny Osobłogi od strony miasta - 

Winiarami, Oraczami, Głogowcem oraz za lasem Bażantka). 

3. Siedliska ruderalne (ok. 266 ha j. 10% powierzchni w mieście Głogówek) obejmujące tereny kolejowe, 

place i ulice, przydroża, przychacia i przypłocia, mury zabudowań miejskich i wiejskich, rumowiska, 

cmentarze, skwery i zieleńce, zsypiska śmieci, tereny przemysłowe). 

4. Siedliska segetalne (ok. 1541 ha tj. 71% powierzchni miasta Głogówek) obejmujące pola uprawne oraz ogrody i sady. 

Na badanym obszarze miasta Głogówka (2207 ha) zanotowano 954 gatunki i niższych taksonomów (42% 

flory Polski), które należą do 431 rodzajów i 101 rodzin. Najliczniejszymi rodzinami są: Compositae - 107 

gatunków, Gramineae -73, Rosaceae - 72, Papilionaceae - 52, Labiatae - 41, a wśród rodzajów: Carex - 21 

gatunków, Vicia - 14, Veronica - 13, Chenopodium- 12, Trifolium - 12, itp. We florze Głogówka natrafiono na 
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dwa nowe gatunki dla flory Śląska (Glycine max, Scutellaria eltissima). Najbogatszymi siedliskami w gatunki 

są: siedliska ruderalne (628 gatunków), siedliska półnaturalne (600 gatunków) i siedliska naturalne (291 

gatunków). Ubogimi w gatunki są siedliska segetalne (345 gatunków), a zwłaszcza pola uprawne (143 

gatunki) oraz wody (42 gatunki). 

Podstawowe siedliska flory miasta Głogówka są zróżnicowane ekologicznie i P. Szotkowski (1989) podzielił 

je na: 

1. Siedliska naturalne obejmujące lasy (254 gatunki) i tereny nadwodne (42 gatunki). 

2. Siedlisk półnaturalne obejmujące parki (294 gatunki), łąki (237 gatunków), nadrzecza (265 gatunków) 

i zbocza (290 gatunków). 

3. Siedliska ruderalne obejmujące tereny kolejowe (270 gatunków), place i ulice (228 gatunków), przydroża 

(268 gatunków), przychacia i przypłocia (278 gatunków), rumowiska (252 gatunki), zsypiska śmieci (243 

gatunki), tereny przemysłowe (278 gatunków), skwery i zieleńce (154 gatunki), cmentarze (261 gatunków). 

4. Siedliska segetalne obejmujące ogrody i sady (285 gatunków) i pola uprawne (143 gatunki). 

Liczba gatunków na omawianych siedliskach jest zależna od zróżnicowania na ich obszarach warunków 

ekologicznych (lasy, zbocza, tereny synantropijne), działalności gospodarczej człowieka (np. transportu 

płodów rolnych, świadomej aklimatyzacji obcych gatunków), wpływu wód i powodzi na przenoszenie diaspor 

roślin na brzegi cieków wodnych i tereny przyległe. Liczba gatunków na poszczególnych siedliskach nie 

zależy od ich powierzchni. Częstotliwość występowania, pokrycie i towarzyskość poszczególnych gatunków 

jest zróżnicowana. Jedynie 110-130 gatunków flory Głogówka występuje licznie na większości siedlisk. 

Dalszych 361 gatunków rośnie rozproszenie, a 424 jest gatunkami  rzadkimi. Wielu gatunkom ostatniej 

grupy, tzw. „gatunkom ustępującym" grozi wyginięcie. 

We florze przeważają gatunki długotrwałe nad krótkotrwałymi oraz gatunki zielne (80%) nad krzewami 

i drzewami (20%). 

Lasy na terenie Głogówka są zróżnicowane. Tworzą je głównie grądy i olsy, łęgów jest mało. Lasy i zagajniki 

charakteryzują się wysoką bioróżnorodnością form florystycznych. Występuje w nich wiele rzadkich 

i ciekawych gatunków (np. Hacquetia epipactis, Scutellaria altissima, Lilium martagon - gat. chron, Galanthus 

nivalis - gat. chron. Listera ovata - gat. Chron). 

W parkach, ogrodach i sadach oraz na cmentarzach zaaklimatyzowano sporo obcych gatunków drzew 

i krzewów, głównie pochodzenia amerykańskiego i wschodnioazjatyckiego. Na łąkach intensywnie 

nawożonych o uregulowanych stosunkach wodnych najczęściej zanikły gatunki rzadkie i ciekawe. Na 

nadrzeczach po uregulowaniu cieków wodnych również zostało niewiele gatunków ciekawych i rzadkich. 

W ostatnich latach rozprzestrzenił się wzdłuż brzegów Osobłogi holoagriofit  Impatiens grandulifera. 

Zbocza są po lasach najciekawszymi zbiorowiskami roślin wśród siedlisk półnaturalnych ze względu na 

występowanie na nich gatunków kserotermicznych (np. Rosa gallica - kategoria V - narażona na wyginięcie 

Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, Primula officinalis – gat. chron. częściowo, Peucedanum cerwaria, 

Chondrilla  juncea, Phleum Boehmeri, Festuta sulcata). Ze względu na te gatunki oraz najciekawsze formy 

krajobrazowe zboczy nad doliną Osobłogi (między granicą państwa a ujściem rzeki do Odry pod 

Krapkowicami) trzeba objąć ochroną prawną zbocza za lasem Bażantka oraz zbocza pod Oraczami. 
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Tylko na siedliskach naturalnych i półnaturalnych rośnie 233 gatunków rodzimych nie notowanych na 

siedliskach synatropijnych (siedliska wtórne powstałe po zniszczeniu przez człowieka pierwotnych siedlisk 

naturalnych). Siedliska naturalne i półnaturalne ulegają znacznej synantropizacji. Poza zadomowionymi na 

nich holoagriofiami i hemiagrofitami są tu aklimatyzowane argazjofity (parki) oraz zawlekane epekofity 

i archeofity. Zadomowienie na siedliskach półnaturalnych wykazuje jedynie 9 hemiagrioftów, a na siedliskach 

naturalnych 5 holoagriofitów. Holoagriofity, hemiagrofty, epekofity są zbiorowiskami roślin synantropijnych. 

Flory poszczególnych siedlisk ruderalnych oraz ogrodów i sadów są zróżnicowane pod względem liczby 

gatunków, gatunków rzadkich, stosunku apofitów do antropofitów, przynależności apofitów do pierwotnych 

zbiorowisk roślinnych, zadomowienia antropofitów oraz trwałości apofitów i antropofitów. Flora terenów 

kolejowych najbardziej różni się od innych flor ruderalnych omawianego siedliska. Na terenach ruderalnych 

oraz w sadach i ogrodach przeważają apofity leśne (104 gatunki), łąkowe (97) oraz nadwodne i wodne (56) 

oraz ergazjofity i archeofity. Na polach uprawnych (143 gatunki) maleje stałość fitosocjologiczna, pokrycie 

i towarzyskość większości chwastów. Ok. 50% z nich jest obecnie już gatunkami rzadkimi. 

Wpływ na florę gminy Głogówek wykazują pobliskie Sudety. Występuje w niej 29 gatunków górskich i 24 

podgórskich. Brama Morawska miała również istotne znaczenie w migracji roślin, głównie tzw. drogą 

głubczycką napłynęły na obszar gminy gatunki ciepłolubne (np. Peucedanum cervaria, Vincetoxicum 

officinale), gatunki kserotermiczne (np. Dianthus armeria, Potentilla recta, Cytitus migricaulis) i gatunki leśne 

( np. Hacquetia epipactis, Geranium phaem). 

Flora Głogówka uległa w okresie 750 lat istnienia miasta dużym zmianom. Ze 130 gatunków podanych 

w literaturze za lata 1843-1930 nie odszukano 52 gatunków (Anthericum ramosum, Bromus erectus, 

Camalagrostis canescens, Castanea sativa, Dianthus armeria, Inula britanica, itp.), w tym 13 antropofitów. 

Flora synatropijna Głogówka liczy 721 gatunków, przeważają w niej antropofity (362 gatunki) nad apofitami 

(340 gatunków). Urodzajne gleby większości siedlisk ruderalnych oraz ogrodów i sadów sprzyjają głównie 

rozwojowi apofitów leśnych (104 gatunki), łąkowych (97 gatunków), nadwodnych (56 gatunków) oraz 

chwastów pól uprawnych. Na większości siedlisk ruderalnych najliczniej występują (dominują) chwasty pól 

uprawnych. 

Antropofity (rośliny żyjące w pobliżu siedzib ludzkich) są najczęściej mniej dynamiczną grupą roślin. 

Występują we wszystkich siedliskach omawianego obszaru (siedliska naturalne - 25, półnaturalne - 135, 

ruderalne - 291, segetalne - 188). Antropofity pochodzą głównie z południowego-wschodu (95 gatunków), 

Ameryki (88 gatunków), z obszaru śródziemnomorskiego (78) oraz Azji wschodniej (77). 

Ergazjofity są, najliczniejszą (179 gatunków) i najbardziej zróżnicowaną grupą wśród antropofitów. Jest 

wśród nich 79 gatunków roślin zielnych oraz 100 gatunków krzewów i drzew. Najwięcej zanotowano ich 

w ogrodach i sadach (72), parkach (59), przychaciach i przypłociach (46), zsypiskach śmieci (42), a najmniej 

na łąkach (1). Wysoka ich liczba na omawianym obszarze związana jest ze sztucznym wprowadzeniem 

i aklimatyzacją na wielu siedliskach, z tradycją uprawy obcych gatunków użytkowych i ozdobnych oraz 

wybitnie rolniczym charakterem gminy Głogówek. Archeofity (rośliny przybyłe w czasach przedhistorycznych; 

113 gatunków) stanowią również liczną, lecz mniej zróżnicowaną grupę wśród antropofitów. Są bardziej 

równomiernie rozmieszczone na większości siedlisk. Szereg z nich jest pospolitymi chwastami. Są głównie 

roślinami krótkotrwałymi (95 gatunków). Napływ archefitów na omawiany obszar rozpoczął się już w neolicie. 

Około 40 archeofitów występuje licznie na siedliskach synantropijnych. 
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EKOSYSTEMY LEŚNE  

Ekosystemy leśne zostały omówione w rozdziale 3.2. Lasy. 

 

EKOSYSTEMY ŁĄKOWE 

Ekosystemy łąkowe gminy Głogówek w większości zlokalizowane są w dolinach Osobłogi, Straduni i potoku 

Młyńskiego. Większość z nich należy do rzędu Arhenatheretalia. Występują one na glebach ciężkich, wyżej 

położonych w stosunku do koryta rzeki. Intensywnie użytkowane kośnie i pastwiskowo, silnie nawożone 

odznaczają się stosunkowo ubogim składem florystycznym. Drugą grupę ekosystemów łąkowych stanowią 

łąki wilgotne związku Molinion. Zlokalizowane są w pobliżu starorzeczy i koryta rzeki na mniej 

zmeliorowanych odcinkach dolin. W dolinie Osobłogi największe skupiska tych łąk zlokalizowano na 

południe od Głogówka. Są bardziej zróżnicowane florystycznie niż łąki świeże. Charakteryzują się bardziej 

ekstensywnymi formami użytkowania. W dawniejszych czasach stanowiły większość obszarów łąkowych 

w dolinach rzek. W wyniku prowadzonych melioracji i regulacji cieków przekształcono je w łąki świeże. 

Ekosystemy łąkowe bardzo często występują w mozaice z ekosystemami -leśnymi i zadrzewieniowymi, co 

wzmacnia ich znaczenie biocenotyczno-środowiskotwórcze. 

 

Łąki i pastwiska świeże (zbiorowiska z rzędu Arrhenatheretalia) 

W strukturze roślinności są to półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska trawiasto-zielne, w większości 

zagospodarowane jako wysokowydajne łąki i pastwiska. W postaci półnaturalnej są, one bogate w gatunki 

roślin dwuliściennych. Intensywna gospodarka zubaża i upraszcza ich skład florystyczny. Pod względem 

siedliskowym występują one na żyznych i średnio żyznych glebach mineralnych i organiczno-mineralnych, 

wtórnie na przesuszonych glebach murszowych. Poziom zalegania wody gruntowej występuje na głębokości 

50-100 cm. Zmienność ekologiczna tego rzędu łąk i pastwisk jest niezbyt duża, zależna od zasobności gleb 

oraz dostępności wody do warstwy korzeni. Istotnym czynnikiem ekologicznym określającym charakter 

zbiorowisk jest wypas, który eliminuje większość gatunków mało odpornych na wydeptywanie i przegryzanie. 

Nawożenie i podsiewanie zmienia w istotny sposób skład florystyczny, zarówno łąk, jak i pastwisk w kierunku 

ich ujednolicenia i zubożenia. Niewłaściwe użytkowanie, zwłaszcza stosowanie systemu przemiennego 

kośno-pastwiskowego oraz nadmierne odwodnienie prowadzi do zachwaszczenia łąk i pastwisk przez mało 

wartościowe trawy, takie jak kostrzewa czerwona, tomka wonna i inne. 

 

Łąki i pastwiska wilgotne (zbiorowiska rzędu Molinietalia) 

W strukturze roślinności są to wielogatunkowe, półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska trawiasto-zielne, 

w większości użytkowane jako mało wydajne łąki, rzadziej jako pastwiska. Pod względem siedliskowym 

występują one na żyznych i średnio żyznych wilgotnych glebach organiczno i mineralno-organicznych, 

głównie murszowych i madach pochodzenia torfowego. Poziom wody na tychże łąkach jest wysoki, 

okresowo równy z powierzchnią gruntu; ruch wody w podłożu intensywny. Zmienność ekologiczna łąk 

i pastwisk tego rzędu jest dość duża i uzależniona od zasobności troficznej podłoża. Na siedliskach ubogich 

występują łąki trzęślicowe (ze związku Molinion), na żyznych łąki kaczeńcowe (ze związku Calthion), 

a w pobliżu cieków wodnych „ w strefie zasilania przez wody rzeczne, zbiorowisk wysokich ziół ze związku 

Filzpendulo-Petasition. Łąki te charakteryzują się dużą zmiennością antropogeniczną wynikającą ze 
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sposobu użytkowania. Wilgotne łąki na siedliskach uboższych nie są najczęściej nawożone i koszone 

jednorazowo; uzyskane z nich siano jest przeznaczane na ściółkę. Łąki na siedliskach żyznych są zazwycza j 

zmeliorowane i nawożone; dają one dobrej jakości paszę. Wypas na siedliskach wilgotnych powoduje 

degradację pokrywy roślinnej, w której miejsce traw zajmują sity. 

 

EKOSYSTEMY WODNE 

Podstawowymi typami ekosystemów wodnych gminy Głogówek są: 

 ekosystemy rzek - głównie Osobłogi i Straduni, 

 ekosystemy starorzeczy - głównie Osobłogi, 

 ekosystemy glinianek i żwirowisk, 

 ekosystemy nielicznych oczek wodnych innego pochodzenia zwłaszcza w lasach. 

Wszystkie typy ekosystemów wodnych powinny podlegać ochronie ze względu na ich rzadkość i silne 

zagrożenia. Są bowiem jednymi z nielicznych w gminie miejsc rozrodu wielu gatunków ryb i płazów oraz 

ptactwa związanego ze środowiskiem wodnym. Szczególnej ochronie powinny podlegać starorzecza wśród 

których proponuje się w formie użytków ekologicznych chronić starorzecza występujące na południe 

i wschód od Racławic. oraz na północ od Mionowa (wyrobiska pożwirowe). 

8.1.2.5.2. Zwierzęta 

Fauna gminy Głogówek składa się z gatunków należących do różnych elementów geograficznych. 

Największy udział mają w niej gatunki borealne, europejsko-syberyjskie oraz środkowo-europejskie. 

Wśród bezkręgowców najliczniej reprezentowane są owady, występujące we wszystkich środowiskach. 

Obok gatunków pożytecznych lub obojętnych znajduje się spora liczba szkodników lasów, łąk, pól 

uprawnych, ogrodów i sadów. Spośród owadów na uwagę zasługują przede wszystkim gatunki ustawowo 

chronione. Należą do nich kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, którego liczne okazy spotykamy na starych 

dębach w Głogówku, trzmiele Bombus obserwowane na całym terenie oraz biegacze Carabus i tęczniki 

Calosoma bytujące przeważnie w siedliskach leśnych. 

Stosunkowo licznie reprezentowane są pajęczaki. Do bardziej pospolitych należą między innymi: tygrzyk 

paskowany Agriope bruenniclci, pająk krzyżak Araneus diadematus, pająk nakrzewnik Agelena labyrinthica, 

pająk omatnik Theridium ovcitum i poskosz krasny Eresus niger. Przedstawicielami skorupiaków są tu 

przede wszystkim drobne wioślarki Cladocera i widłonogi Copepoda, natomiast z gatunków większych 

zwraca uwagę rak rzeczny Astacus fluviatilis obserwowany w Osobłodze. Spośród mięczaków stosunkowo 

często występują: pomrów wielki Limax maximus, pomrów czarniawy Limax cinereo-niger i ślimak winniczek 

Helix pomatia. Wymienione gatunki należą do fauny lądowej, żyjąc najczęściej w lasach, ogrodach i parkach. 

Licznie występują na omawianym terenie płazy. Płazy bezogonowe reprezentowane są m.in. przez: 

grzebiuszkę ziemną Pelobates fuscus, ropuchę szarą Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo viridis, rzekotkę 

drzewną Hyla arborea, żabę wodną Rana esculenta, żabę jeziorkową Rana lessonae, żabę moczarową 

Rana terrestris, żabę trawną Rana temporaria oraz bardzo rzadko występującą żabę śmieszkę Rana 

ridibunda. Stanowiska tego ostatniego gatunku znajdują się w niewielkiej odległości od granic gminy 

w Prudniku, w wyrobiskach poeksplooatacyjnych i należą do nielicznych w kraju. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK 

 

136 

Do gadów częściej pojawiających się na omawianym obszarze zaliczamy: padalca zwyczajnego Anguis 

fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agiIis, jaszczurkę żyworodną Lacerta vivipara i zaskrońca zwyczajnego 

Natrix natrix. 

Do kręgowców bytujących we wszystkich środowiskach lądowych należą ptaki Jest to grupa, spośród której 

część gatunków przystosowała się nawet do siedlisk wybitnie antropogenicznych. Do częściej występujących 

w gminie należą min: bocian biały Ciconia ciconia, myszołów zwyczajny Buteo buteo, kuropatwa polna 

Perdix perdix, czajka zwyczajna Vanellus vanellus sierpówka Streptopelia decaocto, kukułka Cuculus 

conorus, sowa pójdźka Athene noctua, krętogłów Jynx torquilla, wilga Oriolus oriolus, szpak Sturnus 

vulgaris, kos Turdus merula, drozd śpiewak Turdus philomeios i sikora bogatka Parus major. 

Ssaki reprezentowane są przez nieliczne gatunki. Występuje tu min. kret Talprl europaea, jeż zachodni 

Erinaceus europaeus, ryjówka aksamitna Sorex araneus, karlik malutki Pipistrellus  pipistrellus, gacek 

wielkouch Plecotus auritus, zając szarak Lepus europeus, wiewiórka Sciurus vulgaris, mysz zaroślowa 

Apodemus silvaticus, mysz leśna Apodemus flavicollis, lis Vulpes vulpes, kuna domowa Martes foina i sarna 

Capreolus capreolus. Coraz liczniej pojawia się jeden z największych ssaków jeleń Cervus elaphus. Ssaki 

należą niestety do zwierząt najbardziej zagrożonych przez działalność człowieka i dlatego zasięg większości 

z nich ulega sukcesywnemu zmniejszaniu. 

Wszystkie wymienione wyżej gatunki zwierząt stanowią o specyfice elementu krajobrazowego i dlatego 

należy je otaczać właściwą opieką i ochroną Większość z nich chroniona jest prawem, toteż zabijanie 

zwierząt oraz niszczenie ich stanowisk lęgowych jest zabronione. 

 

8.1.3. Analizy społeczne 

8.1.3.1. Zatrudnienie i bezrobocie 

8.1.3.1.1. Zatrudnienie 

Według danych z końca 2013 roku liczba pracujących (według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów 

gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych 

w rolnictwie) w gospodarce narodowej na obszarze gminy Głogówek wyniosła 2012 osób (w tym 886 kobiet).  

Tabela 30 Gmina Głogówek – pracujący według płci w roku 2013 na tle powiatu i województwa [źródło: GUS 

2014] 

Lp. Pracujący1 

Miasto i Gmina Głogówek 
Powiat 

prudnicki 

Województwo 

opolskie Ogółem Miasto 
Tereny 

wiejskie gminy 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ogółem 2012 1591 421 8192 204014 

2 w tym kobiety 886 685 201 4460 98848 

3 w tym kobiety w %  44,04 43,05 47,74 54,44 48,45 

1
 bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie 
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Tabela 31 Gmina Głogówek – pracujący według liczby ludności ogółem oraz w wieku produkcyjnym na tle 

powiatu i województwa w roku 2013 [obliczenia własne na podstawie danych GUS 2014] 

Lp. Pracujący1 
Gmina 

Głogówek 
Powiat prudnicki 

Województwo 

opolskie 

1 2 3 4 5 

1 na 1000 ludności ogółem 147,64 144,15 203,12 

2 na 1000 ludności w wieku produkcyjnym 228,58 226,80 313,79 

1
 bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie 

 

Tabela 32 Gmina Głogówek - struktura pracujących w 2013 roku, na tele powiatu i województwa [źródło: 

Obliczenia własne na podstawie GUS, 2014] 

Lp. Pracujący1 

Gmina Głogówek Powiat prudnicki Województwo opolskie 

ilość % ilość % ilość % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ogółem, w tym 

w szczególności: 
2012  8192  204014  

2 w przemyśle 

i budownictwie  
722 35,88 2724 33,25 79687 39,06 

3 w handlu, naprawach 

pojazdów 

samochodowych, 

transporcie i gospodarce 

magazynowej, 

zakwaterowaniu 

i gastronomii, informacji 

i komunikacji 

510 25,35 1392 16,99 39024 19,13 

4 w działalności 

finansowej 

i ubezpieczeniowej, 

obsługi rynku 

nieruchomości oraz 

pozostałych usługach 

106 5,27 343 4,19 6553 3,21 

1
 bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie 

Niniejsze statystyki nie odzwierciedlają faktycznej struktury zatrudnienia na terenie gminy, powiatu 

i województwa. Odnoszą się, bowiem do liczby pracujących według faktycznego miejsca pracy, bez 

podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, bez pracujących w gospodarstwach 

indywidualnych w rolnictwie i odzwierciedlają strukturę zatrudnienia w większych podmiotach 

gospodarczych. Jednakże na podstawie powyższej tabeli obserwujemy prawidłowości rynku pracy. Odsetek 

pracujących w usługach, i to zarówno w zakresie działalności finansowej i ubezpieczeniowej, obsługi rynku 
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nieruchomości oraz pozostałych usługach, czyli grupa usług z przewagą nierynkowych (edukacja, 

administracja, bezpieczeństwo publiczne, sport, kultura, służba zdrowia) jak i usługach handlu, naprawach 

pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii, 

informacji i komunikacji jest wyższy niż wskaźnik dla województwa opolskiego oraz powiatu. Odsetek 

pracujących w sektorze przemysłowym i budownictwie jest niższy niż wskaźnik w województwie, ale wyższy 

niż w powiecie. 

Znacząco niższy wskaźnik pracujących na 1000 ludności, (w tym również na 1000 w wieku produkcyjnym) 

w stosunku do wskaźników dla województwa, ale równy wskaźnikom dla powiatu prudnickiego, wskazuję na 

przewagę na terenie gminy i powiatu podmiotów małych, zatrudniających poniżej 9 osób. 

8.1.3.1.2. Bezrobocie  

Jednym z ważniejszych kryteriów oceny warunków bytu mieszkańców jest możliwość uzyskania 

zatrudnienia. Zjawiskiem, które nieustannie wywiera istotny wpływ na poziom życia ludności jest bezrobocie. 

W roku  2014  zarejestrowanych było na terenie gminy Głogówek 570 bezrobotnych, w tym 303 kobiet. Oznacza to, że 

na 100 osób w wieku produkcyjnym 6,5 zarejestrowano jako bezrobotne.  

Tabela 33 Stopa bezrobocia w powiecie prudnickim i województwie opolskim w roku 2013 [źródło: GUS, 2014] 

Wyszczególnienie Powiat prudnicki Województwo opolskie 

Stopa bezrobocia w % 20,4 14,2 

Rysunek 13 Gmina Głogówek – dynamika kształtowania się bezrobocia w latach 2003 – 2014 [źródło: GUS] 

 

Na przestrzeni ubiegłych 12 lat (lata 2003 – 2014) największe bezrobocie w Polsce jak i w gminie Głogówek 

występowało w latach 2003 – 2005. Zaznaczający się w latach 2003 - 2005 wzrost bezrobocia należy 

przypisać między innymi dekoniunkturze oraz innym niekorzystnym wynikom makroekonomicznym 

notowanym w tych latach, wzmocnionym przez lokalną sytuację na rynku pracy.  

Jako pozytywny można uznać fakt, że począwszy od 2006 roku, z racji wejścia w okres kolejnej 

gospodarczej koniunktury, bezrobocie w gminie Głogówek zaczęło systematycznie od roku 209 utrzymowało 

się na  stałym poziomie, z nieznacznym wzrostem w roku 2013.  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK 

 

139 

W przeciągu całego analizowanego okresu udział kobiet wśród ogółu bezrobotnych oscylował wokół 50 %. 

Obecnie, to na koniec roku 2014 współczynnik ten wynosił 53,16 % i jest najniższy o 10 % od najwyższego 

w tym okresie wskaźnika w roku 2007. 

Tabela 34 Gmina Głogówek – bezrobocie w latach 2003 – 2014 [źródło: GUS] 

Lp. Rok Liczba bezrobotnych ogółem W tym kobiety Udział kobiet w % 

1 2 3 4 5 

1 2003 710 402 56,62 

2 2004 723 423 58,51 

3 2005 758 452 59,63 

4 2006 828 486 58,70 

5 2007 550 351 63,82 

6 2008 464 280 60,34 

7 2009 573 312 54,45 

8 2010 590 329 55,76 

9 2011 576 318 55,21 

10 2012 618 321 51,94 

11 2013 660 359 54,39 

12 2014 570 303 53,16 

 

Tabela 35 Powiat prudnicki i województwo opolskie - bezrobotni zarejestrowaniu według wieku w roku 2013 [źródło: 

GUS 2014] 

Lp. Grupa wieku Powiat prudnicki Województwo opolskie 

Liczba 

bezrobotnych 

% Liczba 

bezrobotnych 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 do 24 786 20,87 9301 18,01 

2 25 – 34 1014 26,93 13799 26,72 

3 35 – 44 691 18,35 9829 19,04 

4 45 – 54 719 19,09 10440 20,22 

5 55 i więcej 556 14,76 8267 16,01 

6 Ogółem 3766 100 51636 100 

Analizy struktury bezrobocia dokonano na podstawie danych dla powiatu prudnickiego. Struktura 

bezrobotnych według wieku jest zróżnicowana. Niepokojące jest zjawisko, że liczna rzesza bezrobotnych, 
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ponad 20%, to osoby najmłodsze w wieku do 24 lat i jest to wskaźnik wyższy niż w województwie Natomiast 

ponad 47 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby do 34 roku życia. 

Rysunek 14 Powiat prudnicki i województwo opolskie- bezrobotni zarejestrowaniu według wieku w roku 2013 [źródło: 

GUS 2014] 

 

Tabela 36 Powiat prudnicki i województwo opolskie – bezrobotni zarejestrowani według wykształcenia w roku 2013 

[źródło: GUS] 

Lp. Wykształcenie Powiat prudnicki Województwo opolskie 

Liczba 

bezrobotnych 

% Liczba 

bezrobotnych 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Wyższe 
324 8,60 5663 10,97 

2 Policealne i średnie zawodowe 
702 18,64 10457 20,25 

3 Średnie ogólnokształcące 
384 10,20 5094 9,87 

4 Zasadnicze zawodowe 
1264 33,56 15111 29,26 

5 Gimnazjalne i poniżej 
1092 29,00 15311 29,65 

6 Ogółem 
3766 100 51636 100 

 

 

 

Rysunek 15 Powiat prudnicki i województwo opolskie – bezrobotni zarejestrowani według wykształcenia w roku 2013 

[źródło: GUS] 
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Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym stanowią ponad 62 % 

ogółu zarejestrowanych. Natomiast osoby pozostające bez pracy i legitymujące się wykształceniem 

wyższym stanowią niewiele powyżej 8 % ogółu bezrobotnych. Znaczną grupę (ponad 18 %) 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 37 Powiat prudnicki- bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy w roku 2013 [źródło: GUS] 

Lp. Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych ogółem Struktura (%) 

1 2 3 4 

1 Do 1 415 11,02 

2 1 – 3 690 18,32 

3 3 – 6 662 17,58 

4 6 – 12 585 15,53 

5 12 – 24 623 16,54 

6 Powyżej 24 miesięcy 791 21,00 

Za niekorzystny należy uznać fakt, że niewiele ponad 20 % bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż 24 

miesiące. Oznacza to, że obecna struktura gospodarcza gminy Głogówek i regionu nie jest jeszcze w stanie 

wygenerować miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych. 

 

 

 

 

Bezrobotni w trudnej sytuacji na rynku pracy to przede wszystkim osoby długotrwałe bezrobotne, stanowiące 

aż 57,46 % ogółu bezrobotnych i stanowią coraz poważniejszy problem na rynku pracy. Kolejną znacząca 

grupą są osoby bez kwalifikacji zawodowych stanowiące 30 %. 

Obserwowana od kilku lat koniunktura gospodarcza spowodowała dość znaczny spadek bezrobocia, 

również na terenie gminy Głogówek. Niepokojącym zjawiskiem jest brak dobrze płatnych ofert pracy dla ludzi 

młodych i wykształconych. Omawianą problematykę potęguje wyż demograficzny z pierwszej połowy lat 80 – 

tych XX wieku w grupie osób w wiek produkcyjnym. Natychmiastowe stworzenie kilkuset miejsc pracy, 

Rysunek 16 Powiat prudnicki - bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy w roku 2013 [źródło: 

GUS] 

 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK 

 

142 

oparte tylko o środki własne samorządu jest praktycznie niemożliwe. Szansę na poprawę sytuacji upatruje 

się w znalezieniu grupy inwestorów strategicznych. Gmina posiada warunki infrastrukturalne do przyjęcia 

inwestorów. Ważnym atutem jest również bliskość granicy z Czechami. 

Tabela 38 Powiat prudnicki - bezrobotni w trudnej sytuacji na rynku pracy w roku 2013 [źródło: GUS 2014] 

Lp. Bezrobotni zarejestrowani będący w szczególnej sytuacji Liczba bezrobotnych 

ogółem 

% ogółu 

bezrobotnych w 

powiecie 

1 2 3 4 

1 w wieku24 lata i mniej 791 21,00 

2 w wieku 50 lat i więcej 935 24,83 

3 długotrwale bezrobotni1) 2164 57,46 

4 Bez kwalifikacji zawodowych 1127 29,93 

5 Samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 roku 391 10,38 

6 Niepełnosprawni 207 5,50 

8.1.3.2. Rynek pracy 

Rynek pracy w gminie Głogówek opiera się głównie o rolnictwo i działalność usługową.  

Zgodnie z rejestrem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie gminy zarejestrowanych 

było pod koniec 2014 roku 648 podmiotów, z czego dominującą branżę stanowił Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle oraz budownictwo.  

Tabela 39 Gmina Głogówek – podmioty zarejestrowane w CEIDG w roku 2014. 

Lp. Sekcje zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności Ilość działalności 

1 2 3 

1 Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo i Rybactwo 29 

2 Przetwórstwo przemysłowe  87 

3 Budownictwo 136 

4 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle 178 

5 Transport i gospodarka magazynowa 40 

6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 17 

7 Informacja i komunikacja 11 

8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 12 

9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 4 

10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 54 

11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 15 

12 Edukacja 7 

13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 32 

14 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  3 

15 Pozostałą działalność usługowa 25 

16 SUMA 648 
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Rysunek 17 Gmina Głogówek – podmioty zarejestrowane w CEIDG w roku 2014. 

 

 

Podmiotów stanowiących własność publiczną (państwową i samorządową) zgodnie z danymi GUS jest 

w gminie Głogówek 70, natomiast prywatnych 1010 przedsiębiorstw, to jest ok. 94 % ogółu. Spośród firm 

prywatnych 797 to działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne. Należy nadmienić, że wśród 

spółek prawa handlowego 4 posiada kapitał zagraniczny. 
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Tabela 40 Gmina Głogówek – struktura podmiotów gospodarczych według form własności w roku 2013 na tle powiatu i 

województwa [źródło: GUS, 2014] 

Lp. Forma własności Gmina Głogówek Powiat prudnicki Województwo 

opolskie 

ilość % ilość % ilość % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Sektor publiczny 70 6,48 330 7,38 4203 4,20 

2 Sektor prywatny 1010 93,52 4140 92,62 95835 95,80 

3 Spółki handlowe 28 2,59 122 2,73 4857 4,86 

4 Spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego 
25 2,31 52 1,16 1461 1,46 

5 Spółki cywilne 54 5,00 244 5,46 6517 6,51 

6 Spółdzielnie 7 0,65 33 0,74 477 0,48 

7 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje 

społeczne 
39 3,61 163 3,65 3053 3,05 

8 Osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 
797 73,80 3104 69,44 72458 72,43 

9 Podmioty ogółem 1080  4470  100038  

Powyższe uwarunkowania w gminie Głogówek tylko nieznacznie różnią się od przeciętnej dla powiatu 

i województwa. Największa, 2–krotna różnica w stosunku do województwa dotyczy spółek handlowych. Jest 

to prawidłowość, albowiem jednostki te rzadko występują na terenie niewielkich gmin miejsko – wiejskich. 

Powyższe oznacza, że na terenie gminy Głogówek zdecydowanie dominuje sektor małych, rodzinnych 

przedsiębiorstw. 

Poniższa tabela przedstawia rozkład podmiotów gospodarczych, będących w rejestrze REGON według 

wybranych sekcji PKD zgodnie z danymi GUS na terenie miasta i terenach wiejskich. 

Spośród wymienionych sekcji najwięcej firm prowadzi działalność handlową i naprawczą stanowiącą 1/4 

wszystkich podmiotów gminy. Ponadto aż 13 % stanowi budownictwo. Przemysł, Rolnictwo, łowiectwo, 

leśnictwo i rybactwo oraz obsługa nieruchomości stanowią kolejne najważniejsze branże, stanowiąc 

odpowiednio po 9 i 8 % zarejestrowanych działalności. Transportem i gospodarką magazynową oraz 

działalnością profesjonalna, naukowa i techniczną zajmuje się po 6 % przedsiębiorców. Znaczną grupę w 

powyższej statystyce stanowią podmioty określone, jako „pozostałe sekcje” stanowiące między innymi: 

edukacje, ochronę zdrowia, administrację, pozostałe niewymienione usługi, itp.), które reprezentują 20 % 

ogółu przedsiębiorstw w gminie. Uwarunkowania te prezentuje poniższa rycina oraz tabela. 
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Tabela 41 Gmina Głogówek – podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON według wybranych sekcji w 

2013 [źródło: GUS, 2014] 

Lp. Podmioty według sekcji w PKD 

Miasto i gmina 

ogółem 
Miasto Głogówek Tereny wiejskie 

ilość % ilość % ilość % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 82 7,59 16 2,49 66 15,10 

2 Przemysł 98 9,07 54 8,40 44 10,07 

3 Budownictwo 140 12,96 75 11,66 65 14,87 

4 Handel i naprawy 283 26,20 180 27,99 103 23,57 

5 Transport i gospodarka magazynowa 62 5,74 27 4,20 35 8,01 

6 Zakwaterowanie i gastronomia 35 3,24 25 3,89 10 2,29 

7 Informacja i komunikacja 13 1,20 9 1,40 4 0,92 

8 Obsługa nieruchomości 80 7,41 72 11,20 8 1,83 

9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 67 6,20 52 8,09 15 3,43 

10 Pozostałe sekcje 220 20,37 133 20,68 87 19,91 

11 Podmioty ogółem 1080 100 643 100 437 100 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 18 Gmina Głogówek – podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON według wybranych sekcji w 

2013 
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Tabela 42 Gmina Głogówek – struktura podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON według 

wybranych sekcji w roku 2013 na tle powiatu i województwa  [źródło: obliczenia własne na podstawie GUS, 2014] 

Lp. Podmioty według sekcji w PKD 
Gmina Głogówek 

(%) 

Powiat prudnicki 

(%) 

Województwo 

opolskie (%) 

1 2 3 4 5 

1 Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 7,59 5,39 3,67 

2 Przemysł 9,07 8,14 9,28 

3 Budownictwo 

12,96 11,79 13,41 

4 Handel i naprawy 26,20 25,73 25,12 

5 Transport i gospodarka magazynowa 5,74 3,69 4,96 

6 Hotele i restauracje 3,24 3,27 2,95 

7 Informacja i komunikacja 1,20 1,25 1,88 

8 Obsługa nieruchomości 7,41 11,97 8,15 

9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 6,20 6,17 7,96 

10 Pozostałe sekcje 20,37 22,60 22,62 

Rysunek 19 Gmina Głogówek – struktura podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON według 

wybranych sekcji w roku 2013 [%] na tle powiatu i województwa [źródło: obliczenia własne na podstawie GUS, 2014] 
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Udział sekcji: przemysł, handel i naprawy oraz transport i łączność jest zbliżony do przeciętnych 

uwarunkowań charakteryzujących powiat prudnicki i województwo opolskie. Bogactwo terenów i rolnicze 

uzytkowanie terenów powodują, że odsetek firm z sekcji rolnictwo i leśnictwo jest tu również stosunkowo 

wysoki w porównaniu z całym powiatem i województwem. Wyższy jest również odsetek podmiotów 

zajmujacych się transportem i gospodarką magazynową.  

8.1.4. Demografia 

Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką jest jej liczebność i rozmieszczenie. 

Procesy demograficzne wiążą się ściśle z wieloma dziedzinami życia miasta i gminy Głogówek. Wpływają na 

sytuację w zakresie szkolnictwa, rynku pracy, warunków mieszkaniowych oraz warunkują rozmiary i kierunki 

rozwoju instytucji demograficznych (żłobki, przedszkola, szkoły, miejsca pracy, opieka społeczna i inne). 

Liczba mieszkańców na podstawie danych Urzędu Statystycznego w roku 2014 wynosiła ogółem 13 620, 

w tym w miasto liczyło 5702 mieszkańców. Miasto Głogówek stanowi główny ośrodek pracy pozarolniczej 

ludności gminy i wyraźny lokalny rynek pracy. Uzupełnia istotne funkcje usługowe w stosunku do zaplecza 

wiejskiego i stanowi siedzibę władz samorządowych. Współczesna sytuacja demograficzna miasta i gminy 

oraz prognoza demograficzna stawia przed koncepcjami zagospodarowania przestrzennego szereg 

złożonych zagadnień, które należy rozpatrywać z punktu widzenia szans i zagrożeń rozwoju. 

Charakterystyczną cechą struktury demograficznej obszaru jest wysoki udział ludności pochodzenia 

miejscowego (śląskiej). 

Na 1 km² powierzchni gminy przypada 80 mieszkańców (w mieście – 258). Gęstość zaludnienia jest więc 

nieznacznie niższa od średniej dla powiatu i województwa opolskiego (odpowiednio 99 i 106 osób / km²).  
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Tabela 43 Gmina Głogówek – liczba mieszkańców w latach 1995 – 2013  

Lp. Rok 
Liczba mieszkańców 

Ogółem miasto wsie 

1 2 3 4 5 

1 1995 15737 6616 9121 

2 1996 15549 6541 9008 

3 1997 15315 6420 8895 

4 1998 15343 6345 8998 

5 1999 15363 6401 8962 

6 2000 15311 6372 8939 

7 2001 15216 6335 8881 

8 2002 14935 6081 8854 

9 2003 14635 5887 8748 

10 2004 14339 5776 8563 

11 2005 14221 5724 8497 

12 2006 14062 5675 8387 

13 2007 13939 5630 8309 

14 2008 13856 5628 8228 

15 2009 13742 5614 8128 

16 2010 13719 5597 8122 

17 2011 13601 5561 8040 

18 2012 13526 5567 7959 

19 2013 13440 5550 7890 

[ źródło: Ewidencja ludności  Urzędu Miejskiego Głogówek, stan na dzień 31.12.2013r.] 

 

W okresie analizowanym odnotowuje się stałą tendencję spadku liczby mieszkańców w gminie z 15735 

w roku 1995 do 13440 w roku 2013. W okresie analizowanym 19 lat, liczba mieszkańców zmniejszyła się 

o 2297 osoby, średnio ok 120 osób rocznie. Jest to długoletni stały proces, zgodny z ogólnymi tendencjami 

w kraju i regionie, wynikający z niżu demograficznego i migracji oraz istotnymi zmianami na lokalnym rynku 

pracy. Liczba mieszkańców gminy w analizowanym okresie spadła o 15 %. Stopniowy stały spadek liczby 

mieszkańców dotyczy zarówno wsi gminy jak i miasta Głogówka. 
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Rysunek 20 Gmina Głogówek – liczba mieszkańców w latach 1995 – 2013  
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Tabela 44  Gmina Głogówek – zaludnienie wg miejscowości w latach 2004 – 2013  

[wg danych Urzędu Miasta i Gminy Głogówek, 2013r.] 

Lp. 

Miejscowości 
Liczba mieszkańców w latach 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

1 Miasto 

Głogówek 
5776 5724 5675 5630 5628 5614 5597 5561 5567 5550 

2 Biedrzychowice 840 817 809 799 788 786 786 766 755 739 

3 Błażejowice 

Dolne  
172 173 165 162 158 155 154 151 149 149 

4 Ciesznów 76 75 75 78 80 79 80 76 76 77 

5 Dzierżysławice 388 391 383 382 385 371 382 379 372 370 

6 Góreczno 58 54 54 45 46 50 51 53 52 50 

7 Kazimierz 371 367 361 360 364 359 356 360 360 351 

8 Kierpień                                                                                 339 336 334 332 331 322    321 322 318    315 

9 Leśnik 90 90 91 94 95 92 91 94 93 94 

10 Mionów 214 208 205 208 210 205 206 209 209 211 

11 Mochów 417 417 411 404 398 411 416 410 411 418 

12 Nowe 

Kotkowice                       
74 76 72 71 71 69 69 71 70 69 

13 Chudoba 42 43 43 43 43 42 41 40 40 40 

14 Racławice 

Śląskie 
1509 1522 1510 1502 1485 1471 1478 1469 1452 1432 

15 Rzepcze 318 316 315 310 308 302 305 297 292 292 

16 Stare 

Kotkowice 
431 436 424 416 406 409 407 410 409 406 

17 Szonów 598 587 577 568 548 540 542 527 520 521 

18 Tomice 116 114 109 106 105 104 105 107 110 107 

19 Twardawa 923 920 910 898 889 878 859 845 837 819 

20 Wierzch 456 446 443 437 436 426 428 422 416 416 

21 Wróblin 430 427 422 422 413 397 390 382 378 379 

22 Zawada 448 447 442 444 442 435 426 427 418 417 

23 Zwiastowice 253 235 232 228 227 225 229 223 222 218 

24 Miasto i gmina 

razem 

 

14 339 14 221 14 062 13 939 13 856 13 742 13 719 13 601 13 526 13 440 
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Rysunek 21 Miasto Głogówek – liczba mieszkańców w latach 1995 – 2013  

 

 

Rysunek 22 Wsie gminy Głogówek – liczba mieszkańców w latach 1995 – 2013  
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Rysunek 23 Gmina Głogówek – rozkład zaludnienia wg miejscowości w roku 2013  

 

Najludniejszą miejscowością w gminie jest miasto Głogówek (5550 osób), którego mieszkańcy stanowią aż 

ponad 41 % ogółu mieszkańców gminy. W drugiej kolejności, co do liczebności miejscowością (1432 osób) 

jest wieś Racławice Śl., stanowiąca niecałe 10,65 % mieszkańców gminy. Wieś Twardawa z przysiółkiem 

Malkowice liczy 819 osób \ t.j. 6,09%, wieś Biedrzychowice 739 osób co stanowi 5,49 %, natomiast wieś 

Szonów liczy 521 osób co  stanowi 3,87%. Po około 3 % mieszkańców gminy liczą wsie Mochów 418 osób, 

Stare Kotkowice 406 osób, Wierzch 416 osób, Zawada z przysiółkami But, Golczowice, Mucków, Sysłów 

(417 osób). Ponad 2% mieszkańców gminy liczą wsie Dzierżysławice (370 osób),Kazimierz z przysiółkiem 

Anachów (351 osób),Kierpień (315 osób), Wróblin (379 osób), Rzepcze 292 osoby. Natomiast  wsie 

Błażejowice Dolne  (149 osób) ,Mionów 211 osób, Zwiastowice 218 osób stanowią ponad 1 % mieszkańców 

gminy. Niecały 1 % ludności gminy liczą wsie, Tomice (107 osób),Ciesznów 77 osób, Góreczno 50 osób, 

Leśnik 94 osób, Nowe Kotkowice 69 osób. Najmniejszą miejscowością gminy jest Chudoba zamieszkiwana 

przez 40 osób co stanowi 0,29%. 
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8.1.4.1. 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. 

Tabela 45 Gmina Głogówek – struktura wieku mieszkańców w roku 2013  

Lp. Grupa wiekowa  Liczba mieszkańców 

Kobiety  Mężczyźni Razem 

1 0–18 lat 1139 1314 2453 

2 19-64 lat 4451 4566 9017 

3 Powyżej 65 lat 1332 818 2150 

[źródło: Urząd Miasta i Gminy Głogówek – dane z roku 2013]  

 

 

Rysunek 25 Gmina Głogówek– struktura wieku mieszkańców w roku 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014– Gmina miejsko – wiejska Głogówek, Urząd Statystyczny w Opolu, 2014] 

Rysunek 24 Gmina Głogówek – struktura wieku mieszkańców w roku 2013 
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Za granicę starości przyjmuje się umownie wiek 65 lat. Obecnie ludność województwa opolskiego, podobnie 

jak całej Polski starzeje się. Jednak na wsi i małych miastach udział dzieci i młodzieży jest większy co 

powoduje, że pod względem struktury wieku mieszkańców gminę Głogówek obecnie możemy określić jako 

jednostkę młodą. 

Tabela 46 Struktura ludności według wieku w roku 2013 w powiecie prudnickim i województwie opolskim 

Lp. Grupa wiekowa 

Powiat prudnicki 

Liczba mieszkańców 

Województwo opolskie 

Liczba mieszkańców 

Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0-18 lat 4913 5119 10032 83829 88600 172429 

2 19-64 lat 18639 18622 37261 335666 333836 669502 

3 65 i więcej lat 5813 3502 9315 97181 61746 158927 

[źródło: Urząd Statystyczny w Opolu, 2014]  

Struktura mieszkańców gminy Głogówek według wieku jest bardzo zbliżona do wartości charakteryzujących 

zarówno populację powiatu prudnickiego jak i województwa opolskiego.  

Nadal 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, dla kobiet 18–59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym 

rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. 

mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej. 

 

Rysunek 26 Gmina Głogówek - ludność wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego w 2013 roku na tle powiatu 

i województwa opolskiego [żródło: Urząd Statystyczny, 2014] 

 

 

Obywatele wieku nieprodukcyjnego (przedprodukcyjni i poprodukcyjni) stanowią 35,8 % całej zbiorowości. 

Od kilku lat rosło, także w ujęciu relatywnym, zbiorowość mieszkańców zdolnych do pracy. Wpływ na to 

miało wejście w wiek dorosły osób z wyżu demograficznego, urodzonych w latach 80-tych XX wieku. 
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Jednocześnie zmniejszało się tak zwane „obciążenie” ludności jej nieprodukcyjną częścią. Struktura wieku 

produkcyjnego i nieprodukcyjnego mieszkańców gminy Głogówek zasadniczo nie odbiega od średnich 

wartości przyporządkowanych dla powiatu i województwa. 

Obciążenie demograficzne, ustalone jako wskaźnik ilości osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym, dla gminy Głogówek wynosi 55,7 i jest nieznacznie korzystniejszy od wskaźnika dla 

powiatu prudnickiego (58,01) oraz prawie równa wskaźnikowi dla województwa opolskiego (55,6). 

Odnotowując zmiany struktury mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym oraz rosnącą liczebność roczników 

poprodukcyjnych, w ciągu najbliższych kilkunastu lat można przewidywać dalszy wzrost „obciążenia” 

demograficznego poprzez populację osób „poprodukcyjnych”. 

8.1.4.2. 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 Głogówek w 2013 r. roku rozkładają się nieznacznie korzystniej od średniej dla powiatu prudnickiego i 

neiznacznie mniej korzystniej od uwarunkowań charakteryzujących całe województwo. Przeciętna stopa 

przyrostu naturalnego w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich jest niższa niż w dużych aglomeracjach. Ta 

tendencja utrzymuje się także w gminie Głogówek. 

Tabela 47 Gmina Głogówek – ruch naturalny ludności w roku 2013 [źródło; dane Urzędu Miejskiego Głogówek , 2013] 

Lp. Ruch naturalny ludności 

Miasto i Gmina Głogówek 

w liczbach bezwzględnych 

Miasto Głogówek Tereny wiejskie gminy 

Głogówek 

Miasto i gmina razem 

1 2 3 4 5 

1 Małżeństwa 29 35 64 

2 Urodzenia żywe 53 72 125 

3 Zgony  56 117 173 

4 Przyrost naturalny -3 -45 -48 

5 Saldo migracji  -32 -66 -98 

Współczynnik małżeństw, to jest liczba zawartych małżeństw na 1000 ludności ogółem, w 2013 roku w 

gminie Głogówek wyniósł 4,9 i był równy wskaźnikowi w powiecie (4,9) oraz województwie (4,8). 

Współczynnik rodności, określający liczbę urodzeń żywych badanego okresu na 1000 ludności ogółem, 

wyniósł w 2013 roku 8,3 i był nieznacznie niższy od średniej dla powiatu (8,9) jak również województwa  

(8,6). Natomiast umieralność społeczeństwa, mierzona współczynnikiem zgonów (liczba zgonów na 1000 

ludności), wyniosła 10,0 i była niższa od wartości charakteryzującej powiat prudnicki (11,1) i nieznacznie 

wyższa od wskaźnika dla województwa opolskiego (9,8). 

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 i miejsko – wiejskich jest ujemne. Takie zjawisko 

zachodzi również na terenie gminy Głogówek, w 2013 roku jej saldo migracji było ujemne i wynosiło -98. 
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Tabela 48 Gmina Głogówek - podstawowe współczynniki (na 1000 ludności) określające ruch naturalny 

ludności w gminie na tle powiatu i województwa w 2013 roku [źródło; GUS. 2014,] 

Lp. 
Ruch naturalny 

ludności 

Współczynniki na 1000 ludności 

Gmina Głogówek Powiat prudnicki Województwo opolskie 

1 2 3 4 5 

1 Małżeństwa 4,9 4,9 4,8 

2 Urodzenia żywe 8,3 8,9 8,6 

3 Zgony 10,0 11,1 9,8 

4 Przyrost naturalny –1,7 –2,2 –1,2 

5 Saldo migracji –1,24 –1,59 –2,25 

Saldo migracji liczone na 1000 ludności wyniosło w 2013 roku, wynosiło –1,24 i było wyższe od średniej dla 

powiatu (-1,59) oraz województwa (-2,25). Przyrost rzeczywisty dla gminy Głogówek, liczony jako suma 

wartości przyrostu naturalnego oraz salda migracji, był ujemny i wyniósł w 2013 roku –146 osób. 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 Głogówek, zarówno z przyczyn naturalnych (wyższy wskaźnik zgonów od wskaźnika 

urodzeń = ujemny przyrost naturalny) jak i z przyczyn ekonomicznych (ujemne saldo migracji). 

8.2. Prognoza demograficzna 

W latach 1995-2013 w gminie Głogówek występowała stała tendencja spadku ludności – liczba 

mieszkańców zmniejszyła się z 15735 w roku 1995 do 13440 w roku 2013. Jest to długoletni, stały proces, 

który jest zgodny z ogólnymi tendencjami w kraju i regionie. Tendencje te będą również występować 

w przyszłości, zatem w prognozie na lata kolejne założono stopniowy, stały spadek liczby mieszkańców 

analizowanej gminy, dotyczący zarówno wsi, jak i miasta Głogówka. Przyjęto, że dynamika tego spadku 

będzie odpowiadać dynamice charakteryzującej cały powiat prudnicki (tj. ten w którym znajduje się gmina 

miejsko-wiejska Głogówek). Dane dotyczące powiatu prudnickiego zaczerpnięto z prognozy GUS’u na lata 

2014-2050, sporządzonej na podstawie założeń, które były przedmiotem konsultacji szerokiego grona 

specjalistów reprezentujących środowisko naukowe (ich dokładne omówienie znajduje się w dokumencie: 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-

powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html).  

Zostały one zaprezentowane i przedyskutowane m.in. na Posiedzeniu Plenarnym Rządowej Rady 

Ludnościowej w dniu 22 maja 2014 r. Uwagi ekspertów pozwoliły na wybór scenariusza założeń uznanego 

za najlepiej określający prawdopodobny rozwój ludności w perspektywie do 2050 r. GUSowską prognozę 

ludności dla powiatu prudnickiego prezentuje tabela 50. Dodatkowo dynamikę zmian zilustrowano poprzez 

odpowiednio policzone indeksy łańcuchowe. 

 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html
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Tabela 50 Prognoza liczby ludności wraz z dynamiką zmian rocznych powiatu prudnickiego (województwo opolskie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie GUS 

W dalszej części opracowania przyjęto, że zmiany liczby ludności w opisywanej gminie będą poddane 

procesom o bardzo zbliżonej dynamice do tych, jakie następują w całym powiecie. Takie założenie oparto na 

 

           
Ogółem   

             
Miasta   

               
Wieś   

Liczba 
ludności 

indeks 
łańcuchowy 

Liczba 
ludności 

indeks 
łańcuchowy 

Liczba 
ludności 

indeks 
łańcuchowy 

2013 56 828   30 059   26 769   

2014 56 444 0,993 29 832 0,992 26 612 0,994 

2015 56 046 0,993 29 600 0,992 26 446 0,994 

2016 55 638 0,993 29 362 0,992 26 276 0,994 

2017 55 223 0,993 29 121 0,992 26 102 0,993 

2018 54 805 0,992 28 879 0,992 25 926 0,993 

2019 54 384 0,992 28 635 0,992 25 749 0,993 

2020 53 959 0,992 28 389 0,991 25 570 0,993 

2021 53 531 0,992 28 140 0,991 25 391 0,993 

2022 53 102 0,992 27 890 0,991 25 212 0,993 

2023 52 670 0,992 27 638 0,991 25 032 0,993 

2024 52 234 0,992 27 382 0,991 24 852 0,993 

2025 51 794 0,992 27 124 0,991 24 670 0,993 

2026 51 350 0,991 26 862 0,990 24 488 0,993 

2027 50 903 0,991 26 598 0,990 24 305 0,993 

2028 50 451 0,991 26 331 0,990 24 120 0,992 

2029 49 998 0,991 26 062 0,990 23 936 0,992 

2030 49 538 0,991 25 789 0,990 23 749 0,992 

2031 49 074 0,991 25 513 0,989 23 561 0,992 

2032 48 606 0,990 25 235 0,989 23 371 0,992 

2033 48 131 0,990 24 953 0,989 23 178 0,992 

2034 47 651 0,990 24 669 0,989 22 982 0,992 

2035 47 168 0,990 24 383 0,988 22 785 0,991 

2036 46 680 0,990 24 094 0,988 22 586 0,991 

2037 46 184 0,989 23 801 0,988 22 383 0,991 

2038 45 684 0,989 23 506 0,988 22 178 0,991 

2039 45 181 0,989 23 210 0,987 21 971 0,991 

2040 44 674 0,989 22 911 0,987 21 763 0,991 

2041 44 164 0,989 22 612 0,987 21 552 0,990 

2042 43 648 0,988 22 310 0,987 21 338 0,990 

2043 43 132 0,988 22 008 0,986 21 124 0,990 

2044 42 613 0,988 21 706 0,986 20 907 0,990 

2045 42 093 0,988 21 403 0,986 20 690 0,990 

2046 41 574 0,988 21 101 0,986 20 473 0,990 

2047 41 054 0,987 20 800 0,986 20 254 0,989 

2048 40 536 0,987 20 500 0,986 20 036 0,989 

2049 40 020 0,987 20 202 0,985 19 818 0,989 

2050 39 505 0,987 19 905 0,985 19 600 0,989 
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danych historycznych. Przykładowo wartości charakteryzujące ruch naturalny gminy Głogówek  w 2013 r. 

roku są zbliżone do wartości dla powiatu prudnickiego, co ukazuje tabela 51. 

Tabela 51 Gmina Głogówek - podstawowe współczynniki (na 1000 ludności) określające ruch naturalny ludności 

w gminie na tle powiatu w 2013 roku  

Lp. Ruch naturalny Gmina Głogówek Powiat prudnicki 

1 2 3 4 

1 Małżeństwa 4,9 4,9 

2 Urodzenia żywe 8,3 8,9 

3 Zgony 10,0 11,1 

4 Przyrost naturalny –1,7 –2,2 

5 Saldo migracji –1,24 –1,59 

Źródło: GUS 

Wyżej ukazane podobieństwo parametrów określających ruch naturalny ludności pozwala przyjąć 

w prognozie liczby ludności dla gminy Głogówek obliczonymi w tabeli 1 indeksami łańcuchowymi 

charakteryzującymi powiat prudnicki. Prognozę liczby ludności zamieszkującej miasto Głogówek oraz wsie 

opisywanej gminy ukazuje tabela 52. 

Tabela 52 Prognoza liczby ludności gminy Głogówek na podstawie dynamiki zmian rocznych w powiecie prudnickim 

(województwo opolskie). 

 
Miasto   Wsie   Ogółem 

 
Liczba 

ludności 

indeks 
łancuchowy 

Liczba 
ludności 

indeks 
łancuchowy 

liczba 
ludności 

2013 5 702   7 918   13 620 

2015 5 662 0,993 7 878 0,995 13 540 

2016 5 622 0,993 7 839 0,995 13 461 

2017 5 583 0,993 7 800 0,995 13 383 

2018 5 544 0,993 7 753 0,994 13 297 

2019 5 505 0,993 7 707 0,994 13 212 

2020 5 467 0,993 7 660 0,994 13 127 

2021 5 423 0,992 7 614 0,994 13 037 

2022 5 380 0,992 7 569 0,994 12 948 

2023 5 337 0,992 7 523 0,994 12 860 

2024 5 294 0,992 7 478 0,994 12 772 

2025 5 251 0,992 7 433 0,994 12 685 

2026 5 209 0,992 7 389 0,994 12 598 

2027 5 163 0,991 7 344 0,994 12 507 

2028 5 116 0,991 7 300 0,994 12 416 

2029 5 070 0,991 7 249 0,993 12 319 

2030 5 024 0,991 7 198 0,993 12 223 

2031 4 979 0,991 7 148 0,993 12 127 

2032 4 929 0,990 7 098 0,993 12 027 

2033 4 880 0,990 7 048 0,993 11 928 
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2034 4 831 0,990 6 999 0,993 11 830 

2035 4 783 0,990 6 950 0,993 11 733 

2036 4 735 0,990 6 894 0,992 11 630 

2037 4 688 0,990 6 839 0,992 11 527 

2038 4 641 0,990 6 784 0,992 11 425 

2039 4 595 0,990 6 730 0,992 11 325 

2040 4 544 0,989 6 676 0,992 11 220 

2041 4 494 0,989 6 623 0,992 11 117 

2042 4 445 0,989 6 563 0,991 11 008 

2043 4 396 0,989 6 504 0,991 10 900 

2044 4 343 0,988 6 446 0,991 10 789 

2045 4 291 0,988 6 388 0,991 10 679 

Źródło: opracowanie własne 

8.3. Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej 

i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących 

realizacji zadań własnych gminy 

Możliwości finasowania gminy oszacowano na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głogówku 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016 – 2019, która 

prognozuje dochody budżetu do roku 2032. Na podstawie określonego trendu ww prognozy oszacowano 

prognozowane dochody w okresie 30 lat do roku 2045. Z analizy wydatków majątkowych zapisanych 

w uchwałach budżetowych okresie od 2010 do 2015 oszacowano, że wydatki majątkowe stanowią 9 % 

budżetu gminy, w tym 60 % tych wydatków przeznaczane jest na cele infrastruktury komunikacyjnej 

i technicznej oraz ok 20 % na cele infrastruktury społecznej, do której zaliczyć należy inwestycje na oświatę, 

boiska sportowe, zieleń publiczna, opiekę społeczną. Duży udział w okresie analizowanym stanowiły boiska 

sportowe realizowane w przy udziale środków pomocowych. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że możliwości finansowania przez gminę wykonania 

infrastruktury komunikacyjnej i technicznej oraz społecznej, służące realizacji zadań własnych gminy 

wynoszą odpowiednio na infrastrukturę komunikacyjną i techniczną 68 513 004 a na infrastrukturę społeczną 

22 837 668. 

Szczegółowe prognozy przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 53 Prognozowane możliwości finansowania przez gminę inwestycji z zakresie infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej oraz społecznej w perspektywie 30 lat. 

Lp. rok 
prognozowana 

wysokość 
dochodów gminy 

prognozowana wysokość wydatków majątkowych 
inwestycyjnych 

łącznie 

w tym wysokość 
wydatków na 
infrastrukturę 
techniczną i 

komunikacyjną 

w tym na 
infrastrukturę 

społeczną 

1 2 3 4 5 6 

1 2016 37 010 982 3 330 988 1 998 593 666 198 

2 2017 43 300 000 3 897 000 2 338 200 779 400 

3 2018 38 653 000 3 478 770 2 087 262 695 754 

4 2019 38 413 640 3 457 228 2 074 337 691 446 

5 2020 37 706 976 3 393 628 2 036 177 678 726 

6 2021 38 084 046 3 427 564 2 056 538 685 513 

7 2022 38 464 886 3 461 840 2 077 104 692 368 

8 2023 38 849 535 3 496 458 2 097 875 699 292 

9 2024 39 238 030 3 531 423 2 118 854 706 285 

10 2025 39 630 411 3 566 737 2 140 042 713 347 

11 2026 40 026 715 3 602 404 2 161 443 720 481 

12 2027 40 426 982 3 638 428 2 183 057 727 686 

13 2028 40 831 252 3 674 813 2 204 888 734 963 

14 2029 41 239 564 3 711 561 2 226 936 742 312 

15 2030 41 651 960 3 748 676 2 249 206 749 735 

16 2031 42 068 480 3 786 163 2 271 698 757 233 

17 2032 42 485 833 3 823 725 2 294 235 764 745 

18 2033 42 904 021 3 861 362 2 316 817 772 272 

19 2034 43 323 045 3 899 074 2 339 444 779 815 

20 2035 43 742 907 3 936 862 2 362 117 787 372 

21 2036 44 163 609 3 974 725 2 384 835 794 945 

22 2037 44 585 152 4 012 664 2 407 598 802 533 

23 2038 45 007 539 4 050 678 2 430 407 810 136 

24 2039 45 430 770 4 088 769 2 453 262 817 754 

25 2040 45 854 847 4 126 936 2 476 162 825 387 

26 2041 46 279 773 4 165 180 2 499 108 833 036 

27 2042 46 705 549 4 203 499 2 522 100 840 700 

28 2043 47 132 176 4 241 896 2 545 138 848 379 

29 2044 47 559 656 4 280 369 2 568 221 856 074 

30 2045 47 987 992 4 318 919 2 591 352 863 784 

41 suma 114 188 340 68 513 004 22 837 668 
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8.4. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

8.4.1. Zapotrzebowanie na nową zabudowę 

Na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognozy demograficznej oraz 

możliwości finansowych gminy stwierdzono następujące potrzeby rozwoje gminy Głogówek. 

 Środowisko przyrodnicze: 

 Możliwości rozwoju: 

 duże, udokumentowane zasoby surowców mineralnych, umożliwiają rozwój przemysłu 

związanego z budownictwem 

 duża przydatność dla rolnictwa gleb i wysoka ich wartość bonitacyjna, szczególnie w środkowej 

i południowej części gminy umożliwia rozwój intensywnego i wyspecjalizowanego rolnictwa oraz 

towarzyszącym rolnictwu rozwój przetwórstwa spożywczego 

 bardzo korzystne warunki środowiska przyrodniczego dla intensywnego rozwoju rolnictwa, 

umożliwiające uprawę różnorodnych roślin, w tym o wysokich wymaganiach agroklimatycznych. 

 bogata sieć rzeczna, duże zasoby wód podziemnych, pozwalające w pełni zaspokoić potrzeby 

obszaru teraz i w przyszłości. 

 Potrzeby rozwoju: 

 w związku z koniecznością polepszenia jakości wód oraz ochrony wysokiej jakości gleb 

niezbędne jest wyposażenie terenów wiejskich w kanalizację sanitarną, 

 wysoka synantropizacja środowiska przyrodniczego (mała ilość lasów, mała ilość zadrzewień, 

niewielki udział powierzchni zachowanych w stanie bliskim naturalnemu) przy jednoczesnych 

walorach przyrodniczych enklaw leśnych oraz korytarzy ekologicznych rzek istnieje potrzeba 

ochrony w formie prawnej istniejących nielicznych na terenie Gminy obszarów o wysokich 

walorach przyrodniczych, 

 brak znaczących naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych lub innych cech środowiska 

przyrodniczego, przydatnych dla rozwoju rekreacji i wypoczynku. 

 Ochrona przeciwpowodziowa oraz retencjonowanie wody – realizacja zbiorników retencyjnych. 

 Rolnictwo i leśnictwo: 

 Możliwości rozwoju: 

 bardzo dobre warunki agroklimatyczne i optymalne stosunki uwilgotnienia gleb, nie wymagające 

dodatkowych inwestycji melioracyjnych, wysoka przydatność gleb dla rolnictwa - jako baza rozwoju 

rolnictwa oraz przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego, dobrze rozwinięte rolnictwo - 

tradycyjny wysoki poziom kultury rolnej i duży udział użytków rolnych, korzystna i ciągle 

poprawiająca się struktura indywidualnych gospodarstw rolnych – sprzyjają rozwojowi rolnictwa, 

 bliskość aglomeracji miejskich (Kędzierzyn-Koźle, Opole i Prudnik) - stanowiących rynki zbytu dla 

produktów rolnych oraz dobre powiązania komunikacyjne z nimi – sprzyjają rozwojowi rolnictwa, 

ogrodnictwa oraz przetwórstwa spożywczego, 

 zmiana profilu produkcji małych gospodarstw z możliwością zwiększenia uprawy warzyw na rzecz 

ich przetwórstwa w gminie 

 Potrzeby rozwoju: 
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 stosunkowo ubogi rynek pracy (szczególnie na terenach wiejskich), nieprzygotowany na przyjęcie 

ludzi odchodzących z rolnictwa, zbyt mała ilość oraz różnorodność miejsc pracy na terenie gminy 

poza rolnictwem i wynikające stąd stosunkowo wysokie bezrobocie, warunkują potrzeby w zakresie 

realizacji funkcji produkcyjnych oraz usługowych z poza sektora rolniczego w mieście oraz na 

terenach wiejskich, 

 niskie wyposażenie terenu w urządzenia skupu płodów rolnych oraz niewystarczające wyposażenie 

w urządzenia obsługi rolnictwa, wiąże się z potrzebami rozwoju w tym zakresie, 

 rozwój przemysły przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego. 

 ochrona istniejących zadrzewień i lasów ze względu na funkcje ochronne (glebo- i wodochronne). 

 Zabudowa mieszkaniowa: 

 Możliwości rozwoju: 

 stabilna sytuacja demograficzna i społeczna warunkuje utrzymanie istniejącej zabudowy, procesy 

demograficzne odzwierciedlają wprawdzie tendencję spadkowe, wynikające z ujemnego przyrostu 

naturalnego oraz stałej migracji poza teren gminy, głównie większych ośrodków miejskich 

i aglomeracji, jest to proces stały ale mało dynamiczny, więc niezagrażający nagłemu odpływowi 

mieszkańców i opuszczaniu istniejących domostw, zjawisko takie nie jest obserwowane na terenie 

gminy,  

 wysoka kultura osiedli mieszkaniowych, zwarta struktura zabudowy, stałe dążenie do zwiększania 

standardu zabudowy mieszkaniowej,  

 potrzeby polepszenie standardu zabudowy mieszkaniowej. 

 Produkcja: 

 Możliwości rozwoju: 

 bogata baza surowcowa umożliwiająca rozwój przemysłu materiałów budowlanych, 

 bogata baza surowcowa umożliwiająca rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. 

 wystarczające zasoby wody dla rozwoju przemysłu wodochłonnego. 

 dogodne położenie w systemie transportowo-drogowym kraju położenie w strefie przygranicznej 

umożliwiające wymianę gospodarczą oraz dobre połączenia z Sudetami i obszarem Górnego Śląska 

co sprzyja rozwojowi wielu gałęziom produkcji, 

 Potrzeby rozwoju: 

 nikłe wyposażenie terenu w systemy odbioru i oczyszczania ścieków, ograniczający możliwości 

lokalizacji nowych zakładów przemysłowych, warunkuje potrzeby w zakresie rozwoju kanalizacji 

sanitarnej, 

 miejscami zły stan techniczny dróg kołowych i brak obwodnic drogowych, warunkują potrzeby 

w zakresie układu komunikacyjnego. 

 Turystyka, wypoczynek, usługi: 

 Możliwości rozwoju: 

 duża aktywność gospodarcza ludności zapewniają dynamiczny rozwój prywatnej przedsiębiorczości, 

szczególnie w sektorze usług (handlu i rzemiosła), której wyrazem jest duża ilość i różnorodność 

podmiotów gospodarczych, 
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 położenie obszaru na granicy z Czechami, umożliwiające realizację drogi przez granicę z Republiką 

Czeską-  Racławice Śl. - Osoblaha oraz rozwój powiązań gospodarczych i usługowo- turystycznych- 

 cenne zabytki architektury oraz wysokie i niewykorzystane walory środowiska kulturowego obszaru 

miasta Głogówek i wsi gminy (głównie Kazimierz - Szonów - Wróblin, Wierzch - Mionów 

i Racławice Śl.) umożliwiają rozwój funkcji turystyczno – krajoznawczej, 

 realizacja zbiorników retencyjnych „Racławice Sł. - Głogówek" oraz „Mionów" może umożliwić 

wykorzystywanie ich docelowo dodatkowo jako rozwój funkcji usług rekreacji i wypoczynku pod 

warunkiem poprawy stanu wód rzeki Osobłogi, 

 przebieg międzyregionalnej drogi krajowej Kłodzko - Nysa - Głogówek – Koźle - Gliwice oraz Opole - 

Krapkowice - Głubczyce - Pietrowice, umożliwiającej rozwój urządzeń obsługi komunikacji, ruchu 

turystycznego oraz usług logistyki i transportu. 

 Potrzeby rozwoju: 

 brak naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych oraz innych naturalnych terenów przydatnych dla 

rekreacji – potrzeba realizacji atrakcyjnych miejsc rekreacji na terenie gminy, 

 rozwinięcia bazy turystycznej,  

 zwiększenia atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki zabytków architektury. 

 Infrastruktura techniczna: 

 Możliwości rozwoju: 

 dobra gęstość sieci dróg krajowych i wojewódzkich, zapewniających powiązania transportowe 

i pasażerskie, 

 rozwinięta sieć wodociągowa o dużych, niewykorzystanych możliwościach produkcji wody, 

 rozwinięta na terenie miasta sieć gazu ziemnego, przewodowego, dobra dostępność do sieci 

przesyłowych gazu umożliwiająca gazyfikację terenu, 

 istniejące powiązania kolejowe z Górnym Śląskiem oraz rejonem Sudetów. 

 Potrzeby rozwoju: 

 obwodnice w ciągach dróg krajowej i wojewódzkich, 

 mało sprawne powiązania komunikacyjne - brak wygodnych przejść przez tereny, 

 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. 

Na potrzeby i możliwości rozwoju gminy wskazują również dokumenty strategiczne Gminy Głogówek. 

8.4.1.1. Zabudowa mieszkaniowa 

Na podstawie sytuacji demograficznej, społecznej, w tym jakości życia mieszkańców – wyrażających się 

w standardzie powierzchni mieszkaniowej stwierdzono potrzebę zwiększenia powierzchni zabudowy 

mieszkaniowej gminy. 

Biorąc pod uwagę istniejącą liczbę mieszkańców oraz istniejący wskaźnik powierzchni mieszkaniowej 

przypadający na 1 mieszkańca określą się: 

 Docelowy wskaźnik powierzchni mieszkaniowej/osobę 

Istniejący wskaźnik powierzchni mieszkania przypadający na 1 osobę w gminie Głogówek w roku 

2013 wynosił 33,9 m2/na osobę. Jest to wskaźnik wyższy od średniej w województwie (27,8) oraz 

w kraju (27,6). Przeciętny wskaźnik powierzchni mieszkaniowej w kraju jest o połowę mniejszy niż 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK 

 

164 

w Europie. Jako docelowy wskaźnik powierzchni mieszkania na osobę w gminie, z uwagi na 

wyraźne wyższe przeciętnie potrzeby i możliwości jej mieszkańców, przyjęto 50 m2/osobę.  

 Bieżące potrzeby wzrostu powierzchni zabudowy mieszkaniowej 

Potrzeby wzrostu zabudowy mieszkaniowej przy obecnej liczbie mieszkańców stanowią więc: 

bieżące   obecna  wzrost 

potrzeby   = liczba  x wskaźnika 

mieszkaniowe  mieszkańców   

potrzeby te definiuje się oddzielnie dla terenów miasta i obszarów wiejskich gminy i wynoszą one 

odpowiednio: 

  Gmina ogółem   13 620 x 16,1 = 219 282 m2 

  Miasto Głogówek    5 702 x 16,1 = 91 803 m2 

  Obszary wiejskie gminy  7 918 x 16,1 = 127 479 m2 

 Prognozowaną docelową powierzchnie zabudowy mieszkaniowej w perspektywie 30 lat (na rok 2045) 

Z prognozowanej liczby mieszkańców w gminie w perspektywie 30 lat – na rok 2045 

zapotrzebowanie na powierzchnie mieszkaniową wynosi: 

Prognozowana powierzchnia  prognozowana  docelowy wskaźnik 

zabudowy mieszkaniowej = liczba   x powierzchni  

w 2045 r.     mieszkańców  mieszkaniowej/osobę 

          50m2/osobę 

prognozę tą definiuję się dla terenów miasta i obszarów wiejskich i wynosi ona: 

  Gmina ogółem   10 679 x 50 = 533 950 m2 

  Miasto Głogówek    4 388 x 50 = 214 550 m2 

  Obszary wiejskie gminy  6 291 x 50 = 319 400 m2 

 Perspektywiczne potrzeby wzrostu powierzchni zabudowy mieszkaniowej (30 lat) 

Różnica pomiędzy prognozowaną docelową powierzchnią zabudowy mieszkaniowej a obecną 

powierzchnia zabudowy mieszkaniowej w gminie stanowi perspektywiczne potrzeby wzrosty 

zabudowy mieszkaniowej i wynoszą one: 

  Gmina ogółem   533 950 – 461 718 = 72 232 m2 

  Miasto Głogówek    214550 – 193 297= 21 253 m2 

  Obszary wiejskie gminy  319 400 – 268 420 = 50 979 m2 

 

Zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową 

Na podstawie ww założeń definiuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę 

mieszkaniową, przyjmując jako wskaźnik średnią z określonej „bieżącej potrzeby wzrostu powierzchni 

zabudowy mieszkaniowej” i „perspektywicznej potrzeby wzrostu powierzchni zabudowy mieszkaniowej (30 

lat)”, powiększonej o maksymalny wskaźnik niepewności procesów rozwojowych, stanowiący 30% wzrostu 

zapotrzebowania.  

Zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową definiuję się dla terenów miasta i obszarów wiejskich i wynosi 

ono: 

Gmina ogółem: 145 757 + 30% = 189 484 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 
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Miasto Głogówek:  89 229 + 30%= 115 997 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 

Obszary wiejskie gminy:  56 528 + 30% = 73 485 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 

8.4.1.2. Zabudowa obługująca gospodarkę rolniczą 

Gmina Głogówek, wyróżnia się nie tylko wysokimi klasami gleb, ale również bardzo niskim wskaźnikiem 

zalesienia, warunkując rolnictwo jako dominującą i znaczącą gałąź gospodarki gminy. W związku z tak 

szczególną sytuacją gminy rozwój zabudowy związanej z rolnictwem w celu prawidłowego gospodarowania 

terenami rolnymi oraz rozwoju przetwórstwa rolnego stanowi bardzo ważny kierunek rozwoju zabudowy 

gminy. 

Obecnie na 14751 ha gruntów rolnych (grunty orne, sady, pastwiska i łąki trwałe) przypada 2560000 m2  

powierzchni zabudowy użytkowej, obsługującej rolnictwo (bez powierzchni mieszkaniowej), co stanowi 

wskaźnik 1,9 % zabudowy rolniczej w stosunku do gruntów rolnych. Przyjmuje się dla prawidłowego 

funkcjonowania gospodarki rolniczej wymianę i modernizację zabudowy rolniczej w istniejących układach 

zabudowy, możliwość realizowania obiektów rolniczych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych na gruntach rolnych dla których studium nie ustala zakazu zabudowy oraz wzrost wskazanych 

terenów pod zabudowę rolniczą do docelowego wskaźnika 2 % ogólnej powierzchni użytków rolnych, czyli 

wzrost 0,1 %, w strukturach zabudowy wsi i miasta. 

 

Gmina Głogówek wyróżnia się szczególnymi warunkami w zakresie produkcji rolniczej. Wysokonakładowe 

rolnictwo, bardzo duża efektywność produkcji rolniczej wpływa na potrzebę rozwijania produkcji rolniczej 

i przetwórstwa rolniczego na skalę przemysłową. Dlatego 30% oszacowanego zapotrzebowania na 

powierzchnie zabudowy rolniczej kwalifikuję się jako zabudowę produkcyjną, pozostawiając w bilansie 70 % 

zabudowy rolniczej a 30% dodając do zapotrzebowanie na zabudowę produkcyjną. 

Zapotrzebowanie na zabudowę rolniczą (bez funkcji mieszkaniowej i funkcji kwalifikowanej jako produkcja 

przemysłowa) definiuję się dla terenów miasta i obszarów wiejskich i stanowi ono: 

Gmina ogółem:70% x 147 510 000m2 x 0,1% = 1 032 570 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 

Miasto Głogówek :70% x17 760 000 m2 x 0,1% = 124 320 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 

Obszary wiejskie gminy : 70% x 129 750 000 m2 x 0,1% = 908 250 m2 powierzchni użytkowej nowej 

zabudowy. 

 

8.4.1.3. Zabudowa usługowa 

Zabudowa usługową jest funkcją integralnie związaną z funkcją mieszkaniową, tym bardziej, że Gmina 

Głogówek nie pełni znaczących funkcji obsługi ponadpodstawowej. Nawet wskazane do rozwijania funkcje 

rekreacyjne i wypoczynkowe w oparciu o walory kulturowe i planowane zbiorniki wodne rekreacyjne, 

w znacznym stopniu służyć będą społeczności lokalnej. W związku z powyższym zapotrzebowanie na 

zabudowę usługową wyprowadzono wprost z potencjału rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz uzupełniono 

bilans zapotrzebowania wewnętrznego gminy o zabudowę usługowa do obsługi klientów zewnętrznych. 

W celu określenia zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową zdefiniowano: 
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 Zapotrzebowanie na uzupełnienia istniejącej zabudowy mieszkaniowej o powierzchnie usługowe 

Na podstawie analizy istniejące struktury zabudowy oraz w oparciu o składane zapotrzebowanie przez 

mieszkańców i inwestorów, we wnioskach o zmianę w studium i planie oszacowano, że aby osiągnąć 

30 % wskaźnik powierzchni usług na powierzchnię zabudowy mieszkaniowej, należy uzupełnić istniejącą 

strukturę zabudowy o 20 % powierzchni usługowej, określając zapotrzebowanie na zabudowę usługową 

dla miasta i terenów wiejskich w sposób następujący 

Uzupełnienie istniejącej zabudowy  istniejąca   

mieszkaniowej o powierzchnie  = powierzchnia  x 20% 

zabudowy usługowej     zabudowy    

        mieszkaniowej   

Gmina ogółem: 461 718 m2 x 15% = 92 343,6 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 

Miasto Głogówek :193 297 m2 x 15% = 38 659 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 

Obszary wiejskie gminy: 268 420 m2 x 15% = 53 684 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 

 

 Zapotrzebowanie na wyposażenie w zabudowę usługową nowej zabudowy mieszkaniowej  

Ustalono, jako pożądany i zgodny z zasadami kształtowania zespołów mieszkaniowych wskaźnik 

powierzchni usługowej 30 % w stosunku do powierzchni mieszkaniowej. Dla określonego 

zapotrzebowania na nową powierzchnię zabudowy mieszkaniowej przeliczono wymagane powierzchnie 

zabudowy usługowej: 

Gmina ogółem: 189 484 m2 x 30%= 56 845 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 

Miasto Głogówek: 115 997 m2 x 30% = 34 799 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 

Obszary wiejskie gminy: 73 485 m2 x 30% = 22 046 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 

 

Zapotrzebowanie na zabudowę usługową  

Na podstawie ww założeń definiuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę 

usługową, przyjmując, jako wskaźnik sumę „zapotrzebowania na uzupełnienia istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej o powierzchnie usługowe” i „zapotrzebowania na wyposażenie w zabudowę usługową nowej 

zabudowy mieszkaniowej. Obszar gminy z uwagi na położenie na głównych szlakach komunikacyjnych 

stanowi bazę dla lokalizowania usług na potrzeby niezwiązane z obsługa wewnętrzną mieszkańców, 

stanowią je głownie usług z dziedzin obsługi ruchu komunikacyjnego, usługi transportowe i bazy logistyczne. 

Usługi z tego zakresu stanowią bardzo duży udział w strukturze prowadzonych działalności 

i zapotrzebowanie na lokalizowanie usług z tej dziedziny jest duże i ma tendencje rosnąca. Wobec braku 

miarodajnych wskaźników do określenia zapotrzebowania oszacowano, ze na potrzeby rozwoju usług 

z branż poza obsługa podstawa mieszkańców należy oszacowane zapotrzebowanie powiększyć o 40% 

ustalonej wielkości. 

 

Zapotrzebowanie na zabudowę nową zabudowę usługową definiuję się dla terenów miasta i obszarów 

wiejskich i wynosi ono: 

Gmina ogółem: 92 343,6  m2 + 56 845 m2 + 40%= 208 867 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 

Miasto Głogówek: 38 659   m2 + 34 799  m2 + 40%= 102 841 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 
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Obszary wiejskie gminy : 53684 m2 + 22 046 m2 + 40 % = 106 022 m2 powierzchni użytkowej nowej 

zabudowy 

8.4.1.4. Zabudowa produkcyjna 

Głównym potencjałem rozwoju funkcji produkcyjnej gminy jest położenie w układzie komunikacyjnym oraz 

wysokiej klasy grunty rolnicze. Istotnym aspektem jest duża aktywność gospodarcza ludności zapewniają 

dynamiczny rozwój prywatnej przedsiębiorczości, co ma swoje odzwierciedlenie również w składanych 

wioskach. Dominującą grupą wniosków do zmiany w studium było wprowadzenie nowych terenów pod 

zabudowę produkcyjną i produkcyjno-usługową oraz farmy fotowoltaiczne.  

W roku 2014 zarejestrowanych było na terenie gminy Głogówek 570 bezrobotnych, w tym 303 kobiet. 

Oznacza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym 6,5 zarejestrowano jako bezrobotne.  

Niepokojąca jest sytuacja rynku pracy w powiecie prudnickim. Stopa bezrobocia powiatu prudnickiego 

w roku 2013 wynosi 20,4 co jest znacząco wyższe od wskaźnika dla województwa opolskiego (14,2) oraz 

kraju (13,4). Taka sytuacja oznacza znaczny deficyt miejsc pracy, związany z brakiem rezerw pod rozwój 

funkcji produkcyjnej. W stanie istniejącym wskaźnik zabudowy produkcyjne w stosunku do zabudowy 

mieszkaniowej wynosi 18 % zabudowy produkcyjnej w stosunku do powierzchni zabudowy mieszkaniowej 

i stanowi to znaczny brak możliwości inwestowania w zakresie produkcji. Intensywność zabudowy 

produkcyjnej jest dużo wyższa od intensywności zabudowy mieszkaniowej. Oszacowano na podstawie 

analiz zabudowy istniejącej, sytuacji demograficznej oraz społecznej, że zapotrzebowanie na zabudowę 

produkcyjną wyrażone w stosunku powierzchni zabudowy użytkowej funkcji produkcyjnej w stosunku do 

powierzchni zabudowy użytkowej funkcji mieszkaniowej wynosi 30 – 40 %. Przyjęto maksymalny wskaźnik 

40% z zastrzeżeniem, iż nowa zabudowa produkcyjna w 80 % powinna być lokalizowana w miejscowościach 

posiadających wyposażenie w kanalizację sanitarną, co oznacza preferencję koncentrowania zabudowy 

w mieście Głogówek i przyległych do miasta gruntach wsi Rzepcze oraz wsiach Racławice Śląskie, 

Dzierżysławice i Mochów. 

 

W celu określenia zapotrzebowania na zabudowę usługową zdefiniowano: 

 Zapotrzebowanie na uzupełnienie struktury istniejącej zabudowy o brakujące tereny produkcyjne 

Na podstawie analizy istniejące struktury zabudowy oraz w oparciu o wyrażone zapotrzebowanie przez 

mieszkańców i inwestorów, we wnioskach o zmianę w studium i planie oszacowano, że aby osiągnąć 40 

% wskaźnik powierzchni zabudowy użytkowej funkcji produkcyjnej na powierzchnię zabudowy 

mieszkaniowej, należy uzupełnić istniejącą strukturę zabudowy o 22 % powierzchni produkcyjnej, 

określając zapotrzebowanie na zabudowę produkcyjną bez podziału na gminę i miasto (w związku 

z pożądaną koncentracją zabudowy w mieście) w sposób następujący 

Gmina ogółem: 461 718 m2 x 22% = 101 577 m2 powierzchni użytkowej nowej produkcyjnej 
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 Zapotrzebowanie na zapewnienie dla odpowiedniego udziału zabudowy produkcyjnej dla zabudowy 

projektowanej  

Ustalono, jako pożądany wskaźnik powierzchni produkcyjnej 20 % w stosunku do powierzchni 

mieszkaniowej. Dla określonego zapotrzebowania na nową powierzchnię zabudowy mieszkaniowej 

przeliczono wymagane powierzchnie zabudowy produkcyjnej: 

Gmina ogółem: 189 484 m2 x 40%= 75 793 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy produkcyjnej 

 

Zapotrzebowanie na zabudowę produkcyjną 

Na podstawie ww założeń definiuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę 

produkcyjną, przyjmując jako wskaźnik sumę „zapotrzebowania na uzupełnienie struktury istniejącej 

zabudowy o brakujące tereny produkcyjne” i „zapotrzebowania na zapewnienie dla odpowiedniego udziału 

zabudowy produkcyjnej dla zabudowy projektowanej”. 

Gmina Głogówek wyróżnia się szczególnymi warunkami w zakresie produkcji rolniczej. Wysokonakładowe 

rolnictwo, bardzo duża efektywność produkcji rolniczej wpływa na potrzebę rozwijania produkcji rolniczej 

i przetwórstwa rolniczego na skalę przemysłową. Dlatego 50% oszacowanego zapotrzebowania na 

powierzchnie zabudowy rolniczej kwalifikuję się jako zabudowę produkcyjną, odejmując połowę powierzchni 

zabudowy rolniczej z bilansu dla rolnictwa i uzupełniając nią zapotrzebowanie na zabudowę produkcyjną. 

Zapotrzebowanie na zabudowę nową zabudowę produkcyjną definiuję się dla terenów gminy ogółem 

i wynosi ono: 

Gmina ogółem: 101 577 + 75 793 m2 + 442 530 = 619900  m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 

produkcyjnej. 

8.4.1.5. Zestawienie maksymalnego zapotrzebowania gminy na nową zabudowę 

w podziale na funkcję zabudowy 

Na podstawie przeprowadzonych analiz zdefiniowano następujące zapotrzebowanie na nową zabudowę, 

wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje i zestawiono je w poniższej tabeli: 

Tabela 54 Gmina Głogówek – zdefiniowane zapotrzebowanie na nową zabudowę w podziale na funcje zabudowy  

Lp. Funkcje zabudowy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni 
użytkowej zabudowy w m

2 

Obszar wiejski gminy Obszar miasta 
Głogówek 

Gmina ogółem 

1 2 3 4 5 

1. M - mieszkaniowa 73 485 115 997 189 484 

2. R - rolnicza 908 250 124 320 1 032 570 

3. U - usługowa 106 022 102 841 208 867 

4 P - produkcyjna - - 619 900 
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8.4.2. Założenia szacunku chłonności 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem 

strategicznym, długoterminowym o założonej skali ogólności i elastyczności. Studium ustalając kierunki 

zagospodarowania określa obszary wielofunkcyjne, dlatego aby określić chłonność poszczególnych funkcji 

zabudowy, dla obszarów funkcjonalnych podlegających analizie oszacowano udział funkcji terenu oraz 

powierzchnie użytkową zabudowy w podziale na funkcje z uwzględnieniem przeciętnych intensywności 

zabudowy, określonych na podstawie istniejącej zabudowy. W ten sposób ustalono wskaźnik powierzchni 

użytkowej zabudowy wyrażony w powierzchni przypadającej na 1 ha obszaru funkcjonalnego. Obliczenia 

szacunków chłonności poszczególnych obszarów funkcjonalnych przedstawia poniższe tabele. 

Tabela 55 Gmina Głogówek – obliczenia wskaźników chłonności obszarów funkcjonalnych 

obszar 
funkcjonalny 

powierzchnia 
netto z 1 ha 

typ 
zabudowy 

udział 
% 

powierzchnia 
w m

2 funkcja 
udział 

% 
powierzchnia 

w m
2 

wskaźnik 
intensywności 

zabudowy 

powierzchnia 
zabudowy 
użytkowej  
na 1 ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MIASTO 

MM 
powierzchnia 
netto 
- 20% - 
(kom. + it) 
- 10% -  
(zi + zp) 
7000 m

2
 

MN 70% 4900 M 100% 4900 0,2 980 

RM 20% 1400 
M 20% 280 0,2 56 

R 80% 1120 0,5 560 

U 10% 700 U 100% 700 0,2 140 

MU 
powierzchnia 
netto 
- 20% - 
(kom. + it) 
- 10% -  
(zi + zp) 

7000 m
2
 

M (j+w) 60% 4200 

M(j) 30% 1260 0,2 252 

M(w) 70% 2940 0,6 1764 

U 40% 2800 U 100% 2800 0,2 560 

MN 
powierzchnia 
netto 
- 20% - 
(kom. + it) 
- 10% -  
(zi + zp) 

7000 m
2
 

MN 100% 7000 M 100% 7000 0,2 1400 

OBSZAR WIEJSKI 

MM 
powierzchnia 
netto 
- 20% - 
(kom. + it) 
- 5% -  
(zi + zp) 

7500 m
2
 

MN 20% 1500 M 100% 1500 0,1 150 

RM 70% 5250 

M 20% 1050 0,1 105 

R 80% 4200 0,5 2100 

U 10% 750 U 100% 750 0,2 150 

MU 
powierzchnia 
netto 
- 20% - 
(kom. + it) 
- 5% -  
(zi + zp) 

7500 m
2
 

MN 20% 1500 M 100% 1500 0,1 150 

RM 60% 4500 
M 20% 900 0,1 90 

R 80% 3600 0,5 1800 

U 20% 1500 U 100% 1500 0,2 300 

MN 
powierzchnia 
netto 
- 20% - 
(kom. + it) 
- 5% -  
(zi + zp) 

7500 m
2
 

MN 100% 7500 M 100% 7500 0,1 750 
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RU 
powierzchnia 
netto 
- 10% - 
(kom. + it) 
- 5% -  
(zi + zp) 

8500 m
2
 

RU 100% 8500 R 700% 8500 0,5 4250 

OBSZAR WIEJSKI I MIASTA 

U/P 
powierzchnia 
netto 
- 20% - 
(kom. + it) 
- 10% -  
(zi) 

7000 m
2
 

U 50% 3500 U 100% 3500 0,1 350 

P 50% 3500 P 100% 3500 0,4 1400 

U 
powierzchnia 
netto 
- 20% - 
(kom. + it) 
- 10% -  
(zi) 

7000 m
2
 

U 100% 7000 U 100% 7000 0,2 1400 

U/KS 
powierzchnia 
netto 
- 20% - 
(kom. + it) 
- 10% -  
(zi) 

7000 m
2
 

U 100% 7000 U 100% 7000 0,1 700 

P/U/M 
powierzchnia 
netto 
- 20% - 
(kom. + it) 
- 10% -  
(zi) 

7000 m
2
 

P 70% 4900 P 100% 4900 0,4 1960 

U 20% 1400 U 100% 1400 0,2 280 

M 10% 700 M 100% 700 0,2 140 

U/P/RU 
powierzchnia 
netto 
- 20% - 
(kom. + it) 
- 10% -  
(zi) 

7000 m
2
 

U 10% 700 U 100% 700 0,2 140 

P 30% 2100 P 100% 2100 0,4 840 

RU 60% 4200 R 100% 4200 0,5 2100 

U/P/Ef 
powierzchnia 
netto 
- 20% - 
(kom. + it) 
- 10% -  
(zi) 

7000 m
2
 

U 20% 1400 U 100% 1400 0,2 280 

P 20% 1400 P 100% 1400 0,4 560 

Ef 60% - - - - - - 

P/U/Ef 
powierzchnia 
netto 
- 20% - 
(kom. + it) 
- 10% -  
(zi) 

7000 m
2
 

P 40% 2800 P 100% 2800 0,4 1120 

U 10% 700 U 100% 700 0,2 140 

Ef 60% - - - - - - 
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Tabela 56 Gmina Głogówek – wskaźniki chłonności obszarów funkcjonalnych 

Lp. Obszar funkcjonalny Funkcja zabudowy Powierzchnia zabudowy 
użytkowej  
na 1 ha 

1 2 3 4 

Miasto 

1 MM –tereny zabudowy mieszanej 

M - mieszkaniowa 1036 

R - rolnicza 560 

U - usługowa 140 

2 
MU – tereny zabudowy 

mieszkaniowo - usługowej 

M - mieszkaniowa 2016 

U - usługowa 560 

3 
MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
M - mieszkaniowa 1400 

Obszar wiejski 

4 
MM – tereny zabudowy 

mieszanej 

M - mieszkaniowa 255 

R - rolnicza 2100 

U - usługowa 150 

5 
MU – tereny zabudowy 

mieszkaniowo - usługowej 

M - mieszkaniowa 240 

R - rolnicza 1800 

U - usługowa 300 

6 
MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
M - mieszkaniowa 750 

7 
RU – tereny obsługi produkcji w 

gospodarstwach rolnych 
R - rolnicza 

4250 

Obszar wiejski i miasto 

8 
U/P – tereny zabudowy usługowo 

- produkcyjnej 

U - usługowa 350 

P - produkcyjna 1400 

9 U – tereny zabudowy usługowej U - usługowa 1400 

10 

U/KS – tereny zabudowy 

usługowej i obsługi komunikacji 
samochodowej 

U - usługowa 700 

11 

P/U/M, U/P/M– tereny zabudowy 

produkcyjno – usługowej z 
dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej 

P - produkcyjna 1960 

U - usługowa 280 

M - mieszkaniowa 140 

12 

U/P/RU – tereny zabudowy 

usługowej, produkcyjnej i obsługi 
gospodarki rolniczej 

U - usługowa 140 

P - produkcyjna 840 

R - rolnicza 2100 

13 

U/P/Ef– tereny zabudowy 

usługowej, produkcyjnej i obsługi 
gospodarki rolniczej 

P - produkcyjna 560 

U - usługowa 280 

14 

P/U/Ef – tereny zabudowy 

usługowej, produkcyjnej i obsługi 
gospodarki rolniczej 

P - produkcyjna 1120 

U - usługowa 140 
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8.4.3. Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – 

przestrzennej w granicach jednostki osadniczej 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) art. 10 ust. 7 pkt. 2 szacuje się chłonność, położonych na 

terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej w granicach 

jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej 

zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. Ustawa z dnia 

29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, 

poz. 1612 ze zm.) definiuje jednostkę osadniczą (art. 2 pkt 1) jako „wyodrębniony przestrzennie obszar 

zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkały przez ludzi”. 

Na podstawie ww przepisów wyodrębniono jednostki osadnicze, w których dokonano pomiaru 

poszczególnych obszarów funkcjonalnych. 

Dla części obszarów wolnych od zabudowy oszacowano chłonność zabudowy o poszczególnych funkcjach. 
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Tabela 57 Gmina Głogówek – bilans terenów w granicach jednostek osadniczych o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalnej 

Lp
.  O

b
s
z
a

ry
 f

u
n

k
c
jo

n
a

ln
e

 
Powierzchnia obszarów inwestycyjnych funkcjonalnych w granicach jednostek osadniczych (w ha)* 

B
ie

d
rz

y
c
h

o
w

ic
e

 

B
ła

ż
e
jo

w
ic

e
 D

o
ln

e
 

C
ie

s
z
n

ó
w

 

D
z
ie

rż
y
s
ła

w
ic

e
 

G
ó

re
c
z
n

o
 

K
a

z
im

ie
rz

 

K
ie

rp
ie

ń
 

L
e

ś
n
ik

 

M
io

n
ó

w
 

M
o

c
h

ó
w

 

N
o
w

e
 K

o
tk

o
w

ic
e
 

R
a
c
ła

w
ic

e
 Ś

lą
s
k
ie

 

R
z
e

p
c
z
e

  

S
ta

re
 K

o
tk

o
w

ic
e
 

S
z
o

n
ó

w
 

T
o

m
ic

e
 

T
w

a
rd

a
w

a
 

W
ie

rz
c
h
 

W
ró

b
lin

 

Z
a

w
a
d

a
 

Z
w

ia
s
to

w
ic

e
 

g
m

in
a

 s
u

m
a
 

M
ia

s
to

 G
ło

g
ó

w
e
k
 

m
ia

s
to

 i
 g

m
in

a
 s

u
m

a
  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 

z
a

b
u

d
o

w
a
n

e
 

MM 34 19,8 10,9 32,5 9,5 25,9 28,7 23,5 26,2 39,2 8,2 49,3 20,2 26,7 32,2 7,7 42,4 33,5 20 34,7 15 540,1 - 540,1 

2 MN 0,9 - - - - - - - - - - 0 - 1,7 - - - - - - - 2,6 - 2,6 

3 MU 4 - - - - 8,7 11,2 - - - - 22,1 0,8 3,7 4,3 - 3,8 - 0,1 - - 58,7 - 58,7 

4 RM - - - - - 3,4 - - - - - - - - 1,4 - 0,2 - 0,6 - - 5,6 - 5,6 

5 RU 7,4 - 2,2 - - 2,5 - - -  1,6 10,1 9,2 - 2,2 - 13,4 - 10,4 16,3 3,2 78,5 - 78,5 

6 U - - - - - 0,1 - - - 2,2 - - - - 1 - 0,2 - - - - 3,5 - 3,5 

7 ZC - - - - - 0,6 - - - - - 0,5 - 0,7 0,8 - - - 0,5 - - 3,1 - 3,1 

8 U/P 0,9  - - 0,5  - - - - - - - - 11,7 - - 0,4 - - 7,7 21,2 - 21,2 

9 US 1 0,6 - -  1,5 0,9 -  0,8 - 1 1,2 0,7  0,9 1,2 1,2 1,1 1,3 1,1 14,5 - 14,5 

10 P/U - - - - - - - - - - - - - - - - 4,6 - - - - 4,6 - 4,6 

11 PG - - - - - - - - - - - - - - - - 3,6 - - - - 3,6 - 3,6 

12 IT 0,6 - - - - - - - - - - 0,5 - - 0,2 - - - - 0,2 - 1,5 - 1,5 

13 

w
o

ln
e

 o
d

 

z
a

b
u

d
o

w
y

 

MM 1,5 5,5 - 6,1 1,1 8,9 - - 4,1 12,5 3,7 23,2 2,8 0,8 - 0,2 0,9 16,5 3,1 6,5 9,8 107,2 4,4 111,6 

14 MN 6,6 - - - -  - - - - - - - 0,5 - - - - - - - 7,1 - 7,1 

15 MU 6,1 - - - - 1,3 - - 2,8 - - - - 7 - - 7,9 1,5 - - - 26,6 8,3 40,3 

16 U - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0,9 - - - - 1,9 - 1,9 

17 U/P - - - - 2,1 - - - - - - - - - - - - 6 - - - 8,1 - 8,1 

18 U/KS - - - - - - - - - - - - - 1,5 - - - 3,4 - - - 4,9 - 4,9 

*obszary objęte planami miejscowymi i wchodzące w granice jednostek osadniczych o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalnej objęte są bilansem powierzchni obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę  
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Tabela 58 Gmina Głogówek –obliczenia szacunkowej chłonności terenów w granicach jednostek osadniczych o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalnej 

Lp. 

Obszary 
funkcjonalne 

Tereny wiejskie gminy Miasto Głogówek Gmina łącznie 

Powierzchnia 
w ha 

Funkcje 
zabudowy 

Wskaźnik 

powierzchni   

użytkowej 
zabudowy 

na 1 ha 
(w m

2
) 

Oszacowana 
chłonność 

Powierzchni 
zabudowy 
użytkowej  

w m
2 

Powierzchnia 
w ha 

Funkcje 
zabudowy 

Wskaźnik 

powierzchni   
użytkowej 
zabudowy 

na 1 ha 

Oszacowana 
chłonność 

Powierzchni 
zabudowy 
użytkowej  

w m
2
 

Powierzchnia 
w ha 

Funkcje 
zabudowy 

Oszacowana 
chłonność 

Powierzchni 
zabudowy 
użytkowej  

w m
2
 

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

1 MM 107,2 

M 255 27336 

4,4 

M 1036 4558,4 

111,6 

M 31894,4 

R 2100 225120 R 560 2464 R 227584 

U 150 16080 U 140 616 U 16696 

2 MN 7,1 M 700 4970 - - -   7,1 M 4970 

3 MU 26,6 

M 240 6384 

8,3 

M 2016 16732,8 

40,3 

M 23116,8 

R 1800 47880 R 47880 

U 300 7980 U 560 4648 U 12628 

4 U 1,9 U 1400 2660 - - -   1,9 U 2660 

5 U/P 8,1 

U 350 2835 - - -   

8,1 

U 2835 

P 1400 11340 - - - - P 11340 

6 U/KS 4,9 U 700 3430 - - - - 4,9 U 3430 
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Tabela 59 Gmina Głogówek –chłonność terenów w granicach jednostek osadniczych o w pełni wykształconej 

strukturze funkcjonalnej  

Lp. Funkcje 
zabudowy 

Oszacowana chłonność 

w powierzchni zabudowy użytkowej w m2 

Tereny wiejskie gminy Miasto Głogówek Gmina łącznie 

1 2 3 4 5 

1 M - mieszkaniowa 38690 21291,2 59981,2 

2 U - usługowa 32985 5264 38249 

3 P - produkcyjna   11340 

4 R - rolnicza 273000 2464 275464 
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8.4.4. Chłonność obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę 

Gmina Głogówek posiada częściowe pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

w tym tereny wiejskie posiada niecałe 6 % (łącznie 859 ha). Dla Miasta Głogówek obowiązują ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach wszystkich 4 obrębów geodezyjnych 

miasta, tym samym miasto Głogówek pokryte jest ustaleniami planu w 100%.  

Na terenie gminy obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówka przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej 

Nr XXI/156/2004 z dnia 08.11.2004 r. wraz ze zmianami mpzp przyjętymi uchwałami Nr 

XXXIX/270/2006 z dnia 26.06.2006r., Nr XVIII/130/2008 z dnia 25 lutego 2008 r., Nr IV/21/2011 

z dnia 24 stycznia 2011 r., Nr XIII/99/2011 z dnia 28 listopada 2011 r., (powierzchnia w granicach 

administracyjnych miasta 2207 ha), 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek (dot. działki nr 188/133 w 

obrębie Stare Kotkowice) przyjęty Uchwałą Nr XVIII/152/2000 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 

sierpnia 2000 r. (powierzchnia 78 ha), 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek (dot. działek nr 886/260, 

887/260, 888/260, 889/260 750/225 w obrębie Twardawa) przyjęty Uchwałą Nr XX/167/2000 Rady 

Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2000 r. (powierzchnia 4,1 ha), 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek (dot. działki nr 427 w obrębie 

Mochów) przyjęty Uchwałą Nr XX/167/2001 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 czerwca 2001 r. 

(powierzchnia 0,3 ha), 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek dla fragmentów obrębów nr 3 

oraz nr 4 Rzepcze (dot. działki nr 175, 379, 380, 174, 173, 381, 172, 382, 171, 383, 384, 170, 169, 

385, 168, 386, 167, 387, 166, 164, 390, 388, 165, 389, 163, 391, 392, 162 „161, 393, 160, 394, 159, 

395, 17815, km.3 obręb Rzepcze oraz działki nr 426, 424, 429, 433, 428, 48411, 15112, 432, 485 

km.4 obręb Rzepcze) przyjęty Uchwałą Nr III/18/2003 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20 stycznia 

2003 r. (powierzchnia 104 ha), 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek (dot. przebieg projektowanego 

gazociągu DN 150 relacji Szonów Głuchołazy w obrębie Racławice Śląskie) przyjęty Uchwałą Nr 

V/54/2003 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2003 r. (powierzchnia 1,9 ha), 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek – wieś Twardawa – tereny 

usługowe (dot. działek nr 383/261, 700/251 i 251 w obrębie Twardawa) przyjęty Uchwałą Nr 

V/55/2003 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2003 r. (powierzchnia 0,6 ha), 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa 

naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” przyjęty Uchwałą Nr XXVII/223/2001 Rady Miejskiej 

w Głogówku z dnia 29 czerwca 2009 r. (powierzchnia 677 ha), 

Dla terenów objętych planami dokonano pomiaru powierzchni poszczególnych obszarów funkcjonalnych 

a następnie dla części obszarów wolnych od zabudowy oszacowano chłonność zabudowy o poszczególnych 

funkcjach, zgodnie z poniższymi tabelami. 
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Tabela 60 Gmina Głogówek – bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Lp.   O
b

s
z
a

ry
 f

u
n

k
c
jo

n
a

ln
e

 

Powierzchnia obszarów inwestycyjnych funkcjonalnych 
przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego (w ha) 

D
z
ie

rż
y
s
ła

w
ic

e
 

M
o

c
h

ó
w

 

R
a

c
ła

w
ic

e
 Ś

lą
s
k
ie

  
  

  
  

  
 

R
z
e

p
c
z
e

  

S
ta

re
 K

o
tk

o
w

ic
e

  
  

  
  

  
  

  
 

T
w

a
rd

a
w

a
 

g
m
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a

 s
u

m
a
 

M
ia

s
to

 G
ło

g
ó

w
e
k
 

m
ia

s
to

 i
 g

m
in

a
 s

u
m

a
  

1 2 3 4 8 14 16 17 18 21 26 27 28 

1 

w granicach 
jednostek 

osadniczych 

zabudowane 

MU     1,2 1,7 2,9 107,9 110,8 

2 MU/Ef        5 5 

3 MM 3,4 0,2     3,6 51,5 55,1 

4 PG   59,8    59,8  59,8 

5 MN        13 13 

6 U/KS        1,9 1,9 

7 U/P/Ef        1,2 1,2 

8 U        4,6 4,6 

9 RM        1,8 1,8 

10 RU     9,1  9,1  9,1 

11 P/U        3 3 

12 P/U/M        6,7 6,7 

13 U/P/RU        7,7 7,7 

14 US        2,8 2,8 

15 ZC        2,3 2,3 

16 ZP        16,8 16,8 

17 ZD        15,1 15,1 

18 P/U/EF        29,5 29,5 

19 IT        2,2 2,2 

20 

wolne od 
zabudowy 

MU    23,1   23,1 19,3 42,4 

21 MM        8,6 8,6 

22 MN        2,8 2,8 

23 U/P    56   56  56 

24 PG   27,5    27,5  27,5 

25 P/U/M        8,1 8,1 

26 P/U/Ef        48,5 48,5 

27 U/P/Ef        10 10 

28 

poza granicami 
Jednostek 

osadniczych 

wolne od 
zabudowy 

MU        16,8 16,8 

29 RU     11,8  11,8  11,8 

30 U/P/Ef        66,4 66,4 

31 U/P/RU        6,1 6,1 

22 P/U/Ef        12,9 12,9 
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Tabela 61 Gmina Głogówek –obliczenia szacunkowej chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 
Obszary 

funkcjonalne 

Obszar terenów wiejskich gminy Miasto Głogówek Gmina łącznie 

Powierzchnia 
w ha 

Funkcje 

zabudowy 

Wskaźnik 

powierzchni   

użytkowej 
zabudowy 

na 1 ha 

(w m
2
) 

Oszacowana 
chłonność 

Powierzchni 
zabudowy 
użytkowej  

w m
2 

Powierzchnia 
w ha 

Funkcje 

zabudowy 

Wskaźnik 

powierzchni   

użytkowej 
zabudowy 

na 1 ha 

Oszacowana 
chłonność 

Powierzchni 
zabudowy 
użytkowej  

w m
2
 

Powierzchnia 
w ha 

Funkcje 

zabudowy 

Oszacowana 
chłonność 

Powierzchni 
zabudowy 
użytkowej  

w m
2
 

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

1 MM - 

- - - 

8,6 

M 1036 8910 

8,6 

M 8910 

- - - R 560 4816 R 4816 

- - - U 140 1204 U 1204 

2 MU 23,1 

M 240 5544 

36,1 

M 2016 72778 

59,2 

M 78322 

R 1800 41580 
U 560 20216 

R 41580 

U 300 6930 U 27146 

3 MN - - - - 2,8 M 1400 3920 2,8 M 3920 

4 U/P 60 
U 350 21000 - - - - 

60 
U 21000 

P 1400 84000 - - - - P 84000 

5 
P/U/M 

U/P/M 
- 

- - - 

8,1 

P 1960 15876 

8,1 

P 15876 

- - - U 280 2268 U 2268 

- - - M 140 1134 M 1134 

6 P/U/Ef - 

- - - 

61,4 

P 1120 68768 

61,4 

P 68768 

- - - U 140 8596 U 8596 

- - - E -   -   

7 U/P/Ef - 

- - - 

46,4 

U 280 12992 

46,4 

U 12992 

- - - P 560 25984 P 25984 

- - - E - - - - 

8 RU 11,8 R 4250 50150 - - - - 11,8 R 50150 

9 U/P/RU - 

- - - 

6,1 

U 140 854 

6,1 

U 140 

- - - P 840 5124 P 840 

- - - R 2100 12810 R 12810 
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Tabela 62 Gmina Głogówek –chłonność terenów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 
Funkcje 

zabudowy 

Oszacowana chłonność 

w powierzchni zabudowy użytkowej w m2 

Tereny wiejskie gminy Miasto Głogówek Gmina łącznie 

1 2 3 4 5 

1 M - mieszkaniowa 5544 86742 92286 

2 U - usługowa 27930 46130 74060 

3 P - produkcyjna - - 199752 

4 R - rolnicza 91730 17626 109356 

 

 

8.4.5. Bilans możliwości rozwoju zabudowy na terenie gminy 

Tabela 63 Gmina Głogówek –projektowane tereny poza obszarami w granicach jednostek osadniczych oraz 

przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 
Obszary 

funkcjonalne 

Planowana w studium powierzchnia obszarów inwestycyjnych funkcjonalnych 
przeznaczonych pod zabudowę poza obszarami w granicach jednostek osadniczych 

oraz przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego (w ha) 

B
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d
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e
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 Ś
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ó
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a
 

g
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M
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s
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ó

w
e
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m
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s
to
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 g

m
in

a
  

łą
c

z
n

ie
 

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

1 MM   20,1   3,8  23,9   

2 MU 7 -  - 4,8  4,8 9,6 1,6 11,2 

3 MN - - - - 6,6 - - 6,6 - 6,6 

4 P/U/Ef - - - - - - - - 28,3 28,3 

5 U/P/Ef - - - - - - - - 41,1 41,1 

6 U/P/RU - - 63,9 - - - - 63,9 16 79,9 

7 U/P - - 23,3 - - - 11,2 34,5 - 34,5 

8 U/KS 6,8 - - - - - 2,2 9 - 9 

9 Ef - 49 - 9,5 - - - 58,5 - 58,5 
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Tabela 64 Gmina Głogówek –obliczenia szacunkowej chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę poza obszarami w granicach jednostek osadniczych oraz przeznaczonych 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 
Obszary 

funkcjonalne 

Obszar terenów wiejskich gminy Miasto Głogówek Gmina łącznie 

Powierzchnia 
w ha 

Funkcje 

zabudowy 

Wskaźnik 

powierzchni   

użytkowej 
zabudowy 

na 1 ha 

(w m
2
) 

Oszacowana 
chłonność 

Powierzchni 
zabudowy 
użytkowej  

w m
2 

Powierzchnia 
w ha 

Funkcje 

zabudowy 

Wskaźnik 

powierzchni   

użytkowej 
zabudowy 

na 1 ha 

Oszacowana 
chłonność 

Powierzchni 
zabudowy 
użytkowej  

w m
2
 

Powierzchnia 
w ha 

Funkcje 

zabudowy 

Oszacowana 
chłonność 

Powierzchni 
zabudowy 
użytkowej  

w m
2
 

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

1 MU 9,6 

M 240 2304 

1,6 

M 2016 3226 

11,2 

M 5529,6 

R 1800 17280 
U 560 896 

R 17280 

U 300 2880 U 1196 

2 MN 6,6 M 750 4950 - - - - 6,6 M 4950 

3 MM 23,9 

M 255 6095 

 

   

23,9 

M 6095 

U 150 3585    U 3585 

R 2100 50190    R 50190 

4 U/P 34,5 
U 350 12075 

- 
- - - 

34,5 
U 12075 

P 1400 48300 - - - P 48300 

5 U/P/Ef - 
- - - 

28,3 
P 560 15848 

28,3 
P 15848 

- - - U 280 7924 U 7924 

6 P/U//Ef - 
- - - 

41,1 
P 1120 46032 

41,1 
P 46032 

- - - U 140 5754 U 5754 

7 U/P/RU 63,9 

U 140 8946 

16 

U 140 2240 

79,9 

U 11186 

P 840 53676 P 840 13440 P 67116 

R 2100 134190 R 2100 33600 R 167790 

8 U/KS 9 U 700 6300     9 U 6300 
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Tabela 65 Gmina Głogówek –szacunkowa chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę poza obszarami w 

granicach jednostek osadniczych oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego  

Lp. Funkcje 
zabudowy 

Oszacowana chłonność 
w powierzchni zabudowy użytkowej w m

2
 

Obszar wiejski 
gminy 

Obszar miasta Gmina ogółem 

1 2 3 4 5 

1 
M - mieszkaniowa 13349 3226 16574 

2 
R - rolnicza 201660 33600 235260 

3 
U - usługowa 33786 16814 50600 

4 
P - produkcyjna   177296 
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Tabela 66 Gmina Głogówek –bilans możliwości rozwoju zabudowy 

Lp. Funkcje 
zabudowy 

ZAPOTRZEBOWANIE  
NA NOWĄ ZABUDOWĘ  

W GMINIE 

(w m2) 

SZACUNKOWA CHŁONNOŚĆ (w m
2
) BILANS MOŻLIWOŚCI 

LOKALIZOWANIA NOWEJ 
ZABUDOWY  

poza obszarami w 
granicach jednostek 

osadniczych oraz 
przeznaczonych 

w miejscowych planach 
zagospodarowania 

przestrzennego 
(w m

2
) 

obszarów w granicach 
jednostek osadniczych o w 

pełni wykształconej 
strukturze funkcjonalnej 

obszarów przeznaczonych 
pod zabudowę w 

miejscowych planach 
zagospodarowania 

przestrzennego 

suma chłonności obszarów 
w granicach jednostek 

osadniczych i 
przeznaczonych pod 

zabudowę w miejscowych 
planach 

Obszar 
wiejski 
gminy 

Obszar 
miasta 

Gmina 
ogółem 

Obszar 
wiejski 
gminy 

Obszar 
miasta 

Gmina 
ogółem 

Obszar 
wiejski 
gminy 

Obszar 
miasta 

Gmina 
ogółem 

Obszar 
wiejski 
gminy 

Obszar 
miasta 

Gmina 
ogółem 

Obszar 
wiejski 
gminy 

Obszar 
miasta 

Gmina 
ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 M - mieszkaniowa 73 485 115 997 189 484 38690 21291 59981 5544 86742 92286 44234 108033 152267 29 251 7 964 37 217 

 R - rolnicza 648750 88800 737550 273000 2464 275464 91730 17626 109356 364730 20090 384820 543 520 104 230 647 750 

 U - usługowa 106022 102841 208867 32985 5264 38249 27930 46130 74060 60915 51394 112309 45 107 51 447 96 558 

 P - produkcyjna - - 914920 - - 11340 - - 199752 - - 211092 0 0 408 808 
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Tabela 66 Gmina Głogówek –Porównanie maksymanego zapotrzebowania na nową zabudowę z sumą powierzchni zaprojektowaną w studium nowej zabudowy poza 

obszarami w granicach jednostek osadniczych oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 
Funkcje 

zabudowy 

Ustalone dopuszczone 

maksymalne zapotrzebowanie na 

powierzchnie nowej zabudowy 

poza obszarami w granicach jednostek 

osadniczych oraz przeznaczonych 

w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego 

(w m2) 

Zaprojektowana nowa zabudowa w studium 

pod poza obszarami w granicach jednostek 

osadniczych oraz przeznaczonych 

w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego 

(powierzchnia użytkowa zabudowy w m2) 

Różnica maksymanego zapotrzebowania 

na nową zabudowę a sumą powierzchni 

zaprojektowaną w studium nowej 

zabudowy, poza obszarami w granicach 

jednostek osadniczych oraz 

przeznaczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Obszar 
wiejski 
gminy 

Obszar 
miasta 

Gmina 
ogółem 

Obszar 
wiejski 
gminy 

Obszar 
miasta 

Gmina 
ogółem 

Obszar 
wiejski 
gminy 

Obszar 
miasta 

Gmina 
ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 M - mieszkaniowa 29 251 7 964 37 217 13 349 3 226 16 574 15 902 4 738 20 643 

2 R - rolnicza 543 520 104 230 647 750 201 660 33 600 235 260 341 860 70 630 412 490 

3 U - usługowa 45 107 51 447 96 558 33 786 16 814 50 600 11 321 34 633 45 958 

4 P - produkcyjna 0 0 408 808   177 296 0 0 231 512 
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) art. 10 ust. 5 pkt. 4 porównuje się maksymalne w skali 

gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy obszarów o w 

pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę, a następnie, gdy maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową 

zabudowę, nie przekracza chłonności zabudowy w granicach jednostek osadniczych oraz terenów 

zabudowy określonych w planach miejscowych, nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza 

obszarami jednostek osadniczych oraz terenów zabudowy w planach miejscowych. Jeżeli maksymalne w 

skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, przekracza chłonności zabudowy w granicach jednostek 

osadniczych oraz terenów zabudowy określonych w planach miejscowych – bilans terenów pod zabudowę 

uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy, i przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza obszarami jednostek osadniczych oraz 

terenów zabudowy w planach miejscowych, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu. 

Zgodnie z analizami i bilansami przeprowadzonymi powyżej, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na 

nową zabudowę, przekracza chłonności zabudowy w granicach jednostek osadniczych oraz terenów 

zabudowy określonych w planach miejscowych, dlatego w studium wyznaczono nowe tereny pod zabudowę 

poza granicami jednostek osadniczych oraz terenów zabudowy określonych w planach miejscowych. 

Wyznaczona nowa zabudowa nie przekracza bilansu maksymalnego w skali gminy zapotrzebowanie na 

nową zabudowę.  

Zaprojektowany rozwój zabudowy w studium jest zgodny z regulacjami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) art. 10 ust. 

5 pkt. 4. 

 

8.5. Potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań 

własnych, związanych z lokalizacją nowej zabudowy 

Przy lokalizowaniu nowej zabudowy kierowano się zasadą wykorzystania istniejących ciągów 

infrastrukturalno – komunikacyjnych, ograniczając nową zabudowę do realnych potrzeb i możliwości.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) art. 10 ust. 5 pkt. 5 i 6 dokonano analizy czy potrzeby 

inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, związane z lokalizacją nowej 

zabudowy na obszarach, nie przekraczają możliwości finansowych gminy. 

Rozwój nowej zabudowy w przewarzającej części dotyczy zabudowy produkcyjnej i usługowej. Nowa 

zabudowa mieszkaniowa nie wynika ze wzrostu mieszkańców a z polepszenia standardu zabudowy  

mieszkaniowej i jest lokalizowana w ścisłym związku z istniejącą zabudową, nie tworząc nowych jednostek 

osadniczych. Nie zidentyfikowano w związku z powyższym oraz w oparciu o analizy konieczności 

realizowania infrastruktury społecznej wynikające z nowej zabudowy. 

Oszacowano zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną zgodnie z tabelą poniżej. 
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Tabela 67 Potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności zadań własnych, związanych z 

lokalizacją nowej zabudowy  

Lp. Miejscowości 
Sieć wodociągowa 

długość w m 

Sieć kanalizacji sanitarnej  

długość w m 

Drogi publiczne gminne 

powierzchnia inwestycji  

w m2 

1 2 3 4 5 

1 Biedrzychowice 1800 1800 10800 

2 Błażejowice Dolne 210 210 1260 

3 Ciesznów 0 0 0 

4 Dzierżysławice 350 350 2100 

5 Góreczno 0 0 0 

6 Kazimierz 420 420 2520 

7 Kierpień 0 0 0 

8 Leśnik 0 0 0 

9 Mionów 690 690 4140 

10 Mochów 680 680 4080 

11 Nowe Kotkowice 0 0 0 

12 Racławice Śląskie 3500 3500 21000 

13 Rzepcze  2200 2200 13200 

14 Stare Kotkowice 1230 1230 7380 

15 Szonów 1100 1100 5100 

16 Tomice 0 0 0 

17 Twardawa 1500 1500 9000 

18 Wierzch 1050 1050 6300 

19 Wróblin 380 380 2280 

20 Zawada 240 240 0 

21 Zwiastowice 900 900 5400 

22 Tereny wiejski gminy 

suma 
16250 16250 94560 

23 Miasto Głogówek 8500 8500 51000 

24 Miasto i gmina razem 24750 24750 145560 

 

Dla sumy określonego zapotrzebowania na infrastrukturę techniczną i komunikacyjną określono szacunkowe 

koszty. Z analizy kosztów wynika, że potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji 

zadań własnych, związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, nie przekraczają możliwości 

finansowych gminy. 

Zaprojektowaną nowa zabudowę w studium uznaje się za uzasadnioną. 

 

 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK 

 

186 

 

Tabela 68 Szacunkowe koszty realizacji inwestycyjne gminy wynikające z konieczności zadań własnych, 

związanych z lokalizacją nowej zabudowy  

Lp. 
Elementy 

infrastruktury 
Cena jednostkowa  

Wielkość inwestycji 
wynikająca z projektu 

studium 
Szacunkowe koszty 

1 2 3 4 5 

1 

Drogi publiczne 
gminne - 
jezdnie o 
nawierzchni 
asfaltowej 

18 200/100 m2 179 280 m2 26 481 000 

3 

Sieć 
wodociągowa 
wraz ze 
studzienkami 

28 500/100 m 30 370 m 7 039 500 

4 
Kanalizacja 
sanitarna  

105 000/100 m 30 370 m 25 935 000 

SUMA 59 455 500 

 

 

8.6. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w związku z uwzględnieniem 

uwag do projektu studium. 

Do projektu studium podczas wyłożenia do publicznego wglądu zostało złożono 7 uwag. Jedna uwaga 

dotyczyła wniosku o przeznaczenie, które już było ustalone w projekcie studium, 2 uwagi dotyczyły terenów, 

które w stanie istniejącym są całkowicie zabudowane, ich zmiany nie wpływały na bilans. 

 

Wprowadzone zmiany w skutek pozostałych uwag polegają na: 

1.  Zmianie na terenie miasta Głogówek terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MU) na tereny 

zabudowy mieszkaniowej (MN) - o powierzchni 0,38 ha 

2. Zmianie na terenie miasta Głogówek terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MU) na teren 

zabudowy usługowej i produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (U/P/M) – 

o powierzchni 1,7 ha, 

3. Zmianie na terenie miasta Głogówek terenu zabudowy usługowej i produkcyjnej (U/P) na teren 

zabudowy usługowej i produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (U/P/M) – 

o powierzchni 2,3 ha, 
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4. Zmianie na terenie wsi Rzepcze terenu zabudowy obsługi gospodarki rolniczej (RU) na tereny rolne 

(R) – teren o powierzchni 0,4 ha, 

5. Zmianie na terenie wsi Rzepcze terenu zabudowy obsługi gospodarki rolniczej (RU) na tereny 

zabudowy mieszkaniowej (MN) – teren o powierzchni 0,22 ha, 
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Tabela 69 Gmina Głogówek –bilans wprowadzonych zmian w skutek uwzględnienia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projekt studium 

Lp. 
Powierzchnia 

w ha 

Według przeznaczenia przed zmianą Według przeznaczenia po zmianie 

Bilna zmiany 

w m
2
 

 

Obszar 
funkcjonalny 

Funkcje 

zabudowy 

Wskaźnik 

powierzchni   

użytkowej 
zabudowy 

na 1 ha 

(w m
2
) 

Oszacowana 
chłonność 

Powierzchni 
zabudowy 
użytkowej  

w m
2 

Obszar 
funkcjonalny 

Funkcje 

zabudowy 

Wskaźnik 

powierzchni   

użytkowej 
zabudowy 

na 1 ha 

Oszacowana 
chłonność 

Powierzchni 
zabudowy 
użytkowej  

w m
2
 

Funkcje 

zabudowy 

Różnica po 
wprowadzeniu 

zmiany w 
związku z 

uwzględnieniem 
uwag 

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

Teren 

nr 1 
0,38 MU 

M 2016 766 

MN M 1400 538 
M 

- 230 

U 560 212 U 
- 212 

Teren 

nr 2 
1,7 MU 

M 2016 3427 

U/P/M 

P 1960 3332 P + 3332 

U 560 952 
U 280 476 U - 476 

M 140 230 M -3197 

Teren 

nr 3 
2,3 U/P 

U 350 805 

U/P/M 

P 1960 4508 P +1288 

P 1400 3220 
U 280 644 U -161 

M 140 322 M +322 

Teren 

nr 4 
0,4 RU R 4250 1700 R - - - 

R - 1700 

Teren 

nr 5 
0,22 RU R 4250 994 MN M 1400 308 

R -994 

M +308 
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W związku z wprowadzoną zmiana do projektu studium w związku z uwzględnieniem uwag stwierdzono: 

1. Spadek: 

 projektowanej zabudowy funkcji mieszkaniowej M – o 2797 m2,  

 projektowanej funkcji zabudowy usługowej U o 849 m2, 

 projektowanej funkcji zabudowy rolniczej R – o 2694 m2 

 

2. Wzrost projektowanej zabudowy produkcyjnej P o 1620 m2.. 

 

Wprowadzone zmiany dotyczą terenów już przeznaczonych w studium pod zabudowę, i nie wpływają na 

obowiązek wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną.  

Bilans terenów wykazała, że wprowadzone zmiany w skutek uwzględnienia uwag do projektu planu, są 

uzasadnione i zawierają się w oszacowanym zapotrzebowaniu pod nowa zabudowę. 
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Tabela 70 Gmina Głogówek –Porównanie maksymanego zapotrzebowania na nową zabudowę z sumą powierzchni zaprojektowaną w studium nowej zabudowy poza 

obszarami w granicach jednostek osadniczych oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego po uwzględnieniu uwag do wyłożonego do 

publicznego wglądu projekt studium 

 

Lp. 
Funkcje 

zabudowy 

Ustalone dopuszczone 

maksymalne zapotrzebowanie 

na powierzchnie nowej 

zabudowy 

poza obszarami w granicach 

jednostek osadniczych oraz 

przeznaczonych 

w miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego 

(w m2) 

Zaprojektowana nowa 

zabudowa w studium pod 

poza obszarami w granicach 

jednostek osadniczych oraz 

przeznaczonych 

w miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego 

(powierzchnia użytkowa 

zabudowy w m2) 

Zmiana w powierzchni 

projektowanej zabudowy 

wprowadzona w związku z 

uwględnieniem uwag 

złożonych do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu 

studium 

(powierzchnia użytkowa 

zabudowy w m2) 

Zaprojektowana nowa 

zabudowa w studium pod 

poza obszarami w granicach 

jednostek osadniczych oraz 

przeznaczonych 

w miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego 

po uwzględnieniu uwag 

(powierzchnia użytkowa 

zabudowy w m2 

Różnica maksymanego 

zapotrzebowania na nową 

zabudowę a sumą 

powierzchni zaprojektowaną 

w studium nowej zabudowy, 

poza obszarami w granicach 

jednostek osadniczych oraz 

przeznaczonych 

w miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

po uwzględnieniu uwag  

Gmina ogółem Gmina ogółem Gmina ogółem Gmina ogółem Gmina ogółem 

1 2 5 8   11 

1 
M - 
mieszkaniowa 

37 217 16 574 - 2797 13 777 23 440 

2 R - rolnicza 647 750 235 260 - 2694 232 566 415 184 

3 U - usługowa 96 558 50 600 - 849 49 751 46 807 

4 
P - 
produkcyjna 

408 808 177 296 +1620 178 916 229 902 
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8.7. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy zdefiniowane w dokumentach 

strategicznych 

8.7.1. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek 

Opracowana w 1999 r. Strategia rozwoju gminy Głogówek wyznacza koncepcję długookresowej lokalnej 

polityki gospodarczej, społecznej, przestrzennej i finansowej, oraz jest punktem odniesienia dla 

podejmowanych przez władze lokalne bieżących decyzji. 

Założenia strategii sporządzono w roku 1999, dlatego niektóre z postulatów straciły na znaczeniu, bądź stały 

się nieaktualne. W dalszym ciągu jednak Strategia pozostaje prawomocnym dokumentem gminy. 

Strategia okresliła 6 główne cele: 

Cel. I Zapewnienie efektywnego rozwoju gospodarczego. 

Cel. II. Zapewnienie ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ekologicznie. 

Cel. III. Poprawa jakości życia oraz zapewnienie perspektyw lokalnej społeczności. 

Dla głownych celów określono następujące cele szczegółowe: 

 Cel. I   Zapewnienie efektywnego rozwoju gospodarczego 

Cele szczegółowe: 

 Budowa zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. 

 Przygotowanie terenów pod inwestycje i pozyskiwanie inwestorów. 

 Stworzenie grup producenckich. 

 Zamknięcie łańcucha: produkt rolny – przetwórstwo wstępne – głębokie przetwórstwo, czyli 

kompleksowy program przetwórstwa rolno-spożywczego. 

 Działania wspomagające rozwój rolnictwa. 

 Promocja produkcji własnej (lokalnej). 

 Wykorzystywanie doświadczeń z kontaktów zagranicznych. 

 Rozwój turystyki i agroturystyki – budowa przejścia z Czechami 

 Rozwój sfery usługowej: gastronomia i baza hotelowa. 

 Cel. II.  Zapewnienie ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ekologicznie 

Cele szczegółowe: 

 Tereny pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne. 

 Program budownictwa mieszkaniowego. 

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej. 

 Gazyfikacja wsi. 

 Wykorzystanie „trasy Sudeckiej” i PKP. 

 Wykorzystanie obszarów wokół trasy Sudeckiej na rozwój infrastruktury hotelowo-gastronomicznej 

(MOPY). 

 Modernizacja układu komunikacyjnego – obwodnice miast 

 Zbiorniki retencyjne na Osobłodze jako miejsce rekreacji i zabezpieczenie przeciwpowodziowe. 

 Tworzenie ścieżek rowerowych. 

 Wykorzystanie i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście. 
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 Rewaloryzacja zabytków. 

 Cel. III. Poprawa jakości życia oraz zapewnienie perspektyw lokalnej społeczności 

Cele szczegółowe: 

 Wykorzystanie jako atrakcji turystycznej siedmiu wież Głogówka 

 Lokalna historia w programach szkolnych i promocji miasta oraz gminy. 

 Koncerty tradycją muzyczną Głogówka. 

 Pensjonat dla zagranicznych osób trzeciego wieku. 

 Zatrzymanie młodzieży w gminie.. 

 Opieka zdrowotna nad ludźmi starszymi. 

 Rozwój i modernizacja bazy materialnej oświaty, kultury i sportu. 

 Rozwój inicjatyw związanych z kształceniem, realizacją aspiracji i ambicji własnych mieszkańców 

gminy. 

 Program dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

 

8.7.2. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głogówek na lata 2004 - 2013 

Plan Rozwoju Lokalnego został przyjęty uchwałą nr XVIII/145/2004 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 czerwca 

2004 r. Plan Rozwoju Lokalnego, jako dokument planistyczny gminy Głogówek kontynuuje i porządkuje założenia 

rozwojowe zawarte w opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Głogówek. Większość celów strategicznych jest 

kontynuacją wcześniejszych założeń. Plan Rozwoju Lokalnego ustalił wykaz następujących zadań do realizacji 

perspektywie czasowej 2004 – 2013, niektóre z postulatów straciły na znaczeniu, bądź stały się nieaktualne. 

W dalszym ciągu, ponieważ brak jest aktualnego Planu Rozwoju Loklanego Gminy dokment należy 

traktowac za obowiązujący szczególnie w zakresie nie zrealizowanych postulatów. 

Poprawę sytuacji w Gminie Głogówek upatruje się w trzech obszarach. 

 Zapewnienie efektywnego rozwoju gospodarczego: 

 Budowa zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego. 

 Pozyskiwanie i uzbrajanie terenów pod inwestycje gospodarcze. 

 Tworzenie grup producenckich. 

 Działania wspomagające do tworzenia rolnictwa ekologicznego w tym: 

 podnoszenie kwalifikacji rolniczych, 

 poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 

 promowanie gospodarstw ekologicznych, 

 promowanie rozwoju agroturystyki, dostosowanie kierunków produkcji rolnej do potrzeb rynku 

lokalnego, krajowego oraz wymogów Unii Europejskiej, 

 pełne wyposażenie gospodarstwa rolnego w infrastrukturę techniczną, 

 usprawnienie skupu płodów rolnych, 

 utrzymanie w dobrym stanie obiektów zabytkowych i miejsc historycznych, które pozwolą 

odtworzyć tradycyjną atmosferę wsi. 

 Rozwój turystyki i agroturystyki z wykorzystaniem sąsiedztwa z Republiką Czeską. 

 Rozwój sfery usługowej: gastronomiczna i baza hotelowa. 

 Zapewnienie ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ekologicznie. 
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 Ciągła regulacja gospodarki wodna – ściekowej w gminie . 

 Eliminacja lokalizacji inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. 

 Stosowanie nowoczesnych technologii uwzględniających ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców 

w inwestycjach o charakterze produkcyjnym. 

 Wzbogacanie terenów osadniczych w zieleń. 

 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. 

 Wprowadzenie segregacji i gospodarczego wykorzystania odpadów. 

 Modernizacja układu komunikacyjnego z budową obwodnic. 

 Budowa zbiorników retencyjnych jako miejsce rekreacji, zabezpieczenia p. powodziowego i poprawy 

stosunków wodnych dla rolnictwa. 

 Rewaloryzacja zabytków. 

 Poprawa jakości życia oraz zapewnienie perspektyw lokalnej społeczności. 

 Poprawa warunków mieszkaniowych poprzez: 

 budowa nowych budynków mieszkalnych, 

 modernizacja i polepszenie standardów istniejących budynków, 

 budowa mieszkań socjalnych, 

 uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

 Zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowych mediów niezbędnych do codziennego życia 

 Rozwój i modernizacja bazy materialnej oświaty, kultury i sportu. 

 Zapewnienie opieki zdrowotnej szczególnie dla osób starszych i samotnych. 

 Opieka nad rodzinami patologicznymi i osobami bezdomnymi. 

 Wdrażanie nowych kierunków kształcenia społeczeństwa dostosowanych do lokalnych potrzeb. 

 Udział społeczeństwa w życiu kulturalnym w ramach prowadzonych imprez, seminariów, sympozjów, 

koncertów, wystaw itp. w celu utożsamiania się tradycją regionalną z kulturą regionu. 

Działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głogówek zorientowane są na wykorzystywanie 

krajowych oraz unijnych funduszy pomocowych.  

 

8.7.3. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 

z perspektywą 2013 - 2016 

 

Naczelną zasadą przyjętą w Programie Ochrony Środowiska dla gminy Głogówek jest zasada 

zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału miasta 

i gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy). Na 

podstawie raportu o stanie środowiska i źródłach jego przekształceń oraz zagrożeń przedstawiono poniżej 

propozycję działań programowych umożliwiających spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez 

koordynację działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Daje to możliwość planowania 

przyszłości gminy w perspektywie kilkunastu lat i umożliwia aktywizację społeczeństwa miasta i gminy, 

zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności na realizację działań rozwojowych. Cele i działania 

proponowane w programie ochrony środowiska powinny posłużyć do tworzenia warunków dla takich 

zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu 
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środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów 

w programie powinna spowodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia 

mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy. 

POŚ zakłada w poszczególnych dziedzinach następujące cele strategiczne: 

 KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH 

 Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych - dążenie, aby projekty 

dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem. 

 Zarządzanie środowiskowe - upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania 

środowiskowego. 

 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska - podnoszenie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”. 

 Odpowiedzialność za szkody w środowisku - stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu 

zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody. 

 OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH 

 Ochrona przyrody - Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej. 

 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów - Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez 

kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa 

biologicznego. 

 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi - Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 

powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody. 

 Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią - Zabezpieczenie przed skutkami 

powodzi. 

 Ochrona powierzchni ziemi - Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz 

przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej. 

 Gospodarowanie zasobami geologicznymi - Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie 

planowania przestrzennego. 

 POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO 

 Środowisko a zdrowie - Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań 

sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia 

 Jakość powietrza - Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu 

pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Głogówek oraz utrzymanie jakości 

powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska 

 Ochrona wód: 

o Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód. 

o Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych 

kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych. 

 Oddziaływanie hałasu - Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny 

hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 

 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych - Ochrona mieszkańców Gminy Głogówek przed 

szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 
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 Poważne awarie - Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad 

wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii. 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych. 

 

9. STAN PRAWNY GRUNTÓW 

Na strukturę własności gruntów gminy Głogówek dominujący wpływ ma struktura użytkowani gruntów 

z dominującym udziałem gruntów rolnych wysokich klas bonitacyjnych. Głównym użytkownikiem gruntów 

gminy są, więc indywidulani rolnicy, dlatego przeważającą formą własności jest własność osób fizycznych 

(73 %), w tym w szczególności grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych wynoszą 68 % gminy. 

Grunty Skarbu Państwa stanowią zaledwie 17,02 % w tym grunty wchodzące w skład Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu wynoszą 2040 ha, stanowiąc 12 % terenów a w zarządzie lasów Państwowych jest nieco 

ponad 3%. Zaledwie 4 % gruntów to tereny znajdujące się we władaniu Gminy Głogówek. 

Rysunek 27 Gmina Głogówek – struktura własności gruntów [stan: połowa roku 2015] 
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Tabela 71 Gmina Głogówek – szczegółowa struktura własności gruntów  [stan: połowa roku 2015] 

Lp. Formy własności 

Powierzchnia w ha  

Miasto 
Tereny 

wiejskie 

Gmina 

ogółem 

1 2 3 4 5 

1 
Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 

wieczyste 
297 2457 2754 

1.1 w tym: Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa 
202 1838 2040 

1.2 Grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe  
59 477 536 

1.3 Grunty w zarządzie Państwowych jednostek organizacyjnych z 

wyłączeniem gruntów PGL 
28 77 105 

1.4 Grunty wchodzące w skład zasobów nieruchomości Skarbu 

Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd  
8 45 53 

1.5 Pozostałe grunty skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów 

przekazanych w użytkowanie wieczyste 
0 19 19 

2 Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste 39 87 126 

2.1 w tym: 
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 12 3 15 

2.2 Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym państwowych 

osób prawnych 
25 81 106 

2.3 Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym pozostałych 

osób 
3 3 6 

3 
Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w 

użytkowanie wieczyste 
141 476 617 

4 Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste 58 2 60 

5 Grunty osób fizycznych 1630 10720 12350 

5.1 

w tym: 

Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych 1503 9980 11483 

5.2 Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw 

rolnych 
127 740 867 

6 Grunty spółdzielni 2 679 681 

7 Grunty kościołów i związków wyznaniowych 4 108 112 

8 Grunty powiatu 11 72 83 

9 Grunty województwa 9 28 37 

10 Grunty będące własnością osób pozostałych 15 93 108 

11 Ogółem 2207 14722 16929 
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10. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

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 oraz elemntów przestrzenii chroninych obowiązującymi 

przepisami prawa. 

10.1. Ochrona przyrodnicza 

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

narodowych, parków krajobrazowych, obszarów NATURA 2000 i obszarów chronionego krajobrazu. Coraz 

większe znaczenie 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. 

Na terenie gminy Głogówek nie wyznaczono dotychczas obszarów objętych prawna ochrona przyrody. 

Szczególnej ochronie podlegają jedynie formy indywidualne, które stanowią: 

 drzewa uznane za pomniki przyrody – zbiorowiska dębów szypułkowych 

 ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 

 chronione siedliska przyrodnicze. 

Ponadto ochronie podlegają nastepuące elemty środowiska przyrodniczego: 

 tereny leśne; 

 grunty orne, łąki i pastwiska zaliczone do I- III klasy bonitacyjnej; 

 zieleń urządzona. 

10.1.1. Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie 

Na terenie gminy Głogówek występują siedliska przyrodnicze podlegające w Polsce ochronie na podstawie 

Dyrektywy Habitatowej oraz Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r., zaliczane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000, do następujących typów siedlisk: 

 3140 -  Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.), 

Zbiorowiska tworzące najczęściej jednogatunkowe agregacje Chara sp. Na terenie gminy 

Głogówek stwierdzone w zalanych, nieczynnych wyrobiskach poeksploatacyjnych koło Głogówka. 

Występują najczęściej w mikromozaikowym kompleksie z różnymi zbiorowiskami roślin 

naczyniowych 

 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis 

Festucion pallentis), 
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Na obszarze gminy stwierdzone lokalnie na stokach głęboko wciętych dolin rzecznych koło Głogówka. 

Tworzą najczęściej niewielkie powierzchnie i są najczęściej zubożałe pod względem florystycznym. 

Zagrożeniem dla ich istnienia jest naturalna sukcesja roślinna. 

 6410  Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

Zbiorowiska jednokośnych i nienawożonych łąk zmiennowilgotnych występują dosyć rzadko w dolinie 

Osobłogi i Straduni oraz w dolinach ich dopływów. Najczęściej są to zbiorowiska fragmentarycznie 

wykształcone i zubożałe pod względem florystycznym. Dobrze wykształcone, bogate florystycznie fitocenozy 

spotykane są bardzo rzadko. Zagrożeniem dla ich istnienia jest melioracja, intensyfikacja i chemizacja 

rolnictwa oraz zaprzestanie wykaszania podmokłych łąk. 

 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum 

Występują jedynie w dolinie Osobłogi na południe i północ od Głogówka. Ze względu na niewielkie 

powierzchnie jednostkowe oraz brak cyklicznych zalewów fitocenozy te pod względem florystycznym są 

fragmentarycznie wykształcone. 

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

Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 

Występują w lokalnych zagłębieniach terenu na rozproszonych stanowiskach w dolinie Osobłogi w okolicach Głogowca, 

wsi Rzepce i Leśnik. Zbiorowiska te tworzą zazwyczaj niewielkie powierzchniowo płaty. 

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

Lasy należące do tego zespołu występują rzadko i tworzą niewielkie powierzchnie w kompleksach leśnych 

na południe od Szonowa I na zachód od Kazimierza. Fitocenozy Tilio-Carpinetum są zazwyczaj mocno 

zniekształcone i zubożałe pod względem florystycznym. W wielu przypadkach, gdyby nie fakt, że znajdują 

się w zasięgu zespołu, trudno byłoby je zaklasyfikować do zespołu. 

W wyniku niewłaściwie prowadzonej gospodarki leśnej, skład florystyczny grądów uległ tak znacznym 

przekształceniom, że przypomina lasy mieszane. W silnie zdegenerowanych płatach tego zespołu dominuje 

w runie najczęściej Carex brizoides. 

10.1.2. 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. 

10.1.2.1. Rośliny chronione: 

• pióropusznik strusi Matteucia sthruthiopteris - gatunek chroniony – ochrona częściowa - znany w woj.-

opolskim jedynie z kilku stanowisk, w gminie 1 stanowisko, 

• mieczyk błotny Gladiolus paluster - gatunek chroniony - ochrona ścisła -jedno stanowisko,  

• listera jajowata Listera ovata - gatunek chroniony – ochrona częściowa - kilka stanowisk, 

• lilia złotogłów Lilium martagon - gatunek chroniony – ochrona ścisła - 1 stanowisko, 

• pierwiosnka wyniosła Primula elatior - gatunek chroniony – ochrona częściowa -  (lokalizacja  stanowisk 

wskazana na rysunku uwarunkowań rozwoju), 
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• śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis - gatunek chroniony ochrona częściowa - stosunkowo liczny, 

(lokalizacja  stanowisk wskazana na rysunku uwarunkowań rozwoju) 

• cieszynianka wiosenna Hacquetia epipactis - gatunek chroniony - ochrona ścisła - 2 stanowiska (lokalizacja  

stanowisk wskazana na rysunku uwarunkowań rozwoju), 

• zimowit jesienny Colchicum autumnale - gatunek chroniony – ochrona częściowa zlokalizowany 

w Racławicach Śląskich w dolinie rzeki Osobłogi. 

• paprotnik kolczasty Polystichum aculeatum - gatunek chroniony - ochrona ścisła – 1 stanowisko, 

(lokalizacja stanowiska wskazana na rysunku uwarunkowań rozwoju) 

• obrazki alpejskie Arum alpinum- gatunek chroniony - ochrona częściowa – 1 stanowisko, (lokalizacja  

stanowisk wskazana na rysunku uwarunkowań rozwoju) 

 

Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Głogówek wytypowało obszary o dużym 

prawdopodobieństwie występowania dalszych taksonów chronionych i rzadkich, obejmują one: 

 wszystkie kompleksy leśne, 

 ekosystemy łąkowe i szuwarowe oraz torfowiskowe w dolinach Osobłogi, Straduni, Młynówki i ich 

dopływów, 

 starorzecza w dolinie Osobłogi, kompleksy zadrzewień wzdłuż stromych skarp dolin rzecznych, 

 murawy wzdłuż licznych dolinek rzecznych w południowej części gminy, 

 zadrzewienia łęgowe wzdłuż cieków. 

10.1.2.2. Zwierzęta chronione 

 Owady Insekt:  

 Chrząszcze Coleoptera:  

 Objęte ochroną ścisłą, wymagające ochrony czynnej: 

 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, 

 Objęte ochroną częściową: 

 biegacz zielonozłoty Carabus auronitens, 

 biegacz szykowny Carabus nitens, 

 biegacz skórzasty Carabus coriaceus, 

 Błonoskrzydłe Hymenopteria:  

 trzmiele Bombus sp. –objęte ochroną częściową, 

 Mięczaki Mollusca: 

 Ślimaki Gastropoda: 

 ślimak winniczek Helix pomatia – objęty ochroną częściową, 

 Małże Bivalvia: 

 gałeczka rzeczna Sphaerium rivicola – objęta ochroną częściową 

 Ryby Pisces: 

 różanka Rhodeus sericeus – objęta ochroną częściową, 

 piskorz Misgurnus fossilis - objęty ochroną częściową, 

 śliz pospolity Barbatula barbatula - objęty ochroną częściową, 
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 Płazy Amphibia: 

 Objęte ochroną ścisłą, wymagające ochrony czynnej: 

 rzekotka drzewna Hyla arborea, 

 traszka grzebieniasta Triturus cristatus, 

 Objęte ochroną ścisłą 

 ropucha zielona Bufo viridis – ścisła 

 żaba moczarowa Rana asvalis – ścisła 

 Objęte ochroną częściową 

 ropucha szara Bufo bufo, 

 żaba wodna Rana esculenta, 

 żaba jeziorkowa Rana Iessonae, 

 żaba trawna Rana temporaria, 

 traszka zwyczajna Triturus vulgaris, 

 Gady Reptilia - objęte ochroną częściową 

 jaszczurka zwinka Lacerta agilis, 

 jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, 

 padalec zwyczajny Anguis fragilis, 

 zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, 

 żmija zygzakowata Vipera berus, 

 Ptaki Aves 

 Objęte ochroną ścisłą, wymagające ochrony czynnej: 

 bocian biały Ciconia ciconia, 

 derkacz Crex crex, 

 czajka Vanellus vanellus, 

 dzięcioł zielony Picus viridis, 

 dzięcioł czarny Dryocopus martius, 

 dzięcioł średni Dendrocopos medius, 

 Objęte ochroną ścisłą: 

 perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, 

 łabędź niemy Cygnus olor, 

 jastrząb Accipiter gentilis, 

 krogulec Accipiter nisus, 

 myszołów Buteo buteo, 

 przepiórka Coturnix coturnix, 

 wodnik Rallus aquaticus, 

 sieweczka rzeczna Charadrius dubius, 

 turkawka Streptopelia turtur, 

 puszczyk Strix aluco, 
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 zimorodek Alcedo atthis, 

 dzięcioł duży Dendrocopos major, 

 dzięciołek Dendrocopos minor, 

 pokląskwa Saxicola rubetra, 

 kląskawka Saxicola rubicola, 

 białorzytka Oenanthe oenanthe, 

 remiz Remiz pendulinus, 

 wilga Oriolus oriolus, 

 Ssaki Mammalia 

 Objęte ochroną ścisłą, wymagające ochrony czynnej: 

 nocek duży Myotis myotis, 

 gacek brunatny Plecotus auritus, 

 mopek zachodni Barbastella barbastellus, 

 Objęte ochroną częściową: 

 jeż zachodni Erinaceus europaeus, 

 kret Talpa europaea (osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, 

szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów 

sportowych), 

 ryjówka aksamitna Sorex araneus, 

 rzęsorek rzeczek Neomys fodiens, 

 zębiełek karliczek Orocidura suayeolens, 

 wiewiórka Sciurus vulgaris, 

 łasica Mustela nivalis. 

Opracowanie ekofizjograficzne za ostoje fauny na terenie gminy Głogówek uznało: 

 ostoje o znaczeniu ponadlokalnym: 

 Dolina Osobłogi z kompleksami leśnymi i zadrzewieniami łęgowymi i grądowymi, 

 Dolina Straduni o podobnym charakterze z Szonowa i Kazimierza, 

 ostoje o znaczeniu lokalnym: 

 kompleks leśny Twardawa, 

 kompleks leśny Zawada, 

 dolina Młynówki, 

 kompleksy wyrobisk poeksploatacyjnych z zadrzewieniami na terenie całej gminy. 

10.1.3. 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 narzutowe oraz jaskinie”. Pomniki przyrody są ważnym 
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elementem składowym krajobrazu, podnoszą jego piękno, posiadają wysokie walory dydaktyczne 

i edukacyjne.  

Na terenie gminy Głogówek następujące obiekty zostały uznane za pomniki przyrody na mocy 

Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/38105 w sprawie ustanowienia pomników przyrody: 

 nr rej. 87 - skupisko 9 egzemplarzy dębów szypułkowych w Głogówku; drzewa rosną 

w przypałacowym parku, osiągają wiek 250-450 lat i obwody pni 412-647 cm, ich wysokość waha się 

24-33 m, 

 nr rej. 188 - aleja 103 dębów szypułkowych w Głogówku, między rzekami Osobłogą a Młynówką na 

północ od miasta; wiek 200-300 lat, obwody pni 180-580 cm, wysokość 20-27 m (z alei skreślono 2 

egzemplarze na skutek wypadnięcia). 

Na podstawie ww. Rozporządzenia wprowadza się w stosunku do pomników następujące zakazy: 

 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów objętych ochroną 

 umieszczania tablic reklamowych, 

 uszkadzania i zanieczyszczania gleby. 

Tabela 72  Gmina Głogówek – pomniki przyrody 

Lp. 
Nr rejestru 

wojewódzkiego 
Gatunek Lokalizacja 

1 2 3 4 

1 128 Dąb szypułkowy (Quercus robur) – 9 szt. Miasto Głogówek 

2 
288 

Aleja dębów szypułkowych (Quercus robur) – 

103 szt. 

Miasto Głogówek 

10.1.4. Powiązania z obszarami ochrony przyrodniczej 

We wszystkich połączeniach międzygminnych, a zwłaszcza regionalnych najważniejszą rolę odgrywają 

doliny rzek. Pełnią one rolę korytarzy ekologicznych. W krajowym systemie ekologicznym ECONET-PL 

doliny rzek stanowią często korytarze ekologiczne oznaczeniu międzynarodowym. Pomimo znacznego 

przekształcenia umożliwiają one w dalszym ciągu rozprzestrzenianie się gatunków i łączność pomiędzy 

zachowanymi w mało zmienionym stanie ostojami przyrody (tzw. obszarami węzłowymi).  

W granicach gminy brak jest obszarów ochrony przyrodniczej, w tym nie wyznaczono obszarów Specjalnej 

Ochrony Natura 2000. 

Najbliższe obszary ochrony przyrodniczej w sąsiedztwie gminy Głogówek to: 

 Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000: 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Zbiornik Nyski” – PLB160002 – położony w granicach gmin Nysa, 

Otmuchów – odległość od granic gminy Głogówek – ok. 34 km, 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Góry Opawskie” – PLH160007 – położony w granicach gmin 

Lubrza, Głuchołazy - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 7 km, 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Przyłęk nad Białą Głuchołaską” – PLH160016 – położony w 

granicach gminy Nysa - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 32 km, 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Forty Nyskie” – PLH160001 -położony w granicach gminy Nysa – 

odległość od granic gminy Głogówek ok. 35 km, 
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 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Bory Niemodlińskie” – PLH160005 – położony w granicach gminy 

Niemodlin - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 20 km, 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Łęg Zdzieszowicki” – PLH160011 – położony w granicach gminy 

Zdzieszowice -  odległość od granic gminy Głogówek – ok. 6 km, 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Góra Św. Anny” – PLH160002 – położony w granicach gmin 

Zdzieszowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd -  odległość od granic gminy Głogówek – ok. 12 km, 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Żywocickie Łęgi” – PLH160019 – położony w granicach gminy 

Krapkowice - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 8 km, 

 Parki Krajobrazowe: 

 Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – odległość od granic gminy 

Głogówek – ok. 20 km, 

 Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” – odległość od granic gminy Głogówek – ok. 12 km, 

 Park Krajobrazowy Góry Opawskie – odległość od granic gminy Głogówek – ok. 10 km, 

 Obszary Chronionego Krajobrazu: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 1,5 km, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 5km, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre - Lewice - odległość od granic gminy Głogówek – 

ok. 17 km, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze - odległość od granic gminy Głogówek – 

ok. 10 km, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Łęg Zdzieszowicki - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 6 km, 

 Otmuchowsko – Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu - odległość od granic gminy Głogówek – 

ok. 30 km. 

Tabela 73  Gmina Głogówek – obszary i obiekty chronione na tle województwa i powiatu w roku 2013  

[źródło: GUS 2014] 

Lp. 
Jednostka 

terytorialna 

Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie 

chroniona 

Pomniki 

przyrody 

ogółem 
rezerwaty 

przyrody w 

ha 

parki 

krajobrazowe* 

w ha 

obszary 

chronionego* 

krajobrazu 
w ha 

w % 

powierzchni 

ogólnej 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Województwo 

opolskie 

256275,1 27,2 930,7 61664,9 189628,4 682 

2 Powiat 

prudnicki 

1656,5 2,9 3,5 1653,0 - 51 

3 Gmina 

Głogówek 

- - - - - 2 

*Bez powierzchni rezerwatów przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych 

położonych na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu 
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10.1.5. Projektowane formy ochrony przyrody 

Na obszarze gminy Głogówek planuje się ustanowienie następujących form ochrony przyrody, w celu 

zachowania unikatowych naturalnych obszarów, poprzez objecie ich ochroną prawną: 

 utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”; celem ochrony jest zachowanie 

bogatych i zróżnicowanych krajobrazów kulturowych z niewielkimi lecz o wysokich walorach 

ekologicznych lasami i agrocenozami z licznymi zadrzewieniami i łąkami w głęboko wciętej dolinie,  

 utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”, celem ochrony jest zachowanie 

mozaikowatych krajobrazów doliny Straduni oraz lessowego płaskowyżu z biocenozami wodnymi, 

wodno-błotnymi, łąkowymi, kompleksami zadrzewień i lasów, celem zapewnienia funkcjonalności 

korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym, 

 utworzenie rezerwatu Leśnego „Las Błażejowice”, którego celem jest zachowanie lasów grądowo-

łęgowych z licznymi stanowiskami chronionych roślin, 

Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Głogówek wskazało ponadto obszary cenne przyrodniczo w lokalnym 

ekosystemie systemie, proponując objecie ich następującymi formami ochrony, ustanawianych na mocy 

decyzji samorządu gminy: 

 utworzenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych: 

 Grądy koło Szonowa; celem ochrony jest zachowanie bogatych gatunkowo lasów liściastych 

– gradów, z gatunkami chronionych i rzadkich roślin i zwierząt w zróżnicowanym 

geomorfologicznie terenie (wąwozy), 

 Las Olszynka; celem ochrony jest zachowanie bogatych gatunkowo lasów liściastych – 

gradów i buczyn, z gatunkami chronionych i rzadkich roślin i zwierząt w zróżnicowanym 

geomorfologicznie terenie (wąwozy); teren ten stanowi łącznik przyrodniczy miasta 

Głogówek, 

 Dolina Młynówki; celem ochrony jest zachowanie wysokich walorów krajobrazowych związanych 

z bogatą rzeźbą terenu oraz występowaniem mozaiki krajobrazowej biocenoz zadrzewień, łąk, muraw 

oraz wód powierzchniowych, 

 utworzenie użytków ekologicznych: 

 Starorzecza Osobłogi I; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki 

Osobłogi położonych w okolicy mostu na drodze Racławice Śl. - Klisino wraz 

z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami, 

 Starorzecza Osobłogi II; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki 

Osobłogi położonych w okolicy wjazdu do Racławic Śl. od strony Głogówka wraz 

z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami, 

 Starorzecza Osobłogi III; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki 

Osobłogi położonych na południowy-wschód od Racławic Śl. wraz z przylegającymi łąkami 

i zadrzewieniami, 

 Zbocza doliny Osobłogi pod Oraczami; celem ochrony jest zachowanie stromych skarp 

doliny Osobłogi pod Oraczami dla rozwoju roślinności kserotermicznej, 

 Wyrobiska w rejonie Mionowa; celem ochrony jest zachowanie wyrobisk pożwirowych jako 

cennych ostoi płazów, gadów i ptaków. 
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 utworzenie nowych pomników przyrody 

Opracowanie ekofizjograficzne postuluje objęcie pojedynczych egzemplarzy i alei drzew: 

 aleja lipy drobnolistnej Tilia cordata na wschód od Głogowca - ok. 40 drzew o obwodach 180-

520 cm, wysokość 15-30 m, 

 dąb szypułkowy Quercus robur w lesie Bażantka przy linii oddziałowej -obwód pnia ok. 560 cm, 

wysokość 28 m, 

 dąb szypułkowy Quercus robur przy starym cmentarzu koło Lasku Winiary, obwód 550 cm, 

wysokość 28 m, 

 dąb szypułkowy Quercus robur przy polnej drodze w lesie na zachód od Leśnika, obwód 490 

cm, wysokość 30 m. 

10.1.6. Projektowane Obszary Chronionego Krajobrazu  

Obszary chronionego krajobrazu tworzy się, jako miejsca dla masowej turystyki i wypoczynku lub też dla 

ochrony korytarza ekologicznego. OCHK Doliny Osobłogi i OCHK Doliny Straduni proponuje się utworzyć 

w związku z potrzebą ochrony korytarzy ekologicznych. W obu przypadkach projektuje się objąć ochroną 

pozostałości cennych ekosystemów zadrzewień, łąk, pastwisk, szuwarów, torfowisk oraz koryta rzecznego. 

Z projektowanego obszaru chronionego wyłącza się wszystkie tereny zurbanizowane. Obszar pozostaje 

w gospodarczym, rolniczym użytkowaniu z preferowaniem właściwego dla dolin rzecznych łąkowo-

pastwiskowego użytkowania. Proponuje się zachowanie łączności przestrzennej różnych typów użytkowania 

z naturalnymi i seminaturalnymi biocenozami. Chroni się zadrzewienia i murawy naskarpowe oraz wzdłuż 

koryta rzeki. Celem ochrony doliny Osobłogi i doliny Straduni jest zachowanie bogatych i zróżnicowanych 

krajobrazów kulturowych z niewielkimi obszarowo, lecz o wysokich walorach ekologicznych, lasami 

i urozmaiconymi agrocenozami z licznymi zadrzewieniami i zakrzaczeniami oraz łąkami w głęboko wciętej 

dolinie. Najistotniejszymi walorami przyrodniczymi dolin są liczne gatunki zwierząt i roślin chronionych nie 

spotykane w gminie na innych obszarach, stosunkowo rzadkie zbiorowiska leśne - grądy i olsy, małe 

starorzecza i łąki, zwłaszcza podmokłe. Tereny dolin wpływają korzystnie na stan równowagi ekologicznej na 

terenach sąsiednich, są ciągiem przewietrzającym gminę w tym miasto Głogówek. Stanowią regionalne 

korytarze ekologiczne. Dodatkową funkcją ochronną obszarów proponowanych do ochrony jest ochrona gleb 

przed erozją oraz przeciwdziałanie powodzi przez retencjonowanie wody. 

10.1.6.1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi” 

Obszar obejmuje dolinę rzeczną z dobrze zachowanymi ekosystemami wodnymi, wodno-błotnymi, łąkowymi, 

zadrzewieniami oraz lasami. Wysokie walory fizjonomiczne krajobrazu. Dolina średniej rzeki na południu 

Opolszczyzny. Na jej krawędziach zachowały się nieliczne fitocenozy leśne – głównie są to lasy łęgu 

jesionowo-wiązowego Ficario-Ulmetum i olsu Alnion glutinosae. Większość zbiorowisk leśnych jest jednak 

bardzo zdegradowana i przekształcona. Występuje tu stosunkowo silna neofityzacja związana z ekspansją 

niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera i rdestowca japońskiego Reynoutria japonica. W dolinie 

zachowały się także niewielkie kompleksy łąkowe i zaroślowe, głównie łąk świeżych i bagiennych 

Arhhenatherion i Calthion. Na terenie korytarza odnotowano występowanie takich gatunków jak: śnieżyczka 

przebiśnieg Galanthus nivalis, lilia złotogłów Lilium martagon oraz pierwiosnka wyniosła Primula elatior. 
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Powierzchnia obszaru wynosi 4833 ha. Obszar położony jest w granicach powiatów Krapkowice, Prudnik, 

Głubczyce Poza Gminą Głogówek wchodzi na tereny gmin Prudnik, Głubczyce, Strzeleczki, Krapkowice. 

10.1.6.2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni” 

Obszar obejmuje dolinę rzeczną z przyległą wysoczyzną lessową, z dobrze zachowanymi ekosystemami 

wodnymi, wodno-błotnymi, łąkowymi, zadrzewieniami oraz lasami. Wysokie walory fizjonomiczne krajobrazu. 

Mozaikowaty krajobraz, w którym dominują ekosystemy nieleśne, głównie łąki świeże Arrhenatherion 

i bagienne Calthion oraz szuwary. Na niewielkich powierzchniach zachowały się także zbiorowiska olsowe 

Alnion glutinosae oraz grądowe Galio-Carpinetum. W strefie ujściowej występują dobrze wykształcone 

starorzecza z takimi gatunkami jak osoka aloesowata Stratiotes aloides, grążel żółty Nuphar lutea oraz 

żabiściek pływający Hydrocharis morsus-ranae. Zanotowano tu także rdestnicę tępolistną Potamogeton 

obtusifolius oraz łączenia baldaszkowatego Butomus umbellatus. w strefie źródliskowej Stradunia płynie 

przez tereny leśne Lasu Głubczyckiego, gdzie dominują grądy Tilio-Carpinetum, łęgi śledziennicowe Ficario-

Ulmetum chrysosplenietosum oraz kwaśne dąbrowy niżowe Calamagrostio arundinaceae-Quercetum. 

Rośnie tu m.in. podkolan biały Platanthera bifolia i obrazki alpejskie Arum maculatum. Powierzchnia obszaru 

wynosi 3210 ha. Obszar położony jest w granicach pwiatów Krapkowice, Prudnik, Głubczyce, Kędzierzyn 

Koźle. Poza Gminą Głogówek wchodzi na tereny gmin Głubczyce, Krapkowice, Pawłowiczki, Reńska Wieś. 

10.1.7. Projektowane rezerwaty przyrody  

W dolinie Osobłogi na południe i na północ od Głogówka projektowane jest ustanowienie 2 leśnych rezerwatów przyrody. 

10.1.7.1. Rezerwat Przyrody „Las Błażejowice” 

Kompleks leśny zlokalizowany między Błażejowicami I Leśnikiem ma większe znaczenie i wyższy priorytet 

ochronny niż Las „Bażanka”. Jest to obszar bogatego gatunkowo i różnowiekowego grądu podmokłego 

z bujnym podszytem. Nie wykształca warunków ekologicznych wnętrza leśnego, ale ma bardzo wysokie 

walory biocenotyczne i gatunkowe. Drzewostan jest tu dostosowany do siedliska. Charakterystyka 

florystyczna terenu wskazuje na ewolucję obecnego zbiorowiska leśnego z pierwotnej formy lasu łęgowego 

i olsowego. Dominującymi gatunkami lasotwórczymi są znajdujące się w starszych klasach wieku dąb, buk, 

topola, olsza i jesion. Podrost uzupełniają obok tych gatunków graby. Osobliwością jest rosnący na skraju 

lasu przy drodze pomnikowy dąb szypułkowy. Obszar jest Interesującym pod względem fitocenotycznym 

(grądy i łęgi) oraz florystycznym fragmentem niewielkiego lasy na terenie pogranicza Płaskowyżu 

Głubczyckiego i Kotliny Raciborskiej zasługującym na pilne wprowadzenie ochrony rezerwatowej. Obszar 

projektowanego rezerwatu wynosi 13 ha. 

10.1.8. Projektowane użytki ekologiczne 

Na terenie gminy Głogówek projektuje się objąć ochroną następujące użytki ekologiczne: 

Starorzecza Osobłogi I 

Ochroną proponuje się objąć pozostałości starorzeczy rzeki Osobłoga położone niedaleko mostu na drodze 

Racławice Śl. - Klisino wraz z przylegającymi do nich łąkami i zadrzewieniami i zakrzaczeniami. Łąki 

pozostawia się w dotychczasowym wykorzystaniu rolniczym. Walorami proponowanego obszaru są rzadkie 
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w gminie formy geomorfologiczne starorzeczy, miejsca rozrodu płazów i ryb, miejsca żerowania 

i gniazdowania ptactwa związanego z środowiskiem wodnym, pozostałości zbiorowisk szuwarowych. 

Starorzecza Osoblogi II 

Ochroną proponuje się objąć pozostałości starorzeczy rzeki Osobłoga położone przy wjeździe do Racławic 

Śl. od strony Głogówka, po lewej stronie drogi wraz z przylegającymi do nich łąkami i zadrzewieniami 

i zakrzaczeniami. Łąki pozostawia się w dotychczasowym wykorzystaniu rolniczym. Walorami 

proponowanego obszaru są rzadkie w gminie formy geomorfologiczne starorzeczy, miejsca rozrodu płazów 

i ryb, miejsca żerowania i gniazdowania ptactwa związanego z środowiskiem wodnym, pozostałości 

zbiorowisk szuwarowych. 

Starorzecza Osobłogi III 

Ochroną proponuje się objąć pozostałości starorzeczy rzeki Osobłoga położone na południowy wschód od 

wsi Racławice Śi. wraz z przylegającymi do nich łąkami i zadrzewieniami i zakrzaczeniami. Łąki pozostawia 

się w dotychczasowym wykorzystaniu rolniczym. Walorami proponowanego obszaru są rzadkie w gminie 

formy geomorfologiczne starorzeczy, miejsca rozrodu płazów i ryb, miejsca żerowania i gniazdowania 

ptactwa zwi ązanego z środowiskiem wodnym, pozostałości zbiorowisk szuwarowych. 

Zbocza doliny Osobłogi pod Oraczami 

Ochroną prawną proponuje się objąć strome skarpy doliny Osobłogi pod Oraczami, ze względu na 

interesujące formy przyrodnicze i krajobrazowe. Występują tu zbiorowiska zadrzewieniowe i zakrzaczeń. 

Wyrobiska w rejonie Mionowa 

Ochroną prawną proponuje się objąć wypełnione wodą wyrobiska pożwirowe zlokalizowane na północ od 

wsi Mionów w sąsiedztwie Potoku Młynówka. Walory przyrodnicze użytku to duże oczko wodne, 

z odsłoniętymi skarpami obrazującymi budowę geologiczną utworów powierzchniowych. Wspomniany użytek 

wraz z sąsiadująca Młynówką i pozostałymi wyeksploatowanymi wyrobiskami to także miejsca związane 

z żerowaniem i gniazdowaniem ptactwa. 

 

10.1.9. Projektowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Na terenie gminy w dotychczasowych koncepcjach ochrony przyrody i krajobrazu proponowano do ochrony 

następujące obszary: 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grądy koło Szonowa  

Obszar proponowany do ochrony obejmuje stosunkowo duże w skali gminy i rzadkie w skali województwa 

obszary leśne grądów położone w bardzo zróżnicowanym geomorfologicznie terenie. Celem ochrony jest 

zachowanie charakterystycznych cech występujących tu zbiorowisk leśnych oraz ciekawych form 

geomorfologicznych w tym wąwozów. Niezależnie od walorów przyrodniczych obszar proponowany do 

ochrony charakteryzuje się wybitnymi w skali gminy walorami krajobrazowymi. W opracowaniu 

ekofizjograficznym gminy postuluje się włączyć ww. obszar do projektowanego OCHK Doliny Straduni 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Las Olszynka 

Obszar proponowany do ochrony obejmuje stosunkowo duże w skali gminy i rzadkie w skali województwa 

obszary leśne grądów położone w bardzo zróżnicowanym geomorfologicznie terenie. Wybitne walory 

przyrodnicze posiada buczyna położona na silnie urzeźbionej skarpie. Teren stanowi łącznik przyrodniczy 
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terenów miasta Głogówek z przyrodniczo czynnymi obszarami dolin Osobłogi - jest, zatem elementem 

wzbogacającym bioróżnorodność terenów zainwestowanych miasta. Celem ochrony jest zachowanie 

charakterystycznych cech występujących tu zbiorowisk leśnych oraz ciekawych form geomorfologicznych 

w tym wąwozów. Niezależnie od walorów przyrodniczych obszar proponowany do ochrony charakteryzuje 

się wybitnymi w skali gminy walorami krajobrazowymi. Stanowi równie ż obszar rekreacyjny. W opracowaniu 

ekofizjograficznym gminy postuluje się włączyć ww. obszar do projektowanego OCHK Doliny Osobłogi. 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Młynówki 

Projektowany do ochrony zespół obejmuje fragment przygranicznej z gminą Biała doliny rzeki o bardzo 

wysokich walorach krajobrazowych związanych z bogatą rzeźbą terenu oraz występowaniem mozaiki 

krajobrazowej biocenoz zadrzewień, łąk, muraw oraz wód powierzchniowych. Obszar wyróżnia się walorami 

przyrodniczo-krajobrazowymi od przyległych wysoczyzn użytkowanych, jako grunty orne. 

10.1.10. Zieleń urządzona podlegająca ochronie 

Zieleń urządzona na terenie gminy reprezentowana jest przede wszystkim w formie zieleni parkowej, alei 

i szpalerów przydrożnych oraz śródpolnych, zieleni cmentarnej i przykościelnej, chronionych jako zieleń 

przeciwdziałająca erozji gleb lub zieleń miejskia, ogólnodostępna, o funkcjach rekreacyjnych i estetycznych 

(parki, zieleńce, boiska trawiaste) oraz zieleni przyzagrodowej. 

Parki miejskie, wiejskie i podworskie nie są szczególną formą ochrony 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, predestynują do przedstawienia tych obszarów w rozdziale dotyczącym ochrony 

środowiska.  

Na terenie gminy Głogówek zlokalizowane są 2 założenia parkowe podlegające ochronie jako zabytkowe 

układy zieleni: 

 

Park przypałacowy w Głogówku  

Założony przez Jana Jerzego II von Oppersdorff. Obecny kształt parku zawdzięczamy wysiłkom IX ordynata 

- Edwarda Jerzego von Oppersdorff i jego wnuka Jerzego, który wprowadził do parku egzotyczne gatunki 

drzew i krzewów – daglezje, modrzewie kanadyjskie, platany, cypryśniki. Dodatkowym walorem parku jest 

morfologia terenu – jego część górną, na której posadowiony jest zamek okala stroma skarpa z fragmentami 

murów miejskich, część dolna to rozległe łąki, stawy, alejki spacerowe. W zachodniej części parku 

zachowała się oranżeria z początków XX w. 

  

Park przypałacowy w Kazimierzu 

Za pałacem w sołectwie Kazimierz rozciąga się park krajobrazowy, prawdopodobnie z I połowy XIX wieku, 

powtórnie wpisany do rejestru zabytków w Opolu 20 marca 1989 roku. Jest w nim rozległe zagłębienie, 

w którym dawniej znajdował się sztuczny staw. W pobliżu pałacu stoją dawne dworskie zabudowania 

gospodarcze. Niedaleko stąd stoi kaplica z wieżyczką, będąca grobowcem rodziny Prittwitz. Pochowano 

w nim również Prittwitzów zmarłych w Klisinie. Nad wejściem widać wykuty w kamieniu herb rodowy: 

szachownicę.  
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10.1.11. Lasy ochronne 

Wszystkie lasy gminy (jak i całego powiatu) zalicza się do II strefy uszkodzeń (uszkodzenia średnie) przez 

oddziaływanie pyłów i gazów. W związku z powyższym, uwzględniając ekologiczne i społeczne funkcje lasu, 

w gminie wszystkie lasy objęte są ochroną, jako lasy ochronne. Gmina Głogówek należy do grupy gmin 

o najmniejszej lesistości w skali regionu. Lasy i grunty leśne zajmują jedynie 4% powierzchni gminy, podczas 

gdy średnia regionalna wynosi ok. 30%. Na całym jej obszarze występują tylko 4 kompleksy leśne 

o powierzchni jednostkowej nieznacznie większej niż 1 km2. Są one położone na zachód od przysiółka wsi 

Zawada - Buława, na południe od Szonowa i zachód od Kazimierza oraz na wchód od Twardawy. 

Kompleksy stanowią pozostałość dawnej Puszczy Śląskiej. Są one chronione, jako lasy ochronne 

wodochronne, glebochronne lub II klasy uszkodzeń przemysłowych. Na terenie gminy dla ochrony 

mniejszych, ale najcenniejszych kompleksów leśnych, projektuje się utworzenie rezerwatu przyrody: oraz 

Las Błażejowice - zlokalizowanego również w dolinie Osobłogi, koło wsi Leśniki. 

Głównymi kompleksami objętymi ochroną, jako lasy ochronne są: 

 kompleksy leśne o funkcji glebochronnej położone w rejonie wsi Szonów-Kazimierz, Ciesznów 

i Racławice Śl. oraz las „Olszynka", 

 kompleksy leśne o funkcji wodochronnej - las „Bażantka”, oraz lasy położone w rejonie wsi Leśnik 

oraz inne zespoły leśne i zadrzewienia, położone w dolinie rzeki Osobłogi i Straduni, 

 kompleksy leśne zaliczane do II strefy uszkodzeń przemysłowych położone na gruntach wsi 

Twardawa. 

 

10.1.12. Gleby chronione 

Stosownie do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. 

Dz. U. z 2015, poz. 909 ze zm.) ochronie podlegają kompleksy użytków rolnych z glebami zaliczonymi do 

wysokich klas bonitacyjnych (klasy I – III) na terenach wiejskich.  

Na terenie gminy dominują gleby o bardzo wysokich walorach dla rolnictwa. Na terenie gminy gleby 

o wysokiej wartości bonitacyjnej klasy III stanowią 57 % ogólnej powierzchni gruntów rolniczych. Klasy II 

gruntów bonitacyjnych stanowią 22 % ogólnej powierzchni gruntów rolniczych. Klasy I gruntów bonitacyjnych 

stanowią 1 % ogólnej powierzchni gruntów rolniczych. W gminie Głogówek łącznie ochronie gruntów jako 

gleb o najwyższej jakości gleb klas I-III podlega w sumie 11 753,44 ha, stanowiące łącznie ok. 80% gruntów 

rolnych w gminie i ok. 70 % powierzchni całej gminy. 

10.1.13. 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 
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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 

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 (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). 

10.2. Ochrona wód 

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.  

Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej nastąpiło szereg zmian w polityce kraju związanych 

z dostosowaniem polskiego prawodawstwa do przepisów UE. Zmienione zostały m.in. przepisy ustawy - 

Prawo wodne w celu transpozycji przepisów wspólnotowych w zakresie polityki wodnej UE. Politykę tą 

wyznaczają trzy podstawowe dyrektywy: 

 dyrektywa 2000160/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca 

ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), tzw. Ramowa Dyrektywa 

Wodna (RDW), 

 dyrektywa 20061118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie 

ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. U. UE L 372 

z 27.12.2006, str. 19), 

 dyrektywa 2007160/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 

oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. UE L 288 z 6.11.2007, str. 27). 

Ramowa Dyrektywa Wodna weszła w życie dnia 22 grudnia 2000 r. Najważniejszym przesłaniem RDW jest 

ochrona zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń. Wprowadza ona zintegrowaną politykę wodną mająca 

na celu zapewnienie ludziom dostępu do czystej wody pitnej po rozsądnej cenie, która umożliwi rozwój 

gospodarczy i społeczny przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego. Głównym 

celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód, poprzez określenie i wdrożenie 

koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań w państwach członkowskich do 2015 

roku. Zgodnie z przepisami RDW planowanie gospodarowaniem wodami odbywa si ę w podziale na obszary 

dorzeczy. Zgodnie z ustaw ą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 239, poz. 469 

z późn. zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy. Gmina 
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Głogówek znajduje się na obszarze dorzecza Odry. Na podstawie art. 119 ust. 3 pkt 1 Prawo wodne, po 

zatwierdzeniu przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. zostały ogłoszone w Monitorze Polskim Plany 

gospodarowania wodami. Dla dorzecza Odry obowiązuje „Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry” (M.P. 2011, Nr 40, poz. 451). 

Według RDW plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces 

osiągania celów środowiskowych. Stanowić one będą fundament podejmowania decyzji mających wpływ na 

stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości.  

10.2.1. Ochrona wód podziemnych 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry teren gminy Głogówek znajduje się 

na obszarach jednolitych części wód podziemnych nr 114 i 116, których stan został oceniony jako dobry. 

10.2.2. Ochrona wód powierzchniowych 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 239, poz. 469 z późn. zm.) 

obowiązują zakazy między innymi: 

 grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej 

niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar, 

 uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy 

wału po stronie odpowietrznej, 

 rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby, 

 wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości 

mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej, 

 uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów. 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011, Nr 40, poz. 451) obszar 

gminy Głogówek położony jest w granicach jednostek planistycznych gospodarowania wodami —jednolitych 

części wód powierzchniowych (JCWP): 

1. Młynówka o kodzie PLRW6000171176889, która stanowi część scalonej części wód Biała (SO1004), 

która została oceniona jako silnie zmieniona o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu 

środowiskowego jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

2. Lubrzanka o kodzie PLRW60004117669, która stanowi część scalonej części wód Prudnik (SO1002), 

która została oceniona jako naturalna o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim 

jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

3. Dopływ spod Błażejowic Dolnych o kodzie PLRW600017117674, która została oceniona jako naturalna 

o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry 

stan chemiczny; 

4. Osobłoga od Prudnika do Odry o kodzie PLRW600019117699, która została oceniona jako naturalna 

o dobrym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny 

i dobry stan chemiczny; 

5. Dopływ z Kórnicy o kodzie PLRW600017117676, która została oceniona jako naturalna o złym stanie, 

niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan 

chemiczny; 
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6. Młynówka o kodzie PLRW6000171176714, które stanowią części scalonej części wód Osobłoga od 

Prudnika do Odry (SO1003), która została oceniona jako naturalna o złym stanie, niezagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

7. Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego o kodzie PLRW600018117449, która została oceniona 

jako naturalna o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan 

ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

8. Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry o kodzie PLRW600020117499, która została oceniona jako 

naturalna o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan 

ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

9. Grudynka o kodzie PLRW60001811746, która została oceniona jako naturalna o złym stanie, 

niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan 

chemiczny; 

10. Ligocki Potok o kodzie PLRW60001 8117489, która została oceniona jako naturalna o złym stanie, 

niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan 

chemiczny; 

11. Dopływ poniżej Dobieszowic o kodzie PLRW600018117474, które stanowią scaloną część wód 

Stradunia (SO1005), która została oceniona jako naturalna o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem 

celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

12. Swornica o kodzie PLRW600017117549, która stanowi część scalonej części wód Odra od Kanału 

Gliwickiego do Osobłogi (SO1101), która została oceniona jako naturalna o złym stanie, zagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

10.3. Ochrona ujeć wód 

Na terenie gminy Głogówek zostały wyznaczone strefy ochronne dla 2 ujęć wód: 

 dla ujęcia wody podziemnej wodociągu komunalnego w Głogówku decyzją Starosty Prudnickiego Nr 

GNO-V.6320.2.2013 z dnia 23.07.2013 roku ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej dla studni: 

 nr 1bz składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,0984 ha, na 

działce nr 89/2, miasto Głogówek, obręb Winiary, 

 nr 2b składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,0363 ha, na 

działce nr 85/2, miasto Głogówek, obręb Winiary, 

 nr 3b składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,0618 ha, na 

działce nr 417/2, miasto Głogówek, obręb Rzepcze, 

 nr 8a składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,0100 ha, na 

działce nr 317, miasto Głogówek, obręb Głogówek, 

 dla ujęcia wody podziemnej wodociągu komunalnego w Racławicach Śląskich decyzją Starosty 

Prudnickiego Nr GNO-V.6320.1.2013 z dnia 31.07.2013 roku ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej 

dla studni nr 1z i 2z składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,5013 

ha, na działce nr 1031/1 obręb Racławice Śląskie. 

Zgodnie z ww decyzjami na terenie stref obowiązują następujące zasady: 
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 Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych 

z eksploatacją ujęcia wody. 

 Ustalone są ograniczenia i obowiązki na terenie strefy ochrony bezpośredniej: 

 wody opadowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń 

służących do poboru wody, 

 teren należy zagospodarować zielenią, 

 należy ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

służących do poboru wody, 

 teren ochrony należy ogrodzić i oznakować tablicami zawierającymi informacje o ujęciu wody i zakazie 

wstępu osób nieupoważnionych. 

10.4. Ochrona złóż  

Złożem kopaliny jest nagromadzenie minerałów i skał, których wydobywanie może przynieść korzyść 

gospodarczą. Zgodnie z art. 95 Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 196 ze zm.)   Udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach 

projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, a także 

udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w 

studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, (…). 

W ramach ochrony kopalin należy: 

 prowadzenie eksploatacji złóż kopalin w sposób gospodarczo uzasadniony, z maksymalnym 

ograniczeniem negatywnych wpływów na środowisko; 

 sukcesywne prowadzenie rekultywacji terenów poesksploatacyjnych i przywrócenie do właściwego 

stanu elementów środowiska przyrodniczego już na etapie eksploatacji złoża; 

 monitoring w zakresie wpływu wydobycia złóż na otoczenie; 

 zabezpieczenie przed degradacją obiektów geologicznych i geomorfologicznych; 

Przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny, zgodnie z przepisami szczególnymi, 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. 

Tereny bogate w złoża naturalne podlegają zakazowi zabudowy i zalesiania aż do momentu podjęcia 

eksploatacji.  

Na obszarze gminy Głogówek występuje 7 udokumentowanych złóż surowców naturalnych. Należą do nich: 

 złoża surowca ilastego ceramiki budowlanej i kruszywa naturalnego „Głogówek”, 

 złoża kruszywa naturalnego „Golczowice” 

 złoża kruszywa naturalnego „Kierpień” 

 złoża kruszywa naturalnego „Nowe Kotkowice” 

 złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – Głogówek”, 

 złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie” 
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 złoża kruszywa naturalnego „Twardawa 2”. 

10.5. Ochrona kulturowa 

Z form ochrony zabytków określonych przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1446 ze zm.) na terenie gminy Głogówek występują: 

 wpis do rejestru zabytków;  

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 

obiektów reprezentujących wszystkie kategorie zabytków; budynki sakralne (kościoły, klasztory, kaplice 

i kapliczki), użyteczności publicznej (ratusze, szkoły, szpitale, bramy, zajazdy, winiarnie), obiekty 

rezydencjonalne (zamki, pałace), budownictwo obronne, budownictwo mieszkalne, parki, cmentarze, 

budownictwo gospodarcze (spichlerze), obiekty techniki (wieże wodne, baszta więzienna) oraz zabytkowe 

obszary.  

W mieście i gminie Głogówek w rejestrze zabytków ujęta jest następująca liczba obiektów 

 budownictwo sakralne    15 

 kaplice, kapliczki      18 

 architektura rezydencjonalna    2 

 budownictwo obronne    1 

 budownictwo użyteczności publicznej  6 

 budownictwo mieszkalne    51 

 budownictwo gospodarcze   2 

 parki       2 

 cmentarze      2 

 obiekty techniki     2 

 obszary      1 

Szczególnym rodzajem wpisu do rejestru zabytków jest wpis obszarowy. Na terenie gminy Głogówek 

wpisem takim objęte jest Stare miasto Głogówek w granicach średniowiecznego założenia miasta zamknięte 

ulicami: Kościelną, Ks. Piotra Skargi oraz linią zamek – plac Kościelny. Ośrodkiem czworoboczny 

nieregularny rynek z ratuszem pośrodku i ulicami wybiegającymi częściowo z narożników. Układ ulic 

szachownicowy, nieregularny z główną osią przelotową płn-płd. Stare miasto w obszarze średniowiecznego 

układu urbanistycznego wpisane jest do rejestru zabytków pod numerem 36/49 z decyzją z dnia 

10.06.1949 r.  

Obowiązujące dokumenty planistyczne na terenie gminy obejmują: 

 miasto Głogówek,  

 obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – Głogówek” 

 działkę nr 188/133 w obrębie Stare Kotkowice, 

 działki nr 886/260, 887/260, 888/260, 889/260 750/225 w obrębie Twardawa, 

 działkę nr 427 w obrębie Mochów, 

 przebieg projektowanego gazociągu DN 150 relacji Szonów Głuchołazy w obrębie Racławice Śląskie, 

 działkę nr 383/261, oraz część działek nr700/248 i 521 w obrębie Twardawa, 
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 działki nr 175, 379, 380, 174, 173, 381, 172, 382, 171, 383, 384, 170, 169, 385, 168, 386, 167, 387, 

166, 164, 390, 388, 165, 389, 163, 391, 392, 162 „161, 393, 160, 394, 159, 395, 17815, km.3 obręb 

Rzepcze oraz działki nr 426, 424, 429, 433, 428, 48411, 15112, 432, 485 km.4 obręb Rzepcze. 

Strefy ochrony konserwatorskiej zostały ustalone w 2 z powyższych planów: 

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówka przyjętym Uchwałą Rady 

Miejskiej Nr XXI/156/2004 z dnia 08.11.2004 r. wraz ze zmianami mpzp przyjętymi uchwałami Nr 

XXXIX/270/2006 z dnia 26.06.2006r., Nr XVIII/130/2008 z dnia 25 lutego 2008 r., Nr IV/21/2011 

z dnia 24 stycznia 2011 r., Nr XIII/99/2011 z dnia 28 listopada 2011 r., ustanowiono: 

o strefę A obejmuje średniowieczny układ urbanistyczny miasta Głogówka wraz z zamkiem, 

parkiem oraz barokowym założeniem klasztoru franciszkanów, 

o strefę B częściowej ochrony konserwatorskiej – obejmującą obszar z nagromadzeniem  dóbr 

kultury figurujących w ewidencji zabytków, 

o strefę KC - występowania cennych elementów historycznej struktury przestrzennej - 

obejmującą przedmieścia południowe i północne Głogówka oraz założenie urbanistyczne 

Głogowca, 

o strefę KK ochrony krajobrazu kulturowego - obejmującą tereny miejskiego parku 

przyzamkowego i cmentarza miejskiego, 

o strefę E –ochrony ekspozycji obejmującą– ochronę ekspozycji panoramy miasta, ochronę 

ciągów widokowych, ochronę punktów dalekich i bliskich widoków, 

o strefę OW - obserwacji archeologicznej – obejmującą obszar Starego Miasta (A1), zamku 

oraz potencjalne obszary badań archeologicznych, w promieniu 20 m. od obrysu stanowiska 

archeologicznego. 

 Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa 

naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/275/209 Rady Miejskiej 

w Głogówku z dnia 29 czerwca 2009 r. 

o na obszarze doliny rzeki Osobłoga, w granicach opracowania planu ustala się ochronę 

krajobrazu kulturowego oraz ekspozycji wartościowych panoram wsi i miasta Głogówek, 

znajdujących się poza graniami opracowania, w związku, z czym dla obszaru opracowania 

ustala się: na całym terenie obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów dysharmonijnych 

i zakłócających widok na zabytkowe zespoły zabudowy oraz sylwety sąsiednich wsi i miasta 

Głogówek 

Szczegółową charakterystykę tych ustaleń zawiera punkt 4.8 części I Uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek. 

10.6. 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 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 315) podaje 

minimalne odległości cmentarzy od granicy terenów: 

 50m od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły 

żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, studni, źródeł i strumieni, z których czerpana jest 
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woda do picia i dla potrzeb gospodarczych, jeśli teren w granicach od 50 do 150m odległości od 

cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do niej 

podłączone; 

 150m od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły 

żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, studni, źródeł i strumieni, z których czerpana jest 

woda do picia i dla potrzeb gospodarczych; 

 500m od ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych będących źródłem zaopatrzenia sieci 

wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych. 

Na omawianym terenie czynne cmentarze znajdują się na terenach zwodociągowanych w miejscowościach: 

• Cmentarz parafialny w Głogówku, 

• Cmentarz parafialny w Biedrzychowicach, 

• Cmentarz parafialny w Kazimierzu, 

• Cmentarz parafialny w Kierpniu, 

• Cmentarz parafialny w  Mochowie, 

• Cmentarz parafialny w Racławicach Śląskich, 

• Cmentarz parafialny w Rzepczach, 

• Cmentarz parafialny w Szonowie, 

• Cmentarz parafialny w Twardawie, 

• Cmentarz parafialny we  Wierzchu, 

• Cmentarz parafialny we Wróblinie, 

• Cmentarz parafialny w Zawadzie-Golczowicach. 

10.7. Obiekty wojskowe i obrony cywilnej 

Na terenie gminy Głogówek brak jest obiektów wojskowych i obrony cywilnej. 

10.8. Tereny zamknięte 

Do terenów zamkniętych znajdujących się na terenie Gminy Głogówek zalicza się działki ewidencyjne, przez 

które przebiegają linie kolejowe, uznane za tereny zamknięte decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów 

zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z dnia 27 marca 2014 r, poz. 25). Od terenów tych nie ustanowiono stref 

ochronnych, obowiązują wyłącznie warunki techniczne zachowania odległości od linii i terenów kolejowych 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Wyszczególnienie terenów zamkniętych zawiera poniższa tabela. 

Tabela 74 Gmina Głogówek – wykaz terenów zamkniętych  

Lp. Obręb Nr działki Powierzchnia w ha 

1 2 3 4 

1 Biedrzychowice 59/4 0,3010 

2 Biedrzychowice 61/4 0,0160 

3 Biedrzychowice 62/4 0,1120 

4 Biedrzychowice 73/4 0,0160 
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5 Biedrzychowice 74/4 0,0100 

6 Biedrzychowice 76/4 0,0100 

7 Biedrzychowice 79/1 0,2198 

8 Biedrzychowice 82/1 0,1789 

9 Biedrzychowice 83/4 0,2306 

10 Biedrzychowice 84/4 0,1072 

11 Biedrzychowice 85/4 0,0298 

12 Biedrzychowice 152/2 2,7641 

13 Biedrzychowice 355/4 6,6463 

14 Dzierżysławice 94 0,2542 

15 Dzierżysławice 192/1 2,5300 

16 Dzierżysławice 193/1 0,3100 

17 Dzierżysławice 387/93 2,8751 

18 Racławice Śląskie 1527/1 5,0300 

19 Racławice Śląskie 1527/2 4,1500 

20 Racławice Śląskie 1529 0,4000 

21 Racławice Śląskie 1531/2 15,1800 

22 Racławice Śląskie 1533 0,1900 

23 Racławice Śląskie 1534/1 1,4600 

24 Racławice Śląskie 1534/2 5,6000 

25 Racławice Śląskie 1537/3 2,9000 

26 Racławice Śląskie 1537/4 3,0948 

27 Racławice Śląskie 1537/4 1,9800 

28 Racławice Śląskie 1537/5 1,4500 

29 Racławice Śląskie 1537/6 3,9836 

30 Racławice Śląskie 1545 0,4800 

31 Stare Kotkowice 175/48 0,0590 

32 Stare Kotkowice 182/37 0,0200 

33 Stare Kotkowice 184/32 0,0480 

34 Stare Kotkowice 277/41 3,9534 

35 Twardawa 94 0,5820 

36 Twardawa 95 0,2940 

37 Twardawa 96 0,1340 

38 Twardawa 97 0,1935 

39 Twardawa 98 0,1060 

40 Twardawa 99 0,7330 

41 Twardawa 100 0,0880 

42 Twardawa 101 0,1400 

43 Twardawa 102 0,1780 
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44 Twardawa 103 0,1490 

45 Twardawa 104 0,0310 

46 Twardawa 107 0,1683 

47 Twardawa 108 0,1430 

48 Twardawa 163/93 0,0860 

49 Twardawa 164/93 1,0255 

50 Twardawa 165/93 6,1373 

51 Twardawa 166/93 0,1255 

52 Twardawa 180/26 0,0181 

53 Twardawa 182/4 0,1258 

54 Twardawa 184/55 0,1527 

55 Twardawa 224/26 0,0270 

56 Twardawa 225/25 0,0640 

57 Twardawa 228/26 0,0333 

58 Miasto Głogówek, obręb Głogowiec 121 4,5266 

59 Miasto Głogówek, obręb Głogowiec 193 3,1734 

60 Miasto Głogówek, obręb Głogowiec 201 1,0838 

61 Miasto Głogówek, obręb Głogowiec 899/3 4,3501 

62 Miasto Głogówek, obręb Wielkie 

Oracze 
867 4,2284 

63 Miasto Głogówek, obręb Wielkie 

Oracze 
869 4,6069 

64 Miasto Głogówek, obręb Winiary 892 5,0062 

11. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ 

GEOLOGICZNYCH 

Teren gminy Głogówek nie należy do obszarów szczególnie narażonych na występowanie naturalnych 

zagrożeń geologicznych. Na terenie gminy nie udokumentowano osuwisk. 
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12. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN, 

ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH 

KOMPLEKSÓW PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU 

WĘGLA 

12.1. Złoża kopalin 

Obszar gminy Głogówek leży na granicy dwóch dużych jednostek strukturalnych budowy geologicznej 

Opolszczyzny: Metamorfiku Sudetów Wschodnich i zachodzącej na nad nią Depresji Śląsko-Opolskiej (kreda 

opolska). Zróżnicowana budowa geologiczna gminy ma kluczowe znaczenie dla zróżnicowania 

przyrodniczego obszaru. Dominujące w powierzchniowych warstwach geologicznych lessy uwarunkowały 

powstanie gleb o wysokiej przydatności rolniczej.  

Pod względem budowy geologicznej gmina Głogówek charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem budowy. W 

powierzchniowych utworach występują zarówno formacje paleozoiczne, jak i kenozoiczne. Paleozoik jest 

reprezentowany przez skały dolnego karbonu i przełomu karbon dolny karbon górny, natomiast na kenozoik 

składa się liczna grupa utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Na wymienionym podłożu 

spoczywają osady polodowcowe, głównie w postaci glin zwałowych oraz piasków i żwirów 

wodnolodowcowych. Wypełniają one przede wszystkim krawędzie erozyjne dolin rzecznych. Na terenie 

gminy określono występowanie złóż wydobywczych, są to położone złoża kruszyw naturalnych, gipsów 

i anhydrytów oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej. W części z nich wydobycie już zakończono.  

 

Na obszarze gminy Głogówek występuje 7 udokumentowanych złóż surowców naturalnych. Należą do nich: 

 złoża surowca ilastego ceramiki budowlanej i kruszywa naturalnego „Głogówek”, 

 złoża kruszywa naturalnego „Golczowice” 

 złoża kruszywa naturalnego „Kierpień” 

 złoża kruszywa naturalnego „Nowe Kotkowice” 

 złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – Głogówek”, 

 złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie” 

 złoża kruszywa naturalnego „Twardawa 2”. 

 

 Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Głogówek" 

Złoże zlokalizowane jest w północno-wschodniej części miasta. Przeznaczone jest do produkcji wyrobów 

grubo ściennych. Złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo. Stan zasobów bilansowych złoża 

wynosi 1826 tys. ton. Złoże obecnie nieeksploatowane nieposiadające wyznaczonych obszarów i terenów 

górniczych. 

 Złoże kruszywa naturalnego „Twardawa 2" 

Złoże zlokalizowane jest po wschodniej stronie zabudowy wsi. Złoże zagospodarowane, eksploatowane 

okresowo. Stan zasobów bilansowych złoża wynosi 185 tys. ton. Koncesję na eksploatację złoża kruszywa 

naturalnego posiada firma EU Kruszywa Sp. z o.o. z Kędzierzyna – Koźla. Dla złoża ustanowiono koncesją 

teren i obszar górniczy. 
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 Złoże kruszywa naturalnego „Golczowice" 

Złoże zlokalizowane jest po południowej stronie zabudowy wsi. Eksploatacja złoża obecnie nie jest 

prowadzona, jest to złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane. Stan zasobów bilansowych złoża 

wynosi 117 tys. ton. 

 Złoże kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek" 

Złoże obejmuje teren doliny Osobłogi od zabudowy wsi Racławice Śl. do miasta. Eksploatacja złoża możliwa 

jest jedynie pod warunkiem realizacji zbiornika wodnego „Racławice - Głogówek" przy zachowaniu pełnej 

ochrony obszarów o zachowanych wartościach przyrody ożywionej. Złoże zawiera kruszywo naturalne 

przydatne do produkcji pospółki oraz dla drogownictwa. W części złoża występuje kruszywo naturalne 

przydatne do produkcji mieszanek grubych oraz żwirów jedno i wielofrakcyjnych. Stan zasobów bilansowych 

złoża wynosi 57 220 tys. ton. Złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie w kategorii C2 +D. Jego 

eksploatacja mimo po łożenia w korytarzu ekologicznym doliny Osobłogi nie jest wykluczona pod warunkiem 

spełnienia wymogów ochrony przyrody i krajobrazu. Złożę obecnie nie jest eksploatowane. 

 Złoże kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie" 

Złoże obejmuje część teren doliny Osobłogi w sąsiedztwie wsi Racławice Śl. Złoże zostało wydzielone ze 

złoża Racławice Śląskie – Głogówek. Eksploatacja złoża wiązać się będzie z realizacją zbiornika wodnego 

przy zachowaniu pełnej ochrony obszarów o zachowanych wartościach przyrody ożywionej. Złoże zawiera 

kruszywo naturalne przydatne do produkcji pospółki oraz dla drogownictwa, piasek ze żwirem. Stan 

zasobów bilansowych złoża wynosi 3 464 tys. ton. Złoże jest obecnie eksploatowane. Koncesję na 

eksploatację złoża kruszywa naturalnego posiada firma „Grava” Sp. z o.o. z Opola. Dla złoża ustanowiono 

koncesją teren i obszar górniczy. 

 Złoże kruszywa naturalnego „Nowe Kotkowice" 

Złoże położone jest po wschodniej stronie zabudowy wsi. Jest to z łoże kruszywa naturalnego o zasobach 

rozpoznanych szczegółowo w kat. A+B+C1. Stan zasobów bilansowych złoża wynosi 424 tys. ton. Złoże nie 

posiada użytkownika i nie jest eksploatowane. 

 Złoże kruszywa naturalnego „Kierpień" 

Nieeksploatowane złoże położone jest po zachodniej stronie zabudowy wsi. Jest to złoże żwiru (o różnej 

granulacji) i piasku (pospółki) przydatnego do betonu zwykłego oraz stosowanych w budownictwie do 

produkcji żwirów jedno i wielofrakcyjnych. Zasoby zostały zatwierdzone w kat. C2. i wynoszą 30 379 tys. ton. 

Ogólna powierzchnia złoża wnosi około 230 ha (wariant realny około 80 ha). Po eksploatacji pożądanym 

kierunkiem rekultywacji jest kierunek wodny. Powstały w ten sposób zbiornik wodny będzie nadawał się do 

celów rekreacyjno- wypoczynkowych lub gospodarczych przy uwzględnieniu ograniczeń obowiązujących 

(zakazów) obowiązujących w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Dopuszczalne są 

również inne kierunki rekultywacji w tym kierunek rolny. 

12.2. Zasoby wód podziemnych 

Na terenie całej gminy Głogówek występuje trzeciorzędowe i czwartorzędowe pięto wodonośne. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne nie występuje na terenie gminy powszechnie. Nie stwierdzono np. jego 

występowania w rejonie wsi Twardawa. Warstwa wodonośna czwartorzędowego piętra znajduje się płytko 

pod powierzchnią terenu, do głębokości nieprzekraczającej 30 m. Woda występuje tu w piaskach 
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różnoziarnistych, a także w żwirach z otoczakami. Z tego piętra wodonośnego zaopatrywane są głównie 

w wodę studnie przydomowe, rzadziej wodociągi wiejskie. Jego wydajność na terenie gminy jest niewielka 

i wynosi 1 - 20 m3/h, sporadycznie do 50 m3/h. Woda charakteryzuje się podwyższoną twardością 

i zwiększoną ilością związków żelaza i manganu w związku, z czym wymaga uzdatniania. Miejscami, ze 

względu na brak właściwie wykształconej warstwy izolacyjnej, woda tego poziomu jest zanieczyszczona pod 

względem bakteriologicznym. 

Obszar gminy Głogówek prawie w całości należy do terenów, na których nie występuje brak wody pitnej. 

Jedynie teren miasta i północna część gminy, położona na pograniczu z gminą Krapkowice (wsi Rzepce-

Kórnica), zaliczana jest do terenów o okresowym braku wody pitnej. 

 

12.3. Udokumentowane komleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla 

Na terenie Gminy Głogówek nie stwierdzono udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania 

dwutlenku węgla. 

13. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

Na obszarze gminy Głogówek z 7 udokumentowanych złóż surowców naturalnych 2 posiadają ustanowione 

tereny i obszary górnicze: 

 Teren i obszar górniczy „Twardawa 2" – Zakładu Górniczego „Żwirownia – Twardawa 2” 

ustanowionych dla eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Twardawa 2” w Twardawie, dla którego 

koncesję na wydobycie posiada firma EU Kruszywa Sp. z o.o. z Kędzierzyna – Koźla. Powierzchnia 

terenu górniczego wynosi 19775 m2 a powierzchnia obszaru górniczego obejmuje 19800 m2. 

Aktualna koncesja ważna jest do 31.12.2025 r. 

 Teren i obszar górniczy „Racławice Śląskie" – Odkrywkowego Zakładu Górniczego „Racławice 

Śląskie” w Racławicach Śląskich, dla którego koncesję na wydobycie posiada firma „Grava” Sp. 

z o.o. z Opola. Powierzchnia terenu górniczego wynosi 569 451 m2 a powierzchnia obszaru 

górniczego obejmuje 324 710 m2. Aktualna koncesja ważna jest do 31.10.2027 r. 

14. STAN KOMUNIKACJI 

14.1. Powiązania zewnętrzne 

Miasto Głogówek ma bardzo dobre położenie w systemie transportowo-drogowym. Leży przy linii kolejowej 

Legnica - Katowice i na skrzyżowaniu dróg krajowej relacji Kłodzko – Kędzierzyn-Koźle ( nr 40 tzw. trasa 

Sudecka) z drogą wojewódzką nr 416 Opole – Głubczyce – Pietrowice (granica państwa). Osią układu 

komunikacyjnego jest droga krajowa nr 40 przebiegająca przez gminie w układzie wschód – zachód oraz 

droga wojewódzka nr 416 przebiegająca na kierunku północ -południe. Drogi te krzyżują się w mieście 

Głogówek. 
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14.2. Komunikacja kolejowa 

Przez teren gminy przebiega jednotorowa linia kolejowa nr 137 relacji Nysa – Głogówek – Kędzierzyn – 

Koźle. Dostępność do linii kolejowej zapewniają stacje kolejowe: Głogówek, Racławice Śląskie i Twardawa. 

Natężenie ruchu osobowego na ww. linii wynosi 14 pociągów/dobę, a częstotliwość połączeń nie zapewnia 

dogodnych połączeń z  sąsiednimi miejscowościami. Pociągi kursują na kierunku do Brzegu, Gliwic, 

Kędzierzyna – Koźla i Nysy. 

Ponadto na terenie obrębu Racławice Śląskie, jako odgałęzienie ww trasy, istnieje linia kolejowa o znaczeniu 

miejscowym nr 294 relacji Głubczyce - Racławice Śląskie - wyłączona z eksploatacji. 

14.3. Komunikacja drogowa 

Układ komunikacyjny dróg publicznych na terenie gminy Głogówek cechuje czterostopniowa hierarchia. 

Przez opracowywany teren przebiega: 

 droga krajowa nr 40,  

 drogi wojewódzkie nr 416 i 417,  

 drogi powiatowe, 

 drogi gminne. 

14.3.1. Droga krajowa 

Droga krajowa nr 40 – droga międzyregionalna relacji Kłodzko - Paczków - Nysa - Koźle – Gliwice, 

przebiegająca przez obszar gminy z zachodu na wschód, która przeprowadza głównie ruch tranzytowy, 

przez wieś Wierzch, Mochów, miasto Głogówek, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Zwiastowice i Twardawę. 

Droga o klasie technicznej: drogi głównej – G. Droga o średnio intensywnym natężeniu ruchu 

samochodowego. W ciągu drogi odbywa się ruch samochodowy osobowy i transportowy o znaczeniu 

głównie lokalnym, wojewódzkim, regionalnym, rzadziej krajowym i międzynarodowym. Wielkość ruchu 

drogowego na drodze krajowej nr 40 wg Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku wynosiła na kierunku 

Kędzierzyn- Koźle – Głogówek 2742 pojazdy na dobę, na odcinku Głogówek – Prudnik 2381 pojazdów na 

dobę oraz ruch na odcinku drogi krajowej w mieście Głogówek (kumulującej ruch lokalny oraz na przebiegu 

drogi krajowej nr 40 i drogi wojewódzkiej nr 416) wynosił 7422 pojazdy na dobę. Na przebiegu drogi 

krajowej, w układzie krzyżujących się tras drogi krajowej nr 40 i drogi wojewódzkiej nr 416, planowany jest 

układ drogi obwodnicowej. Ponadto obowiązujące ustalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek zakłada obejście obwodnicami na przebiegu drogi 

krajowej miejscowości Twardawa, Zwiastowice, Biedrzychowice, Stare Kotkowice a obejście miejscowości 

Mochów planowane jest w układzie obwodnicy miasta Głogówka. Ostatnia miejscowość na trasie drogi 

krajowej Wierzch posiada istniejącą obwodnicę. 

14.3.2. Drogi wojewódzkie 

Przez teren gminy przebiegają 2 drogi kategorii wojewódzkiej: 

 Droga nr 416 Krapkowice – Głogówek – Głubczyce.  

 Droga nr 417 Laskowice – Klisino-Szonów- Szczyty-Racibórz 

Drogi administrowane są przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. 
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Droga wojewódzka nr 416 relacji Krapkowice – Głogówek – Głubczyce, przecinająca gminę z północy na 

południe, przebiegająca przez tereny zainwestowane wsi Rzepce, Tomice i Szonów, a także miasta 

Głogówek. Droga o klasie technicznej: drogi głównej – G. Drogę należy uznać za najważniejszą dla 

prawidłowego funkcjonowania obszaru gminy. W ciągu drogi odbywa się ruch samochodowy osobowy 

i transportowy o znaczeniu lokalnym, wojewódzkim, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Droga 

zapewnia powiązania ośrodka gminnego z miastem wojewódzkim. Ponadto droga ta przeprowadza przez 

teren gminy ruch tranzytowy z Opola przez Krapkowice, Głogówek, Głubczyce do granicy państwa 

w Pietrowicach. Ma ona istotny wpływ na rozwój gospodarczy obszaru. Wielkość ruchu drogowego na 

drodze wojewódzkiej nr 416 wg Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku wynosiła na odcinku Krapkowice - 

Głogówek 4007 pojazdy na dobę, na odcinku Głogówek – Szonów 2494 pojazdów na dobę, na odcinku 

Szonów – Głubczyce 4271 pojazdów/dobę. Droga ta na terenie gminy jest bardziej obciążoną ruchem niż 

droga krajowa nr 40. Obowiązujące ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Głogówek zakłada obejście obwodnicami na przebiegu drogi wojewódzkiej nr 416 

miasto Głogówek oraz wsie Tomice i Szonów.  

 

Droga wojewódzka nr 417 relacji Laskowice – Klisino-Szonów- Szczyty-Racibórz, przecinająca południową 

cześć gminy ze wschodu na zachód, przebiegająca przez tereny zainwestowane wsi Szonów i Racławice 

Śląskie, a także miasta Głogówek. Droga o klasie technicznej: drogi zbiorczej – Z. Odgrywa ona mniejszą 

rolę w układzie komunikacyjnym gminy niż droga krajowa nr 40 i droga wojewódzka 416. Pełni role 

uzupełniająca dla obsługi ruchu lokalnego, wojewódzkiego i regionalnego, szczególnie w powiązaniu ruchu 

komunikacyjnego do granicy państwa. Wielkość ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 417 wg 

Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku wynosiła na odcinku Szonów – Lisięcice 883 pojazdy na dobę, na 

odcinku Klisino – Racławice Śląskie – Laskowice 1963 pojazdów na dobę. 

 

14.3.3. Drogi powiatowe 

Układ komunikacyjny w gminie Głogówek uzupełnia gęsta sieć dróg powiatowych zapewniająca powiązania 

komunikacyjne do wszystkich miejscowości gminy. Charakterystykę dróg powiatowych przedstawiają 

poniższe tabele. 
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Tabela 75 Wykaz dróg powiatowych na obszarze wiejskim gminy Głogówek wraz z wyszczególnieniem ich 

podstawowych parametrów [źródło: Starostwo Powiatowe w Prudniku stan na dzień 01.01.2014]  

Lp 
Numer 

drogi 
Przebieg odcinka drogi 

Długość 

odcinka 

(w km) 

Szerokość 

jedni 

(w m) 

Szerokość 

korony 

drogi  

(w m) 

Rodzaj 

nawie- 

rzchni 

Klasa 

drogi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1203 O Relacja: Racławice Śląskie - dojazd do 

stacji kolejowej Racławice Śląskie (od 

skrzyżowania z DW 417) - do skrzyż. z 

placem kolejowym 

0,183 4.7 8,0 MB D 

2 1207 O Relacja: Błażejowice Dolne – Smolarnia 

(skrzyżowanie z DP 1208 O Błażejowice 

Dolne – Zawada – gr. Powiatu 

krapkowickiego) 

3,634 5,2 8,0 MB Z 

3 1208 O Relacja: Biała - Mochów (do DK 40) (od 

granicy gminy Biała - Mionów - Błażejowice 

Dolne – Mochów do skrzyżowania z DK 40) 

6,198 5,0 7,0 MB Z 

4 1209 O 

1209 S 

1209 T 

Relacja: Mochów – Racławice Śląskie 

(skrzyżowanie z DK 40 Dzierżsławice - 

Racławice Śląskie) 

7,029 

0,145 

0,159 

5,0 8,0 MB Z 

5 1210 O Relacja: Głogówek – Żużela (od granicy 

miasta Głogówek – Nowe Kotkowice -do 

granicy powiatu krapkowickiego) 

2,075 5,1 7.0 MB Z 

6 1211 O Relacja: Zwiastowice – Ucieszków (od 

skrzyżowania z DK 40 Zwiastowice -do 

granicy powiatu kędzierzyńsko – 

kozielskiego) 

1,648 4,6 7,0 MB Z 

7 1212 O Relacja: Gościęcin – Szonów 

(gr. powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego – 

Ciesznów – Kazimierz – 

Szonów do skrzyżowania z DW 417) 

8,074 5,0 9,5 MB Z 

8 1249 O Relacja: Stare Kotkowice – Trawniki 

(skrzyżowanie z DK 40 – Wróblin – gr. 

powiatu kędzierzyńsko - 

Kozielskiego) 

3,862 5,5 8,0 MB Z 

9 1254 O Relacja: Kazimierz – Głogówek - 

Błażejowice Dolne 

(skrzyżowanie z DP 1209 O – 

Dzierżysławice – Błażejowice Dolne, skrzyż. 

z DP 1208 O) 

2,740 

3,498 
4,5 8,0 

MB 

KK 

GR 

Z 

D 

10 1255 O Relacja: Zawada – Buława – Pisarzowice 

(skrzyż. z DP 1207 O –(But) granica 

powiatu krapkowickiego 

3,469 4,2 7,0 
MB 

GR 
L 

11 1260 O Relacja: Rozkochów – DK 40 

(od gr. powiatu krapkowickiego – skrzyż. z 

DK 40) 

1,687 4,5 7,0 TŁ L 
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12 1264 O Relacja: Lisiecice – DP 1212 O 

(od gr. powiatu głubczyckiego – skrzyż. z 

DP 1212 O) 

0,819 4,6 8,0 MB L 

13 1265 O Relacja: Kazimierz – Wróblin 

(skrzyżowanie z DP 1254 O – Wróblin, 

skrzyż. z DP 1249 O) 

3,172 4,6 6.5 
MB 

TŁ 
L 

14 1269 O Relacja: Zawada – Kierpień 

(skrzyż. z DP 1255 O – nieciągłość drogi na 

terenie powiatu 

krapkowickiego do skrzyż z DP 1278 O) 

2,881 4,0 6,0 
MB 

GR 
D 

15 1278 O Relacja: DP 1208 O – Kierpień 

(skrzyż. z DP 1208 O – Leśnik – Kierpień do 

skrzyż. z DP 1837 O Kierpień) 

4,258 5.0 7,0 MB L 

16 1281 O Relacja: Żabnik – Zawada 

(od granicy gminy Biała – Golczowice – 

Zawada do skrzyż. z DP 1207 O) 

1,587 5,0 7,0 MB Z 

17 1459 O Relacja: Rozkochów – Stare Kotkowice 

(od gr. powiatu krapkowickiego – Stare 

Kotkowice do skrzyż. z DK 40) 

1,227 4,0 6,0 GR D 

18 1810 O Relacja: DW 416 – Twardawa 

(od gr. powiatu krapkowickiego – Małkowice 

– Twardawa do skrzyż. z DK 40) 

1,820 5,0 7,0 
MB 

KK 
Z 

19 1837 O 

1837 S 

Relacja: Dobra – Rzepcze 

(od gr. powiatu krapkowickiego – Kierpień 

do skrzyżowania z DW 416  Rzepcze) 

4,462 

0,082 
5,0 7,0 MB Z 

20 Razem 64,688     

Rodzaj nawierzchni: MB – bitumiczna, GR – gruntowa, KK – kostka kamienna, TŁ - tłuczniowa 

Klasa drogi: D – dojazdowa, L – lokalna, Z – zbiorcza. 

 

Tabela 76 Wykaz dróg powiatowych w granicach miasta Głogówek wraz z wyszczególnieniem ich 

podstawowych parametrów [źródło: Starostwo Powiatowe w Prudniku stan na dzień 01.01.2014]  

Lp 
Numer 

drogi 
Przebieg odcinka drogi 

Długość 

odcinka 

(w km) 

Szerokość 

jedni 

(w m) 

Szerokość 

korony 

drogi  

(w m) 

Rodzaj 

nawie- 

rzchni 

Klasa 

drogi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1210 O Relacja: Głogówek – Żużela 

(od ul. Skrzyż. Z DK 40 ul. 3-go Maja – ul. 

Wiejska – do granicy miasta Głogówek) 

2,793 5,1 7,0 MB Z 

2 1254 O Relacja: Kazimierz – Głogówek - 

Błażejowice Dolne 

(od. skrzyżowania z DW 416 ul. Głogowiec 

– dp granicy miasta Głogówek) 

1,983 4,5 8,0 MB Z 

4 Razem 4,711     

Rodzaj nawierzchni: MB – bitumiczna 

Klasa drogi: Z – zbiorcza. 
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14.3.4. Drogi gminne 

Drogi gminne, publiczne, z wyłączeniem dróg wewnętrznych, stanowią sieć dróg uzupełniającą i służącą 

miejscowym potrzebom. Łączna długość dróg gminnych publicznych wynosi w gminie ok. 98 km. Drogi 

gminne są to drogi klas D- dojazdowych i L – lokalnych. 

Uzupełnieniem układu dróg publicznych są drogi gminne, nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg 

publicznych, w szczególności drogi wewnętrzne w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów 

rolnych i leśnych. 

14.4. Komunikacja publiczna 

W związku ze zmniejszająca się rola połączeń komunikacji kolejowej głównym środkiem komunikacji 

publicznej jest komunikacja autobusowa. Dobrze zorganizowana publiczna komunikacja autobusowa, 

wynika z położenia gminy na trasie łączącej miasto wojewódzkie i Głubczyce. Komunikacja autobusowa 

obsługuje połączenia na kierunkach do Opola, Głubczyc, Krapkowic, Kędzierzyna-Koźla, Nysy, Prudnika 

oraz Katowic, Gliwic, Kłodzka, Kielc, Kudowy Zdrój, Sosnowca, Zawiercia. 

 

15. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, W TYM STOPNIA UPORZĄDKOWANIA 

GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ 

GOSPODARKI ODPADAMI 

15.1. Gospodarka wodno – ściekowa  

15.1.1. Zaopatrzenie w wodę 

Miasto i Gmina Głogówek posiadają uregulowany system zaopatrzenia w wodę, system zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę jest dobrze rozwinięty. Korzystanie z wodociągów powinno zapewnić bezpieczeństw 

sanitarne poprzez dostarczanie wody pitnej dobrej, jakości. Mieszkańcy miasta i gminy są zaopatrywani 

w wodę pochodzącą z ujęć podziemnych. Głogówek jest w 100% zwodociągowany. 

Wody powierzchniowe na terenie gminy Głogówek nie są ujmowane do celów zaopatrzenia ludności w wodę 

pitną. Zmodernizowano stację uzdatniania wody, która ma znaczenie strategiczne i częściowo zasila 

niektóre wsie gminy (Rzepcze, Chudoba, Nowe Kotkowice, Biedrzychowice i Stare Kotkowice). 

Wybudowano dwie nowe kontenerowe stacje uzdatniania wody Biedrzychowicach i Racławicach Śląskich 

a zlikwidowano trzy kosztochłonne stacje w Górecznie, Rzepczach i w Twardawie. Woda z ujęć wód 

podziemnych dostarczana jest do mieszkańców siecią wodociągową. Łączna długość sieci wodociągowej 

wynosi 104.9 km, z czego: 

 w mieście Głogówek 17,8 km, 

 na terenach wiejskich gminy 87,1 km. 
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Usługi dla ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę świadczy Zakład Mienia Komunalnego ul. Dworcowa 2 

w Głogówku, którego udziałowcem jest Gmina Głogówek. Wykaz ujęć wodnych zlokalizowanych na terenie 

gminy Głogówek przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 77 Ujęcia wody na terenie gminy Głogówek  

Lp. Nazwa ujęcia 

Dopuszczalny pobór Ważność 

pozwolenia 

wodno-

prawnego 

Q śr.d [m3/d] 
Q max d 

[m3/d] 

Q max h 

[m3/h] 

1 2 3 4 5 6 

1 Ujęcie „Olszynka” Głogówek – studnia 

nr 8a 

480 720 30 31.12.2030 

2 Ujęcie „Nowe” Głogówek – studnie nr 

1b, 2b, 3b 

1360 2040 85 

3 Racławice Śląskie – studnie nr 1z i 2z 595 893 53 31.12.2030 

4 Biedrzychowice studnie nr 1 i 2  287 431 37 26.08.2029 

Ogólny stan zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Głogówek jest zadowalający. 

 

Tabela 78 Stan infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz wielkość zużycia wody 

wodociągowej w gminie Głogówek, powiecie prudnickim i województwie opolskim w roku 2013 [żródło GUS 

2014] 

Lp. Wodociągi jm. 

Gmina Głogówek 
Powiat 

prudnicki 
Województwo 

opolskie 
Miasto 

Głogówek 
ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Długość sieci rozdzielczej (bez 

przyłączy) 
km 17,8 104,9 354,8 7074,2 

2 Przyłącza prowadzące do budynków 

mieszkalnych  
szt. 1025 3192 10577 161674 

3 Zużycie wody z wodociągów w 

gospodarstwach domowych 
dam3 201,2 487,2 1715,7 29075,8 

4 Zużycie wody na 1 mieszkańca m3 35,0 35,7 30,1 28,9 

 

15.1.2. Kanalizacja 

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Głogówek rozwinięta jest dobrze jedynie na obszarze miasta. 

Poza miastem Głogówek obsługa kanalizacji sanitarnej objęte są tylko miejscowości Racławice Śląskie, 

Dzierżysławice i Mochów. Część ścieków nie objęta systemem kanalizacyjnym jest gromadzona 

w zbiornikach przydomowych tzw. szambach i wywożona taborem asenizacyjnym. 

Ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków w Głogówku, zlokalizowanej przy ul. Pasternik. 

Długość sieci kanalizacyjnej w gminie ogółem wynosi 37,8 km, w tym 16.8 km w mieście, przy liczbie 

przyłączy 1497 sztuk z tego ponad 60 % przyłączy jest w mieście (928 sztuk). 
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Docelowo oczyszczalnia w Głogówku będzie przyjmowała ścieki z terenu całej gminy. Do oczyszczalni 

kierowane są ścieki zbierane systemem kanalizacji oraz dowożone wozami asenizacyjnymi ze zbiorników 

bezodpływowych. Oczyszczalnia jest oczyszczalnią typu mechaniczno-biologicznego, układ technologiczny 

oczyszczalni tworzą następujące podstawowe urządzenia: 

- punkt zlewny ścieków, 

- krata mechaniczna z mechanicznym zgarniaczem skratek, 

- krata ręczna awaryjna, 

- piaskownik dwukomorowy poziomy, 

- przepompownia główna ścieków, 

- osadnik Imhoffa – 3 szt., 

- złoża biologiczne – 2 szt., 

- osadniki wtórne poziome – 2 szt., 

- staw stabilizacyjny tlenowy, 

- stacja odwadniania osadów, 

- operacyjne składowisko osadów odwodnionych o powierzchni F = 567m2, 

- wylot ścieków do rzeki Osobłogi. 

 

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Osobłogi w km 18+750. W celu kontroli ilości i jakości 

ścieków wprowadzanych do rzeki Osobłogi, na końcowym odcinku kanału odprowadzającego oczyszczone 

ścieki zabudowano studzienkę kontrolno-pomiarowa. Skarpy w rejonie wylotu zabezpieczone są kamieniem 

i faszyną. Odwadnianie osadów po osadniku Imhoffa odbywa się na prasie filtracyjnej. Eksploatację 

oczyszczalni prowadzi Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku. Wywóz nieczystości płynnych z terenu 

gminy prowadzi również Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku. 

 

W związku z dużą kapitałochłonnością inwestycji kanalizacyjnych, przyrost sieci kanalizacyjnej będzie 

znacznie wolniejszy niż wodociągowej. 

Na terenie gminy Głogówek wyodrębniona jest również zabudowa nie przewidywana do objęcia jej 

kanalizacją grupową. Rezygnacja z budowy kanalizacji grupowych w niektórych miejscach podyktowana jest 

rozproszonym charakterem zabudowy, a co za tym się wiąże znacznymi kosztami jednostkowymi 

w przeliczeniu na poszczególne gospodarstwa domowe. Na terenach tych gospodarka ściekowa opiera się 

na powszechnym – przejściowym gromadzeniu ścieków w zbiornikach wybieralnych i wywożeniu ich do 

oczyszczalni ścieków, a także niekiedy na pola uprawne lub nielegalne wylewiska oraz na bezpośrednim 

odprowadzaniu ścieków do odbiornika. 

Trudna do oszacowania jest ilość ścieków wywożona do punktów zlewnych lub bezpośrednio do 

oczyszczalni ścieków. Prawdopodobnie część tych ścieków trafia bezpośrednio do gruntu i wód, w związku 

z tym istnieje zagrożenie dla stanu wód podziemnych, szczególnie na terenach nie posiadających sieci 

kanalizacyjnej. 
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Tabela 79 Parametry oczyszczalni ścieków w Głogówku  

Lp. Oczyszczalnia ścieków w Głogówku Parametry ustalone w pozwoleniu wodnoprawnym 

(pozwolenie ważne do 31 stycznia 2016) 

1 2 3 

1 Odprowadzenie oczyszczonych ścieków 

komunalnych - Qśrd 

3100 m3/d 

2 Odprowadzenie oczyszczonych ścieków 

komunalnych - Qmaxh 

358 m2//h 

3                                    o parametrach:  Odczyn pH – 6,5-9,0 

 BZT5-25mgO2/l 

 CHZTmd – 125 mgO2/l 

 Zawiesina ogólna – 35 mg/l 

 

W skali gminy dotkliwy jest brak kompleksowej infrastruktury służącej odprowadzeniu ścieków komunalnych. 

Realizacja kolejnych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej przyczyni się do 

znacznej likwidacji takich negatywnych zjawisk jak: odprowadzanie ścieków do rowów, do kanalizacji 

deszczowej czy bezpośrednio do gruntu. Brak rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej terenów wiejskich 

stanowi istotny problem na terenie gminy. Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta oraz budowa 

sieci na terenach wiejskich ma priorytetowe znaczenie dla gminy.  

Tabela 80 Stan infrastruktury technicznej – kanalizacji sanitarnej w gminie Głogówek, powiecie prudnickim i 

województwie opolskim w roku 2013 [żródło GUS 2014] 

Lp. Kanalizacja sanitarna jm. 

Gmina Głogówek 
Powiat 

prudnicki 
Województwo 

opolskie 
Miasto 

Głogówek 
ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Długość sieci rozdzielczej (bez 

przyłączy) 
km 16,8 37,8 125,9 3979,3 

2 Przyłącza prowadzące do budynków 

mieszkalnych  
szt. 928 1497 3815 90223 

3 Ścieki odprowadzone siecią 

kanalizacyjną  
dam3 187 247 1159 29659 

 

15.1.3. Kanalizacja deszczowa 

Sieć kanalizacji na terenie gminy Głogówek jest w przeważającej części siecią ogólnospławną. Niewielki 

fragment sieci jest siecią rozdzielczą. Długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy wynosi 3,5 km. 

Poza terenem objętym kanalizacją deszczową wody deszczowe z ulic odpływają do przydrożnych rowów. 
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15.2. Elektroenergetyka 

15.2.1. Sieć elektroenergetyczna 

Przez teren gminy przebiegają 2 linie sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 kV:  

 linia dwutorowa 110kV relacji Hajduki - Ceglana (przekrój przewodów roboczych 120mm2), 

 linia dwutorowa, jednotorowa 110kV relacji Blachownia - Ceglana (przekrój przewodów roboczych 

240/120mm2). 

Przez teren gminy nie przebiegają natomiast napowietrzne linie energetyczne najwyższych napięć 400 kV 

i 220kV i zarządca tych sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA nie przewiduje na terenie gminy 

Głogówek inwestycji w ich zakresie. 

Odbiorcy z terenu gminy zasilani są z jednego Głównego Punktu Zasilania 110 kV GPZ 110/SN 

znajdującego się na terenie gminy Głogówek oraz pośrednio z dwóch spoza terenu gminy: 

 GPZ Ceglana (Głogówek – zlokalizowany w północno – wschodniej części miasta przy ul. 3-Maja) 

(110/15 kV, 2 transformatory 2x16MVA, stopień obciążenia 15%, układ pracy H4), 

 GPZ Głubczyce (110/15 kV, 2 transformatory 2x16MVA, stopień obciążenia 37%, układ pracy H5), 

których podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii elektrycznej odbiorcom komunalno-

bytowym i drobnym odbiorcom przemysłowym. Funkcja ta jest realizowana poprzez zasilaną 

z poszczególnych GPZ-tów sieć średniego, a następnie niskiego napięcia.  

Wymienione wyżej GPZ-ty posiadają dużą rezerwę mocy, możliwą do wykorzystania w przypadku 

konieczności podłączania kolejnych odbiorców o znaczącym planowanym poborze mocy z terenu gminy. 

 

Uzupełnieniem sieci zasilania miasta i gminy w energię elektryczną są stacje transformatorowe 15/0,4 kV.  

Dostarczona energia w formie SN 15kV jest przetwarzana poprzez stacje transformatorowe 15/0,4kV na 

niskie napięcia i w takiej formie przekazywana do odbiorców. Istnieje rezerwa mocy w eksploatowanej sieci 

średniego napięcia pozwalająca na rozbudowę systemu poprzez przyłączanie nowych odbiorców. 

W najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczących przyrostów zapotrzebowania na energię 

elektryczną. 

15.2.2. Odnawialne źródła energii 

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) odnawialne źródło energii to źródło wykorzystujące w procesie 

przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, 

spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego 

w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych 

i zwierzęcych. 

 

Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych 

nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie 

pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Ponadto pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu 

do źródeł tradycyjnych, bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.  
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W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię promieniowania słonecznego, 

wody, wiatru, zasobów geotermalnych oraz energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw 

ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła.  

Zakres wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej regulują 

odpowiednie dokumenty i akty normatywne UE, ustalające cele ogólne i szczegółowe dotyczące obowiązku 

osiągania ustalonych wskaźników udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu tej energii. 

Podstawowymi dokumentami i aktami prawnymi UE w tym zakresie są:  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. 

w sprawie statystyki energii (Dz. U. L 304 z 14.11.2008),  

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do 

wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych, Dz. U. L 

131 z 1.05.2014),  

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. U. L 140 z 5.6.2009),  

 Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące 

obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na 

podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, 

 Biała Księga – Energia dla przyszłości: Odnawialne źródła energii (1997),  

 Zielona Księga – Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego (2001).  

W Polsce założenia do rozwoju energetyki odnawialnej zostały określone w dokumencie rządowym 

zatytułowanym: „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjętym przez Sejm w dniu 23 sierpnia 

2001 r.) oraz w dokumentach: „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” (przyjętym przez Radę Ministrów 

w dniu 10 listopada 2009 r.) i w „Programie dla elektroenergetyki” (przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 

marca 2006 r.). Celem strategicznym polityki państwa jest zwiększanie wykorzystania zasobów energii 

odnawialnej, tak aby udział tej energii w finalnym zużyciu energii brutto osiągnął w 2020 roku 15%. 

 

Na terenie Gminy Głogówek, poza pojedynczymi indywidulanymi panelami słonecznymi i kotłowni z biomas, 

brak jest instalacji do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Do studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek wprowadzono uchwałą nr XXXI/250/2009 

Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 marca 2009 r. zmianę polegająca na wyznaczeniu na terenach 

wiejskich gminy (obręby Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa 

i Wróblin) terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

Gmina Głogówek ze względu na swoje warunki środowiskowe, przyrodnicze, fizjograficzne i gospodarcze 

predestynowana jest do rozwijania energii: 

 biopaliwa – głównie biogaz rolniczy uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy 

pochodzącej z upraw energetycznych, pozostałości z produkcji roślinnej i odchodów zwierzęcych; 

biogaz uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy pochodzącej z odpadów 
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w rzeźniach, browarach i pozostałych branżach żywnościowych, biopaliwa do potencjalnego 

wykorzystania w gminie Głogówek stanowią: 

o słoma - Na obszarze gminy Głogówek słoma i siano wykorzystywane są jako ściółka i pasza 

do hodowli zwierząt oraz do nawożenia pól. W związku z dużą powierzchnia gospodarstw 

rolnych istnieją w gminie duże nadwyżki słomy, które mogą zostać wykorzystane na cele 

energetyczne, 

o biogaz - pozyskiwany w procesie fermentacji metanowej w gminie stanowią: biogaz 

z oczyszczalni ścieków pozyskiwany z fermentacji osadów ściekowych, biogaz wysypiskowy 

pozyskiwany z fermentacji odpadów organicznych na składowisku odpadów, biogaz rolniczy 

pozyskiwany z fermentacji odpadów rolniczych, takich jak gnojowica, obornik, odpadki 

gospodarcze, odpadki poprodukcyjne z przemysłu spożywczego; na obszarze gminy nie 

funkcjonują instalacje wykorzystujące biogaz do celów energetycznych, 

o biopaliwa płynne - do produkcji biopaliw płynnych stosuje się nasiona roślin oleistych i roślin 

o dużej zawartości skrobi. W gminie Głogówek występują odpowiednie gleby do upraw 

rzepaku, z którego uzyskać można estry metylowe będące dodatkiem do uzyskania oleju 

napędowego 

 wiatrowej - na terenie gminy nie występują żadne obszary ochrony przyrodniczej, gmina jest 

praktycznie niezalesiona oraz nie posiada rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, 

 energii słonecznej – korzystne uwarunkowania klimatyczne. 

 geotermalnej, – która jest bogactwem naturalnym wykorzystywanym w niewielkim stopniu jest energia 

geotermiczna zawarta w wodach, parach wodnych i otaczających je skałach. Występowanie wód 

geotermalnych związane jest kompleksem skał podkenozoicznych, a parametry wód są uzależnione 

od cech budowy geologicznej wyróżnianych na danym obszarze jednostek. Gmina Głogówek poło 

ona jest w obrębie strefy sasko-morawskiej, występującej w południowej przygranicznej części 

województwa opolskiego pomiędzy Głuchołazami – Prudnikiem i Głubczycami. W strefie tej na 

głębokości od ok. 3000 m mogą występować wody geotermalne o temp. powyżej 900C, zwłaszcza 

w rejonie Prudnika i Głubczyc. 

Gmina nie posiada warunków do pozyskiwanie energii z wody oraz części biomas głównie odpadów drewna, 

w związku z bardzo niską lesistością terenu oraz roślin energetycznych w związku z bardzo wysokimi 

klasami gleb.  

Ze względu na konflikty przestrzenno – społeczne elektrowni wiatrowych oraz konieczność zachowania 

kulturowych walorów gminy – dobrze zachowanych historycznych sylwet miejscowości, zrezygnowano 

z wprowadzania na teren gminy Głogówek inwestycji z zakresu elektrowni wiatrowych.  

15.3. Zaopatrzenie w gaz 

Na terenie gminy Głogówek Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA) nie posiada 

utworzonych obszarów i terenów górniczych gazu. 

Obecnie gazem zasilane jest jedynie miasto Głogówek. W roku 2014, zgodnie z danymi GUS, korzystało 

4827 osób, co stanowi 84,7% mieszkańców miasta i 35,4 % mieszkańców gminy. Niezgazyfikowane są 
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tereny położone we wschodniej, północno wschodniej i częściowo zachodnim rejonie miasta oraz tereny 

wiejskie, gdzie odbiorcy korzystają z gazu płynnego w butlach. 

 

Przez teren gminy Głogówek przebiegają sieci gazowe wysokiego ciśnienia, eksploatowane przez GAZ – 

SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, na które składają się: 

 gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 4,0 MPa, relacji Obrowiec – Racibórz (rok budowy 1997), 

 gazociąg wysokiego ciśnienia DN 100 PN 4,0 MPa, odgałęzienie do stacji redukcyjno – pomiarowej 

Głogówek (rok budowy 1997), 

 gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 PN 4,0 MPa, odgałęzienie w kierunku granicy państwa; odcinek 

Szonów – Lubsza (rok budowy 2005), 

 obiekt systemu przesyłowego  – stacja redukcyjno pomiarowa SG Głogówek: Qn = 3 200 nm3/h, 

 obiekt systemu przesyłowego – stacja ochrony Katadowej SOK Głogówek. 

Na terenie miasta Głogówek nie ma odbiorców gazu średnich i wysokich parametrów. Wszyscy odbiorcy 

zasilani są gazem o średnim i niskim ciśnieniu. 

Stan techniczny sieci wysokiego ciśnienia i dystrybucyjnej oraz stacji redukcyjnych jest dobry i umożliwia 

zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców miasta. 

Istniejące warunki techniczne i stan techniczny gazociągów 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. Gazyfikacja sprzyja ochronie środowiska, poprzez eliminację lokalnej emisji pyłów i 

toksycznych składników spalin. 

15.4. Zaopatrzenie w energię cieplną 

Gmina Głogówek jest częściowo wyposażona w system centralnego zaopatrzenia w ciepło z kotłowni 

lokalnych. W centralne ogrzewanie z sieci lub źródeł ciepła, zasilających budynki mieszkalne wielorodzinne, 

wyposażonych jest około 14 % mieszkań w gminie Głogówek. Największym obiektem, w którym zachodzi 

energetyczne spalanie paliw w celu pozyskania energii cieplnej na terenie gminy Głogówek jest kotłownia 

gazowo – olejowa należąca do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, o zainstalowanej mocy cieplnej 2,6 MWt. 

Kotłownia ta jest jedynym obiektem energetycznego spalania paliw na terenie miasta i gminy Głogówek o 

zainstalowanej mocy przekraczającej 1 MWt. Na terenie miasta Głogówek znajduje się ponadto 51 kotłowni 

lokalnych związanych z energetycznym spalaniem paliw, których łączna zainstalowana moc wynosi 9,42 

MWt. Większość kotłowni zasilana jest gazem ziemnym (28 kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej 5,23 

MWt). Pozostałe opalane są węglem (19 kotłowni o łącznej mocy 3,91 MWt), koksem (2 kotłownie o łącznej 

mocy 0,68 MWt), olejem opałowym i węglem (1 kotłownia o mocy 0,17 MWt) lub olejem opałowym (1 

kotłownia o mocy 0,10 MWt).  

Na terenach wiejskich gminy Głogówek znajduje się 26 kotłowni lokalnych, których moce cieplne nie 

przekraczają 1 MWt, natomiast ich łączna moc cieplna wynosi 2,17 MWt. Większość z nich opalana jest 
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paliwami węglowymi, tj. 22 kotłownie o łącznej mocy 1,67 MWt opalane jest węglem kamiennym, a 2 o 

łącznej mocy 0,26 MWt częściowo węglem kamiennym i miałem węglowym lub węglem kamiennym 

i koksem. Pozostałe 2 kotłownie o łącznej mocy 0,19 MWt opalane są gazem ziemnym. 

Poza tym teren gminy Głogówek charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia 

w ciepło. Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej mocy cieplnej. W przewadze są indywidualne systemy 

zasilania budynków. Część obiektów użyteczności publicznej, usługowych i zakładów produkcyjnych posiada 

własne nowoczesne kotłownie olejowe bądź gazowe – przyjazne dla środowiska naturalnego.  

 

Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem kamiennym, koksem i drewnem) zapewniające ponad 83 % 

ciepła dla gminy, na drugim miejscu wykorzystywane są paliwa gazowe 15 %. Ogrzewanie elektryczne 

stosowane jest sporadycznie ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne.  

Bilans potrzeb cieplnych miasta i gminy wskazuje, że 100 % całkowitego zapotrzebowania na ciepło 

pokrywane jest ze źródeł indywidualnych, kotłowni lokalnych i zakładowych bez udziału centralnego systemu 

ciepłowniczego. 

W kotłowniach lokalnych zasilających pojedyncze bloki mieszkalne zasadniczo spalany jest węgiel o bardzo 

dobrych parametrach. Większość budynków mieszkalnych, gdzie stosowane są paleniska indywidualne jest 

natomiast opalanych tanim węglem o złych parametrach. Dodatkowo w paleniskach tych spalane są 

okresowo odpady, szczególnie w okresie grzewczym, przede wszystkim tworzyw sztucznych.  

15.5. Gospodarka odpadami 

 23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

wprowadzająca istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami. Jednym z głównych powodów jej 

uchwalenia była konieczność implementacji dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów do prawa polskiego. Stanowi ona transpozycję dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w 

sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L 312 z 22.11.2008, str. 3), zwanej 

dyrektywą ramową. Ustawa reguluje obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących 

odpadami oraz sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami oraz organów administracji 

publicznej w zakresie gospodarki odpadami. Do najistotniejszych zmian należy wdrożenie przepisów 

dotyczących wprowadzenia programów zapobiegania powstawaniu odpadów (wynikających z dyrektywy 

ramowej o odpadach) oraz ograniczenia planowania gospodarki odpadami do 2 poziomów – krajowego 

(Kpgo) i wojewódzkiego (WPGO). 

Do kluczowych wymagań UE w zakresie gospodarki odpadami, jakie należy ująć w planowanym systemie 

gospodarowania odpadami należą:  

 ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz zagospodarowania zgodnego z 

przyjętą hierarchią postępowania z odpadami w systemie zbierania i zagospodarowania 

wytwarzanych odpadów,  

 ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,  

 osiągnięcie określonych przez UE poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.  
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Brak wywiązania się z wymagań unijnych skutkuje wysokimi karami nakładanymi na kraje członkowskie, stąd 

zmiana i odpowiednie dostosowanie do unijnych wymagań systemu gospodarki odpadami. Metodą 

pozwalającą na spełnienia wymagań UE w zakresie gospodarowania odpadami było wprowadzenie 

krajowych regulacji dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami.  

Zmianę systemu gospodarowania odpadami w Polsce wprowadziła ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, 

z późn. zm.).  

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustaw z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. t. j. z 2012 r., poz. 391), na mocy, której gmina przejmuje obowiązki 

właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania 

w zamian za uiszczoną opłatę na rzecz gminy. Ustawodawca rozszerzył zapisy precyzujące zadania gmin 

oraz wprowadził także narzędzia prawne służące efektywnej realizacji tych zadań. Ustawa została 

wzbogacona o rozdziały określające zasady gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę oraz 

warunki działalności związanej z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

i sprawozdawczości z tym związanej. Określa również zasady kontroli i sankcje (kary pieniężne) za 

niezgodne z prawem odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za niewypełnianie 

obowiązku składania sprawozdań przez podmioty zajmujące się odbiorem tychże odpadów. Ustawa nakłada 

obowiązek ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na właścicieli każdej 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania 

odpadami polegają głównie na:  

 obowiązku gmin do zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 

gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,  

 przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na rzecz gminy,  

 osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. t. j. z 2012 r., poz. 391) odpowiednich poziomów:  

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,  

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,  

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania:  

 do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,  

 do dnia 16 lipca 2020 r. — do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

 organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne lub organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów,  
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 ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne zbieranie będzie 

obejmować przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła 

i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji,  

 tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp 

dla wszystkich mieszkańców gminy. Gminy wskazują także miejsca, w których mogą być prowadzone 

zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,  

 podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości do:  

 przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.),  

 przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych,  

 sporządzania i przekazywania kwartalnych sprawozdań do końca miesiąca następującego po kwartale 

do gminy.  

 

Nowa ustawa z dnia o odpadach wprowadza ponadto hierarchię sposobów postępowania z odpadami, 

polegającą na obowiązku zachowania ściśle określonej kolejności sposobu postępowania z odpadami od 

zapobiegania ich powstawaniu do unieszkodliwiania. Hierarcha ta została ustalona w następujący sposób: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) przygotowywanie do ponownego użycia; 

3) recykling; 

4) inne procesy odzysku; 

5) unieszkodliwianie. 

 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego 2012, wprowadzając nowy system 

gospodarki odpadami, wyznaczył 4 regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Obecnie niewiele jest 

instalacji spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. t. j. z 

2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.) dla instalacji regionalnych. Wyznaczenie 4 regionów gospodarki 

odpadami komunalnymi powoduje, że w skład każdego z regionów wchodzi od około kilkunastu gmin. Taki 

model regionów gwarantuje występowanie na obszarze każdego z nich instalacji (istniejących lub 

planowanych) spełniających kryteria, określone dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych (RIPOK), a także daje pewność poprawnego działania systemu gospodarowania odpadami 

opartego na przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania 

odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarowania odpadami, wszystkie 

wytworzone zmieszane odpady komunalne w granicach jednego regionu muszą być również odpowiednio 

przetworzone i zagospodarowane w tym regionie. Natomiast odpady zebrane selektywnie mogą być 
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przetwarzane i zagospodarowywane poza granicami regionu, w którym zostały selektywnie zebrane. Gmina 

Głogówek znajduje się w regionie południowo – wschodnim. 

 

Na terenie Gminy Głogówek od 1 stycznia 2014r. funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina 

Głogówek podjęła wszystkie wymagane przepisami prawa uchwały oraz podjęła wszystkie obowiązki z 

zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzięki starannym przygotowaniom oraz skutecznej 

kampanii informacyjnej 100% właścicieli nieruchomości zamieszkałych złożyło do Burmistrza Głogówka 

deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego 8546 osób (98,95%) 

zadeklarowało selektywne odpadów komunalnych, natomiast 91 osób nieselektywne (1,05%). Ponadto 

dzięki skutecznemu zorganizowaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie 

Głogówek osiągnięto wszystkie wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy 

składanych odpadów komunalnych. 

 

W 2014r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Głogówek z nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych został przekazany Związkowi Międzygminnemu „Czysty Region” z siedzibą 

w Kędzierzynie Koźlu. Odbiór odpadów i ich zagospodarowanie realizuje firma Remoridis Opole Spółkę z 

o.o. z Opola. Gmina odbiera nieograniczoną ilość wytworzonych odpadów. Właściciele nieruchomości 

obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a w szczególności: 

 odpadów opakowaniowych ze szkła- w workach i pojemnikach w kolorze zielonym, 

 tworzyw sztucznych, papieru i tektury - w workach i pojemnikach w kolorze żółtym, 

 odpadów niebezpiecznych wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych, 

 odpadów metali, 

 odpadów wielkogabarytowych wraz z zużytym sprzętem elektrycznyrn i elektronicznym, 

 odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych- w workach i pojemnikach w kolorze 

brązowym. 

W roku 2014 w Gminie Głogówek osiągnięto następujące poziomy ograniczania odpadów oraz ich 

recyklingu: 

 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania-39,13%, 

 poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papier i tektura, tworzywa sztuczne i szkło odebranych z obszaru Gminy Głogówek -19,17%, 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 

o poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych-100%. 

W roku 2014 z terenu Gminy Głogówek zebrano łącznie: 

 masa zebranych odpadów komunalnych segregowanych w roku 2014 wyniosła 1 011,4320 Mg.( dane 

z kwartalnych sprawozdań w zakresie odbioru odpadów komunalnych), 

 masa zebranych odpadów komunalnych niesegregowanych (odpady zmieszane) wyniosła 

3 277,26 Mg, 
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 masa odebranych odpadów komunalnych niesegregowanych z obszarów miejskich (zmieszane 

odpady komunalne) -1 375,93 Mg a z odebranych z obszarów wiejskich wyniosła 1 901,33Mg. 

 łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniosła 

533,41Mg., 

 całkowita ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Głogówek wynosiła 4 288,76Mg. 

Na terenie Gminy Głogówek działa od dnia 1 stycznia 2014r. Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, tj. MPSZOK obsługujący mieszkańców całej Gminy Głogówek. Mobilny Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów ma na celu zapewnienie odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Na terenie Gminy Głogówek nie ma możliwości 

przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady komunalne pochodzące od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Głogówek odbiera i zagospodarowuje wybrana firma zgodnie z zawartą 

umową przetargową. 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Głogówek na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców 

gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w ograniczeniu ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych. Gmina prowadzi działania informacyjne 

i edukacyjne. 

15.6. Telekomunikacja i łączność 

Na terenie miasta i gminy zlokalizowana jest sieć telefonii przewodowej wraz z automatyczną centralą, 

będące własnością Telekomunikacji Polskiej Orange S.A.. Istniejąca centrala i sieć telefoniczna w pełni 

pokrywają aktualne zapotrzebowanie, jak również zapotrzebowanie perspektywiczne. 

Poza siecią telefonii przewodowej na terenie gminy działają operatorzy telefonii komórkowej. 

W gminie funkcjonuje 1 placówka pocztowa w mieście Głogówek  przy Pl. Wolności 1 oraz 2 agencje 

pocztowe na terenach wiejskich w Racławicach Śląskich oraz we Wierzchu. 

 

 

16. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW 

PUBLICZNYCH 

W okresie od 1998 roku, a więc po opracowaniu pierwszego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek, powstał szereg dokumentów planistyczno – strategicznych o charakterze 

planów, studiów, strategii i programów, zarówno na szczeblu wojewódzkim, powiatowym jak i regionalnym, 

obejmujących zasięgiem swojego opracowania teren gminy Głogówek. Poniżej przedstawiono zapisy i wnioski 

z wybranej dokumentacji odnoszącej się bezpośrednio lub pośrednio do terenu gminy Głogówek. Z poniższych 

dokumentów wynikają dla Gminy Głogówek uwarunkowania w zakresie zadań służących realizacji ponadlokalnych celów 

publicznych. 

Na terenie Gminy Głogówek brak jest zadań rządowych oraz samorządowych służących realizacji inwestycji 

celu publicznego. 
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16.1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz sporządza 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy zawierające między innymi ustalenia planu 

zagospodarowania województwa. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego został 

przyjęty uchwałą Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r., 

w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (Dziennik 

Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 132 poz. 1509 z dnia 18 listopada 2010 r.)  

Zgodnie z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego polityka 

przestrzenna województwa opolskiego powinna zmierzać do ukształtowania spójnej, harmonijnej 

i efektywnej struktury przestrzennej o dobrej dostępności zewnętrznej i wewnętrznej, cechującej się wysoką, 

jakością życia i atrakcyjnością dla rozwoju aktywności społeczno-gospodarczych. Przestrzeń województwa 

opolskiego powinna być postrzegana jako atrakcyjny region europejski odgrywający znaczącą rolę 

w niwelowaniu różnic cywilizacyjnych pomiędzy wschodem i zachodem Europy, rozwijający się zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości, efektywności i bezpieczeństwa, tworzący 

harmonijną całość w uporządkowanych relacjach, posiadający wysokie walory estetyczno-krajobrazowe. 

Gmina Głogówek w strukturze funkcjonalno – przestrzennej województwa zaliczana jest obszarów 

ekstensywnego zagospodarowania rolniczego obejmującego tereny położone w południowej, zachodniej, 

północnej i środkowej części województwa w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego, Wzgórz Strzelińskich, 

Równiny Grodkowskiej, Równiny Namysłowskiej, Równiny Oleśnickiej, Progu Herbskiego, Progu 

Woźnickiego, w Obniżeniu Liswarty – Prosny, Masywu Chełmu, częściowo Równiny Niemodlińskiej 

i Równiny Opolskiej (powiaty głubczycki, prudnicki, nyski, brzeski, namysłowski, część powiatu opolskiego, 

kluczborskiego i oleskiego). 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. 

Kierunki polityki przestrzennej województwa opolskiego obejmują określone grupy działań 

podporządkowanych nadrzędnemu celowi kształtowania zagospodarowania przestrzennego w obszarach 

głównych struktur przestrzennych regionu. Dla Gminy Głogówek plan ustalił cel polityki przestrzennej 

zdefiniowanej jako wsparcie i aktywacja obszarów problemowych dla których określono: 

 Rozwój infrastruktury transportowej, jako poprawa dostępności (modernizacja i przebudowa dróg oraz 

linii kolejowych) do korytarzy transportowych i ośrodków węzłowych. 

 Restrukturyzacja tradycyjnych funkcji (rolnictwa, leśnictwa, przemysłu) 

 Przebudowa struktury wielkościowej gospodarstw rolnych. 

 Rozwój i modernizacja przetwórstwa rolno-spożywczego i przetwórstwa drewna. 

 Rozwój sieciowej współpracy (klastrów) w dziedzinie chemii organicznej, przetwórstwa drewna, 

przetwórstwa rolno - spożywczego. 

 Rozwój funkcji poza rolniczych i poza leśnych. 

 Rozwój infrastruktury technicznej 

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury poboru, uzdatniania i przesyłu wody. 

 Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. 
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 Wdrażanie regionalnego systemu gospodarowania odpadami – upowszechnianie segregacji, selekcji, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

 

Głównym celem polityki przestrzennej w zakresie ochrony środowiska jest: Kształtowanie przyrodniczych 

struktur przestrzennych oraz ochrona i poprawa, jakości środowiska, przy zapewnieniu zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego, osiągane poprzez następujące kierunki polityki przestrzennej: 

1. Dostosowanie zagospodarowania przestrzennego województwa do naturalnych przyrodniczych 

predyspozycji, uwarunkowań i walorów. 

2. Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, pomnażanie dziedzictwa i walorów przyrodniczo-

krajobrazowych. 

3. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska. 

4. Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców. 

5. Aktywizacja gospodarcza regionu oparta na istniejących predyspozycjach, zasobach i walorach 

przyrodniczo-krajobrazowych oraz ich rezerwach. 

Z uwagi na zróżnicowanie uwarunkowań i predyspozycji, na obszarze województwa ustalono obszary 

realizacji polityki przestrzennej w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Gmina Głogówek stanowi 

część obszarów: 

 Obszary powiązań przyrodniczych: Powiązania przyrodnicze województwa z terenami zewnętrznymi 

wymagają zapewnienie ciągłości przestrzennej i czasowej na różnych rangą poziomach, w tym: 

o znaczeniu międzynarodowym – obejmują powiązania z Republiką Czeską w obrębie Gór 

Opawskich, w szczególności poprzez dolinę Białej Głuchołaskiej, dolinę Osobłogi, dolinę Opawicy, 

pasmo Biskupiej Kopy i Hranicneho Vrchu, a także powiązania wzdłuż międzynarodowego korytarza 

ekologicznego doliny Odry. 

 Obszary ochrony gruntów rolnych i leśnych: Ochrona gruntów rolnych i leśnych ma na celu 

zachowanie najlepszych i najbardziej produktywnych obszarów zasobowych przed zmianą sposobu 

użytkowania, kształtowanie struktur przestrzennych, zapewniających utrzymanie trwałości i ciągłości 

lasów oraz terenów rolnych. Obszary te, obok funkcji żywicielskiej pełnią również ważne funkcje 

społeczne (turystyka, rekreacja) oraz przyrodnicze. 

 Obszary ochrony środowiska wodnego i gleb: Obszary ochrony środowiska wodnego i gleb związane 

są z podziemnymi i powierzchniowymi strukturami wodonośnymi, stanowiącymi źródło zaopatrzenia 

w wodę, które w wyniku działalności człowieka mogą zostać zanieczyszczone w stopniu 

uniemożliwiającym ich wykorzystanie. 

 Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi: Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, 

z uwagi na skalę zniszczeń wywołanych przez powódź w 1997 r., stanowią naturalne rejony działań 

ochronnych i ograniczania istniejących i potencjalnych konfliktów przestrzennych. Zgodnie z zasadą 

zapobiegania zagrożeniom poprzez planowanie przestrzenne, obszary zagrożeń powodziowych 

winny być wyłączone z możliwości zainwestowania. 

 Obszary rozwoju funkcji rolniczej: Obszary aktywizacji gospodarki rolnej bazujące na naturalnych 

zasobach obejmują obszary o dużej przydatności rolniczej, bazujące na najlepszych kompleksach 
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glebowych – pszennych bardzo dobrych i dobrych, żytnich bardzo dobrych, pszennych oraz górski 

na Płaskowyżu Głubczyckim, Wzgórzach Strzelińskich, Masywie Chełmu, Równinie Grodkowskiej, 

 Obszary rozwoju odnawialnych źródeł energii: Rozwój odnawialnych źródeł energii winien być 

prowadzony na: 

o obszarach predysponowanych dla rozwoju energii wodnej, wykorzystujących potencjał 

energetyczny i częściowo istniejącą infrastrukturę hydrotechniczną w dolinach rzek: Odry, 

Nysy Kłodzkiej, Osobłogi, Białej Głuchołaskiej, Małej Panwi, Ścinawy Nyskiej, Prudnika, 

Złotego Potoku, Świdnej i Widawy, 

o obszarach predysponowanych dla rozwoju energii wiatrowej, położonych poza obszarami 

szczególnej ochrony przyrody i krajobrazu, w tym poza istniejącymi i projektowanymi 

rezerwatami przyrody, poza istniejącymi i proponowanymi obszarami Natura 2000, 

istniejącymi i projektowanymi parkami krajobrazowymi wraz z otulinami, istniejącymi 

i projektowanymi obszarami chronionego krajobrazu oraz poza obszarami cennymi z uwagi 

na ochronę krajobrazu, wskazanymi w stanowisku Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody 

z 1 października 2008 r. w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni 

wiatrowych na terenie województwa opolskiego 

o obszarach rozwoju energii z biomasy, bazujących na odpadach drzewnych, uprawach roślin 

energetycznych i słomie w obrębie Równiny Grodkowskiej, Równiny Niemodlińskiej, 

Płaskowyżu Głubczyckiego, Kotliny Raciborskiej, Równiny Opolskiej, Obniżenia 

Otmuchowa, Wzgórz Niemczańsko- Strzelińskich, Masywu Chełmu. 

Głównym celem polityki przestrzennej województwa w zakresie osadnictwa jest kształtowanie optymalnej 

przestrzennie sieci osadniczej, opartej na policentrycznej i zróżnicowanej sieci ośrodków ponadlokalnych 

i lokalnych. Cele szczegółowe w zakresie osadnictwa są następujące: 

1) utrzymanie historycznie ukształtowanej sieci osadniczej województwa; 

2) rozwój aglomeracji opolskiej, jako centrum regionalnego i Opola, jako centrum tej aglomeracji; 

3) rozwój miast powiatowych; 

4) rozwój sieci miast i innych ośrodków generujących aktywizację społeczno-gospodarczą; 

5) wdrażanie wzorów wielofunkcyjnego modelu obszarów wiejskich. 

W Strukturze hierarchiczno-funkcjonalna sieci osadniczej województwa Głogówek pełni rolę ośrodka IV 

poziomu – ośrodki lokalne miejskie, obejmujące pozostałe 24 miasta tj.: Baborów, Biała, Byczyna, 

Dobrodzień, Głogówek, Głuchołazy, Gogolin, Gorzów Śląski, Grodków, Kietrz, Kolonowskie, Korfantów, 

Leśnica, Lewin Brzeski, Niemodlin, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Praszka, Prószków, Ujazd, Wołczyn, 

Zawadzkie oraz Zdzieszowice, które pełnią rolę lokalnych ośrodków rozwoju. Miasta te realizują ważną 

funkcję uzupełniającą w stosunku do ośrodków powiatowych – koncentrują instytucje i obiekty zapewniające 

usługi podstawowe w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej, kultury, sportu i handlu. Zasięg oddziaływania ogranicza się zwykle do granic gminy na terenie, 

której zlokalizowany jest ośrodek miejski. 

Główne cele polityki przestrzennej województwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego: 

1) Utrzymanie i zarządzanie zasobem regionalnego dziedzictwa. 

2) Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego. 
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3) Promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego i rozwój tożsamości regionalnej 

W zakresie sieci transportowych warunkujących i stymulujących rozwój gospodarczy i społeczny regionu 

nadrzędnym celem jest rozwój systemu transportowego w kierunku zwiększenia dostępności 

komunikacyjnej. Przez Gminę Głogówek przebiegają: 

 Trasa Podsudecka: Trasę Podsudecką stanowi ciąg dróg krajowych nr 40, 41 i częściowo nr 46. 

W systemie komunikacji drogowej województwa ciąg ten ma znaczenie: 

 międzyregionalne, ze względu na powiązanie trzech regionów południowozachodniej Polski 

(województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie), 

 transgraniczne, jest główną osią spinającą drogi w biegnąc w kierunku granicy państwa i generującą 

ruch w kierunku węzłów autostradowych, 

 regionalne, jest podstawowym elementem układu drogowego zapewniającego powiązania między 

powiatami południowej Opolszczyzny (Nysa, Prudnik, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle). 

W celu usprawnienia tego ważnego szlaku komunikacyjnego planuje się dostosowanie drogi krajowej nr 

40 relacji granica państwa – Pyskowice do parametrów technicznych klasy G, wraz z budową obwodnic 

miejscowości: Głuchołazy, Łąka Prudnicka, Głogówek, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Zwiastowice, 

Twardawa, Pokrzywnica, Większyce, Kędzierzyn-Koźle, Sławęcice i Ujazd. W pierwszej kolejności 

planuje się budowę obwodnicy północnej (etap II) Kędzierzyna- Koźla oraz Głogówka. Realizacja 

pozostałych obwodnic miejscowości powinna być sukcesywnie realizowane w miarę potrzeb. 

 Drogi wojewódzkie:  

 nr 416 relacji Krapkowice – Racibórz, o istotnym znaczeniu dla powiązania południowo- wschodniej 

części województwa z autostradą A4 i miastami o dużym potencjale gospodarczym: Krapkowicami 

i Gogolinem. Dla usprawnienia tego połączenia planuje się dostosowanie drogi do parametrów klasy 

G, wraz budową obwodnic miejscowości: Żywocice, Głogówek, Tomice, Szonów, Klisino, Kietlice, 

Głubczyce, Boguchwałów, Sucha Psina, Nowa Cerekiew, Kietrz, 

 nr 417 relacji Laskowice – Racibórz, wraz z budową obwodnic miejscowości Racławice Śl. i Klisino. 

 Szlaki kolejowe: 

 Poza planowanymi kierunkami rozwoju komunikacji kolejowej na priorytetowych szlakach 

transportowych, należy prowadzić działania ukierunkowane na utrzymanie i modernizację 

regionalnej sieci połączeń kolejowych, opartej również na linii nr 137 relacji Katowice – Legnica na 

odcinku Kędzierzyn-Koźle – Nysa – Kamieniec Ząbkowicki, ważnej dla połączeń kolejowych 

pomiędzy miastami południowej części województwa (Paczków, Otmuchów, Nysa, Prudnik, 

Głogówek, Kędzierzyn-Koźle) oraz powiązania tej części regionu z Katowicami i Wrocławiem 

poprzez węzeł w Kamieńcu Ząbkowickim. 

 drugorzędna linia kolejowa: nr 294 relacji Głubczyce – Racławice Śląskie. 

Województwo opolskie narażone jest na cyklicznie powtarzające się i stanowiące duże zagrożenie dla 

mieszkańców i gospodarki zalewy powodziowe w dorzeczu Odry. Jako cel główny w zakresie 

zagospodarowania przestrzennego przyjmuje się cel: Systemowa i skuteczna ochrona przeciwpowodziowa. 

Gminę Głogówek obejmuje zadanie:  

 Zwiększenie retencji wód, Kierunki działań: 

 Zwiększenie retencji sztucznej: 
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 budowa wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego (Kotlarnia), 

 budowa suchego zbiornika Trzeboszowice na rzece Świdnej, 

 realizacja Programu budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim, zakładającego 

zwiększenie retencji wód poprzez budowę 4414 zbiorników małej retencji: 

 w pierwszej kolejności zbiorników wodnych Kluczbork, Ścinawa Nyska, Racławice Śląskie, 

Jasiona, Boguchwałów, 

 w drugiej kolejności 12 zbiorników (Babice, Bernatów, Biała II, Brożec, Jemielnica, Mionów, 

Nasiedle, Siedlec, Stary Paczków, Sułków, Walce, Rogolowiec), 

 docelowo pozostałych 27 zbiorników (Biała I, Boguchwałów – Wierzbno, Brzeg, Cieciułów, 

Dobrzyń, Dzierżysław, Jaryszów, Jaszów, Kamienna, Kik (Grześlaki – Kik), Kowalowice I, 

Kowalowice II, Kowalowice III, Lewice, Łąki Kozielskie, Nowa Cerekiew, Olesno Walce, 

Pakosławice, Piaski – Gola (Gola – Wójcin), Piastowice, Pijawka, Rozkochów, Smogorzów, 

Smolice, Szydłowice, Wronin, Żaba), 

 budowa zbiornika małej retencji Posada – Gola ujętego w Programie budowy zbiorników 

małej retencji w województwie łódzkim, 

 modernizacja wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego w Nysie. 

 Regulacje cieków wodnych oraz poprawa stosunków wodnych w glebach, kierunki działań: 

 Remonty, regulacje, odbudowy i udrożnienia cieków wodnych (m.in. udrożnieniem koryta 

i międzywala Odry w rejonie Zakładów i dzielnicy „Metalchem” oraz powyżej stopnia wodnego 

Groszowice, rzeka Nysa Kłodzka, Biała Głuchołaska, Biała, Prudnik, Złoty Potok, Rzymkowicki 

Potok, Jemielnica, Stobrawa, Osobłoga, Mora, Psina, Troja, Głubczyce, Budkowiczanka, 

Opawica, Opawa, Kłodnica, Kanał Kłodnicki, Młynówka, Potok Jakubowicki, Stradunia). 

 Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji podstawowych na obszarze całego dorzecza, w 

szczególności w zlewni Stobrawy, Widawy i Ścinawy Niemodlińskiej. 

W zakresie gospodarki głównym celem polityki przestrzennej jest zwiększenie konkurencyjności 

województwa, w tym m.in. budowa nowoczesnej gospodarki, potrafiącej sprostać współczesnym i przyszłym 

wymaganiom konkurencyjności, wykorzystującej lokalną bazę surowcową oraz nowoczesne technologie. 

Cele szczegółowe są następujące: 

 aktywizacja gospodarcza regionu w oparciu o tereny wysokiej atrakcyjności lokalizacyjnej III-go 

paneuropejskiego korytarza transportowego; 

 rozbudowa istniejącego potencjału gospodarczego, w tym: restrukturyzacja i modernizacja przemysłu 

z zastosowaniem nowoczesnych technologii, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 

 rozwój zaplecza naukowo-badawczego (innowacyjność przemysłu i budownictwa); 

 restrukturyzacja i rozbudowa sektora przetwórstwa rolno-spożywczego oraz wielofunkcyjny rozwój 

obszarów wiejskich. 

Gmina Głogówek należy do Lokalnych ośrodków rozwoju, obejmujące pozostałe miasta, siedziby gmin i wsie 

„kluczowe”, w których polityka przestrzenna winna uwzględniać możliwość i potrzebę ich wielofunkcyjnego 

rozwoju, w tym: 

 rozwój małej i średniej przedsiębiorczości bazującej na lokalnych surowcach, 

 rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, 
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 restrukturyzację przedsiębiorstw produkcyjnych, 

 zagospodarowanie terenów aktywności gospodarczej, 

 rozwój sektora usług, w tym także turystycznych i agroturystycznych. 

Województwo opolskie posiada wysokie predyspozycje do rozwoju rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-

spożywczego. Rozwój obszarów wiejskich stanowi jeden z głównych celów rozwoju, jako wielofunkcyjne, 

różnorodne oraz atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania obszary wiejskie. Za główne zasady 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich uznaje się: 

 Ochronę przestrzeni otwartych (niezurbanizowanych) i oszczędne ich wykorzystanie, 

 Ochronę krajobrazów wiejskich, 

 Racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych dla rozwoju produkcji rolnej, 

 Minimalizowanie wpływu gospodarki rolnej na stan środowiska, 

 Zalesianie gruntów o niskiej produktywności rolnej, 

 Poprawę funkcjonalności jednostek osadniczych poprzez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. 

Ochrona i poprawa, jakości komponentów środowiska niezbędnych do produkcji rolnej opierać się powinna: 

 Ochrona gleb, w tym: ochrona gleb najwyższych klas bonitacyjnych dla celów rolniczych, szczególnie 

w południowej, zachodniej i północno-wschodniej części województwa (Płaskowyż Głubczycki, Wzgórza 

Strzelińskie, Masyw Chełmu, Równina Grodkowska, Równina Niemodlińska, Równina Oleśnicka, Próg 

Herbski, Próg Woźnicki, Obniżenie Liswarty- Prosny) oraz ograniczenie erozji gleb (Płaskowyż Głubczycki, 

Wzgórza Strzelińskie, masyw Chełmu), 

 Zwiększenie zasobów wód powierzchniowych dla celów rolniczych – budowa zbiorników małej retencji 

(zgodnie z „Programem budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim”). 

 Regulacja stosunków wodnych w glebach – poprawa stanu urządzeń melioracyjnych i cieków 

podstawowych na obszarze całego dorzecza, w szczególności w zlewni Stobrawy, Widawy i Ścinawy 

Niemodlińskiej. 

Rozwój turystyki w województwie na obszarach wiejskich obejmuje następujące kierunki działań: 

 Rozwój agroturystyki oraz innych rodzajów turystyki – wykorzystanie potencjału turystycznego obszarów 

wiejskich w szczególności na obszarach objętych ochroną prawną (parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu), a także na pozostałych obszarach województwa posiadających lokalne walory 

przyrodniczo-krajobrazowe (zbiorniki wodne, lasy) i kulturowe (obiekty zabytkowe, tradycje kulturowe), 

 Podnoszenie estetyki i ładu przestrzennego wsi (m.in. dbałość o zachowanie historycznego układu 

przestrzennego wsi oraz lokalnych elementów regionalnego stylu architektonicznego). 

16.2. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku została przyjęta uchwalą nr XXV/325/2012 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku. Strategia rozwoju województwa jest 

najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez samorządy województw, określa bowiem cele 

i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu. Dobra strategia przy tym powinna mieć 

charakter integracyjny nie tylko w stosunku do mieszkańców, ale też i organizacji pozarządowych oraz 

jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli działających na danym terenie. Celem dokumentu jest 
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wskazanie kierunków rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego. Ma on stanowić także narzędzie do 

poprawy warunków życia mieszkańców województwa. 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. określa najważniejsze kierunki rozwoju regionu, 

będące odpowiedzią na zdefiniowane wyzwania rozwojowe, w tym wyzwanie horyzontalne dotyczące 

zapobiegania i przeciwdziałania procesom depopulacji.  

Rozwój województwa opolskiego do 2020 r. ukierunkowany został na: konkurencyjny i stabilny rynek pracy, 

aktywną społeczność regionalną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę, dynamiczne przedsiębiorstwa, 

nowoczesne usługi i atrakcyjną ofertę turystyczno-kulturalną, dobrą dostępność do rynków pracy, dóbr 

i usług, wysoką jakość środowiska, konkurencyjną aglomerację opolską, ośrodki miejskie i obszary wiejskie.  

Zdefiniowanych zostało 10 celów strategicznych. Cele strategiczne 1-7 mają wymiar horyzontalny, co 

oznacza, że zagadnienia w nich poruszane odnoszą się do całego terytorium województwa, natomiast cele 

8-10 są wyraźnie ukierunkowane terytorialnie 

 WYZWANIE 1.  PRZYGOTOWANE DO RYNKU PRACY AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO 

 CEL STRATEGICZNY 1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy, osiągany przez następujące cele 

operacyjne: 

1.1. Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 

1.2. Wspieranie kształcenia ustawicznego 

1.3. Wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia 

1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu 

1.5. Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych. 

 CEL STRATEGICZNY 2. Aktywna społeczność regionalna  

2.1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

2.2. Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości regionalnej  

2.3. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji. 

 WYZWANIE 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA OPARTA NA INNOWACYJNOŚCI 

I WSPÓŁPRACY Z NAUKĄ 

 CEL STRATEGICZNY 3. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka  

3.1. Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz regionalnej gospodarki  

3.2. Wzmocnienie powiązań pomiędzy gospodarką, nauką oraz regionalnymi instytucjami otoczenia 

biznesu  

3.3. Wspieranie powiązań kooperacyjnych w gospodarce 

3.4. Wzmocnienie regionalnego systemu przyciągania i lokowania inwestycji 

 CEL STRATEGICZNY 4. Dynamiczne przedsiębiorstwa 

4.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła 

4.2. Rozwój sektora usług rynkowych  

4.3. Wspieranie współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw 

 WYZWANIE 3.  ATRAKCYJNE OBSZARY DO ZAMIESZKANIA, INWESTOWANIA I WYPOCZYNKU 

 CEL STRATEGICZNY 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna 

5.1. Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych, opiekuńczych i edukacyjnych  

5.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego  
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5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury  

 CEL STRATEGICZNY 6. Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług  

6.1. Rozwój powiązań transportowych  

6.2. Poprawa dostępności aglomeracji opolskiej 

6.3. Integracja systemu transportu zbiorowego  

6.4. Poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych 

 CEL STRATEGICZNY 7. Wysoka jakość środowiska 

7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej 

7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki  

7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności  

7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych  

7.5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych 

 WYZWANIE 4. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ AGLOMERACJI OPOLSKIEJ, MIAST I OBSZARÓW 

WIEJSKICH REGIONU 

 Cel strategiczny 8 Konkurencyjna aglomeracja opolska nie dotyczy obszaru opracowania 

 CEL STRATEGICZNY 9. Ośrodki miejskie biegunami wzrostu  

9.1. Wspieranie potencjału gospodarczego i społecznego miast 

9.2. Poprawa ładu przestrzennego i rewitalizacja na obszarach miejskich  

 CEL STRATEGICZNY 10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie 

10.1. Wspieranie pozarolniczej aktywności gospodarczej i inicjatyw lokalnych 

10.2. Rozwój wielofunkcyjnego rolnictwa i rybactwo 

10.3. Rozwój sektora rolno-spożywczego  

10.4. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią. 

 

16.3. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 

Plan Gospodarki Odpadami  dla Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2017 został opracowany zgodnie 

ze znowelizowaną ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.).Plan gospodarki odpadami 

wskazuje konieczne do realizacji cele i działania w zakresie poszczególnych rodzajów odpadów oraz 

przedstawia ogólny zarys funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami na terenie 

województwa. 

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami Plan przyjął następujące główne cele w zakresie 

gospodarki odpadami:  

 W zakresie odpady komunalnych 

 Cele główne: 

1. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw 

sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami 

ochrony środowiska. 
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2. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych. 

3. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

 

 Cele szczegółowe: 

1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem zbierania 

selektywnego wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 roku. 

2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 

składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie opolskim w roku 

1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: do dnia 

16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50% oraz do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%. 

3. Osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej: w roku 

2014: 30% oraz w roku 2017: 45%. 

4. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie 

procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego 

gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów odzysku: w roku 

2014: 60% oraz w roku 2017: 80%. 

5. Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie 

ich procesom odzysku i unieszkodliwiania. Przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów 

budowlano-remontowych: w roku 2014: 55%, w roku 2017: 55%. 

6. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich 

procesom unieszkodliwiania. Przewiduje się osiąganie następujących poziomów selektywnego 

gromadzenia odpadów niebezpiecznych celem ich przekazania do obiektów unieszkodliwiania: w roku 

2014: 40% oraz roku 2017: 60%. 

7. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do końca roku 

2014. 

 W zakresie odpadów niebezpiecznych 

 Cele szczegółowe: 

 Odpady zawierające PCB 

Sukcesywna likwidacja odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm 

 Oleje odpadowe 

1. Utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako 

regeneracja na poziomie co najmniej 35%. 

2. Dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji do regeneracji olejów 

odpadowych. 

 Odpady medyczne i weterynaryjne 

1. Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na 

obszarze całego województwa. 
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2. W okresie do 2017 r. podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych 

i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie 

ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych. 

 Zużyte baterie i akumulatory 

1. Rozbudowa systemu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów, który 

pozwoli na osiągnięcie następujących poziomów zbierania: do 2016 r. i w latach następnych – 

poziom zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, w wysokości 

co najmniej 45% masy wprowadzonych baterii i akumulatorów przenośnych. 

2. Osiągnięcie poziomów wydajności recyklingu – co najmniej 65% ich masy. 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

1. Utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości: 

a. Dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych 

urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania: 

- poziomu odzysku w wysokości co najmniej 80% masy zużytego sprzętu, 

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu 

w wysokości 75% masy zużytego sprzętu; 

b. Dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego 

i audiowizualnego: 

- poziomu odzysku w wysokości co najmniej 75% masy zużytego sprzętu, 

- poziomu recyklingu części składowych materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu 

w wysokości co najmniej 65% masy zużytego sprzętu; 

c. Dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, 

sprzętu oświetleniowego, narzędzi stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu 

rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli: 

- poziomu odzysku w wysokości co najmniej 70% masy zużytego sprzętu, 

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu 

w wysokości co najmniej 50% masy zużytego sprzętu; 

d. Dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – poziomu recyklingu części składowych, materiałów 

i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości co najmniej 80% masy tych zużytych 

lamp, 

2. Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok. 

 Pojazdy wycofane z eksploatacji 

Wyznacza się następujące minimalne poziomy odzysku i recyklingu odniesione do masy pojazdów 

przyjętych do stacji demontażu w skali roku: 85% i 80% do końca 2014 roku oraz 95% i 85% od dnia 

1 stycznia 2015 r. 

 Odpady zawierające azbest 

Zakłada się osiąganie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę Ministrów 

„Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” 

 Zbędne środki bojowe i odpady materiałów wybuchowych (w przypadku pojawienia się) 
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Zakłada się sukcesywne zagospodarowanie odpadów materiałów wybuchowych, poprzez 

kontynuację dotychczasowego sposobu zagospodarowania zbędnych środków bojowych. 

 W zakresie odpadów innych niż niebezpieczne 

 Cele szczegółowe: 

 Zużyte opony 

utrzymanie dotychczasowego poziomu odzysku na poziomie co najmniej 75%, a recyklingu na 

poziomie co najmniej 15%. 

 Odpady z budowy, remontów demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej 

poziom przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów 

budowlanych i rozbiórkowych powinien wynosić minimum 70% wagowo. 

 Komunalne osady ściekowe 

W perspektywie do 2017 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są 

następujące: 

- Ograniczenie składowania osadów ściekowych, 

- Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi 

w cementowniach, kotłach energetycznych oraz spalarniach osadów ściekowych, 

- zwiększenia ilości komunalnych osadów ściekowych wykorzystywanych w biogazowniach w celach 

energetycznych. 

 Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne 

do roku 2022 zakłada się zmniejszenie masy składowanych odpadów do poziomu nie więcej niż 

40% masy wytworzonych odpadów. 

 Odpady opakowaniowe 

Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, aby osiągnąć następujące cele 

1. Opakowania razem minimalny poziom odzysku 60%, minimalny poziom recyklingu 55%. 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych minimalny poziom odzysku 22,5%. 

3. Opakowania z aluminium minimalny poziom recyklingu 50 %. 

4. Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej minimalny poziom recyklingu 50 %. 

5. Opakowania z papieru i tektury minimalny poziom recyklingu 60 %. 

6. Opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami minimalny poziom recyklingu 60 %. 

7. Opakowania z drewna minimalny poziom recyklingu 15 %. 

16.4. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą do roku 2019 

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na  lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019 

definiując politykę przestrzenną województwa, określa iż, zgodnie z aktualną Polityką ekologiczną państwa 

realizacja podstawowych założeń t.j. ochrony środowiska i poprawy jakości życia ma nastąpić przede 

wszystkim wskutek przyjęcia następujących celów realizacyjnych: 

 działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, 

 przystosowanie do zmian klimatu, 

 ochrona różnorodności biologicznej. 
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Realizacja powyższych celów wymaga w każdym województwie: 

 zwiększenia udziału środków finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska i ich 

skoncentrowanie na kluczowych działaniach, 

 integracja celów ochrony środowiska z programami i strategiami sektorowymi oraz wszystkimi innymi 

dokumentami strategicznymi, 

 wzmacnianie współpracy organów ochrony środowiska, w tym z partnerami społecznymi. 

 Celem średniookresowym (do roku 2019) w zakresie planowania przestrzennego zgodnego z ideą 

zrównoważonego rozwoju, w województwie opolskim jest harmonizowanie  rozwoju gospodarczego 

i społecznego z ochroną środowiska i krajobrazu, a w tym w szczególności: 

 rozstrzygać o lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym farm 

wiatrowych, 

 wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów zagrożeń przedstawionych na 

mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego oraz ustaleń planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym, a także skoordynowanie działań ochrony 

przeciwpowodziowych z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 uwzględniać ochronę krajobrazu kulturowego, w tym układów urbanistycznych, charakterystycznej 

zabudowy, panoram i osi widokowych, zieleni itp. 

 wskazywać obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, w tym pełniących funkcję zielonej 

infrastruktury, w tym korytarzy ekologicznych (regionalne i lokalne systemy ochrony przyrody) oraz 

uwzględniać w ustaleniach planu wymagania konieczne do ich ochrony poprzez: 

 zwiększanie “łączności” przestrzennej pomiędzy istniejącymi centralnymi obszarami naturalnymi 

w celu powstrzymania rozdrobnienia (fragmentacji) i zwiększenia ich ekologicznej spójności (np. 

żywopłoty, ciągi dzikiej roślinności, małe zbiorniki wodne, korytarze ekologiczne, ekodukty, 

zielone mosty, łańcuch siedlisk pomostowych), 

 uwydatnienie „przenikalności” krajobrazu, aby ułatwić rozprzestrzenianie się gatunków, ich 

migrację i adaptację (np. poprzez wprowadzenie przyjaznych dzikiej faunie i florze form 

użytkowania ziemi lub programów rolno środowiskowych w otoczeniu obszarów chronionych 

i cennych przyrodniczo). 

 identyfikację wielofunkcyjnych stref, w których zgodne formy użytkowania ziemi mogą być 

łączone w celu dostarczenia wielorakich korzyści opartych na zdrowych funkcjonalnych 

ekosystemach (np. obszary gdzie rolnictwo, działalność rekreacyjna, usługi ekosystemowe 

i ochrona przyrody mogą współdziałać). 

 Strategicznymi celami zakładanymi do osiągnięcia na terenie województwa opolskiego w zakresie 

ochrony przyrody i krajobrazu są: 

 powstrzymanie pogarszania się stanu gatunków i siedlisk zagrożonych w województwie opolskim, 

w szczególności objętych unijnym prawodawstwem, 

 utrzymanie i wzmocnienie ekosystemów i ich funkcji, 

 stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju osadnictwa, aby 

powstrzymać utratę bioróżnorodności, w szczególności na obszarach wodno-błotnych. 
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 Głównymi celami średniookresowymi w zakresie gospodarowania zasobami wodami powierzchniowymi 

i podziemnymi jest uchronić gospodarkę od deficytów wody oraz zabezpieczenie przed skutkami 

powodzi oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie 

do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie 

retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniem. 

 Najważniejszymi celami w zakresie ochrony przed powodzią, w województwie opolskim są: 

 modernizacja istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej w celu ochrony terenów 

zabudowanych, znaczące zwiększenie udziału metod nietechnicznych, 

 zwiększenie retencji naturalnej, mikroretencji, w szczególności w dolinach rzecznych i lasach, 

 zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych, w szczególności z wykorzystaniem 

instrumentów planowania przestrzennego. 

 Strategicznymi celami zakładanymi do osiągnięcia na terenie województwa opolskiego w zakresie 

ochrony zasobów kopalin, są: 

 ochrona zasobów kopalin oraz zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych 

i eksploatowanych złóż, 

 rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 

 Cel strategiczny zakładany do osiągnięcia w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na 

obszarze województwa opolskiego to wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie zużycia energii 

pierwotnej województwa. Osiągnięcie strategicznego celu na terenie województwa opolskiego wymagać 

będzie przeprowadzenia inwestycji związanych z nowymi źródłami pozyskiwania energii odnawialnej, 

a przede wszystkim: z biogazu, z biomasy, energii wiatrowej, energii słonecznej, energii wodnej 

i w mniejszym stopniu energii geotermalnej oraz pomp ciepła. 

 Celem strategicznym dla województwa opolskiego w zakresie poprawy jakości wód jest osiągnięcie 

dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych, a tym samym zapewnienie mieszkańcom 

województwa opolskiego i dolnośląskiego (poprzez przesył wód z rzeki Nysy Kłodzkiej do Oławy) 

odpowiednich źródeł i możliwości poboru wody do picia. 

16.5. Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2001 - 2015 

Dokument ten odnosi się do sfery polityki rozwoju powiatu w wymiarze gospodarczym, społecznym 

i ekologicznym. Strategia powstała jako wynik współpracy zespołu autorskiego, przedstawicieli samorządu 

powiatowego, samorządów gmin oraz przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw i organizacji. Strategia 

Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2001 – 2015 zostła przyjęta uchwałą Nr XXVIII/182/2001 Rady 

Powiatu Prudnickiego z dnia 25 maja 2001 r. 

Strategia określiła następujące cele strategiczne: 

1. Współpraca transgraniczna, głównie w dziedzinie gospodarczej.  

2. Uporządkowanie środowiska naturalnego - wyposażenie w infrastrukturę techniczną i rozwiązania 

systemowe.  

3. Turystyka - wykorzystanie walorów historycznych, kulturowych i środowiskowych.  

4. Edukacja dostosowana do rynku pracy i kształcenie ustawiczne.  
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5. Aktywizacja przetwórstwa rolno-spożywczego i modelowanie restrukturyzacyjne rolnictwa.  

6. Poprawa jakości życia oraz zapewnienie stabilności i perspektyw lokalnej społeczności.  

7. Zapewnienie ładu przestrzennego powiatu zrównoważonego ekologicznie.  

8. Podnoszenie efektywności organizacji sterowania rozwojem.  

Realizacji tak zdefiniowanych celów strategicznych służyć będą następujące kierunki działań: 

 rozwijanie aktywności gospodarczej uzupełniającej działalność sąsiednich obszarów, głównie gmin 

terenów przygranicznych Polski i Czech, 

 rozwój infrastruktury komunalnej, komunikacyjnej oraz systemowe rozwiązania w gospodarce wodno-

ściekowej i odpadami, 

 upowszechnianie walorów środowiskowych i dziedzictwa kulturowo-historycznego na potrzeby 

rozwoju powiatu, 

 organizacja i upowszechnienie kształcenia ustawicznego jako naturalnej potrzeby społeczności 

lokalnej i dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, 

 restrukturyzacja obszarów rolnictwa i aktywizacja wszelkich form przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 podwyższanie atrakcyjności zamieszkiwania na terenie powiatu, poprawa warunków życia poprzez 

wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury społecznej i technicznej przy zapewnieniu 

szerokiego dostępu do kultury, sportu i rekreacji dla zapobieżenia procesowi odpływu mieszkańców, 

 weryfikacja i koordynacja planów zagospodarowania przestrzennego i opracowanie spójnej koncepcji 

modyfikacji tych planów, 

 podnoszenie jakości usług publicznych w powiecie i certyfikacja procesów sterowania rozwojem w 

powiecie i gminach, 

Program rozwoju na lata 2005 – 2015 dla Gminy Głogówek ustalił: 

 Zapewnienie ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ekologicznie: 

 Aktywizacja gospodarcza terenów wzdłuż rzeki Osobłogi. 

 Przystosowanie rzeki do pełnienia funkcji gospodarczych i turystycznych. 

 Budowa obiektów turystyczno – rekreacyjnych. 

 Regulacja koryta rzeki - zabezpieczenie przed powodziowe miasta Głogówek oraz przyległych wsi: 

Racławice Śl., Dzierżysławice, Mochów, Rzepce, Kierpień. 

 Rozwój i modernizacja bazy materialnej oświaty , sportu i kultury. 

 Inicjatywy transgraniczne : imprezy handlowo - gospodarcze , inwestycje ekologiczne. 

 Utworzenie przejścia granicznego w Racławicach Śląskich. 

 Budowa i modernizacja dróg gminnych. 

 Zagospodarowanie terenu wyrobisk po cegielni. 

 Remonty i odrestaurowanie obiektów zabytkowych Głogówka. 

 Budowa drogi do przyszłego przejścia granicznego Racławice Śl.- Osoblaha. 

 Budowa zbiornika retencyjnego w Racławicach Śl. pełniącego funkcję ośrodka rekreacyjnego dla obu 

stron , a także zabezpieczenia przed powodzią wezbranych wód rzeki Osobłogi. 

 Budowa kanalizacji sanitarnych na terenach miasta i gminy Głogówek w związku z ochroną 

środowiska naturalnego. 
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 Budowa obwodnicy Głogówka – drogi dojazdowej do drogi krajowej Nr 40 i wojewódzkiej Nr 416 w 

związku z nowo powstałym dojazdem do autostrady A4 oraz dojazdami do przejść granicznych z 

Czechami w tym regionie i wzmożonym natężeniem ruchu pojazdów. 

 Budowa tranzytów przesyłowych wody: Nowe Kotkowicz, Rozkochów, Biedrzychowice, Grodzisko. 

 Gazyfikacja terenów gminy. 

 Poprawa jakości życia oraz zapewnienie perspektyw rozwoju lokalnej społeczności: 

 Lokalne historie w programach szkolnych i promocji miasta i gminy. 

 „Ludzie z mojego sąsiedztwa" lub „Postacie Głogówka" - promocja twórczości lokalnej. 

 "Ucz się biznesu" - Program praktyk młodzieżowych we wiodących firmach Głogówka. 

 Na tropach historii Głogówka - stworzenie stałych tras wycieczkowych promujących dziedzictwo 

kulturowo historyczne gminy. 

 Badanie losów absolwentów szkół średnich - określenie grup zagrożenia bezrobociem. 

 Badanie rynku pracy na terenie Głogówka i sąsiednich wsi. 

 Wdrażanie nowych kierunków kształcenia dostosowanego do lokalnych potrzeb. 

 Remonty szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz modernizacja źródeł ogrzewania tych 

budynków. 

 Budowa kompleksu sportowego w Gimnazjum Nr 1 w Głogówku. 

 Modernizacje i remonty budynków mieszkalnych. 

 Utworzenie Centrum Kulturalno Informacyjnego na bazie Domu Kultury w Głogówku. 

 Modernizacja basenu kąpielowego i stadionu miejskiego w Głogówku. 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

Łączna długość wałów przeciwpowodziowych w gminie Głogówek wynosi 23 090 m. Obszar chroniony przez 

wały wynosi 810 ha, natomiast, nie chroniony wynosi  648 ha. Wały zabezpieczają częściowo brzegi rzeki 

Osobłogi w miejscowościach Racławice Śląskie, Dzierżysławice, Mochów, Kierpień, Rzepce, Głogówek oraz 

Kanał Ulgi w miejscowościach Mochów, Leśnik i Kierpień Istniejące obwałowania wymagają częściowo 

przedłużenia lub modernizacji. 

W kwietniu 2015 roku weszły w życie mapy zagrożenia powodziowego. Mapy te objęły w granicach gminy 

Głogówek część rzeki Osobłoga. W związku z powyższym, prawną ochroną, jako obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią na terenie objęte są obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz średnie i wynosi raz na 100 lat przedstawione na mapach zagrożenia 

powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu planistycznym mapach dla rzeki Osobłoga. 

Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469) obowiązują zakazy: 

 zgodnie z art. 40 st.1 pkt 3 lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 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 

 zgodnie art. 88l ust.1 wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub 

zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 
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 wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg 

rowerowych, 

 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, 

budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, 

rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi 

funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub 

rowerowego. 

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów, o których 

mowa powyżej, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią 

Na rysunku uwarunkowań i kierunków studium naniesiono obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

Mapy zagrożenia powodziowego, opracowane w I cyklu planistycznym nie objęły całej rzeki Osobłogi. 

Pozostały obszar, na których dochodziło do regularnego zalewania wodami powodziowymi na rysunku 

uwarunkowań i kierunków studium określono, jako: obszary występowania wód powodziowych, w celu 

ograniczenia zagospodarowania terenu i przeznaczania tego obszaru pod nową zabudowę. 
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1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ  

W PRZEZNACZENIU TERENÓW, W TYM WYNIKAJĄCE Z AUDYTU 

KRAJOBRAZOWEGO 

1.1. Kierunki przekształceń struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta i gminy 

Głogówek,  

Określone, pożądane kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek, wykorzystują 

możliwości, preferencje i szanse rozwoju, a także dostosowane są do istniejących ograniczeń 

przestrzennych i zagrożeń rozwoju obszaru. Kierunki te zostały uznane przez lokalne władze. 

 Utrzymanie na terenach wiejskich gminy jako funkcji wiodącej - rolnictwa, szczególnie na obszarach 

południowo - środkowej części gminy o najwyższej przydatności dla potrzeb rolnictwa. 

 Wprowadzenie funkcji uzupełniających na terenach wiejskich, umożliwiający ich wielofunkcyjny 

rozwój: 

 wypoczynku i rekreacji - w rejonie wsi Racławice Śląskie – Głogówek, 

 agroturystyki - w rejonie wsi Wierzch - Mionów - Golczowice oraz Wróblin - Kazimierz - Szonów, 

 obsługi ruchu komunikacyjnego i turystyki - we wsiach położonych przy drogach krajowych 

Rzepce, Szonów, Wierzch, Stare Kotkowice, Biedrzychowice i Twardawa, 

 wymiany towarowo-osobowej z Republiką Czeską we wsi Racławice Śląskie. 

 Rozwój usługowej i turystyczno - krajoznawczej funkcji miasta oraz obsługi ruchu turystycznego, 

a także przemysłu, szczególnie związanego z istniejącą bazą surowcową (produkty rolne i materiały 

budowlane). 

Ze względu na warunki środowiska przyrodniczego oraz wyposażenie obszaru w infrastrukturę techniczną 

rozwój przemysłu powinien być związany z powstaniem małych i średnich zakładów przemysłowych 

niestwarzających zagrożenia dla zasobów wód podziemnych i ujęcia wody pitnej dla miasta. 

 Koncentracja mieszkalnictwa w mieście Głogówek oraz we wsiach Racławice Śląskie i Twardawa, 

a także Biedrzychowice, Stare Kotkowice, Szonów oraz Wierzch. 

 Koncentracja miejsc pracy poza rolnictwem w mieście Głogówek oraz wsiach - Racławice Śląskie 

i Twardawa, a także we wsi Biedrzychowice, Stare Kotkowice, Wierzch oraz Szonów. 

 Koncentrację usług publicznych i komercyjnych na terenie miasta Głogówka oraz we wsiach 

Racławice Śląskie, Twardawa, Biedrzychowice i Szonów. 

 Rozwój wyposażenia infrastrukturalnego mającego wpływ na zahamowanie zagrożeń środowiska 

(szczególnie wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb) oraz umożliwiającego realizację 

strategicznych przekształceń zagospodarowania przestrzennego. 

 Ochrona doliny rzeki Osobłogi jako głównego ciągu ekologicznego rejonu. 
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1.2. Główne cele rozwoju gminy Głogówek 

Dla zapewnienia rozwoju przestrzennego i gospodarczego miasta i gminy Głogówek ustala się następujące 

główne cele rozwoju w ujęciu hierarchicznym: 

1.2.1. W sferze ekologicznej 

ZAHAMOWANIE DEGRADACJI I ZAPOBIEGANIE DALSZEJ 

SYNANTROPIZACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO: 

 Eliminacja występujących zagrożeń szczególnie degradacji gleb, wód powierzchniowych 

i podziemnych, wynikających z intensywnej gospodarki rolnej oraz braku systemów odbioru 

i oczyszczania ścieków. 

 Odnowa i ochrona doliny rzeki Osobłogi jako konstrukcji przyrodniczej obszaru, wzmocnienie 

powiązań pomiędzy obszarami ekologicznie czynnymi oraz ochrona terenów posiadających dużą 

wartość przyrodniczą w skali lokalnej. 

 Poprawa jakości środowiska przyrodniczego gwarantująca intensyfikację produkcji rolnej oraz rozwój 

turystyki i wypoczynku. 

1.2.2. W sferze społecznej 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZAPEWNIENIE 

STABILNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU 

 Zwiększenie podaży i różnorodności miejsc pracy poprzez stworzenie pożądanych warunków 

infrastrukturalnych i planistycznych dla rozwoju obsługi ruchu turystycznego, wypoczynku i rekreacji, 

usług dla ludności i obsługi rolnictwa oraz przemysłu. 

 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie współczesnego standardu technicznego 

i użytkowego funkcjonowania terenów zabudowanych. 

 Ochrona istniejących, ponadlokalnych wartości kulturowo - krajobrazowych miasta Głogówek oraz 

lokalnych wartości przestrzenno-kulturowych wsi Racławice Śląskie, Kazimierz, Wróblin, Szonów, 

Kierpień, Mionów i Wierzch. 

1.2.3. W sferze gospodarczej 

ZAPEWNIENIE ROZWOJU WIELOFUNKCYJNEGO, 

ZRÓWNOWAŻONEGO EKOLOGICZNIE 

 Ochrona terenów południowej i środkowej części obszaru dla potrzeb intensywnego rozwoju rolnictwa 

oraz utrzymanie funkcji rolniczej gminy, ważnej w strategii rozwoju tego regionu woj. opolskiego. 

 Reorganizacja struktury przestrzennej rejonu wsi Szonów - Kazimierz - Wróblin, a także wsi Wierzch - 

Mionów - Golczowice w kierunku umożliwiającym rozwój agroturystyki. 

 Przygotowanie terenów położonych wzdłuż dróg krajowych na rozwój funkcji obsługi komunikacji 

i ruchu turystycznego. 

 Zapewnienie udziału w powiązaniach i wymianie międzynarodowej z Republiką Czeska – rozwój rynku 

pracy, turystyki i wymiany przygranicznej jako czynnika dynamizującego rozwój gospodarczy terenu. 
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 Przygotowanie terenów i infrastruktury technicznej pod rozwój przemysłu w mieście. 

1.2.4. W sferze zagospodarowania przestrzennego 

ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WYBRANYCH 

TERENÓW DLA INWESTOWANIA. 

 Usprawnienie ruchu komunikacji drogowej. 

 Zapewnienie właściwej i sprawnej infrastruktury technicznej. 

 Rewaloryzacja historycznych układów przestrzennych miasta Głogówka oraz niektórych wsi gminy 

(Kazimierz, Wróblin, Racławice Śl., Wierzch, Twardawa). 

 Zwiększanie estetyki i funkcjonalności zagospodarowania miasta i terenów wiejskich gminy. 

1.2.5. Cele społeczne 

ZWIĘKSZANIE BEZPICZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW 

W SYTACJACH SPECJALNYCH 

 Ochrona ludności i mienia przed powodzią i pożarami. 

 Usprawnienie ruchu tranzytowego. 

 Tworzenie powiązań sieci infrastruktury technicznej gwarantujących jej bezawaryjność. 

1.3. Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów 

1.3.1. Ustalenia ogólne 

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 Głogówek 

przebiegać będzie harmonijnie i nie powinien powodować poważnych konfliktów przestrzennych. 

 

Dopuszcza się realizowanie nowoprojektowanych terenów pod zainwestowanie etapami w zwiazku z czym, 

zgodne ze studium jest pozostawinie nowoprojetowanych terenów inwestycyjnych w planach miejscowych, 

jako rolnicze lub leśne. 

 

Dla ustalonych granic poszczególnych terenów ustala się tolerancję 100 m: w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się uszczegółowianie przebiegu linii rozgraniczających 

z przekroczeniem ustalonych w studium granic terenów maksymalnie o odległość 100 m, pod warunkiem 

zachowania ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych oraz zakazów zabudowy ustalonych 

w studium. 

 

Ustalone w studium przeznaczenie dominujące oznacza, że łącznie na terenach o tym samym oznaczeniu 

należy w granicach jednostek osadniczych (dla terenów wiejskich w granicach obrębów geodezyjnych, dla 

miasta w granicach miasta) zapewnić ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczenie minimalnie 60 % tych terenów jako przeznaczenie podstawowe zgodne z przeznaczeniem 

dominującym ustalonym w studium i maksymalnie 40 % jako przeznaczenie podstawowe zgodne 

z uzupełniającym i dopuszczalnym zagospodarowaniem, określonym w studium. Uzupełniające 
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i dopuszczalne zagospodarowanie terenu określone w studium dopuszcza się realizować w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego również jako przeznaczenie uzupełniające. Jeżeli studium 

określa więcej niż jedną funkcję dla przeznaczenia dominującego, w planach miejscowych można ustalić 

jako przeznaczenie podstawowe tylko jedną z tych funkcji lub ich dowolną kombinację. 

 

Na terenach istniejącej zabudowy oraz zabudowy ustalonej w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego dopuszczalne jest zachowanie przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania określonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ustalenia dotyczące użytkowania oraz zagospodarowania terenów stosuje się do planowanych zmian 

istniejącego użytkowania oraz zagospodarowania i zabudowy terenów. Istniejącą zabudowę o funkcji 

niezgodnej z planowanymi kierunkami zmian można w planach miejscowych zachować zgodnie ze stanem 

faktycznym, a także dopuścić jej rozwój w granicach tej samej nieruchomości, jeśli nie koliduje to 

z planowanym użytkowaniem dominującym i zasadami ochrony środowiska. Istniejącą zabudowę kolidującą 

z planowanym użytkowaniem można w planach miejscowych zachować zgodnie ze stanem faktycznym, pod 

warunkiem nie powodowania konfliktów funkcjonalno - przestrzennych.  

 

Ustalenia dotyczące uzupełniającego i dopuszczalnego zagospodarowania stanowią katalog otwarty, który 

można uzupełniać w wykluczeniem użytkowania i zabudowy kolidującej z użytkowaniem dominującym.  

 

Dopuszcza się korekty przebiegu dróg ustalonych na rysunku studium. 

Na całym terenie opracowania dopuszcza się realizacje sieci, urządzeń, obiektów infrastruktury techczniej 

oraz komunikacyjnej (drogi, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, parkingi itp.). Zapisy studium 

o ograniczeniu lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – 

wymagających lub mogących wymagać sporzadzenia raportu nie dotyczą infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej. 

 

We wszystkich strefach możliwa jest lokalizacja infrastruktury technicznej niekolidującej z istniejącym 

i planowanym użytkowaniem, a także lokalizacja infrastruktury drogowej służącej obsłudze planowanej 

zabudowy, w tym dróg i ulic dojazdowych, placów, ścieżek rowerowych i pieszych, którą należy projektować 

w planach miejscowych.  

 

W studium ustala się następujące kierunki zmian w przeznaczeniu terenów określone jako przeznaczenie 

dominujące oraz uzupełniające i dopuszczalne dla poszczególnych terenów wyznaczonych w studium. 

1.3.2. Funkcja rolnicza 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji rolniczej są 

tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: R – tereny rolne oraz RU – tereny o dominującej funkcji 

obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
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1.Ustalenia dla terenów o symbolu 1R – tereny rolne - gleby wysokich klas bonitacyjnych chronione dla 

potrzeb intensywnego rozwoju rolnictwa: 

Przeznaczenie dominujące: 

 tereny rolne -  gleby wysokich klas bonitacyjnych chronione dla potrzeb intensywnego rozwoju rolnictwa.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zabudowa zagrodowa i związana z produkcja rolniczą, w gospodarstwach rolnych których powierzchnia 

gruntów z nimi związana przekracza 30 ha, 

 uprawy ogrodnicze i sadownicze, 

 zbiorniki i cieki wodne, zieleń towarzysząca ciekom i zbiornikom wodnym, zieleń izolacyjną, 

 ośrodki obsługi i produkcji zwierzęcej i roślinnej, z zachowaniem przepisów odrębnych, 

 stawy hodowlane, 

 szlaki piesze, rowerowe i konne wraz z miejscami wypoczynku, drogi ruchu rolniczego i publiczne 

 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi, parkingi, sieci infrastruktury technicznej oraz 

urządzenia i obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym 

przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

 ochrona zmeliorowanych i drenowanych użytków rolnych, 

 utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy i ograniczenia zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

 zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych, siedlisk 

zbiorowisk łąkowych podlegających ochronie, 

 zakaz zalesienia terenu. 

 

2.Ustalenia dla terenów o symbolu 2R – tereny rolne - gleby niższych klas bonitacyjnych o mniejszej 

przydatności dla rolnictwa: 

Przeznaczenie dominujące: 

 tereny rolne - gleby niższych klas bonitacyjnych o mniejszej przydatności dla rolnictwa.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zabudowa zagrodowa i związana z produkcja rolniczą, 

 uprawy ogrodnicze i sadownicze, 

 zbiorniki i cieki wodne, zieleń towarzysząca ciekom i zbiornikom wodnym, zieleń izolacyjną, 

 ośrodki obsługi i produkcji zwierzęcej i roślinnej, z zachowaniem przepisów odrębnych, 

 stawy hodowlane, 

 szlaki piesze, rowerowe i konne wraz z miejscami wypoczynku, drogi ruchu rolniczego i publiczne 

 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi, parkingi, sieci infrastruktury technicznej oraz 

urządzenia i obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym 

przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK 

 

261 

 zalesienie gruntów, w szczególności gruntów klas V i VI, nieużytków oraz gruntów zdegradowanych, 

 ochrona zmeliorowanych i drenowanych użytków rolnych, 

 utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy i ograniczenia zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

 zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych, siedlisk 

zbiorowisk łąkowych podlegających ochronie, 

 

3.Ustalenia dla terenów o symbolu 1RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zakłady produkcji rolnej, hodowlanej, sadowniczej i ogrodniczej, 

 zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, 

 obiekty składowania i magazynowania płodów rolnych, silosy zbożowe, mieszalnie pasz, 

 bazy sprzętu rolniczego, 

 zabudowa zagrodowa, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zabudowa produkcyjna i usługowa, 

 tereny rolne, uprawy polowe, łąki i pastwiska, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 

 uprawy ogrodnicze i sadownicze, 

 usługi związane z rolnictwem, w tym handel, gastronomia, lecznice dla zwierząt, agroturystyka, 

 zbiorniki i cieki wodne, zieleń towarzysząca ciekom i zbiornikom wodnym, zieleń izolacyjną, 

 wprowadzanie zadrzewień o charakterze wiatrochronnym, przeciwerozyjnym i izolacyjnym, 

 drogi wewnętrzne i technologiczne, parkingi, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 uciążliwości (rozumiane jako przekroczenie norm określonych odrębnych w przepisach w zakresie 

oddziaływania) powodowane przez realizowaną działalność winny ograniczać się do granic terenu lub 

własności inwestora, 

 dla obiektów produkcji i obsługi rolnictwa należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę 

miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem 

komunikacyjnym,  

 wysokość zabudowy oraz kubaturę należy dostosować do zabudowy istniejącej i nie przekraczać 

istniejących parametrów wysokościowych, szczególnie w sąsiedztwie z zabudową zabytkową, gdzie 

dodatkowo należy wykonać analizę widoków panoramy w celu ustalenia właściwych gabarytów nowej 

zabudowy. 
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1.3.3. Funkcja gospodarki leśnej 

Dopuszcza się funkcjonowanie i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenach 

leśnych na podstawie przepisów odrębnych. 

Zalesienie gruntów będzie miało wpływ na kształtowanie krajobrazu przyrodniczego i ochronę środowiska 

a także zmniejszy zagrożenie występowania erozji, oraz poprawne retencjonowanie wód i warunki 

mikroklimatyczne. Tereny zalesione mogą być również wykorzystywane w celach wypoczynkowych. 

Dopuszcza się przeznaczanie pod zalesienie gruntów rolnych nie wykazanych w studium pod zalesienie, 

pod warunkiem nie kolidowania z projektowanym i istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury 

technicznej i drogowej, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem 1R. 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji gospodarki 

leśnej są tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: ZL – tereny lasów i ZLp tereny lasów – 

projektowane zagospodarowanie. 

 

1. Ustalenia dla terenów o symbolu 1ZL – tereny lasów: 

Przeznaczenie dominujące: 

• lasy, 

• naturalne zbiorniki i cieki wodne. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• produkcja leśna, 

• gospodarstwa leśne – leśniczówki, 

• szlaki piesze, rowerowe, narciarstwa biegowego, konne i inne o funkcji rekreacyjnej i turystycznej wraz 

z miejscami wypoczynku, 

• drogi leśne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi leśne, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia 

i obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

• kształtowanie nowych nasadzeń zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększania 

różnorodności biologicznej i zwiększania odporności lasu, 

• przebudowa drzewostanów zniekształconych, 

• udostępnienie dla rekreacji i turystyki obszarów leśnych, w tym lokalizowanie zabudowy letniskowej. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• ograniczenia regulacji stosunków wodnych do niezbędnych i uzasadnionych potrzebami utrzymania 

i odnowienia lasu, 

• obowiązują zakazy i nakazy wynikające z przepisów odrębnych. 

 

2. Ustalenia dla terenów o symbolu 1ZLp – tereny lasów – projektowane zagospodarowanie: 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny lasów, 

• naturalne zbiorniki i cieki wodne. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• gospodarstwa leśne – leśniczówki, 
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• produkcja leśna, stawy hodowlane, 

• szlaki piesze, rowerowe i konne wraz z miejscami wypoczynku, 

• drogi leśne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi leśne, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia 

i obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

• kształtowanie nowych nasadzeń zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększania 

różnorodności biologicznej i zwiększania odporności lasu, 

• udostępnienie dla rekreacji i turystyki obszarów leśnych. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy i ograniczenia zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

• ograniczenia regulacji stosunków wodnych do niezbędnych i uzasadnionych potrzebami utrzymania 

i odnowienia lasu, 

• obowiązują zakazy i nakazy wynikające z przepisów odrębnych. 

1.3.4. Funkcja mieszkaniowa 

 Potrzeby mieszkaniowe miasta Głogówek związane są z przewidywaną stabilizacją spadku liczby 

ludności oraz z potrzebą poprawy standardów zamieszkiwania Przewiduje się przede wszystkim 

realizację mieszkań w zabudowie jednorodzinnej. Nowa zabudowa mieszkaniowa będzie 

koncentrowała się głównie w południowej i zachodniej części miasta. 

 Realizacja nowych mieszkań na terenach wiejskich wiązać się będzie głównie zahamowaniem 

niekorzystnych procesów demograficznych. Należy dążyć do koncentracji budowy mieszkaniowej we 

wsiach posiadających w stanie istniejącym wysokie standardy obsługi mieszkańców tj. we wsi 

Racławice Śląskie, Twardawa i Biedrzychowice. Istotny ruch budowlany może wystąpić we wsi Stare 

Kotkowice, Szonów i Wierzch. 

Kierunki działań obejmują: 

 Przygotowanie terenów pod zabudowę tj. wyposażenie w infrastrukturę techniczną i drogi. 

 Dostosowanie istniejącej infrastruktury społecznej do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. 

 Adaptację, uzupełnienia i modernizacje istniejącej zabudowy. 

  Dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do funkcji usług lokalnych 

lub zabudowy mieszkaniowej. 

 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. 

W obrębie terenów mieszkaniowych dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, usług rzemiosła i usług 

publicznych, niewielkich zespołów garaży i parkingów. Zakłada się utrzymanie istniejącej zieleni 

towarzyszącej oraz wprowadzanie zieleni parkowej, osiedlowej i izolacyjnej.  

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji mieszkaniowej 

są tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: 
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 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 MM - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, 

 MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

 MS – tereny zabudowy śródmiejskiej; 

 RM – tereny zabudowy zagrodowej. 

1. Ustalenia dla terenów o symbolu 1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa usługowa, 

• zabudowa zagrodowa, 

• agroturystyka, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza 

granice inwestora. 

 

2. Ustalenia dla terenów o symbolu 2MN - tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa usługowa, 

• hotelarstwo i agroturystyka, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza 

granice inwestora. 
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3. Ustalenia dla terenów o symbolu 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa usługowa, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza 

granice inwestora. 

 

4. Ustalenia dla terenów o symbolu 1MM – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej: 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• zabudowa mieszkaniowo – usługowa, 

• zabudowa zagrodowa; 

• pojedyncza zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności z zachowanymi elementami wiejskiej struktury 

przestrzennej, 

• zabudowa usługowa, w tym usługi podstawowe, komercyjne, publiczne, handlowe i gastronomiczne, 

usługi publiczne, rzemiosło i drobna wytwórczość, usługi sakralne, hotelarstwo i agroturystyka. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• sadownictwo i ogrodnictwo z zabudową szklarniową, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, zieleń izolacyjną, ciągi piesze i rowerowe, 

• obiekty magazynowe, 

• obiekty i zabudowa niezbędna do prowadzenia gospodarki rolnej i obsługi produkcji rolniczej, 

• usługi mechaniki i diagnostyki pojazdowej, naprawy maszyn rolniczych, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

• zabudowa produkcyjna, której uciążliwość nie przekracza granic nieruchomości, na których jest 

prowadzona. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy i ograniczenia zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

• zakaz lokalizowania działalności, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza 

granice inwestora, 
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• zachowanie odległości nowych obiektów inwentarskich od najbliższych budynków mieszkalnych na 

działkach sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi, 

• zakaz składowania odpadów z działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i usługowej. 

 

 

5. Ustalenia dla terenów o symbolu 2MM – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej: 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• zabudowa mieszkaniowo – usługowa, 

• zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności, 

• zabudowa usługowa, w tym usługi podstawowe, komercyjne, publiczne, handlowe i gastronomiczne, 

usługi publiczne, rzemiosło i drobna wytwórczość, usługi sakralne, hotelarstwo i agroturystyka. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa zagrodowa jako adaptacja i utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, zieleń izolacyjną, ciągi piesze i rowerowe, 

• obiekty magazynowe, 

• obiekty i zabudowa niezbędna do prowadzenia gospodarki rolnej i obsługi produkcji rolniczej, 

• usługi mechaniki i diagnostyki pojazdowej, naprawy maszyn rolniczych, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

• zabudowa produkcyjna, której uciążliwość nie przekracza granic nieruchomości, na których jest 

prowadzona. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania działalności, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza 

granice inwestora, 

• zakaz składowania odpadów z działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i usługowej. 

 

6. Ustalenia dla terenów o symbolu 3MM – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej: 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• zabudowa mieszkaniowo – usługowa, 

• zabudowa zagrodowa; 

• pojedyncza zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności z zachowanymi elementami wiejskiej struktury 

przestrzennej, 

• zabudowa usługowa, w tym usługi podstawowe, komercyjne, publiczne, handlowe i gastronomiczne, 

usługi publiczne, rzemiosło i drobna wytwórczość, usługi sakralne, hotelarstwo i agroturystyka. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• sadownictwo i ogrodnictwo z zabudową szklarniową, 
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• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, zieleń izolacyjną, ciągi piesze i rowerowe, 

• obiekty magazynowe, 

• obiekty i zabudowa niezbędna do prowadzenia gospodarki rolnej i obsługi produkcji rolniczej, 

• usługi mechaniki i diagnostyki pojazdowej, naprawy maszyn rolniczych, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

• zabudowa produkcyjna, której uciążliwość nie przekracza granic nieruchomośc, na których jest 

prowadzona. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy i ograniczenia zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

• zakaz lokalizowania działalności, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza 

granice inwestora, 

• zachowanie odległości nowych obiektów inwentarskich od najbliższych budynków mieszkalnych na 

działkach sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi, 

• zakaz składowania odpadów z działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i usługowej. 

 

7. Ustalenia dla terenów o symbolu 1MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa mieszkaniowo – usługowa, (w zakresie której dopuszcza się lokalizowanie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, mieszkaniowo – usługowej, usługowej w tym 

usług handlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości, usług turystyki (hotele, pensjonaty, gastronomia), stacje 

paliw, usługi publiczne w tym kultury, zdrowia, opieki społecznej), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa zagrodowa, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

• zabudowa produkcyjna, której uciążliwość nie przekracza granic nieruchomości, na których jest 

prowadzona, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza 

granice inwestora. 
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8. Ustalenia dla terenów o symbolu 2MU- tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa mieszkaniowo – usługowa, (w zakresie której dopuszcza się lokalizowanie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, mieszkaniowo – usługowej, usługowej w tym 

usług handlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości, usług turystyki (hotele, pensjonaty, gastronomia), stacje 

paliw, usługi publiczne w tym kultury, zdrowia, opieki społecznej), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa zagrodowa, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

• zabudowa produkcyjna, której uciążliwość nie przekracza granic nieruchomośc,i na których jest 

prowadzona, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług i działalności, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, 

wykracza poza granice inwestora. 

 

9. Ustalenia dla terenów o symbolu 3MU- tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa mieszkaniowo – usługowa, (w zakresie której dopuszcza się lokalizowanie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, mieszkaniowo – usługowej, usługowej w tym 

usług handlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości, usług turystyki (hotele, pensjonaty, gastronomia) usługi 

publiczne w tym kultury, zdrowia, opieki społecznej), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa zagrodowa, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

• zabudowa produkcyjna, której uciążliwość nie przekracza granic nieruchomości, na których jest 

prowadzona, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy i ograniczenia zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

• zakaz lokalizowania usług i działalności, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, 

wykracza poza granice inwestora. 
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10. Ustalenia dla terenów o symbolu 4MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa mieszkaniowo – usługowa, (w zakresie, której dopuszcza się lokalizowanie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo – usługowej), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa zagrodowa, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

• zabudowa produkcyjna, której uciążliwość nie przekracza granic nieruchomości, na których jest 

prowadzona, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza 

granice inwestora. 

• zabrania się powiązania komunikacyjnego terenu, poprzez włącznie do drogi krajowej, ustala się obsługę 

terenu z dróg gminnych. 

 

11. Ustalenia dla terenów o symbolu 1MS - tereny zabudowy śródmiejskiej. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

• zabudowa usługowa 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza 

granice inwestora. 

 

12. Ustalenia dla terenów o symbolu 1RM – tereny zabudowy zagrodowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa zagrodowa, 

• usługi agroturystyki,  

• ogrodnictwo i sadownictwo z zabudową szklarniową,   

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
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• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• obiekty i urządzeń niezbędnych do prowadzenia gospodarki rolnej, 

• usługi mechaniki i diagnostyki pojazdowej, naprawy maszyn rolniczych na zasadach określonych 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

• adaptacja zabudowy zagrodowej, gospodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodniczych na zabudowę 

mieszkaniową lub usługi, 

• drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz 

urządzenia i obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym 

przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zachowanie odległości nowych obiektów inwentarskich od najbliższych budynków mieszkalnych na 

działkach sąsiednich na podstawie przepisów odrębnych. 

 

1.3.5. Funkcja usługowa 

Miasto Głogówek stanowi ośrodek gminny 2 poziomu obsługi, o zasięgu lokalnym, obsługujący w zakresie 

usług ponadpodstawowych teren całej gminy będący ośrodkiem gminnym o kompleksowym wyposażeniu 

w urządzenia obsługi ludności. Niektóre występujące usługi (w zakresie oświaty i zdrowia) na terenie miasta 

zachowają swój ponadgminny charakter. Usługi wyższego stopnia w zakresie ochrony zdrowia, oświaty, 

administracji zapewniać będzie głównie miasto Prudnik, które pozostanie centrum regionu. 

Ośrodki 1 poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym stanowią wsie Racławice Śląskie, 

Twardawa, Biedrzychowice i Szonów. Zakres usług w tych wsiach będzie wspomagać gminny ośrodek 

usługowy. Wsie Kierpień, Rzepce, Mochów, Mionów, Wierzch, Kazimierz, Wróblin, Stare Kotkowice będą 

wyposażone w usługi elementarne, przy czym poziom ich wyposażenia będzie uzależniony od popytu. 

 

Oprócz wydzielonych terenów pod usługi dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych wśród zabudowy 

mieszkaniowej. 

Należy dążyć do wyodrębnienia lokalnych ośrodków usługowych w poszczególnych miejscowościach gminy. 

Przewiduje się poszerzanie zakresu usług w obszarze miasta i poszczególnych jednostkach wiejskich. Dla 

rozwoju terenów usługowych zakłada się: 

 Koncentrację terenów usług w centralnej części Miasta Głogówek, 

 Lokalizację obiektów usług publicznych i komercyjnych nieuciążliwych w obrębie istniejących 

i projektowanych terenów mieszkaniowych. 

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 mogącym się zmieniać zapotrzebowaniem.  
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Rezygnacja z użytkowania terenu lub obiektu z funkcji publiczna 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 tych terenów wyłącznie pod cele usług 

publicznych. 

 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji usługowej są 

przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami: 

 U –tereny zabudowy usługowej; 

 U/KS – tereny zabudowy usługowej i obsługi komunikacji samochodowej, 

 U/P –tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej, 

 U/P/KS –tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz obsługi komunikacji samochodowej, 

 U/P/RU –tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i obsługi gospodarki rolniczej, 

 U/P/M - teren zabudowy usługowej i produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej: 

 

1. Ustalenia dla terenów o symbolu 1U - tereny zabudowy usługowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa, (komercyjna i publiczna), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 na terenach istniejących i planowanych usług nie dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, poza niezbędnymi obiektami i urządzeniami w zakresie 

zaopatrzenia tych terenów w komunikację i infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

 

2. Ustalenia dla terenów o symbolu 2U - tereny zabudowy usługowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa, (komercyjna i publiczna) 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 
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 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy i ograniczenia zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

 nie dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

poza niezbędnymi obiektami i urządzeniami w zakresie zaopatrzenia tych terenów w komunikację 

i infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

 

3. Ustalenia dla terenów o symbolu 3U - tereny zabudowy usługowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa, (komercyjna i publiczna), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy i ograniczenia zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

 teren stanowi obszar Klasztoru w Mochowie wraz z otoczeniem – podlegający ochronie 

konserwatorskiej, wszelkie działania inwestycyjne powinny być podporządkowane ochronie walorów 

zabytkowych terenu, 

 nie dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

poza niezbędnymi obiektami i urządzeniami w zakresie zaopatrzenia tych terenów w komunikację 

i infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

 

4. Ustalenia dla terenów o symbolu 4U - tereny zabudowy usługowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa, (komercyjna i publiczna), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zabudowa mieszkaniowa, 
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 place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy i ograniczenia zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

 nie dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

poza niezbędnymi obiektami i urządzeniami w zakresie zaopatrzenia tych terenów w komunikację 

i infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

 zabrania się powiązania komunikacyjnego terenu, poprzez włącznie do obwodnicy drogi krajowej, w tym 

również  istniejącą drogą transportu rolniczego. 

 

5. Ustalenia dla terenów o symbolu 1U/KS - tereny zabudowy usługowej i obsługi komunikacji 

samochodowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa, (komercyjna i publiczna) 

 obsługa komunikacji samochodowej (usługi mechaniki i diagnostyki pojazdowej, naprawy maszyn 

rolniczych, stacje benzynowe, miejsca obsługi podróżnych, centra logistyczne, bazy transportowe) 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 lokale mieszkaniowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

 

6. Ustalenia dla terenów o symbolu 2U/KS - tereny o dominującej funkcji zabudowy usługowej i obsługi 

komunikacji samochodowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa, (komercyjna i publiczna), 

 obsługa komunikacji samochodowej (usługi mechaniki i diagnostyki pojazdowej, naprawy maszyn 

rolniczych, stacje benzynowe, miejsca obsługi podróżnych, centra logistyczne, bazy transportowe), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 
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 lokale mieszkaniowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym, 

 zakazuje się obsługi terenu z drogi krajowej, obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z drogi 

powiatowej oraz dróg gminnych. 

 

7. Ustalenia dla terenów o symbolu 1U/P - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa (usługi komercyjne i publiczne),  

 zabudowa produkcyjna, 

 usługi obsługi komunikacji, w tym: stacje paliw, myjnie, warsztaty, stacje diagnostyczne, bazy 

transportowe i spedycyjne, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 usługi sportu i rekreacji, 

 lokale mieszkaniowe, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję ewentualnej uciążliwości zabudowy 

produkcyjnej,  

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

 

8. Ustalenia dla terenu o symbolu 1U/P/M - teren zabudowy usługowej i produkcyjnej z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa (usługi komercyjne i publiczne),  

 zabudowa produkcyjna, 

 usługi obsługi komunikacji, w tym: stacje paliw, myjnie, warsztaty, stacje diagnostyczne, bazy 

transportowe i spedycyjne, 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 zabudowa zagrodowa, 

 zakłady produkcji rolnej, hodowlanej, sadowniczej i ogrodniczej, 

 zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, 
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 obiekty składowania i magazynowania płodów rolnych, silosy zbożowe, mieszalnie pasz, 

 bazy sprzętu rolniczego, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję ewentualnej uciążliwości zabudowy 

produkcyjnej,  

 

9. Ustalenia dla terenu o symbolu 2U/P/M - teren zabudowy usługowej i produkcyjnej z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa (usługi komercyjne i publiczne),  

 zabudowa produkcyjna, 

 usługi obsługi komunikacji, w tym: stacje paliw, myjnie, warsztaty, stacje diagnostyczne, bazy 

transportowe i spedycyjne, 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 zabudowa zagrodowa, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 teren znajduje się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią dla którego obowiązują 

zakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi, zabudowa na terenie możliwa jest jedynie po 

uzyskaniu zwolnienia z zakazów obowiązujących dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

w drodze decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, wyłącznie pod warunkiem 

zrealizowania  zabezpieczenia przeciwpowodziowego przedmiotowego terenu, 

 stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję ewentualnej uciążliwości zabudowy 

produkcyjnej. 

 

10. Ustalenia dla terenów o symbolu 1U/P/KS - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz obsługi 

komunikacji samochodowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa (usługi komercyjne i publiczne),  

 zabudowa produkcyjna, 
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 obsługa komunikacji samochodowej (usługi mechaniki i diagnostyki pojazdowej, naprawy maszyn 

rolniczych, stacje benzynowe, miejsca obsługi podróżnych, centra logistyczne, bazy transportowe). 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 usługi sportu i rekreacji, 

 lokale mieszkaniowe, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję ewentualnej uciążliwości zabudowy 

produkcyjnej,  

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

 

11. Ustalenia dla terenów o symbolu 1U/P/RU - tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i obsługi 

gospodarki rolniczej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa (usługi komercyjne i publiczne),  

 zabudowa produkcyjna, 

 zakłady produkcji rolnej, hodowlanej, sadowniczej i ogrodniczej, 

 zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, 

 obiekty składowania i magazynowania płodów rolnych, silosy zbożowe, mieszalnie pasz, 

 bazy sprzętu rolniczego, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zabudowa zagrodowa, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję ewentualnej uciążliwości zabudowy 

produkcyjnej,  

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

1.3.6. Funkcja produkcyjna i górnicza 

Rozwój przemysłu jest i będzie związany z terenem miasta. Dominować będą zakłady związane 

z budownictwem. W miarę uporządkowania gospodarki ściekowej należy dążyć do rozwoju zakładów 

przechowalnictwa i przetwórstwa rolno - spożywczego, zapewniającego odbiór surowców z terenów 
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wiejskich gminy. Podstawowy obszar pod Iokalizację nowych zakładów położony jest po północno – 

wschodniej stronie miasta. 

Pożądany jest również rozwój małych zakładów przemysłowych, związany z istniejącą bazą surowcową na 

terenach wsi, w których dominująca funkcja rolnicza traci na znaczeniu, głównie we wsiach Racławice 

Śląskich, Twardawa, Rzepcze, ale również w Biedrzychowicach, Szonowie, Starych Kotkowicach i Wierzchu. 

Działalność związana z produkcją i przemysłem jest istotna z punktu widzenia dalszego rozwój społeczno - 

gospodarczego gminy. 

 

W zakresie funkcji górniczej, studium ustala: 

 eksploatację wszystkich udokumentowanych złóż, wyznaczanie dla nich terenów i obszarów 

górniczych oraz prowadzenia ich eksplantacji, z zachowaniem uwarunkowań przyrodniczych 

i przepisów odrębnych, 

 dla ustanowionych terenów i obszarów górniczych studium określa ich przeznaczenie jako tereny 

o tereny eksploatacji surowców naturalnych, oznaczone symbolem 1PG. 

 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji produkcyjnej 

i górniczej są przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami: 

 PG –tereny eksploatacja surowców naturalnych; 

 P/U – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej; 

 P/U/M – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej; 

 

1. Ustala się dla terenów o symbolu 1PG - tereny eksploatacji surowców naturalnych: 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny eksploatacji złóż kopalin,  

• zakłady górnicze i związane z nimi zakłady produkcyjne i przeróbcze. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa administracyjno – socjalna  

• zieleń urządzona, zieleń izolacyjna,  

• drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz 

urządzenia i obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym 

przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• obowiązują przepisy odrębne, 

• prowadzenie działalności związanej z eksploatacją na warunkach określonych w przepisach odrębnych, 

• gromadzenie, przemieszczanie i zagospodarowywanie mas ziemnych i skalnych powstałych w wyniku 

eksploatacji kopalin ze złóż niebędących odpadami w myśl przepisów odrębnych w zakresie gospodarki 

odpadami, 

• rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzjach uzyskiwanych 

na podstawie przepisów odrębnych. 
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2. Ustalenia dla terenów o symbolu 1P/U -  tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

• zakłady przemysłowe, produkcyjne i przetwórcze,  

• bazy, składy i magazyny,  

• usługi komercyjne i publiczne, 

• rzemiosło i działalność gospodarcza o charakterze produkcyjnym,  

 obiekty obsługi produkcji rolniczej - zakłady produkcji rolnej, hodowlanej, sadowniczej i ogrodniczej, 

zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, obiekty składowania i magazynowania płodów rolnych, silosy 

zbożowe, mieszalnie pasz, bazy sprzętu rolniczego, hurtownie rolnicze, 

• usługi handlu hurtowego i detalicznego, w tym wielkopowierzchniowego 

• lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa administracyjno – socjalna w tym mieszkanie właściciela zakładu na zasadach określonych 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

• zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję uciążliwości tych obszarów, na 

granicy z zabudową mieszkaniową 

• należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

 

3. Ustalenia dla terenów o symbolu 1P/U/M-  tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

• zakłady przemysłowe, produkcyjne i przetwórcze,  

• bazy, składy i magazyny,  

• usługi komercyjne i publiczne, 

• rzemiosło i działalność gospodarcza o charakterze produkcyjnym,  

 obiekty obsługi produkcji rolniczej - zakłady produkcji rolnej, hodowlanej, sadowniczej i ogrodniczej, 

zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, obiekty składowania i magazynowania płodów rolnych, silosy 

zbożowe, mieszalnie pasz, bazy sprzętu rolniczego, hurtownie rolnicze, 

• usługi handlu hurtowego i detalicznego, w tym wielkopowierzchniowego 

• lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 
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• zabudowa mieszkaniowa – na zasadach określonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, z zapewnieniem zachowania dla funkcji mieszkaniowej właściwych standardów 

zamieszkania. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa administracyjno – socjalna w tym mieszkanie właściciela zakładu na zasadach określonych 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

• zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję uciążliwości tych obszarów, na 

granicy z zabudową mieszkaniową 

• należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

 

1.3.7. Funkcja infrastruktury technicznej 

Tereny wydzielone pod funkcje infrastruktury technicznej stanowią miejsca lokalizacji obiektów i urządzeń 

różnego typu. Poza wydzielonymi terenami, lokalizowania infrastruktury technicznej, na pozostałych 

terenach na całym terenie miasta i gminy Głogówek dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na 

warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji infrastruktury 

technicznej są tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: 

 1G – tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w gaz; 

 1W – tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę; 

 1IT–tereny infrastruktury technicznej; 

 1O – teren gospodarki odpadami – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz baza 

przeładunkowa odpadów komunalnych. 

Dla powyższych terenów obowiązuje: 

 dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących pod warunkiem, 

że działania te nie spowodują uciążliwości obiektu dla otoczenia, nie będą sprzeczne z przepisami 

odrębnymi oraz zasadami i warunkami zagospodarowania terenu określonymi w niniejszym studium; 

 dopuszcza się przeznaczanie w części lub całości terenów pod inne cele związane z infrastrukturą 

techniczną, niż wynikające z ustalenia podstawowego i istniejącego przeznaczenia oraz 

wprowadzanie usług publicznych pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi; 

 ustala się warunek zachowania właściwych zabezpieczeń, w przypadku uciążliwości terenu dla 

zabudowy sąsiedniej, w szczególności dla zabudowy mieszkaniowej; 

 dopuszcza się jako uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 
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o zabudowa administracyjna i socjalna, związana z funkcją podstawową, budynki 

gospodarcze, 

o zieleń urządzona i izolacyjna niekolidująca z urządzeniami infrastruktury technicznej, 

o drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, inne sieci infrastruktury 

technicznej oraz urządzenia i obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący 

z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania 

terenu. 

 pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w planie miejscowym. 

 

Poza wyznaczonymi lokalizacjami na rysunku studium dopuszcza się na całym terenie wprowadzenie ujęć 

wód, urządzeń hydrotechnicznych, przepompowi ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków, stacji 

transformatorowych i innych urządzeń i obiektów służących obsłudze infrastruktury technicznej. 

Poza wyznaczona w studium lokalizacją planowanego punktu selektywnej zbiórki odpadów dopuszcza się 

lokalizowanie PSZOK, zgodnie z potrzebami na terenach oznaczonych symbolem 1U/P, 1RU, 1U/P/RU, 

1P/U z wyłączeniem terenów znajdujących się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

1.3.8. Funkcja produkcji energii odnawialnej, w tym o mocy przekraczającej 100 kW 

Szczególnymi obiektami w zakresie infrastruktury technicznej są tereny wskazane do produkcji energii 

odnawialnej. 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predysponowanymi do pełnienia funkcji obszarów, na 

których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, w tym o mocy 

przekraczającej 100 kW są tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: 

 Ef – tereny elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych, wytwarzających energię ze 

źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW, 

 U/P/Ef – tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń 

fotowoltaicznych, wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW, 

 P/U/Ef – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń 

fotowoltaicznych wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW. 

 MU/Ef - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń 

fotowoltaicznych wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW. 

 

Poza wyznaczonym terenem dopuszcza się lokalizowanie urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych 

źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW na całym obszarze gminy. 

 

1. Ustala się dla terenów o symbolu 1Ef tereny elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych, 

wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii solarnej – 

urządzenia fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100 kW  
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Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• tereny rolnicze, 

• zabudowa infrastruktury technicznej, budynki gospodarcze, administracyjne i socjalne, związana 

z funkcją podstawową, 

• zieleń urządzona i izolacyjna niekolidująca z urządzeniami infrastruktury technicznej, 

• drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, inne sieci infrastruktury technicznej oraz 

urządzenia i obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym 

przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

• zabudowa produkcyjna i usługowa, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• ustala się granica terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych 

o mocy przekraczającej 100 kW, oznaczoną na rysunku studium, 

• ustala się strefę ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu oznaczoną na rysunku studium, w strefie tej ustala się zakaz lokalizowania 

zabudowy innej niż określone jako uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie terenu, 

 

2. Ustala się dla terenów o symbolu 1U/P/Ef – tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz 

elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii solarnej – 

urządzenia fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100 kW, 

• zabudowa usługowa (usługi komercyjne i publiczne),  

• zabudowa produkcyjna, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• tereny rolnicze, 

• zabudowa infrastruktury technicznej, budynki gospodarcze, administracyjne i socjalne, związana 

z funkcją podstawową, 

• lokale mieszkaniowe, 

• zieleń urządzona i izolacyjna niekolidująca z urządzeniami infrastruktury technicznej, 

• drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, inne sieci infrastruktury technicznej oraz 

urządzenia i obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym 

przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• ustala się granicę terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych 

o mocy przekraczającej 100 kW, oznaczoną na rysunku studium, 

• ustala się strefę ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu oznaczoną na rysunku studium, w strefie tej ustala się zakaz lokalizowania 

zabudowy innej niż określone jako uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie terenu, 
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• obowiązuje stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję ewentualnej uciążliwości 

zabudowy produkcyjnej,  

• należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

 

3. Ustala się dla terenów o symbolu 1P/U/Ef – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz 

elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii solarnej – 

urządzenia fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100 kW, 

• zakłady przemysłowe, produkcyjne i przetwórcze,  

• bazy, składy i magazyny,  

• usługi komercyjne i publiczne, 

• rzemiosło i działalność gospodarcza o charakterze produkcyjnym,  

 obiekty obsługi produkcji rolniczej - zakłady produkcji rolnej, hodowlanej, sadowniczej i ogrodniczej, 

zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, obiekty składowania i magazynowania płodów rolnych, silosy 

zbożowe, mieszalnie pasz, bazy sprzętu rolniczego, hurtownie rolnicze, 

• usługi handlu hurtowego i detalicznego, w tym wielkopowierzchniowego 

• lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa infrastruktury technicznej, budynki gospodarcze, administracyjne i socjalne, związane 

z terenami wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, 

• zieleń urządzona i izolacyjna niekolidująca z urządzeniami infrastruktury technicznej, 

• drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, inne sieci infrastruktury technicznej oraz 

urządzenia i obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym 

przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

• eksploatację udokumentowanego złoża, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• ustala się granicę terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych 

o mocy przekraczającej 100 kW, oznaczoną na rysunku studium, 

• ustala się strefę ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu oznaczoną na rysunku studium, w strefie tej ustala się zakaz lokalizowania 

zabudowy innej niż określone jako uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie terenu, 

• obowiązuje stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję ewentualnej uciążliwości 

zabudowy produkcyjnej,  

• należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 
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4. Ustala się dla terenów o symbolu 1MU/Ef – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz 

elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii solarnej – 

urządzenia fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100 kW, 

• zabudowa mieszkaniowa mieszkaniowo – usługowa, (w zakresie, której dopuszcza się lokalizowanie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo – usługowej), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• tereny rolnicze, 

• zabudowa infrastruktury technicznej, budynki gospodarcze, administracyjne i socjalne, związana 

z funkcją podstawową, 

• zabudowa produkcyjna, 

• zieleń urządzona i izolacyjna niekolidująca z urządzeniami infrastruktury technicznej, 

• drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, inne sieci infrastruktury technicznej oraz 

urządzenia i obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym 

przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• ustala się granica terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych 

o mocy przekraczającej 100 kW, oznaczoną na rysunku studium, 

• ustala się strefę ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu oznaczoną na rysunku studium, w strefie tej ustala się zakaz lokalizowania 

zabudowy innej niż określone jako uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie terenu, 

• w przypadku lokalizowania na terenie zarówno funkcji mieszkaniowo – usługowej i terenów lokalizacji 

urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych lub zabudowy produkcyjnej należy zapewnić 

oddzielenie tych funkcji poprzez strefy izolacyjne. 

 

1.3.9. Funkcja turystyczna i rekreacyjna 

Za chroniony dla rozwoju turystyki oraz kwalifikowanych form rekreacji i wypoczynku uznaje się głównie 

obszar doliny rzeki Osobłogi oraz miasta Głogówek w tym 

 Rejon Racławice Śląskie - Głogówek - terenu realizacji planowanego zbiornika retencyjnego, 

umożliwiającego wykorzystanie go do celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Obiekty i urządzenia 

związane z rozwojem tej funkcji mogą być realizowane na gruntach wsi Racławice Śląskie 

i Dzierżysławice. 

 Miasto Głogówek -jako ośrodek turystyczno-krajoznawczy o znaczeniu ponadlokalnym ze względu na 

zachowane wartości kulturowe i krajobrazowe. 

 Rejon wsi Szonów – Kazimierz-Wróblin oraz wsi Wierzch – Mionów – Golczowice jako obszarów 

preferowanych do rozwoju agroturystyki, umożliwiającej pozarolnicze wykorzystanie zasobów 

własnych gospodarstw rolnych. 
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Kierunki działań obejmują 

 Poszukiwanie zakładu wydobywczego, zapewniającego szybką i prawidłową eksploatację złoża 

Kierpień oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu z łoża 

przy udziale finansowym zakładu eksploatacyjnego. 

  Wpisanie realizacji zbiorników retencyjnych „Racławice Śląskie - Głogówek" oraz „Mionów" do 

programów ponadlokalnych inwestycji celu publicznego. 

 Prowadzenie działań rewaloryzacyjnych miasta Głogówek oraz podniesienie funkcjonalności i estetyki 

terenów publicznych, a także rewaloryzację zabytkowych elementów układu urbanistycznego 

miasta. 

 Wspieranie dalszego rozwoju handlu, bazy noclegowej, żywieniowej oraz rozrywkowej miasta 

Głogówek, a także realizację specjalistycznych obiektów sportu i rekreacji. 

 Rozwój urządzeń obsługi ruchu turystycznego i tranzytowego (komunikacyjnego). 

 Promowanie potencjału rozwoju agroturystyki wsi Szonów - Kazimierz - Wróblim i Wierzch - Mionów – 

Golczowice. 

 Realizacja infrastruktury technicznej, niezbędnej dla rozwoju funkcji rekreacyjno wypoczynkowych 

i agroturystyki w pierwszej kolejności we wsi Kierpień, Szonów, Kazimierz- Wróblin oraz Wierzch. 

 Na całym obszarze gminy niniejsze studium dopuszcza wytyczanie tras i szlaków turystycznych, 

krajoznawczych piweszych i rowerowych. 

 Nie wyznacza się szczegółowych lokalizacji usług turystyki. Usługi turystyki dopuszcza się do 

lokalizowania na wszystkich terenach z ustalonym przeznaczeniem usługowym lub dopuszczonym 

przeznaczeniem usługowym. W planach miejscowych dopuszcza się wydzielanie usług turystyki 

kako odzielnych terenów. 

 Wyzacza się obszary rozwoju funkcji sportowo - rekreacyjnych i wypoczynkowych towarzyszące 

planowanym zbiornikom wodnym „Racławice – Głogówek”, w których dopuszcza się lokalizowanie 

obiektów wypoczynku, rekreacji, sportu, hoteli, ośrodków wypoczynkowych, pól kampingowych, 

zabudowy letniskowo -mieskzniowej w tym lokalziowanie tej zabudowy w terenach leśnych 

z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych i przyrodniczych, stanowisk roślin chronionych, 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i innych ograniczeń wynikających z przepisów 

odrębnych. 

 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji rekreacyjnej są 

przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami: 

 US – tereny usług sportu i rekreacji, 

 

1.Ustalenia dla terenów o symbolu 1US – tereny usług sportu i rekreacji 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny usług sportu i rekreacji (boiska sportowe z zapleczem socjalno – sanitarnym, terenowe 

i kubaturowe obiekty i urządzenia związane ze sportem, rekreacją, szeroko rozumianym wypoczynkiem 
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i turystyką tradycyjną i kwalifikowaną, place zabaw, sale gimnastyczne, baseny sportowe i rekreacyjne, 

a także siedziby stowarzyszeń, klubów sportowych itp.), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa administracyjno – socjalna, 

• usługi, 

• zieleń urządzona, parki, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy i ograniczenia zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

• należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

1.3.10. Funkcja zieleni urządzonej i wód powierzchniowych śródlądowych 

W ramach niniejszej zmiany studium na obszarze gminy funkcjonują tereny zieleni różnych typów, mniej lub 

bardziej zbliżone do siedlisk naturalnych, wymagające wysokiej dbałości o stan ich zachowania jak i stałego 

powiększania ich powierzchni. Część z nich w ramach kompleksów leśnych i dolesień opisano 

w poprzednich rozdziałach. Poniżej mowa jest o zieleni towarzyszącej terenom osadniczym, o charakterze 

ozdobnym lub osłonowym. Drugim składnikiem są wszelkiego rodzaju cieki i zbiorniki wodne, występujące 

jako naturalne lub półnaturalne składniki przyrody ożywionej 

 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji zieleni 

urzadzonej i wód powierzchniowych śródlądowych są przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku 

studium symbolami: 

 ZP – tereny zieleni parkowej i urządzonej; 

 ZD – tereny ogrodów działkowych;  

 ZC – tereny cmentarzy; 

 ZI – tereny zieleni izolacyjnej; 

 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych. 

 

1. Ustala się dla terenów o symbolu 1ZP - tereny zieleni parkowej i urządzonej: 

Przeznaczenie dominujące: 

• parki i zieleń urządzona, 

• obiekty i urządzenia związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni, skwery, obiekty małej architektury. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• przeznaczenie terenu na pozostałe formy zieleni, w tym m.in. lasy i zadrzewienia, zakrzewienia, 

• miejsca przeznaczone na imprezy masowe, 

• usługi,  
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• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, boiska sportowe, na warunkach określonych 

w miejscowych planach,  

• zbiornik i cieki wodne,  

• ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• nie dopuszcza się lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

 

2. Ustala się dla terenów o symbolu 1ZD tereny ogrodów działkowych 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny ogrodów działkowych, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zieleń urządzona, parki, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, boiska sportowe,  

• ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy i ograniczenia zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

• nie dopuszcza się lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

 

3. Ustala się dla terenów o symbolu 1ZI -tereny zieleni izolacyjnej: 

Przeznaczenie dominujące 

• tereny zieleni izolacyjnej. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• przeznaczenie terenu na pozostałe formy zieleni urządzonej i nieurządzonej, w tym m.in. parki, lasy 

i zadrzewienia, zakrzewienia oraz tereny rolne jako zachowanie stanu istniejącego, 

• obiekty małej architektury, 

• zbiornik i cieki wodne,  

• ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• nie dopuszcza się lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
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4. Ustala się dla terenów o symbolu 1ZC - tereny cmentarzy: 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny cmentarzy, obejmujące także kaplice, obiekty usługowe i administracyjne związane z obsługą 

cmentarzy, obiekty sanitarne,  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• usługi kultu religijnego i krematoryjne na warunkach określonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 

• ciągi piesze i rowerowe,  

• zieleń urządzona i mała architektura, 

• drogi wewnętrzne, parkingi, ciągi pieszo - jezdne, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu 

i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, dotyczące wyznaczenia szerokości stref ochrony 

sanitarnej wokół cmentarzy wolnej od zabudowy: 

 50 m od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły 

żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, studni, źródeł i strumieni, służących do czerpania 

wody do picia i dla potrzeb gospodarczych, jeśli teren w granicach od 50 do 150 m odległości od 

cmentarza posiada 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, studni, źródeł i strumieni, służących do czerpania 

wody do picia i dla potrzeb gospodarczych; 

 500 m od ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych będących źródłem zaopatrzenia sieci 

wodociągowej w wodę do picia i dla potrzeb gospodarczych; 

• przeprowadzanie dróg technologicznych oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń 

i obiektów towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem 

terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

• zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

5. Ustala dla terenów o symbolu 1WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny cieków i zbiorników wód śródlądowych. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• lokalizacja obiektów i urządzeń hydrotechnicznych, 

• funkcje rekreacyjno – sportowe na podstawie i na warunkach określonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 

• infrastruktura techniczna i komunikacyjna. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• obowiązują przepisy odrębne. 
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1.4. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej wynikające z audytu krajobrazowego  

Brak jest kierunków zmian wynikających z audytu krajobrazowego województwa opolskiego. 

2. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ 

UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM WYŁĄCZONE SPOD 

ZABUDOWY 

2.1. Wskaźniki dotyczące zagospdaorowania oraz użytkowania terenów 

 

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 w obniżeniach terenu, wzniesieniach, na 

skarpach, 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 zabudowy; 

• przebudowy i nadbudowy budynków, szczególnie związanej ze zmianą geometrii dachów. 

 

Podane wskaźniki zabudowy i biologicznie czynnej należy traktować jako nieprzekraczalne i stosować dla 

zabudowy nowej i przekształcanej. Oznacza to, że w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego można:  

• ustalać dla nowej i przekształcanej zabudowy mniejsze powierzchnie zabudowy i większe 

powierzchnie biologicznie czynne, odpowiednio do miejscowych warunków i typu zabudowy,  

• dla zabudowy istniejącej stosować inne wskaźniki, dostosowane do stanu faktycznego, 

• ustalanie dodatkowych wskaźników oraz ograniczenia i różnicowania wskaźników ustalonym 

w studium. 

 

Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania dla poszczególnych terenów: 

1.Ustalenia dla terenów o symbolu 1R – tereny rolne - gleby wysokich klas bonitacyjnych chronione dla 

potrzeb intensywnego rozwoju rolnictwa: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna 

z wymaganiami technicznymi). 

 

2.Ustalenia dla terenów o symbolu 2R – tereny rolne - gleby niższych klas bonitacyjnych o mniejszej 

przydatności dla rolnictwa: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna 

z wymaganiami technicznymi). 
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3.Ustalenia dla terenów o symbolu 1RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych: 

 maksymalna wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości obiektów, budowli i urządzeń 

technologicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy, w tym kominów masztów, 

silosów zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami technicznymi), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10%, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 80%, 

 pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

4.Ustalenia dla terenów o symbolu 1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć 12 m, liczba kondygnacji wraz z poddaszem 

użytkowym nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,  

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 60% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe do szczegółowego ustalenia w planie miejscowym, 

• pozostałe wskaźniki  zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

5.Ustalenia dla terenów o symbolu 2MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć 12 m, liczba kondygnacji wraz z poddaszem 

użytkowym nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,  

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe do szczegółowego ustalenia w planie miejscowym, 

• pozostałe wskaźniki  zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

6.Ustalenia dla terenów o symbolu 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć 10 m, liczba kondygnacji wraz z poddaszem 

użytkowym nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,  

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40% powierzchni działki budowalnej, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki budowlanej, 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe do szczegółowego ustalenia w planie miejscowym, 

• pozostałe wskaźniki  zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

7.Ustalenia dla terenów o symbolu 1MM, 3MM – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej: 

• wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m, liczba kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym nie 

może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,  

• obowiązuje symetryczne ukształtowanie połaci dachowych, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 
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8.Ustalenia dla terenów o symbolu 2MM – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej: 

• wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m, liczba kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym nie 

może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,  

• obowiązuje symetryczne ukształtowanie połaci dachowych, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe wskaźniki  zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

9.Ustalenia dla terenów o symbolu 1MU, 3MU, 4MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć: 12 m i liczba kondygnacji wraz 

z poddaszem użytkowym nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• pozostałe wskaźniki  zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

10.Ustalenia dla terenów o symbolu 2MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

• maksymalna wysokość nie może przekroczyć: 15 m i liczba kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym 

nie może wynieść więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• pozostałe wskaźniki  zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

11.Ustalenia dla terenów o symbolu 1MS - tereny zabudowy śródmiejskiej. 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć 15 m, liczba kondygnacji wraz z poddaszem 

użytkowym nie może wynieść więcej niż 5 kondygnacje nadziemne,  

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna działek 0%, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy działek 100%, 

• zabudowa o charakterze śródmiejskim w układzie pierzejowym, z zachowaniem zabytkowych wartości 

zabudowy i układu urbanistycznego, 

• zabudowa zgodna z warunkami konserwatorskimi terenu, 

• pozostałe wskaźniki  zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

12.Ustalenia dla terenów o symbolu 1RM – tereny zabudowy zagrodowej: 

• maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m, liczba kondygnacji wraz z poddaszem 

użytkowym nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,  

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki 20%, 
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• maksymalna powierzchnia zabudowy działki 80%, 

• pozostałe wskaźniki  zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

13.Ustalenia dla terenów o symbolu 1U, 2U, 3U, 4U, 5U - tereny zabudowy usługowej: 

 maksymalną wysokość zabudowy: na terenach wiejskich 12 m oraz na terenie miasta 14 m 

z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania 

zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi, 

w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych obszaru), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe wskaźniki  zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

14.Ustalenia dla terenów o symbolu 1U/KS, 2U/KS - tereny zabudowy usługowej i obsługi komunikacji 

samochodowej: 

 maksymalną wysokość zabudowy: na terenach wiejskich 12 m oraz na terenie miasta 14 m 

z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania 

zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi, 

w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

15.Ustalenia dla terenów o symbolu 1U/P - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna 

z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

16.Ustalenia dla terenów o symbolu 1U/P/M, 2U/P/M - tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej 

z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna 

z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych 

obszaru), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 
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17.Ustalenia dla terenów o symbolu 1U/P/KS - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz obsługi 

komunikacji samochodowej 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna 

z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych 

obszaru), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

18.Ustalenia dla terenów o symbolu 1U/P/RU - tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i obsługi 

gospodarki rolniczej: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem obiektów, budowli i urządzeń technologicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy, w tym kominów masztów, silosów, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

19.Ustalenia dla terenów o symbolu1P/U - tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna 

z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów 

krajobrazowych), 

• wielkość działki budowlanej do określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

20.Ustalenia dla terenów o symbolu 1P/U/M-  tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna 

z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych 

obszaru), 

• wielkość działki budowlanej do określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 
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21.Ustala się dla terenów o symbolu 1Ef – tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię 

z odnawialnych źródeł energii solarnej – urządzenia fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100 kW 

• zasady i sposoby zagospodarowania zgodnie z warunkami technicznymi urządzeń i obowiązującymi 

przepisami odrębnymi. 

 

22.Ustala się dla terenów o symbolu 1U/P/Ef – tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz 

elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy 

przekraczającej 100 kW 

 dla zabudowy usługowej i produkcyjnej i towarzyszącej mieszkaniowej ustala się  

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna 

z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych 

obszaru), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

• zasady i sposoby zagospodarowania zgodnie z warunkami technicznymi urządzeń i obowiązującymi 

przepisami odrębnymi. 

 

23.Ustala się dla terenów o symbolu 1P/U/Ef – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz 

elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy 

przekraczającej 100 kW 

 dla zabudowy usługowej i produkcyjnej ustala się  

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna 

z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych 

obszaru), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

• zasady i sposoby zagospodarowania zgodnie z warunkami technicznymi urządzeń i obowiązującymi 

przepisami odrębnymi. 

 

24.Ustala się dla terenów o symbolu 1MU/Ef – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz 

elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy 

przekraczającej 100 kW 

 dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej ustala się  

 maksymalną wysokość zabudowy: 12 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna 
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z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych 

obszaru), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• zasady i sposoby zagospodarowania zgodnie z warunkami technicznymi urządzeń i obowiązującymi 

przepisami odrębnymi. 

 

25.Ustalenia dla terenów o symbolu 1US – tereny usług sportu i rekreacji 

Przeznaczenie dominujące: 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

26.Ustala się dla terenów o symbolu 1ZP - tereny zieleni parkowej i urządzonej: 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji. 

 

27.Ustala się dla terenów o symbolu 1ZD tereny ogrodów działkowych 

• nie określa się minimalnej powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalnej powierzchni zabudowy 

terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• obowiązują przepisy odrębne, 

• pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

28.Ustala się dla terenów o symbolu 1ZI -tereny zieleni izolacyjnej: 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

29. Dla pozostałych terenów wskaźniki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

2.2. Tereny wyłączone spod zabudowy 

Poniżej określa się następujące tereny wyłączone spod nowej zabudowy: 

• grunty o glebach pochodzenia organicznego (mułowo – torfowych, torfowo – mułowych, torfowych 

i murszowo – torfowych) położone w dolinie rzeki Straduni, oznaczone rysunku studium jako 

kompleksy użytków rolnych o glebach pochodzenia organicznego – wyłączone z zabudowy. 

• obszary występowania roślin chronionych, oznaczone na rysunku studium, 

• ujęcia wód i strefy ochronne, 

• złoża kopalin, za wyjątkiem obiektów i zakładów przeróbczych wynikających z eksploatacji złoża, 
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• obszary szczególnego zagrożenia powodzią (z dopuszczeniem zabudowy zgodnie z przepisami 

odrębnymi na zasadzie uzyskania odstępstwa Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej), 

• obszary w granicach konserwatorskich stref „E” ochrony ekspozycji, wyznaczonych na rysunku 

kierunków studium. 

 

3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO 

ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU, W TYM 

KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK 

3.1. Ogólne ustalenia ochrony środowiska 

1. Uciążliwość danej inwestycji nie powinna wykraczać poza nieruchomość, do której inwestor posiada 

tytuł prawny 

2. Należy chronić naturalne ekosystemy pozostawiając je w możliwie nienaruszonym stanie. 

3. Należy przywracać równowagę ekologiczną środowiska obszarów przekształconych lub 

zdegradowanych poprzez przywracanie naturalnych warunków siedliskowych dla danego 

ekosystemu. 

4. Na terenach podmokłych należy zachować naturalne cechy siedlisk, ponadto pożądane jest 

zachowanie lasów łęgowych, oczek wodnych i starorzeczy wraz z siedliskami nadbrzeżnymi. 

5. W gospodarce leśnej (na terenach lasów i dolesień) należy dążyć do sukcesywnej przebudowy 

struktury gatunkowej zadrzewień, stosownie do warunków siedliskowych. Przy dolesianiu nowych 

terenów należy uwzględnić lokalne uwarunkowania siedliskowe. Z dolesień powinny być wyłączone 

wilgotne łąki i zbiorowiska roślinne na podmokłych siedliskach. Tereny planowanych dolesień nie 

mogą powodować zmian warunków siedliskowych terenów podmokłych lub innych cennych siedlisk. 

6. Zaleca się by przebudowa elementów systemów melioracyjnych, wynikająca z inwestowania na 

terenach zmeliorowanych, nie powodowała niekorzystnych zmian stosunków gruntowo - wodnych, 

zwłaszcza na terenach tworzących system przyrodniczy gminy (również w powiązaniu z miastem), 

przebudowa taka wymaga uzgodnienia z właściwymi organami. 

7. W ochronie środowiska ważne znaczenie ma ochrona gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, co 

należy osiągać poprzez sukcesywne porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenach 

zainwestowanych oraz  wdrażanie odpowiednich (proekologicznych) kierunków produkcji rolniczej. 

8. Działalność produkcyjno - gospodarcza oraz nowe zainwestowanie na obszarze gminy powinno 

w najwyższym stopniu uwzględniać warunki gruntowo – wodne i podatność na przenikanie 

zanieczyszczeń do gruntu. 

9. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko należy lokalizować poza terenami 

przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową oraz poza ustalonymi strefami ochrony sanitarnej 

ujęć wód. Ograniczenie to nie dotyczy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz innych 

urządzeń i obiektów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych terenów. 

10. Należy chronić oraz przeprowadzić rewaloryzację zabytkowych założeń zieleni zabytkowej oraz 

zapewnić zachowanie towarzyszących im panoram widokowych w krajobrazie naturalnym. 
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3.2. Obszary systemu ekologicznego 

Dla zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania przyrody tworzy się lokalny system ekologiczny, 

stanowiący część wielkoobszarowego systemu ekologicznego województwa. 

W skład ekologicznego systemu obszarów chronionych gminy Głogówek wchodzi: 

 teren doliny rzeki Osobłogi, stanowiącej podstawowy ciąg ekologiczny obszaru, pełniąca istotną 

funkcję w regionalnym i transgranicznym systemie obszarów chronionych. 

System ekologiczny uzupełniają: 

• dolina rzeki Straduni obejmująca zbiorowiska roślinne łąkowe oraz powiązane z nią kompleksy leśne 

rejonu wsi Szonów - Kazimierz - Ciesznów. 

• dolina rzeki Młynówki stanowiąca sięgacz ekologiczny. 

Przyjęty zakres ochrony musi być dostosowany do wartości przyrodniczej terenów i ich roli w utrzymaniu 

funkcji biologicznych obszaru. 

3.3. Obszary przyrodnicze podlegające ochronie prawnej 

Na terenie gminy Głogówek ochronie prawnej podlegają następujące elementy środowiska przyrodniczego: 

 Wszystkie kompleksy leśne, stanowiąc lasy ochronne, a w szczególności: 

 Kompleksy leśne o funkcji glebochronnej położone w rejonie wsi Szonów-Kazimierz, 

Ciesznów i Racławice Śląskie oraz las „Olszynka". 

 Kompleksy leśne o funkcji wodochronnej - las „Bażantka"  oraz lasy położone w rejonie 

wsi Leśnik i pozostałe zespoły leśne i zadrzewienia, położone w dolinie rzeki Osobłogi 

i Straduni. 

 Kompleksy leśne zaliczane do I strefy uszkodzeń przemysłowych położone na gruntach 

wsi Twardawa. 

Dla których ustala się kierunki działań: 

 pozostawienie obszaru w dotychczasowym sposobie użytkowania, 

 konserwację i ochronę naturalnych zasobów i składników środowiska 

przyrodniczego, 

 ograniczenie gospodarczego użytkowania obszaru lub wprowadzanie specjalnych 

zasad w gospodarce, zmierzających do dostosowania jej do funkcji ekologicznej 

obszaru, 

 przeciwdziałanie czynnikom antropopresji i minimalizowanie ich negatywnego 

wpływu na funkcjonowanie obszaru poprzez stałą kontrolę zgodności użytkowania 

terenu z cechami przyrodniczymi oraz monitoring środowisk, 

 edukacja ekologiczna użytkowników terenu. 

 Pomniki przyrody: 

 skupisko 9 egzemplarzy dębów szypułkowych w Głogówku; nr rej. 87   

 aleja 103 dębów szypułkowych w Głogówku, nr rej. 188 (z alei skreślono 2 egzemplarze na 

skutek wypadnięcia). 

Dla których na mocy Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/38105 w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody obowiązują następujące zakazy: 
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 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów objętych ochroną 

 umieszczania tablic reklamowych, 

 uszkadzania i zanieczyszczania gleby. 

 Parki w Głogówku i Kazimierzu – objęte ochroną konserwatorską, jako zabytkowe układy zieleni, 

wymagające rewaloryzacji. 

 Stanowiska roślin chronionych oraz rośliny i zwierzęta objęte ochroną gatunkową, dla których 

obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 

627 ze zm.). Wprowadzanie zainwestowania na terenach, na których stwierdzono występowanie 

podlegających ochronie prawnej gatunków i siedlisk, nie powinno oddziaływać negatywnie na ich 

występowanie i funkcjonowanie. 

3.4. Obszary proponowane do objęcia ochroną przyrodniczą 

Na obszarze gminy Głogówek planuje się ustanowienie następujących form ochrony przyrody, których 

granicę oznaczono na rysunku studium: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”; którego celem ochrony jest zachowanie 

bogatych i zróżnicowanych krajobrazów kulturowych z niewielkimi, lecz o wysokich walorach 

ekologicznych lasami i agrocenozami z licznymi zadrzewieniami i łąkami w głęboko wciętej dolinie,  

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”, którego celem ochrony jest zachowanie 

mozaikowatych krajobrazów doliny Straduni oraz lessowego płaskowyżu z biocenozami wodnymi, 

wodno-błotnymi, łąkowymi, kompleksami zadrzewień i lasów, celem zapewnienia funkcjonalności 

korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym, 

 Rezerwatu przyrody „Las Błażejowice”, którego celem jest zachowanie lasów grądowo-łęgowych 

z licznymi stanowiskami chronionych roślin, 

 

Ponadto jako obszary cenne przyrodniczo wskazuje się obszary których objęcie ochroną decyzją samorządu 

gminnego postuluje opracowanie ekofizjograficzne, należą do nich: 

 utworzenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych: 

 Grądy koło Szonowa; celem ochrony jest zachowanie bogatych gatunkowo lasów liściastych 

– gradów, z gatunkami chronionych i rzadkich roślin i zwierząt w zróżnicowanym 

geomorfologicznie terenie (wąwozy), 

 Las Olszynka; celem ochrony jest zachowanie bogatych gatunkowo lasów liściastych – 

gradów i buczyn, z gatunkami chronionych i rzadkich roślin i zwierząt w zróżnicowanym 

geomorfologicznie terenie (wąwozy); teren ten stanowi łącznik przyrodniczy miasta 

Głogówek, 

 Dolina Młynówki; celem ochrony jest zachowanie wysokich walorów krajobrazowych 

związanych z bogatą rzeźbą terenu oraz występowaniem mozaiki krajobrazowej biocenoz 

zadrzewień, łąk, muraw oraz wód powierzchniowych, 

 utworzenie użytków ekologicznych: 
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 Starorzecza Osobłogi I; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki 

Osobłogi położonych w okolicy mostu na drodze Racławice Śl. - Klisino wraz 

z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami, 

 Starorzecza Osobłogi II; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki 

Osobłogi położonych w okolicy wjazdu do Racławic Śl. od strony Głogówka wraz 

z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami, 

 Starorzecza Osobłogi III; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki 

Osobłogi położonych na południowy-wschód od Racławic Śl. wraz z przylegającymi łąkami 

i zadrzewieniami, 

 Zbocza doliny Osobłogi pod Oraczami; celem ochrony jest zachowanie stromych skarp 

doliny Osobłogi pod Oraczami dla rozwoju roślinności kserotermicznej, 

 Wyrobiska w rejonie Mionowa; celem ochrony jest zachowanie wyrobisk pożwirowych jako 

cennych ostoi płazów, gadów i ptaków. 

 utworzenie nowych pomników przyrody 

Opracowanie ekofizjograficzne postuluje objęcie pojedynczych egzemplarzy i alei drzew: 

 aleja lipy drobnolistnej Tilia cordata na wschód od Głogowca - ok. 40 drzew o obwodach 180-

520 cm, wysokość 15-30 m, 

 dąb szypułkowy Quercus robur w lesie Bażantka przy linii oddziałowej -obwód pnia ok. 560 cm, 

wysokość 28 m, 

 dąb szypułkowy Quercus robur przy starym cmentarzu koło Lasku Winiary, obwód 550 cm, 

wysokość 28 m, 

 dąb szypułkowy Quercus robur przy polnej drodze w lesie na zachód od Leśnika, obwód 490 

cm, wysokość 30 m. 

3.5. Ochrona powietrza 

W celu obniżenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń do powietrza należy: 

 stosować ekologiczne paliwa do celów grzewczych (energia elektryczna, gaz, oleje opałowe oraz 

wysokosprawne, niskoemisyjne systemy grzewcze paliw stałch 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; 

 tworzyć naturalne bariery izolacyjne (bufory zanieczyszczeń) wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 

promować i zwiększać atrakcyjność zbiorowych i proekologicznych środków transportu. 

3.6. 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; 
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 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; 

 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. 

3.7. 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; 

 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. 

 

3.8. 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 miejskich i 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; 
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 działania ograniczające hałas przemysłowy, w tym zwłaszcza przez obowiązek wprowadzania pasów 

zieleni izolacyjnej; 

 

Szczególną ochroną przed hałasem należy również objąć tereny położone wzdłuż drógi krajowych 

i wojewódzkich. Ochrona ta powinna polegać przede wszystkim na: 

 Dla drogi krajowej nr 40: 

 z uwagi na możliwe negatywne oddziaływanie hałasu komunikacyjnego oraz w celu 

niezabudowywania obwodnicy, nową zabudowę mieszkaniową należy lokalizować w odległości 

nie mniejszej niż 100 m od linii rozgraniczającej planowanej obwodnicy Głogówka; 

 dla zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w sąsiedztwie drogi krajowej nr 40 oraz jej 

planowanej obwodnicy w odległościach mniejszych niż 100 m od linii rozgraniczającej ze względu 

na uciążliwości hałasu komunikacji drogowej, nową zabudowę dopuszcza pod warunkiem 

zapewnienia odpowiedniej ochrony akustycznej budynków (ekrany akustyczne lub nasadzenia 

zieleni ochronnej) na koszt inwestora zabudowy mieszkaniowej. 

 Dla dróg wojewódzkich nr 416 i 417: 

 w odniesieniu do terenów graniczących z drogami wojewódzkimi, określonych jako tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) lub zabudowy o funkcjach mieszkalnych (MM, MS, 

MU) nową zabudowę mieszkaniową należy realizować z zastosowaniem urządzeń 

minimalizujących negatywne oddziaływanie istniejącej drogi wojewódzkiej, tak aby zapewnić 

dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku. 

 

3.9. 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; 

 Wzdłuż linii napowietrznych 110kV ustala się strefę odziaływania linii (pas technologiczny), 

obejmującą tereny zlokalizowane bezpośrednio pod linią oraz pas terenu o szerokości 15 m od osi 

linii, po obu jej stronach, gdzie dopuszcza się użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z 

uwzględnieniem następujących ograniczeń.  

 zakaz sadzenia roślinności wysokiej, 

 budowa i rozbudowa budynków i budowli wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa w tym 

minimalnych dopuszczalnych odległości od elementów znajdujących się pod napięciem oraz 

zachowania wymagań dotyczących natężenia pola elektrycznego emitowanego prze linię 110 kV, 
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 lokalizacją budynków i budowli nie może ograniczać dostępu do stanowisk słupowych sprzętem 

budowlanym. 

 wyjątkowo można wyznaczać nowe tereny mieszkaniowe pod warunkiem realizacji urządzeń 

zabezpieczających te tereny przed uciążliwościami;  

Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu pod liniami elektroenergetycznymi 110 kV należy projektować 

w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie. 

 

Wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych należy zachować strefy ograniczonego uzytkowania 

użytkowania t.j. pasy wolne od od drzew, gałęzi, konarów i krzewów o rzerokości, licząc: 

- od linii 15 kV – pas o szerokości 6 m, 

- od linii 0,4 kV  - pas o szerokości 3 m. 

Dla linii kablowych 15 kv i 0,4 kV, usytuwanych poza pasem drogowym należy stosować pas technologiczny 

o szerokości 1 m. 

Ustala się utrzymanie lokalziacji istniejących stacji trasformatorowych oraz linii elektroenergetycznych, 

z dopuszczeń ich przebudowy, zmiany przebiegu oraz dopuszcza się rozudowe sieci, budowę nowych linii 

i stacji transformatorowych na całym tetenie opracowania, zgodnie z prepsiami odrębnymi. 

Wokół istniejących i projektowanych stacji transformatorowych należy uwzględnić strefe techniczną 

o szerokości 1,5 m. 

3.10. Ochrona przeciwpowodziowa 

W kwietniu 2015 roku weszły w życie mapy zagrożenia powodziowego. Mapy te objęły w granicach gminy 

Głogówek część rzeki Osobłoga. W związku z powyższym, prawną ochroną, jako obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią na terenie objęte są obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz średnie i wynosi raz na 100 lat przedstawione na mapach zagrożenia 

powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu planistycznym mapach dla rzeki Osobłoga. 

Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, które na terenie Gminy Głogówek ustanowiono mapami 

zagrożenia powodziowego w opracowanych w I cyklu planistycznym mapach dla rzeki części rzeki Osobłoga 

(jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią na terenie objęte są obszary, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz średnie i wynosi raz na 

100 lat). Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469) obowiązują zakazy: 

 zgodnie z art. 40 st.1 pkt 3 lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 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, 

 zgodnie art. 88l ust.1 wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub 

zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 

 wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg 

rowerowych, 
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 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, 

budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, 

rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi 

funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub 

rowerowego. 

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów, o których 

mowa powyżej, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią 

Na rysunku uwarunkowań i kierunków studium naniesiono obszary szczególnego zagrożenia powodzią.  

 

Mapy zagrożenia powodziowego, opracowane w I cyklu planistycznym nie objęły całej rzeki Osobłogi. 

Pozostały obszar, na których dochodziło do regularnego zalewania wodami powodziowymi na rysunku 

uwarunkowań i kierunków studium określono, jako: obszary występowania wód powodziowych. 

Ponadto mapy zagrożenia powodziowego opracowane w I cyklu planistycznym ustaliły obszary, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat oraz obszary narażone na 

zalewanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. Na obszarach tych 

dopuszcza się stosowanie ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, z zakazem zabudowy 

włącznie. 

 

Rzeka Osobłoga posiada na terenie gminy Głogówek częściowe zabezpieczenie wałami 

przeciwpowodziowymi. Dla terenu wałów przeciwpowodziowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Wodne 

obowiązują następujące zakazy: 

 uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy 

wału po stronie odpowietrznej; 

 rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby; 

 wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości 

mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;  

 uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów. 

 

3.11. Ochrona zasobów surowców mineralnych i wód podziemnych 

W celu ochrony zasobów surowców mineralnych ustala się racjonalne gospodarowanie złożami.  

W ramach ochrony kopalin należy: 

 Prowadzić eksploatację złoża kopalin w sposób gospodarczo uzasadniony, z maksymalnym 

ograniczeniem negatywnych wpływów na środowisko; 

Przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny, zgodnie z przepisami szczególnymi, przedsiębiorca, na 

podstawie dokumentacji geologicznej oraz warunków określonych w koncesji, sporządza projekt 

zagospodarowania złoża. Projekt zagospodarowania złoża powinien określać zamierzenia w zakresie: 

 ochrony złóż kopalin, zwłaszcza przez ich racjonalne wykorzystanie; 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK 

 

303 

 technologii eksploatacji zapewniającej ograniczanie ujemnych skutków wpływu na środowisko. 

Tereny udokumentowanych złóż surowców mineralnych podlegają zakazowi zabudowy i zalesiania aż do 

momentu podjęcia eksploatacji, za wyjątkiem terenów zabudowy istniejącej i dopuszczonej do zabudowy 

w obowiązujących planach miejscowych. 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry teren gminy Głogówek znajduje się 

na obszarach jednolitych części wód podziemnych nr 114 i 116, których stan został oceniony jako dobry. 

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 ujęć wody. 

 

3.12 Zasady ochrony krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego 

Teren Gminy Głogówek nie wyróżnia się wybitnymi walorami krajobrazu, czego wyrazem jest brak 

ustanowionych Obszarów Chronionego Krajobrazu, Parków Krajobrazowych i innych form ochrony 

środowiska przyrodniczo – krajobrazowego. Gmina pomimo tego, że ustępuję pod względem walorów 

przyrodniczo – krajobrazowym innym terenom regionu, w tym gminom sąsiednim, jest obszarem 

o niewątpliwych walorach krajobrazowych, jako obszar otwartego krajobrazu rolniczego z bardzo dobrze 

zachowanymi układami przestrzennymi wsi i miasta, bez elementów dysharmonizujących przestrzeń (np. 

poprzez rozproszoną przypadkową zabudowę), co stanowi istotną i niedocenianą wartość.  

Najbardziej atrakcyjnymi przyrodniczo – krajobrazowo obszarami są doliny Osobłogi i Straduni oraz 

Młynówki. Ze względu na ich walory, obszary te proponowane są do objęcia ochroną (ujęte w rozdziale 3.4 

Kierunków: „Obszary proponowane do objęcia ochroną przyrodniczą”) formie: 

 Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”;  

 Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”,  

 Zespołów przyrodniczo-krajobrazowych: 

 Grądy koło Szonowa 

 Las Olszynka;  

 Dolina Młynówki. 

Celem ochrony ww obszarów, poza wartościami przyrodniczymi, potrzebami ochrony fauny i flory objętej 

ochroną gatunkową, zachowaniem ciągłości korytarzy ekologicznych, jest również ochrona walorów 

krajobrazowych tych terenów. 

Obszary te, a w szczególności dolina Osobłogi, są ponadto ścisłe powiązane z wartościami krajobrazu 

kulturowego terenu a ich ochrona łączy się z zachowaniem cennych ekspozycji sylwet miejscowości, 

układów urbanistycznych i ruralistycznych.. 

 

Poza zapropowanymi formami ochrony najcenniejszych przyrodniczo - krajobrazo obszarów na całym 

terenie gminy należy dążyć do: 

 wzbogacanie terenów rolnych poprzez zakrzewienia i zadrzewienia śródpolne i przydrożne, a także 

przywracanie prawidłowych stosunków wodnych 

 zachowanie harmonii krajobrazu naturalnego oraz ochrona i konserwacja wystąpień tworów przyrody 

w formie zadrzewień, zakrzewień, łąk, cieków i zbiorników wodnych i podmokłości. 
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Ze względu na walory krajobrazu kulturowego obszary chronione stanowią: 

 

 Strefy „K” Ochrony Konserwatorskiej Krajobrazu Kulturowego  obejmujące obszary integralnie związane 

z zespołem zabytkowego miasta: 

 Teren parku zamkowego w Głogówku, 

 Cmentarz komunalny w Głogówku, 

 Zespół klasztorny Pauliński w Mochowie. 

Dla których kierunki działań obejmują: 

 restaurację i rekonstrukcję historycznych i krajobrazowych założeń przestrzennych, w tym szczególnie 

odtworzenie zniszczonych elementów krajobrazu, 

 usunięcie elementów zniekształcających układ przestrzenny i krajobraz, osłabienie negatywnego 

oddziaływania obiektów lub układów przestrzennych dysharmonizujących, obcych w zespole, 

a w skrajnych przypadkach likwidację obiektu szpecącego lub dysharmonijnego, 

 kreację przestrzenną nowych elementów krajobrazu, podnoszących wartość krajobrazową terenu, 

 zachowanie i wyeksponowanie elementów historycznego układu przestrzennego i kompozycji zieleni, 

 formy zainwestowania należy w maksymalnym stopniu ukierunkować na harmonijne wpisanie 

w otaczający krajobraz, w tym należy opracować studium wpływu inwestycji na krajobraz 

w przypadku planowania zamierzenia inwestycyjnego kubaturowo i funkcjonalnie obcego 

historycznemu zagospodarowaniu, 

 umieszczanie reklam lub tablic niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących na 

obiekcie lub obszarze element obcy jest bezwzględnie zabronione: dopuszczalne jest 

umiejscawianie szyldów sklepów i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej 

nieagresywnej formie, 

 nowe linie elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne należy realizować, jako podziemne kablowe, 

a istniejące linie napowietrzne należy sukcesywnie kablować. 

 

 Strefy „E” Ochrony Ekspozycji obejmujące obszary:  

 Po zachodniej i południowo – zachodniej części miasta Głogówka (dolina rzeki Osobłoga) wraz z 

zespołem klasztornym w Mochowie – celem ochrony jest panorama miasta Głogówka i zespołu 

klasztornego w Mochowie, 

 Tereny rolnicze wzdłuż ciągów komunikacyjnych  

o Głogowiec – Kazimierz,  

o Kazimierz – Wróblin, 

o Wierzch – Mionów, 

o Wierzch – Mochów, 

o Zawada – But, 

o Mochów – Dzierżysławice, 
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Stanowiących uzupełnienie ochrony panoramy miasta, jako zachowanie terenów rolnych 

od zabudowy w celu zachowanie dalszej ekspozycji panoramy miasta i układów 

ruralistycznych wsi. 

Dla których kierunki działań obejmują: 

 Ochronę cech ukształtowania i pokrycia obszaru oraz jego sposobu użytkowania i zagospodarowania 

 Osłabienie negatywnego oddziaływania istniejących zbyt wysokich obiektów lub zespołów obiektów 

usytuowanych wewnątrz strefy, zakłócających odbiór zabytkowej sylwety oglądanej zabudowy, 

a w skrajnych (lub możliwych) przypadkach likwidację obiektu szpecącego czy dysharmonijnego. 

 

 

3.13 Zasady ochrony uzdrowisk 

Na terenie Gminy Głogówek nie występują obszary uzdrowiskowe. 

4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Na obszarze Miasta i Gminy Głogówek ochronie kulturowej na podstawie przepisów odrębnych podlegają: 

 obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków; 

 strefy ochrony konserwatrskiej ustanowione w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, 

 stanowiska archeologiczne wpisane do spisu zabytków. 

Zestawienie obiektów w rejestrze zabytków, stanowisk archeologicznych, przedstawiają szczegółowe 

zestawienia w czesci I Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek. 

 

Na terenie Gminy i Miasta Głogówek ustala się ochronę obszarów i obiektów: 

 układów i zespołów zabytkowych, dla których obowiązuje utrzymanie historycznej kompozycji układu 

urbanistycznego, ruralistycznego, budowanego, posiadającego czytelnie zachowany układ przestrzenny: 

 istniejących ciągów ulicznych z ich przekrojami. szerokościami ulic i chodników, liniami zabudowy 

frontowej oraz z historycznymi nawierzchniami ciągów koniunkcyjnych, 

 zasad historycznej parcelacji, 

 linii zabudowy - wyznaczonej przez zachowaną zabudowę historyczną, 

 kompozycji zabudowy obrzeżnej w granicach historycznych parceli, z przewagą zabudowy w formie 

zwartych pierzei, 

 gabarytów wysokościowych zabudowy wytyczonych wysokością zachowanej zabudowy historycznej, 

 historycznych dominant i ich ekspozycji, 

 osi widokowych oraz ekspozycji i otoczenia obiektów zabytkowych, 

 istniejącego historycznego zagospodarowania terenu wpisanego do rejestru zabytków lub 

zakwalifikowanego do wpisu do rejestru zabytków oraz wykazanego gminnej ewidencji zabytków, 

w tym: zabudowy, małej architektury, zieleni komponowanej. 

 stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków. 
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4.1. Obiekty, zespoły i obszary wpisane do rejestru zabytków 

Dla obiektów, zespołów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, niezależnie od ustaleń wynikających 

z położenia w zasięgu granic stref ochrony konserwatorskiej, obowiązują następujące ustalenia: 

 obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającym 

i z działalności inwestycyjnej, 

 wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne oraz zagospodarowanie terenów wymagają uzyskania 

pozwoleń konserwatorskich zgodnie z wymogami przepisów odrębnych: ustawy z dnia 23 lipca 2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). 

4.2. Obowiązujące strefy ochrony konserwatorskiej 

Utrzymuję się zróżnicowane pod względem przedmiotu ochrony i reżimów ochrony, strefy ochrony 

konserwatorskiej ustanowione w miejscym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek. 

 

 strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Głogówka 

wraz z zamkiem, parkiem oraz barokowym założeniem klasztoru franciszkanów, obszar wpisany do 

rejestru zabytków, (w granicach strefy „ A” ochrony konserwatorskiej ustaleń obowiązującego planu), dla 

której obowiązuje: 

 nakaz wypełniania zaleceń konserwatorskich, 

 ścisła ochrona i zachowanie historycznego układu urbanistycznego, 

 nakaz ochrony i odtworzenia zabudowy, 

 nakaz ochrony krajobrazu miejskiego z utrzymaniem istniejących założeń kompozycyjnych oraz 

zachowanie skali, 

 strefę „B” ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego miasta, dla których 

obowiązuje: 

 utrzymanie w niezmienionym kształcie zachowanych zasadniczych elementów rozplanowania (drogi, 

cieki wodne, jary, rozłogi pól, zieleń naturalna i komponowana), 

 wprowadzania nowych inwestycji na zasadzie kontynuowania form nawiązujących do tradycji 

budowlanej regionu i skali krajobrazu, 

 ochrona założeń zielonych. 

 strefę „OW” obserwacji archeologicznej – obejmującą obszar Starego Miasta, zamku oraz potencjalne 

obszary badań archeologicznych, w promieniu 20 m. od obrysu stanowiska archeologicznego, dla 

których ustala się: 

 wszelka działalność inwestycyjna typu: melioracje, gazyfikacje, prace wodno-kanalizacyjne, 

energetyczne, teletechniczne oraz budowlane wymagają uzgodnienia zakresu prac z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, który uzależni jej realizację od zlecenia specjalistycznego nadzoru 

archeologicznego lub po przeprowadzeniu badań archeologicznych na koszt inwestora, 

 przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla terenu obejmującego zewidencjonowane 

stanowiska archeologiczne, należy przed jej wydaniem wystąpić o opinię do Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, 
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 inwestycje drogowe projektowane na terenie gminy musza poprzedzić weryfikacyjne badania 

powierzchniowe zlecone przez inwestora porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

na podstawie jego odrębnego zezwolenia. 

4.3. Zabytkowe układy zieleni 

Na terenie Gminy Głogówek ochronie konserwatorskiej podlegają zabytkowe układy zieleni, wpisane do 

rejestru zabytków: 

 Cmentarze 

 Cmentarz żydowski w Głogówku - założony w 1821 r., poza ówczesnymi granicami miasta. 

Znajduje się on na zboczu niewielkiego wzgórza, w lesie, ma powierzchnię 0,4 ha, Zachowało się 

65 nagrobków.  

 Cmentarz parafialny w Biedrzychowicach. 

 Parki 

 Park Miejski w Głogówku 

 Park przypałacowy w Kazimierzu 

Ponadto gminną ewidencją zabytków objęto cmentarze parafialne: 

 w mieście Głogówek  

 we wsiach Kazimierz, Kierpień, Mochów, Rzepce i Stare Kotkowice. 

 

Ustala się ochronę ww obszarów, dla których poza obowiązującymi dla obszarów wpisanych do rejestru 

zabytków przepisami szczególnymi, ustala się: 

 nakaz zachowania wartości historycznych i artystycznych zespołów i obiektów,  

 restaurację i rekonstrukcję historycznych i krajobrazowych założeń przestrzennych, w tym szczególnie 

odtworzenie zniszczonych elementów krajobrazu, 

 usunięcie elementów zniekształcających układ przestrzenny i krajobraz, osłabienie negatywnego 

oddziaływania obiektów lub układów przestrzennych dysharmonizujących, obcych w zespole, 

a w skrajnych przypadkach likwidację obiektu szpecącego lub dysharmonijnego, 

 kreację przestrzenną nowych elementów krajobrazu, podnoszących wartość krajobrazową terenu, 

 zachowanie i wyeksponowanie elementów historycznego układu przestrzennego i kompozycji zieleni. 

 formy zainwestowania należy w maksymalnym stopniu ukierunkować na harmonijne wpisanie 

w otaczający krajobraz, w tym należy opracować studium wpływu inwestycji na krajobraz 

w przypadku planowania zamierzenia inwestycyjnego kubaturowo i funkcjonalnie obcego 

historycznemu zagospodarowaniu, 

 umieszczanie reklam lub tablic niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących na 

obiekcie lub obszarze element obcy jest bezwzględnie zabronione: dopuszczalne jest 

umiejscawianie szyldów sklepów i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej 

nieagresywnej formie, 

 nowe linie elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne należy realizować, jako podziemne kablowe, 

a istniejące linie napowietrzne należy sukcesywnie kablować. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagrobek
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4.4. Ochrona historycznych układów ruralistycznych 

Poza historycznym układem urbanistycznym miasta Głogówek, objętego ochroną zgodnie z rozdziałem 

4.2. „Obowiązujące strefy ochrony konserwatorskiej”, na terenie Gminy Głogówek ustala się strefy ochrony 

konserwatorskiej historycznych układów ruralistycznych wsi: 

Biedrzychowice, Błażejowice Dolne, Ciesznów, Dzierżysławice, Góreczno, Kazimierz, Kierpień, Leśnik, 

Mionów, Mochów, Nowe Kotkowice, Nowe Kotkowice-Chudoba, Racławice Śląskie, Rzepcze, Stare 

Kotkowice, Szonów, Tomice, Twardawa, Wierzch, Wróblin, Zawada. 

W granicach stref ochrony konserwatorskiej historycznych układów ruralistycznych ustala się następujące 

zasady: 

 należy zachować historyczny układ przestrzenny, tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, cieków 

i zbiorników wodnych, przebieg linii zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych, kompozycję 

historycznej zieleni a także poszczególne elementy tego układu np. historyczne nawierzchnie ulic, 

placów i chodników, bramy i ogrodzenia oraz historyczne obiekty techniczne;  

 ochronie podlegają zasady historycznej parcelacji; 

 należy konserwować zachowane elementy układu przestrzennego, poszczególne obiekty 

o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem 

obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu a funkcje uciążliwe i degradujące 

wyeliminować; 

 należy dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, 

skali, bryły i jej formy architektonicznej (podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni murów 

i otworów okiennych i drzwiowych, opracowania elewacji, kolorystyki, stolarki okiennej i drzwiowej) 

oraz nawiązywać formami współczesnymi i stosowanymi materiałami do lokalnej tradycji 

budowlanej; 

 nowopowstająca zabudowa powinna powtarzać pierwotną linię zabudowy oraz powinna być 

kształtowaną w oparciu o dostępne materiały ikonograficzne, w nawiązaniu do historycznej 

zabudowy; nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną; 

 nowa zabudowa powinna być zharmonizowana z historyczną kompozycją przestrzenną w zakresie 

rozplanowania, skali, uksztaltowania bryły w tym: podziałów architektonicznych, proporcji 

powierzchni murów i otworów okiennych i drzwiowych, przy założeniu harmonijnego współistnienia 

elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi 

i stosowanymi materiałami do lokalnej tradycji i budowlanej; 

 należy dostosować współczesną funkcją do wartości zabytkowych zespołów budowlanych i jego 

poszczególnych obiektów, eliminując uciążliwe funkcje – również w zakresie wartościowych 

kompozycji parkowych, cieków, i zbiorników wodnych o wartościach historycznych; 

 należy usunąć obiekty dysharmonizujące oraz tymczasowe; 

 należy uporządkować wnętrza zabudowy zabytkowych zespołów budowlanych, należy odtworzyć 

obiekty według projektów indywidualnych; 

 nowe linie elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne należy realizować, jako podziemne, kablowe, 

a istniejące linie napowietrzne należy sukcesywnie kablować; 

 wyklucza się możliwość stosowania monolitycznych ogrodzeń betonowych i prefabrykowanych; 
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 wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne związane z wykonywaniem prac ziemnych wymagają 

wyprzedzającego przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych lub archeologiczno-

architektonicznych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; 

 wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne oraz zagospodarowanie terenów wymagają uzyskania 

pozwoleń konserwatorskich zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; 

 inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę winien liczyć się z koniecznością wykonania 

dodatkowych badań lub opracowań studialnych, archeologicznych, architektonicznych, 

urbanistycznych, stratygraficznych, dendrologicznych, dendrochronologicznych itp. w przypadku 

postawienia takich wymogów przez odpowiedni urząd ochrony zabytków - zgodnie z wymogami 

przepisów odrębnych. 

4.5. Stanowiska archeologiczne 

W zakresie ochrony udokumentowanych stanowisk archeologicznych obowiązują przepisy i zasady zgodnie 

z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 

ze zm.), prace inwestycyjne w obszarze stanowisk lub ich otoczeniu należy prowadzić we współpracy 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

4.6. Obiekty i obszary ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków 

Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków a posiadające szczególnie cenne wartości historyczne, 

artystyczne i naukowe mogą zostać objęte ścisłą ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru 

zabytków. Prace budowlane prowadzone w obiektach figurujących w ewidencji zabytków, na które należy 

uzyskać pozwolenie na budowę wymagają zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane uzgodnienia 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

W stosunku do obiektów i obszarów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków ustala się: 

• zachowanie ukształtowania bryły zabudowy, w szczególności obrysów zewnętrznych, wysokości 

i kształtów dachów, 

• utrzymanie rozplanowania elewacji, w tym głównych wejść do budynków, układu otworów drzwiowych 

i okiennych, ważniejszych podziałów ukształtowania elewacji, 

• zachowanie zbliżonej do pierwotnej kolorystyki elewacji zewnętrznych oraz dachów, 

• dostosowanie wysokości i powierzchni zabudowy nowoprojektowanej zabudowy do obiektów 

zabytkowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie,  

• zaleca się dbałość o odpowiedni sposób zagospodarowania najbliższego otoczenia wokół zabytków 

poprzez ograniczenie możliwości lokalizowania obiektów przesłaniających zabytki, dominujących nad 

zabytkami lub w inny sposób oddziałujących w sposób dysharmonizujący w stosunku do zabytków. 
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4.7. Dobra kultury współczesnej 

Na obszarze Gminy Głogówek brak jest dóbr kultury współczesnej, w związku, z czym nie ustanawia się 

obszarów i zasad ich ochrony. 

 

5. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI  

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

5.1. Infrastruktura komunikacyjna 

Rozwój przestrzenny gminy wiąże się z koniecznością adaptacji istniejącego układu komunikacyjnego do 

przyszłych potrzeb, a więc wymagane będą prace związane z modernizacją i przebudową dróg i ulic, 

realizowane w celu zapewnienia sprawnych powiązań komunikacyjnych na terenie gminy. Dopuszcza się 

budowę nowych dróg i ulic oraz ich  modernizację z przystosowaniem do parametrów technicznych dla danej 

kategorii i klasy dróg, w miarę potrzeb i możliwości realizacyjnych.  

Nowo powstające inwestycje lokalizowane wzdłuż istniejących dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 

mogą powodować uniemożliwienie utrzymania odpowiednich warunków technicznych i dalszego 

funkcjonowania tych dróg. W związku z tym wszelkie obiekty budowlane należy lokalizować w odległościach 

określonych zgodnie ze stosownymi przepisami odrębnymi. Należy również zachować odpowiednie 

odległości pomiędzy skrzyżowania, zgodnie z przepisami odrębnymi. Niezbędna jest budowa dróg i ulic 

niższych klas tj. dojazdowych, wewnętrznych, których przebieg nie został wskazany na rysunku studium, 

a zostanie ustalony na etapie sporządzania miejscowych planów.  

Postuluje się stosowanie ekranów akustycznych, pasów zieleni wzdłuż dróg (przy użyciu roślin z gatunków 

nieinwazyjnych), które będą spełniać rolę bariery dźwiękoizolacyjnej. Stosowane przegrody z zieleni 

izolacyjnej należy realizować jako profesjonalnie kształtowane bariery z zieleni o działaniach 

dźwiękoizolacyjnych – w formie żywopłotów, pasów zieleni posiadających odpowiednią gęstość biomasy 

i wysokość, z użyciem drzew liściastych i iglastych, zimozielonych i odpornych na niszczące skażenia 

drogowe i przemysłowe. 

 

Układ komunikacyjny miasta i gminy Głogówek tworzą: 

 droga krajowa nr 40, dla której ustala się: 

 parametry techniczne istniejącego odcinak drogi krajowej – droga klasy G -głównej w liniach 

rozgraniczających zgodnie z przepisami odrębnymi z uwględnieniem wytycznych zarzący drogi do 

planów miejscowych (w terenie zabudowanym dostosowana do istniejącej zabudowy),  odległości 

między skrzyżowaniami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn, zm.), tj. poza terenem zabudowy nie mniej niż 800 

m i nie mniej niż 500 m na terenie zabudowy; 

 parametry techniczne planowanej obwodnicy miasta Głogówek – droga klasy GP -ruchu 

przyspieszonego – szerokość zgodnie z przepisami odrębnymi, 
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 obsługa komunikacyjna terenów w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 40 i planowanej 

obwodnicy winna być wyłącznie poprzez układ dróg niższych klas lub dróg wewnętrznych 

dowiązanych do istniejących lub uzgodnionych z zarządcą drogi skrzyżowań i zjazdów; 

 nowoprojektowane obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązane 

z gospodarką drogową, lokalizowane przy istniejącej drodze krajowej nr 40 i przyszłej obwodnicy, 

powinny być sytuowane z zachowaniem minimalnych odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, 

zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 260), które wynoszą co najmniej 10 m - w terenie zabudowy i 25 m poza terenem zabudowy; 

 dodatkowo studium, jako perspektywiczną alternatywę, utrzymuje planowane obejścia 

obwodnicami drogowymi na przebiegu drogi krajowej miejscowości Stare Kotkowice, 

Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa w 2 wariantach: 

 I wariant jako ciąg obwodnic poszczególnych miejscowości, 

 II wariant – projektowana droga wzdłuż linii kolejowej obchodząca wszystkie 4 miejscowości. 

 drogi wojewódzkie, dla których ustala się: 

 droga wojewódzka nr 416 – droga klasy G – głównej, szerokość w liniach rozgraniczających 

zgodnie z przepisami odrębnymi z uwględnieniem wytycznych zarzący dorgi do planów miejscowych  

(w terenie zabudowanym dostosowana do istniejącej zabudowy), 

 droga wojewódzka nr 417 – droga klasy Z – zbiorczej, w liniach rozgraniczających zgodnie 

z przepisami odrębnymi z uwględnieniem wytycznych zarzący dorgi do planów miejscowych  

(w terenie zabudowanym dostosowana do istniejącej zabudowy), 

 sieci infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami wojewódzkimi lub 

potrzebami ruchu drogowego należy wykonywać poza pasem drogowym drogi istniejącej łub 

docelowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa będzie lokalizacja tych sieci w pasie 

drogowym, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi, 

 włączenia z terenów przeznaczonych pod zabudowę powinny odbywać się poprzez drogi zbiorcze, 

 podział działek przyległych (sąsiadujących) do drogi wojewódzkiej na etapie projektu wymaga 

opinii zarządcy drogi, jeżeli działka posiada włączenie do drogi wojewódzkiej to po dokonanym 

podziale wszystkie nowo powstałe działki powinny zostać włączone do drogi wojewódzkiej poprzez 

drogę zbiorczą, 

 ilość i usytuowanie zjazdów z drogi wojewódzkiej powinna być zgodna z przepisami odrębnymi 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 nowe inwestycje należy lokalizować w odległości niezagrażającej bezpieczeństwu ruchu 

komunikacyjnego, planowane przedsięwzięcia inwestycyjne nie powinny negatywnie wpływać na 

parametry techniczno-eksploatacyjne wymagane dla poszczególnej klasy drogi, 

 ustala się obwodnice miasta Głogówka na przebiegu drogi wojewódzkiej, 

 dodatkowo studium, jako perspektywiczną alternatywę, utrzymuje planowane obejścia 

obwodnicami drogowymi miejscowości Tomice i Szonów. 

 drogi powiatowe, dla których ustala się: 

obszary wiejskie gminy  
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 nr 1203 O - Racławice Śląskie - dojazd do stacji kolejowej Racławice Śląskie, droga klasy D – 

dojazdowej, 

 nr 1207 O - Błażejowice Dolne – Smolarnia, droga klasy Z – zbiorczej, 

 nr 1208 O - Biała - Mochów (do DK 40), droga klasy Z – zbiorczej, 

 nr 1209 O - Mochów – Racławice Śląskie, droga klasy Z – zbiorczej, 

 nr 1210 O - Głogówek – Żużela, droga klasy Z – zbiorczej, 

 nr 1211 O - Zwiastowice – Ucieszków, droga klasy Z – zbiorczej, 

 nr 1212 O - Gościęcin – Szonów, droga klasy Z – zbiorczej, 

 nr 1249 O - Stare Kotkowice – Trawniki, droga klasy Z – zbiorczej, 

 nr 1254 O - Kazimierz – Głogówek - Błażejowice Dolne, droga klasy D – dojazdowej i klasy Z – 

zbiorczej, 

 nr 1255 O - Zawada – Buława – Pisarzowice, droga klasy L – lokalnej, 

 nr 1260 O - Rozkochów – DK 40, droga klasy L – lokalnej, 

 nr 1264 O - Lisięcice – DP 1212 O, droga klasy L – lokalnej, 

 nr 1265 O - Kazimierz – Wróblin, droga klasy L – lokalnej, 

 nr 1269 O - Zawada – Kierpień, droga klasy D – dojazdowej, 

 nr 1278 O - DP 1208 O – Kierpień, droga klasy L – lokalnej, 

 nr 1281 O - Żabnik – Zawada, droga klasy Z – zbiorczej, 

 nr 1459 O - Rozkochów – Stare Kotkowice, droga klasy D – dojazdowej 

 nr 1810 O - DW 416 – Twardawa, droga klasy Z – zbiorczej, 

 nr 1837 O - Dobra – Rzepcze, droga klasy Z – zbiorczej, 

miasto  

 nr 1210 O - Głogówek – Żużela, droga klasy Z – zbiorczej, 

 nr 1254 O - Kazimierz – Głogówek - Błażejowice Dolne, droga klasy Z – zbiorczej, 

 parametry technczine dróg docelowe zgodnie z ustaloną klasą drogi, 

 dodatkowo studium, jako perspektywiczną alternatywę, utrzymuje planowane obejścia 

obwodnicami drogowymi wsi Dzierżysławice i Racławice Śląskie na przebiegu dróg powiatowych. 

 drogi gminne, dla których ustala się: 

 klasy dróg – D dojazdowe i L lokalne, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach klasę Z - 

zbiorczą. 

 pozostałe drogi wewnętrzne, transportu rolnego oraz drogi leśne; 

 linia kolejowa nr 137: Nysa – Głogówek – Kędzierzyn Kożle, dla której ustala się: 

 utrzymanie i modernizacje, 

 linia kolejowa o znaczeniu miejscowym nr 294 relacji Głubczyce - Racławice Śląskie - wyłączona z 

eksploatacji. 

 

 dla terenów sąsiadujących z terenami kolejowymi należy uwzględnić postanowienia ustawy z dnia 28 

marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 ze zm.), 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 
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z 1998r. Nr 151 poz. 987) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. 

w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew 

i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 

kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955).  

 

Dla wszystkich dróg ustala się: 

• dopuszcza się modernizację oraz korekty przebiegu dróg z przystosowaniem do parametrów 

technicznych dla danej klasy dróg w miarę potrzeb i możliwości realizacyjnych, 

• dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych w miarę potrzeb i możliwości realizacyjnych. 

 

Zakłada się wytyczenie i budowę tras i ścieżek rowerowych które docelowo powinny stanowić ważny 

element uzupełniający drogowy układ komunikacyjny. Do ich prowadzenia wykorzystuje się przede 

wszystkim układ dróg gminnych, rolniczych i leśnych i drogi powiatowe o małym natężeniu ruchu, 

przystosowanych poprzez wykonanie remontów bieżących, powierzchniowych utrwaleń uzupełnionych 

o nowo wybudowane odcinki. 

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: 

 

Tereny kolejowe oznacza się symbolem – 1KK – tereny komunikacji kolejowej. 

Dla terenu komunikacji kolejowej ustala się zachowanie warunków technicznych określonych w przepisach 

odrębnych oraz zachowanie odległości elementów zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

Od linii i terenów kolejowych obowiązują ograniczenia terenów przyległych, odległości lokalizowania 

zabudowy i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi 

W przyapadku wyłacznia z użytkowania odcinków linii kolejowej, lub cześci terenów kolejowych, dopuszcza 

się przeznaczenie takich terenu w planach miejscowych na inne cele: usługowe, produkcyjne, 

 mieszkaniowe, komunikacyjne i infrastrukturalne. 

5.2. Infrastruktura techniczna 

Na całym obszarze miasta i gminy Głogówek dopuszcza się lokalizowanie 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 i ciepło. 

5.2.1. Zaopatrzenie w wodę 

W ramach zaopatrzenia w wodę ustala się docelowy rozwój sieci wodociągowych na terenach 

przewidzianych pod rozwój. 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; 
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 zaopatrzenie w wodę rozdzielczą siecią wodociągową prowadzoną, 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, 

 rozbudowę sieci na terenach nowego zainwestowania według warunków technicznych uzgodnionych 

z administratorem, 

 

System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Głogówek jest dobrze rozwinięty. Obecnie na terenie gminy 

funkcjonują 4 ujęcia wody. Zaopatrzenie w wodę w Gminie odbywa się poprzez pobór wód podziemnych dla 

potrzeb wodociągu gminnego.  

Na podstawie uwarunkowań ustala się następujące kierunki rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę:  

 utrzymanie podstawowych źródeł zaopatrzenia gminy w wodę – ujęć wód podziemnych, 

 utrzymanie i rozbudowa wodociągów odpowiednio do potrzeb rozwojowych gminy, a także:  

o zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę w sytuacjach awaryjnych, poprzez utrzymanie 

magistralnych powiązań awaryjnych gminnych wodociągów grupowych i zapewnienie 

alternatywnych źródeł zasilania,  

o modernizacja oraz inne działania mające na celu ograniczenie strat wody na wodociągu 

oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

5.2.2. Odprowadzanie ścieków 

Na podstawie uwarunkowań ustala się następujące kierunki rozwoju systemu odbioru i oczyszczania 

ścieków: 

 Rozbudowę kanalizacji sanitarnej miasta Głogówek. 

 Realizację centralnego sytemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i miasta Głogówek. 

 Dopuszczenie przejściowego gromadzenia ścieków w zbiornikach wybieralnych i odprowadzanie ich 

do oczyszczalni ścieków w mieści Głogówek. 

 

Ustala się ogólne zasady odprowadzania i oczyszczenia ścieków: 

 zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód 

podziemnych, 

 dla nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej ustala się budowę szczelnych 

bezodpływowych zbiorników lub oczyszczalni przydomowych, 

 rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejącej i planowanej zabudowy 

z zachowaniem normatywnych odległości od innych sieci infrastruktury technicznej. 

5.2.3. Zaopatrzenie w gaz 

W zakresie gazociągów wysokiego ciśnienia utrzymuje się istniejące sieci, na ktore składają się: 

 gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 4,0 MPa, relacji Obrowiec – Racibórz (rok budowy 1996/1997), 
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 gazociąg wysokiego ciśnienia DN 100 PN 4,0 MPa, odgałęzienie do stacji redukcyjno – pomiarowej 

Głogówek (rok budowy 1997), 

 gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 PN 4,0 MPa, odgałęzienie w kierunku granicy państwa; odcinek 

Szonów – Lubsza (rok budowy 2005), 

 obiekt systemu przesyłowego  – stacja redukcyjno pomiarowa SG Głogówek: Qn = 3 200 nm3/h, 

 obiekt systemu przesyłowego – stacja ochrony katodowej SOK Głogówek. 

 

Ewentualna przyszła budowa rozdzielczej sieci gazowej powinna być realizowana z uwzględnieniem 

obowiązującego prawa energetycznego 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; 

 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. 

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.  

 

Od gazociągów wysokiego ciśnenia należy przyjąć strefy konrolowane zgodnie z przepsiami odrębnymi. 

Szerokości stref kontrolowanych podano w części: „Uwarunkowania rozwoju”. 

W strefach kontrolowanych nie należy wznościć obiektów budowlanych, urządzać stałych 

skaldów i magazynów praz podejmować działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub 

mieć negatywny wpływ na jego użytkowanie. 

W strefach kontrowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3 m licząc od osi gazociągu do 

pnia drzew. 

 

5.2.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Utrzymuje się istniejace sieci i obiekty wysokich napięc 110 kV, na które skąłdają się: 

 linia dwutorowa 110kV relacji Hajduki - Ceglana (przekrój przewodów roboczych 120mm2), 

 linia dwutorowa, jednotorowa 110kV relacji Blachownia - Ceglana (przekrój przewodów roboczych 

240/120mm2). 

 GPZ Ceglana (Głogówek – zlokalizowany w północno – wschodniej części miasta przy ul. 3-Maja) 

(110/15 kV, 2 transformatory 2x16MVA, stopień obciążenia 15%, układ pracy H4), 

W zakresie rozwoju sieci energetycznych średnich napięć planuje się modernizację i rozbudowę sieci 

rozdzielczej 15 kV w zakresie niezbędnym dla poprawy warunków napięciowych wśród istniejących 
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odbiorców oraz zaopatrzenia w energię elektryczną odbiorców na terenach rozwojowych, sukcesywnie, 

w miarę ich zabudowy. 

 

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. 

5.2.5. Zaopatrzenie w energię cieplną 

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 energii może stać się np.: gaz 

przewodowy.  

W zakresie zaopatrzenia w ciepło planuje się:  

 utrzymanie indywidualnych i lokalnych źródeł zaopatrzenia w ciepło jako źródeł podstawowych;  

  prowadzenie działań w zakresie zaopatrzenia w ciepło ukierunkowanych na:  

o zwiększenie udziału paliw ekologicznych w produkcji ciepła, takich jak olej opałowy, gaz 

płynny oraz gaz ziemny - po zrealizowaniu gazyfikacji gminy,  

o wykorzystanie energii elektrycznej,  

o wytwarzanie ciepła z odnawialnych źródeł energii. 

 

5.2.6. Niekonwencjonalne źródła energii 

W zakresie wykorzystania energii odnawialnej ustala się:  

 rezygnację z wyznaczonych terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych (w obrębach Nowe Kotkowice, 

Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa i Wróblin), 

 możliwość lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW w granicach 

terenów określonych na rysunku studium;  

 rozwój produkcji energii z biomasy bazującej na słomie i uprawach roślin energetycznych oraz 

biogazowni rolniczych (jako uzupełniający kierunek rozwoju gospodarki rolnej), z możliwością 

małych instalacji ze zbiornikami biogazu i komorami fermentacyjnymi o pojemności do 100 m3 

w gospodarstwach rolnych;  

 propagowanie wykorzystywania energii odnawialnej do celów indywidualnego zaopatrzenia w ciepło 

[kolektory słoneczne, tzw. bierne (pasywne) systemy słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę 

stałą itp.];  
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 umożliwienie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z energii promieniowania słonecznego 

w instalacjach o mocy do 40 kW bez ograniczeń i do 100 kW na terenach wskazanych do lokalizacji 

takich instalacji; 

 postulatywnie - podjęcie działań ukierunkowanych na rozpoznanie możliwości wykorzystania energii 

geotermalnej.  

5.2.7. Telekomunikacja 

W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną zakłada się utrzymanie i rozbudowę istniejących sieci 

i budowę nowych, w zależności od zapotrzebowania, na warunkach określonych przez administratora sieci. 

W obecnym stanie prawnym gmina nie ma kompetencji w zakresie ustalania kierunków rozwoju 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Kierunki te wyznacza ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.  

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy gmina w planach miejscowych nie może 

ustanawiać zakazów lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz 

przyjmować rozwiązań uniemożliwiających lokalizowanie takich inwestycji, jeżeli są one zgodne z przepisami 

odrębnymi. 

5.2.8. Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami na terenie gminy powinna być prowadzona w oparciu o ustalenia aktualnie 

obowiązujący przepisów odrębnych i regulaminów. 

 

5.2.9. Ochrona przeciwpożarowa 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej należy zachować przepisy odrębne: 

1. Zapewnić zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z par. 3 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

2.Umozliwić dojazd do obiektów, budynków i terenów przemysłowych oraz infrastruktury technicznej przez  

zapewnienie dróg pozwalających na przejazd samochodami pożarniczymi, zgodnie z par 12 – par.16 wyżej 

cytowanego rozporządzenia. 

6. OBSZARY ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  

O ZNACZENIU LOKALNYM 

Planowane inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym: 

 Utrzymanie, modernizacją i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej miasta i gminy Głogówek, zgodnie 

z zapotrzebowaniem wynikającym z rozwoju zabudowy i inwestycji, 

 Utrzymanie, modernizacja i rozbudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Głogówek oraz 

miejscowościach Racławice Śląskie, Dzierżysławice i Mochów, zgodnie z zapotrzebowaniem 

wynikającym z rozwoju zabudowy i inwestycji. 

 Sukcesywna budowa sieci kanalizacyjnej na wsiach gminnych. 
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 Modernizacja dróg gminnych o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego gminy. 

 Dalsza sukcesywna rozbudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 Rozbudowa ścieżek i tras rowerowych z połączeniem ze ścieżkami na terenie Czech. 

7. OBSZARY ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  

O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 

Zgodnie z informacją Zarządu Województwa Opolskiego, elementami struktury przestrzennej województwa 

opolskiego o charakterze ponadlokalnym, wynikającymi z uwarunkowań przestrzennych i kierunków 

zagospodarowania, ustalonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, są: 

1. W zakresie komunikacji: 

 droga krajowa nr 40 relacji granica państwa - Pyskowice, planowana modernizacja do parametrów 

klasy G wraz z budową obwodnic miejscowości: Głogówek, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, 

Zwiastowice, Twardawa; 

 droga wojewódzka nr 416 relacji Krapkowice - Racibórz, planowana modernizacja do parametrów 

klasy G, wraz z budową obwodnic miejscowości: Głogówek, Tomice, Szonów; 

 droga wojewódzka nr 417 relacji Laskowice - Racibórz, planowana modernizacja do parametrów klasy 

Z, wraz z budową obejścia miejscowości Racławice Śląskie; 

 pierwszorzędna linia kolejowa nr 137 relacji Katowice - Legnica na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Nysa - 

Kamieniec Ząbkowicki, planowanej do modernizacji; 

 linia kolejowa znaczenia miejscowego nr 294 relacji Głubczyce - Racławice Śląskie (wyłączona 

z eksploatacji); 

2. W zakresie infrastruktury technicznej: 

 dwutorowa linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV relacji Hajduki-Ceglana-Blachownia 

i Hajduki-Zdzieszowice, planowanej do modernizacji; 

 jednotorowa linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV relacji: Prudnik – Głubczyce - Kietrz - 

Studzienna, planowanej do modernizacji; 

 stacja GPZ Ceglana, planowanej do przebudowy; 

 gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Szonów - Prudnik - Głuchołazy DN 200; 

 gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice - Głogówek DN 250 wraz ze stacją redukcyjno-

pomiarową I°; 

 gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Głogówek - Głubczyce DN 250; 

3. W zakresie ochrony i wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego: 

 projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”; 

 projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”; 

 projektowany rezerwat przyrody „Las Błażejowice”; 

4. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej: 

 obszar szczególnego zagrożenia powodzią zagrożenia rzeki Osobłoga, 

 obszary zalewu podczas powodzi w 1997 r. na rzekach Stradunia i Młynówka; 

 projektowane zbiorniki małej retencji: „Racławice Śląskie” na rzece Osobłoga, „Mionów” na rzece 

Młynówka i „Walce” na rzece Stradunia; 
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5. W zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego: 

 proponowany pomnik historii: Zespół zamkowo-klasztorny w Głogówku; 

 historyczny staromiejski układ urbanistyczny miasta Głogówka; 

 historyczny układ ruralistyczny miejscowości Wierzch. 

 

Do strategicznych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w Gminie należą 

 modernizacja drogi krajowej nr 40 oraz budowa obwodnic miejscowości: Głogówek, Stare Kotkowice, 

Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa; 

 modernizacją dróg wojewódzkich nr 416, 417 oraz budowa obwodnic miejscowości: Głogówek, 

Tomice, Szonów; Racławice Śląskie, 

 projektowane zbiorniki małej retencji: „Racławice Śląskie” na rzece Osobłoga, „Mionów” na rzece 

Młynówka i „Walce” na rzece Stradunia. 

 

W zakresie ponadlokalnych zadań o znaczeniu powiatowym na terenie gminy Głogówek – wobec braku 

wniosków w tym zakresie - przyjmuje się modernizację i rozbudowę sieci dróg powiatowych, planowanymi 

obwodnicami miejscowości Dzierżysławice i Racławice Śląskie. 

 

Na obszarze gminy brak terenów, dla których zostały sporządzone programy, służące realizacji celu 

publicznego o znaczeniu krajowym. 

 

8. OBSZARY DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

Na obszarze nie występują obszary, które należy objąć planem miejscowym ze względu na przewidywaną 

realizację programów wojewódzkich lub programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji 

ponadlokalnych celów publicznych. 

Na terenie miasta i gminy Głogówek  w studium nie ustala się obszarów wymagających scaleń i podziału 

nieruchomości, nie ustala się zatem terenów do obowiązkowego opracowania planów z tym związanych. 

 

Obowiązek opracowania planów miejscowych dotyczy nowo wyznaczonych terenów pod zabudowę, 

niezwiązaną, na gruntach wymagających zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze 

[obowiązek wynika z art. 7 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 909 ze zm.). 
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9.  OBSZARY DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Gmina Głogówek posiada częściowe pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

w tym tereny wiejskie posiada niecałe 6 % (łącznie 859 ha). Dla Miasta Głogówek obowiązują ustalen ia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach wszystkich 4 obrębów geodezyjnych 

miasta, tym samym miasto Głogówek pokryte jest ustaleniami planu w 100%.  

 

Gmina zamierza sporządzać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z poniższym 

harmonogramem: 

 

Harmonogram sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek. 

 

1. Dokończenie prowadzonych procedur zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

do których przystąpiono uchwałami: 

 Rady Miejskiej w Głogówku Nr VI/27/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 

Głogówek, zmienionej uchwałami: Nr X/51/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części miasta Głogówek oraz Nr XI/58/2015 z dnia 30 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części miasta Głogówek, 

 Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXIV/171/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

centralnej części miasta Głogówek, 

 Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXIV/172/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. s prawie przystąpienia 

do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Głogówek, dla terenów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze. 

 Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXIII/166/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia 

do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – Głogówek”. 

2. Opracowanie innych zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

gminy, w tym szczególnie miasta Głogówek, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami i wnioskami. 

3. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich wsi Gminy 

Głogówek, opracowywanych w częściach dla pojedynczych terenów lub dla całych obszarów obrębów 

geodezyjnych lub w granicach obszarów wsi ustalonych w studium pod zabudowę. Ustala się 

następującą hierarchię ważności planów dla obszarów wiejskich: 

3.1. wieś Racławice Śląskie, ze szczególnym uwzględnieniem Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych  
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3.2. wieś Wierzch, w tym szczególnie tereny zabudowy oznaczonej symbolem 1U/P/M oraz 

tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 

solarnej – urządzenia fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100 kW we wsiach Ciesznów, 

Rzepcze, Nowe Kotkowice i mieście Głogówek, 

3.3. wieś Góreczno, w tym szczególnie tereny zabudowy oznaczonej symbolem 1U/P/M, 

3.4. wieś Kazimierz, 

3.5. wsi Rzepcze, Szonów, Mionów, Biedrzychowice, Zwiastowice, Nowe Kotkowice, 

3.6. pozostałe wszystkie wsie gminy. 

4. Opracowanie planów dla obszarów inwestycji publicznych miasta i gminy Głogówek, infrastruktury 

społecznej, komunikacyjnej i infrastrukturalnej, zgodnie z potrzebami, w tym dla obszaru 

wyznaczonego Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

5. Nowelizacja całego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głogówek. 

6. Obszarów szczególnej ochrony, terenów objętych lub planowanych do objęcia ochrona środowiskowa, 

przyrodniczą i ochrony zabytków. 

7. Obszarów zadań samorządowych i rządowych. 

 

4. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ 

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

4.3. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

Środkowo - południowy obszar gminy Głogówek uznaje się za wartościowy dla prowadzenia gospodarki 

rolnej i zaliczony do obszarów szczególnie chronionych dla intensywnej produkcji rolnej, głównie roślinnej. 

Jednocześnie obszar ten chroniony jest jako strefa żywicielska dla sąsiednich ośrodków przemysłowo-

usługowych. 

 Dla potrzeb intensywnego rozwoju rolnictwa ochronie poddaje się szczególnie grunty sołectwa 

Tomice, Góreczno, Wróblin, Szonów, Wierzch, Mochów, Mionów, Dzierżysławice, Racławice 

Śląskie, Kazimierz Zwiastowice, Stare Kotkowice i miasta Głogówek, a także wsi Biedrzychowice, 

Błażejowice i Leśnik. W obrębie terenów rolnych prowadzona gospodarka dostosowana musi być do 

warunków środowiskowych i w harmonii z istniejącymi warunkami przyrodniczymi. Ograniczenia 

w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru predysponowanego do pełnienia funkcji rolniczej 

dotyczą rozwoju funkcji niezwiązanych z rolnictwem, w tym szczególnie stwarzających zagrożenia 

dla rozwoju gospodarki rolnej lub środowiska. 

Kierunki działań obejmują: 

 Konieczność poprawy jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez: 

 edukację ekologiczną i ekonomiczną jej użytkowników, mającą szczególnie na celu zahamowanie 

dalszej degradacji gleb spowodowanej nadmiernym stosowaniem nawozów oraz środków ochrony 

roślin, 

 realizację systemów odbioru i oczyszczania ścieków, 

 przeciwdziałanie procesom erozji gleb na terenach o nachyleniu większym niż 8°, 
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 prowadzenie zabiegów zwiększających walory przyrodnicze terenów intensywnie użytkowanych 

rolniczo, szczególnie położonych na wododziałach oraz gruntów gospodarstw wielkoobszarowych 

poprzez realizację zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz dokonywania nowej parcelacji 

gruntów (na tych ostatnich). 

 Ochronę rolniczej przestrzeni produkcyjnej przed zanieczyszczeniami mogącymi spowodować ujemne 

skutki dla gospodarki w tym szczególnie zanieczyszczenia cieków wodnych, pow ietrza 

atmosferycznego oraz przed powstaniem odpadów szkodliwych dla środowiska. 

 Utrzymanie korzystnych przemian w strukturze wielkości gospodarstw rolnych poprzez wielofunkcyjny 

rozwój wsi, umożliwiający stopniowe wchłanianie siły roboczej z rolnictwa. 

 Pozyskiwanie rynków zbytu na artykuły rolno - spożywcze produkowane na terenie gminy w tym 

szczególnie na terenie aglomeracji katowickiej i wrocławskiej, a także na terenie Czech. 

 Rozwój urządzeń obsługi dla rolnictwa oraz nieuciążliwych zakładów przechowalnictwa i przetwórstwa 

rolno – spożywczego. 

4.4. Leśna przestrzeń produkcyjna 

Gmina Głogówek nie posiada warunków do rozwijania gospodarki leśnej, zalesienie gruntów w gminie nie 

przekracza 4% a istniejące lasy charakteryzują się silnym rozdrobnieniem i rozproszeniem. W zakresie 

gospodarki leśnej studium przewiduje zachowanie i ochronę istniejących lasów oraz uzupełnienie 

kompleksów leśnych o dolesienia. 

Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich charakteru, zbliżonego 

do pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. 

Gospodarka leśna na omawianym terenie prowadzona jest w oparciu o plany urządzenia lasu, sporządzane 

przez ich administratorów. 

5. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ 

OBSZARY OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 

5.3. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

W kwietniu 2015 roku weszły w życie mapy zagrożenia powodziowego. Mapy te objęły w granicach gminy 

Głogówek część rzeki Osobłoga. W związku z powyższym, prawną ochroną, jako obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią na terenie objęte są obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz średnie i wynosi raz na 100 lat przedstawione na mapach zagrożenia 

powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu planistycznym mapach dla rzeki Osobłoga. 

Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469) obowiązują zakazy: 

 zgodnie z art. 40 st.1 pkt 3 lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 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 
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 zgodnie art. 88l ust.1 wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub 

zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 

 wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg 

rowerowych, 

 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, budową, 

przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub 

przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz 

czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego. 

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów, o których 

mowa powyżej, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią. 

Na rysunku uwarunkowań i kierunków studium naniesiono obszary szczególnego zagrożenia powodzią.  

5.4. Obszary osuwania się mas ziemnych 

Na obszarze gminy Głogówek nie zidentyfikowano obszarów osuwania się mas ziemnych. 

6. OBIEKTY I OBSZARY DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU 

KOPALINY FILAR OCHRONNY 

Nie ustala się filarów ochronnych w złożach na terenie gminy Głogówek.  

7. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH 

Na terenie Gminy Głogówek 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). 

8. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB 

REKULTYWACJI 

Działaniami w zakresie rewitalizacji należy objąc zespoły zabudowy o walorach zabytkowych, zarówno na 

terenie miasta oraz we wsiach w granicach ustalonych stref konserwatorskich oraz stref ochrony 

historycznych układów ruralistycznych oraz układów zieleni objętej ochroną konserwatroską, w tym 

w szczególności Park w Kazimierzu.  

9. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 

Do terenów zamkniętych znajdujących się na terenie gminy Głogówek, przez które przebiegają linie 

kolejowe, uznane za tereny zamknięte decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 
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roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. 

Urz. MIiR z dnia 27 marca 2014 r, poz. 25). (wykaz działek stanowiących tereny zamknięte stanowi tabela nr 

54 niniejszego studium), ustala się: 

 Granice terenów zamkniętych określono na rysunku studium. 

 Dla terenów zamkniętych nie wyznacza się stref ochronnych, obowiązują wyłącznie warunki 

techniczne zachowania odległości od linii i terenów kolejowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

10. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZOWANIA OBIEKTÓW 

HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 m2  

Na terenie Gminy Głogówek wyznacza się obszarów do lokalizacji obiektów hanlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2. 

11. 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 a w przypadku terenów na których istniejące 

zagospodarowanie lub ustalenia obowiązującego planu przekracza ustalone wskaźniki – dopuszcza się 

ustalanie wskaźników zgodnie ze stanem istniejącym stanem faktycznym lub prawnym  z możliwością 

ich powiększenia o 20 %; 
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 Dopuszcza się korekty przebiegu dróg ustalonych na rysunku studium, z dopuszczeniem zmiany ich 

przebiegu z tolerancją do 100 m oraz  rezygnację z odcinaków dróg lub zmianę klasy dróg, jeżeli nie 

wpływa to na ciągłość połączeń komunikacyjnych terenu lub wynika z wniosków zarządcy drogi; 

 Rysunek studium wyznacza tylko główne ciągi komunikacyjne i infrastrukturalne. Na całym terenie 

opracowania dopuszcza się realizacje sieci, urządzeń, obiektów infrastruktury technicznej oraz 

komunikacyjnej (drogi, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, parkingi itp.). Dopuszcza się 

wyznaczanie w planach miejscowych nie określonych na rysunku studium dróg, oraz sieci, obiektów 

i urządzeń infrastrukturalnych. Zapisy studium o ograniczeniu lokalizowania przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu 

nie dotyczą infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

 Dopuszcza się realizowanie nowoprojektowanych terenów pod zainwestowanie etapami w zwiazku z 

czym, zgodne ze studium jest pozostawinie nowoprojetowanych terenów inwestycyjnych w planach 

miejscowych, jako rolnicze lub leśne. 

 Dla ustalonych granic poszczególnych terenów ustala się tolerancję 100 m: w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się uszczegółowianie przebiegu linii rozgraniczających 

z przekroczeniem ustalonych w studium granic terenów maksymalnie o odległość 100 m, pod warunkiem 

zachowania ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych oraz zakazów zabudowy ustalonych 

w studium. 

 Ustalone w studium przeznaczenie dominujące oznacza, że łącznie na terenach o tym samym 

oznaczeniu należy w granicach jednostek osadniczych (dla terenów wiejskich w granicach obrębów 

geodezyjnych, dla miasta w granicach miasta) zapewnić ustaleniami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie minimalnie 60 % tych terenów jako przeznaczenie 

podstawowe zgodne z przeznaczeniem dominującym ustalonym w studium i maksymalnie 40 % jako 

przeznaczenie podstawowe zgodne z uzupełniającym i dopuszczalnym zagospodarowaniem, 

określonym w studium. Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie terenu określone w studium 

dopuszcza się realizować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego również jako 

przeznaczenie uzupełniające. Jeżeli studium określa więcej niż jedną funkcję dla przeznaczenia 

dominującego, w planach miejscowych można ustalić jako przeznaczenie podstawowe tylko jedną z tych 

funkcji lub ich dowolną kombinację. 

 Na terenach zabudowy ustalonej w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego dopuszczalne jest zachowanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania określonego w 

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 Ustalenia dotyczące użytkowania oraz zagospodarowania terenów stosuje się do planowanych zmian 

istniejącego użytkowania oraz zagospodarowania i zabudowy terenów. Istniejącą zabudowę o funkcji 

niezgodnej z planowanymi kierunkami zmian można w planach miejscowych zachować zgodnie ze 

stanem faktycznym, a także dopuścić jej rozwój w granicach tej samej nieruchomości, jeśli nie koliduje to 

z planowanym użytkowaniem dominującym i zasadami ochrony środowiska. Istniejącą zabudowę 

kolidującą z planowanym użytkowaniem można w planach miejscowych zachować zgodnie ze stanem 

faktycznym, pod warunkiem nie powodowania konfliktów funkcjonalno - przestrzennych.  
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 Ustalenia dotyczące uzupełniającego i dopuszczalnego zagospodarowania stanowią katalog otwarty, 

który można uzupełniać w wykluczeniem użytkowania i zabudowy kolidującej z użytkowaniem 

dominującym.  

 Na całym terenie opracowania dopuszcza się realizacje sieci, urządzeń, obiektów infrastruktury 

techczniej oraz komunikacyjnej (drogi, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, parkingi itp.). 

Zapisy studium o ograniczeniu lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko – wymagających lub mogących wymagać sporzadzenia raportu nie dotyczą infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej. 

 We wszystkich strefach możliwa jest lokalizacja infrastruktury technicznej niekolidującej z istniejącym 

i planowanym użytkowaniem, a także lokalizacja infrastruktury drogowej służącej obsłudze planowanej 

zabudowy, w tym dróg i ulic dojazdowych, placów, ścieżek rowerowych i pieszych, którą należy 

projektować w planach miejscowych.  
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SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM 

W studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek przyjęto generalną zasadę 

utrwalenia istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej tj.:  

 ochronę wysokich klas gruntów rolnych oraz rozwój funkcji rolniczej obszaru, wysokonakładowego 

rolnictwa w związku z wyróżniającymi się warunkami glebowymi gminy w województwie; 

 koncentrację i rozwój mieszkalnictwa i funkcji usługowych oraz produkcyjnych w mieście Głogówek; 

zmiana studium nie wprowadziło istotnych korekt w zakresie zabudowy mieszkaniowej miasta, 

celem zmiany studium było uruchomienie nowych terenów produkcyjno – usługowych i wykreowanie 

strefy produkcyjno – usługowej w mieście, z dopuszczeniem lokalizowania terenów rozmieszczenia 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii solarnej – urządzenia 

fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100 kW; 

  umiarkowany rozwój miejscowości gminy, w zakresie ukształtowanych układów wiejskich 

z koncentracją nowej zabudowy mieszkaniowej we wsiach posiadających w stanie istniejącym 

wysokie standardy obsługi mieszkańców tj. we wsi Racławice Śląskie, Twardawa, Biedrzychowice; 

w stosunku do obowiązujących ustaleń studium nie wyznaczono nowych kompleksów zabudowy, 

jedynie uzupełniono luki w zabudowie lub dodano linię zabudowy z wykorzystaniem układu 

komunikacyjno infrastrukturalnego, dla którego obowiązujące studium wyznaczyło zabudowę tylko 

po jednej stronie drogi dojazdowej – w takiej sytuacji w przypadku braku przeciwskazań 

środowiskowych wyznaczono zabudowę po obydwu stronach drogi, w celu wykorzystania potencjału 

ciągu infrastrukturalno – komunikacyjnego oraz zapewnienia właściwego obciążenia układu wodno – 

kanalizacyjnego; 

 zrezygnowano z obszarów terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych (w obrębach Nowe Kotkowice, 

Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa i Wróblin) i jednocześnie wyznaczono 

tereny pod lokalizację elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW w granicach 

terenów określonych na rysunku studium w mieście Głogówek, wsi Rzepcze i Ciesznów 

  zachowano zaplanowany układ komunikacyjny z obwodnicami na przebiegu drogi krajowej, dróg 

wojewódzkich i drogi powiatowej (obwodnice miasta Głogówka oraz wsi Stare Kotkowice, 

Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa, Racławice Śląskie, Tomice, Dzierżysławice); 

 zachowano rozwój terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej we wsiach, uwzględniając zapisy 

obowiązujących planów miejscowych oraz istniejące przekształcenia terenów zagrodowych na 

tereny zabudowy usługowej; 

 zachowano strategiczne ustalenia dotyczące zbiorników retencyjnych „Racławice Śląskie” na rzece 

Osobłoga, „Mionów” na rzece Młynówka i „Walce” na rzece Stradunia; 

 zachowano ustalone w planach miejscowych strefy konserwatorskie miasta Głogówka oraz zgodnie 

z wytycznymi konserwatorskimi objęto ochroną historyczne obszary ruralistyczne, 

 wprowadzono obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz udokumentowanych złóż zgodnie 

z wymogami przepisów odrębnych, 
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 zachowano zaplanowane ustaleniami obowiązującego studium oraz wskazane w opracowaniu 

ekofizjograficznym obszary proponowane do objęcia ochroną przyrodniczą, 

 dostosowano ustalenia studium do wymogów nowej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.). 

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego określone zostały poprzez wyznaczenie celów, kierunków 

działań i zadań polityki przestrzennej oraz wydzielenie na obszarze gminy:  

- obszarów o odmiennym użytkowaniu,  

- obszarów objętych różnymi formami ochrony i ograniczeń użytkowania oraz wymagających ochrony 

i ograniczeń użytkowania – tworzące system obszarów szczególnej ochrony środowiska.  

 

Dla zapewnienia rozwoju przestrzennego i gospodarczego miasta i gminy Głogówek studium ustaliło 

następujące główne cele rozwoju w ujęciu hierarchicznym: 

8. W sferze ekologicznej- ZAHAMOWANIE DEGRADACJI I ZAPOBIEGANIE DALSZEJ 

SYNANTROPIZACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO: 

 Eliminacja występujących zagrożeń szczególnie degradacji gleb, wód powierzchniowych 

i podziemnych, wynikających z intensywnej gospodarki rolnej oraz braku systemów odbioru 

i oczyszczania ścieków. 

 Odnowa i ochrona doliny rzeki Osobłogi jako konstrukcji przyrodniczej obszaru, wzmocnienie 

powiązań pomiędzy obszarami ekologicznie czynnymi oraz ochrona terenów posiadających dużą 

wartość przyrodniczą w skali lokalnej. 

 Poprawa jakości środowiska przyrodniczego gwarantująca intensyfikację produkcji rolnej oraz rozwój 

turystyki i wypoczynku. 

9. W sferze społecznej - POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZAPEWNIENIE 

STABILNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU 

 Zwiększenie podaży i różnorodności miejsc pracy poprzez stworzenie pożądanych warunków 

infrastrukturalnych i planistycznych dla rozwoju obsługi ruchu turystycznego, wypoczynku i rekreacji, 

usług dla ludności i obsługi rolnictwa oraz przemysłu. 

 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie współczesnego standardu technicznego 

i użytkowego funkcjonowania terenów zabudowanych. 

 Ochrona istniejących, ponadlokalnych wartości kulturowo - krajobrazowych miasta Głogówek oraz 

lokalnych wartości przestrzenno-kulturowych wsi Racławice Śląskie, Kazimierz, Wróblin, Szonów, 

Kierpień, Mionów i Wierzch. 
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10. W sferze gospodarczej - ZAPEWNIENIE ROZWOJU WIELOFUNKCYJNEGO, 

ZRÓWNOWAŻONEGO EKOLOGICZNIE 

 Ochrona terenów południowej i środkowej części obszaru dla potrzeb intensywnego rozwoju rolnictwa 

oraz utrzymanie funkcji rolniczej gminy, ważnej w strategii rozwoju tego regionu woj. opolskiego. 

 Reorganizacja struktury przestrzennej rejonu wsi Szonów - Kazimierz - Wróblin, a także wsi Wierzch - 

Mionów - Golczowice w kierunku umożliwiającym rozwój agroturystyki. 

 Przygotowanie terenów położonych wzdłuż dróg krajowych na rozwój funkcji obsługi komunikacji 

i ruchu turystycznego. 

 Zapewnienie udziału w powiązaniach i wymianie międzynarodowej z Republiką Czeska – rozwój rynku 

pracy, turystyki i wymiany przygranicznej jako czynnika dynamizującego rozwój gospodarczy terenu. 

 Przygotowanie terenów i infrastruktury technicznej pod rozwój przemysłu w mieście. 

11. W sferze zagospodarowania przestrzennego - ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WYBRANYCH 

TERENÓW DLA INWESTOWANIA. 

 Usprawnienie ruchu komunikacji drogowej. 

 Zapewnienie właściwej i sprawnej infrastruktury technicznej. 

 Rewaloryzacja historycznych układów przestrzennych miasta Głogówka oraz niektórych wsi gminy 

(Kazimierz, Wróblin, Racławice Śl., Wierzch, Twardawa). 

 Zwiększanie estetyki i funkcjonalności zagospodarowania miasta i terenów wiejskich gminy. 

12. Cele społeczne-  ZWIĘKSZANIE BEZPICZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW W SYTACJACH 

SPECJALNYCH 

 Ochrona ludności i mienia przed powodzią i pożarami. 

 Usprawnienie ruchu tranzytowego. 

 Tworzenie powiązań sieci infrastruktury technicznej gwarantujących jej bezawaryjność. 

 

Przyjęty w studium model struktury funkcjonalno-przestrzenną składa się z: 

 Funkcji rolniczej 

W ramach studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji rolniczej są tereny 

oznaczone na rysunku studium symbolem: R – tereny rolne oraz RU – tereny o dominującej funkcji obsługi 

produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 

 Funkcji gospodarki leśnej 

Zalesienie gruntów będzie miało wpływ na kształtowanie krajobrazu przyrodniczego i ochronę środowiska 

a także zmniejszy zagrożenie występowania erozji, oraz poprawne retencjonowanie wód i warunki 

mikroklimatyczne. Tereny zalesione mogą być również wykorzystywane w celach wypoczynkowych. 
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Dopuszcza się przeznaczanie pod zalesienie gruntów rolnych nie wykazanych w studium pod zalesienie, 

pod warunkiem nie kolidowania z projektowanym i istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury 

technicznej i drogowej, z wyjątkeim terenów oznaczonych symbolem 1R. 

W ramach studium terenami szczególnie predestyonowanymi do pełnienia funkcji gospodarki leśnej są 

tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: ZL – tereny lasów i ZLp tereny lasów – projektowane 

zagospdoarowanie.  

 Funkcji mieszkaniowej 

Potrzeby mieszkaniowe miasta Głogówek związane są z przewidywaną stabilizacją spadku liczby ludności 

oraz z potrzebą poprawy standardów zamieszkiwania. Przewiduje się przede wszystkim realizację mieszkań 

w zabudowie jednorodzinnej. W zakresie realizacji nowych mieszkań na terenach wiejskich należy dążyć do 

koncentracji budowy mieszkaniowej we wsiach posiadających w stanie istniejącym wysokie standardy 

obsługi mieszkańców tj. we wsi Racławice Śląskie, Twardawa i Biedrzychowice. Istotny ruch budowlany 

może wystąpić we wsi Stare Kotkowice, Szonów i Wierzch. 

Kierunki działań obejmują: 

 Przygotowanie terenów pod zabudowę tj. wyposażenie w infrastrukturę techniczną i drogi. 

 Dostosowanie istniejącej infrastruktury społecznej do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. 

 Adaptację, uzupełnienia i modernizacje istniejącej zabudowy. 

  Dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do funkcji usług lokalnych 

lub zabudowy mieszkaniowej. 

 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. 

W obrębie terenów mieszkaniowych dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, usług rzemiosła i usług 

publicznych, niewielkich zespołów garaży i parkingów. Zakłada się utrzymanie istniejącej zieleni 

towarzyszącej oraz wprowadzanie zieleni parkowej, osiedlowej i izolacyjnej.  

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji mieszkaniowej 

są tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: 

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 MM - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, 

 MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

 MS – tereny zabudowy śródmiejskiej; 

 RM – tereny zabudowy zagrodowej. 

 Funkcji usługowej 

Miasto Głogówek stanowi ośrodek gminny 2 poziomu obsługi, o zasięgu lokalnym, obsługujący w zakresie 

usług ponadpodstawowych teren całej gminy będący ośrodkiem gminnym o kompleksowym wyposażeniu 

w urządzenia obsługi ludności. Niektóre występujące usługi (w zakresie oświaty i zdrowia) na terenie miasta 

zachowają swój ponadgminny charakter. Usługi wyższego stopnia w zakresie ochrony zdrowia, o światy, 

administracji zapewniać będzie głównie miasto Prudnik, które pozostanie centrum regionu. 
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Ośrodki 1 poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym stanowią Wsie Racławice Śląskie, 

Twardawa, Biedrzychowice i Szonów. Zakres usług w tych wsiach będzie wspomagać gminny ośrodek 

usługowy. Wsie Kierpień, Rzepce, Mochów, Mionów, Wierzch, Kazimierz, Wróblin, Stare Kotkowice będą 

wyposażone w usługi elementarne, przy czym poziom ich wyposażenia będzie uzależniony od popytu. 

 

Oprócz wydzielonych terenów pod usługi dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych wśród zabudowy 

mieszkaniowej. Należy dążyć do wyodrębnienia lokalnych ośrodków usługowych w poszczególnych 

miejscowościach gminy. 

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 tych terenów wyłącznie pod cele usług 

publicznych. 

 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji usługowej są 

przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami: 

 U –tereny zabudowy usługowej; 

 U/KS – tereny zabudowy usługowej i obsługi komunikacji samochodowej, 

 U/P –tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej, 

 U/P/KS –tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz obsługi komunikacji samochodowej, 

 U/P/RU –tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i obsługi gospodarki rolniczej, 

 U/P/M - teren zabudowy usługowej i produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej: 

 Funkcji produkcyjnej i górniczej 

Rozwój przemysłu jest i będzie związany z terenem miasta. Podstawowy obszar pod Iokalizację nowych 

zakładów położony jest po północno – wschodniej stronie miasta. 

Pożądany jest również rozwój małych zakładów przemysłowych, związany z istniejącą bazą surowcową na 

terenach wsi, w których dominująca funkcja rolnicza traci na znaczeniu, głównie we wsiach Racławice 

Śląskich, Twardawa, Rzepcze, ale również w Biedrzychowicach, Szonowie, Starych Kotkowicach i Wierzchu. 

Działalność związana z produkcją i przemysłem jest istotna z punktu widzenia dalszego rozwój społeczno - 

gospodarczego gminy. 

 

W zakresie funkcji górniczej, studium ustala: 

 eksploatację wszystkich udokumentowanych złóż, wyznaczania w ich zakresie terenów i obszarów 

górniczych oraz prowadzenia ich eksplantacji, z zachowaniem uwarunkowań przyrodniczych, 

 dla ustanowionych terenów i obszarów górniczych studium określa ich przeznaczenie jako tereny o 

dominującej funkcji eksploatacji surowców naturalnych. 

 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji produkcyjnej i 

górniczej są przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami: 

 PG –tereny eksplatacja surowców naturalnych; 
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 P/U – tereny  zabudowy produkcyjnej i usługowej; 

 P/U/M – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej; 

 Funkcji infrastruktury technicznej 

Tereny wydzielone pod funkcje infrastruktury technicznej stanowią miejsca lokalizacji obiektów i urządzeń 

różnego typu. Poza wydzielonymi terenami, lokalizowania infrastruktury technicznej, na pozostałych 

terenach na całym terenie miasta i gminy Głogówek dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na 

warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji infrastruktury 

technicznej są tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: 

 G – tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w gaz; 

 W – tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę; 

 IT–tereny infrastruktury technicznej; 

 1O – teren gospodarki odpadami – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz baza 

przeładunkowa odpadów komunalnych. 

 Funkcji produkcji energii odnawialnej, w tym o mocy przekraczającej 100 kW 

Szczególnymi obiektami w zakresie infrastruktury technicznej są tereny wskazane do produkcji energii 

odnawialnej. 

W ramach studium terenami szczególnie predysponowanymi do pełnienia funkcji obszarów, na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, w tym o mocy 

przekraczającej 100 kW są tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: 

 Ef – tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii solarnej – 

urządzenia fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100 kW, 

 U/P/Ef – tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń 

wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW, 

 P/U/Ef – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń 

wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW. 

 MU/Ef - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń 

wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW. 

 Funkcji turystycznej i rekreacyjnej 

Za chroniony dla rozwoju turystyki oraz kwalifikowanych form rekreacji i wypoczynku uznaje się głównie 

obszar doliny rzeki Osobłogi oraz miasta Głogówek w tym 

 Rejon Racławice Śląskie - Głogówek - terenu realizacji planowanego zbiornika retencyjnego, 

umożliwiającego wykorzystanie go do celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Obiekty i urządzenia 

związane z rozwojem tej funkcji mogą być realizowane na gruntach wsi Racławice Śląskie 

i Dzierżysławice. 

 Miasto Głogówek -jako ośrodek turystyczno-krajoznawczy o znaczeniu ponadlokalnym ze względu na 

zachowane wartości kulturowe i krajobrazowe. 
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 Rejon wsi Szonów – Kazimierz-Wróblin oraz wsi Wierzch – Mionów – Golczowice jako obszarów 

preferowanych do rozwoju agroturystyki, umożliwiającej pozarolnicze wykorzystanie zasobów 

własnych gospodarstw rolnych. 

Na całym obszarze gminy niniejsze studium dopuszcza wytyczanie tras i szlaków turystycznych, 

krajoznawczych piweszych i rowerowych. Nie wyznacza się szczegółowych lokalizacji usług turystyki. Usługi 

turystyki dopuszcza się do lokalizowania na wszystkich terenach z ustalonym przeznaczeniem usługowym 

lub dopuszczonym przeznaczeniem usługowym. W planach miejscowych dopuszcza się wydzielanie usług 

turystyki jako odzielnych terenów. Wyzacza się obszary rozwoju funkcji sportowo - rekreacyjnych 

i wypoczynkowych towarzyszących planowanym zbiornikom wodnym „Racławice – Głogówek”, w których 

dopuszcza się lokalizowanie obiektów wypoczynku, rekreacji, sportu, hoteli, ośrodków wypoczynkowych, pól 

kampingowych, z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych i przyrodniczych, stanowisk roślin 

chronionych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i innych ograniczeń wynikających z przepisów 

odrębnych. 

 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji rekreacyjnej są 

przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami: 

 US – tereny usług sportu i rekreacji, 

 Funkcji zieleni urządzonej i wód powierzchniowych śródlądowych 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji zieleni 

urzadzonej i wód powierzchniowych śródlądowych są przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku 

studium symbolami: 

 ZP – tereny zieleni parkowej i urządzonej; 

 ZD – tereny ogrodów działkowych; 

 ZC – tereny cmentarzy; 

 ZI – tereny zieleni izolacyjnej; 

 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych. 

System obszarów szczególnej ochrony środowiska obejmuje obszary i obiekty objęte różnymi formami 

ochrony i ograniczeń w użytkowaniu oraz wymagających ochrony i ograniczeń w użytkowaniu, ze względu 

na wymogi ochrony przyrody, ochrony zasobów naturalnych, ochrony przed powodzią, higienę środowiska 

oraz ochronę dóbr kultury, tym zabytków i krajobrazu kulturowego. 

 W zakresie terenów wyłączonych spod zabudowy, ustalono wyłącznie z zabudowy: 

o grunty o glebach pochodzenia organicznego (mułowo – torfowych, torfowo – mułowych, 

torfowych i murszowo – torfowych) położone w dolinie rzeki Straduni, oznaczone rysunku 

studium jako kompleksy użytków rolnych o glebach pochodzenia organicznego – wyłączone 

z zabudowy. 

o obszary występowania roślin chronionych, oznaczone na rysunku studium, 

o ujęcia wód i strefy ochronne, 

o złoża kopalin, za wyjątkiem obiektów i zakładów przeróbczych wynikających z eksploatacji 

złoża, 
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o obszary szczególnego zagrożenia powodzią (z dopuszczeniem zabudowy zgodnie z 

przepisami odrębnymi na zasadzie uzyskania odstępstwa Regionalnego Dyrektora 

Gospodarki Wodnej), 

o obszary w granicach konserwatorskich stref „E” ochrony ekspozycji, wyznaczonych na 

rysunku kierunków studium. 

 W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, system obejmuje: 

o Kompleksy lasów ochronnych (wodochronnych, glebochronnych oraz uszkodzeń 

przemysłowych, w tym lasy o szczególnych wartościach: Las „Olszanka”, Las „Bażantka”; 

o Pomniki przyrody; 

o Parki objęte ochroną konserwatorską w Głogówku i Kazimierzu; 

o Stanowiska roślin chronionych oraz rośliny i zwierzęta objęte ochroną gatunkową; 

o Obszary proponowane do objęcia ochroną przyrodniczą: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi” 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”, 

 Rezerwat przyrody „Las Błażejowice”, 

 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 

 Użytki ekologiczne. 

 W zakresie ochrony zasobów naturalnych, system obejmuje: 

o 7 udokumentowanych złóż surowców naturalnych: złoże surowca ilastego ceramiki 

budowlanej i kruszywa naturalnego „Głogówek”, złoża kruszywa naturalnego „Golczowice” 

„Kierpień” „Nowe Kotkowice”  „Racławice Śląskie – Głogówek”, „Racławice Śląskie  

„Twardawa 2”. 

o Ujęcia wód podziemnych, 

o Wody powierzchniowe. 

 W zakresie ochrony przed zagrożeniami i uciążliwościami dla środowiska i człowieka, system 

obejmuje: 

o Obszary szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Osobłoga, 

o Obszary narażone na występowanie lokalnych zalewów powodziowych i podstopień;  

o Obszary w potencjalnym zasięgu uciążliwości: hałasem komunikacyjnym, linii wysokich 

napięć;  

o Strefy sanitarne cmentarzy  

 W zakresie ochrony dóbr kultury, w tym zabytków i krajobrazu kulturowego system obejmuje: 

o Planowane Strefy Ochrony Konserwatorskiej Krajobrazu Kulturowego  obejmujące teren 

parku zamkowego w Głogówku, cmentarz komunalny w Głogówku, zespół klasztorny 

Pauliński w Mochowie, 

o Strefy ochrony ekspozycji, 
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o Obiekty, zespoły i obszary wpisanych do rejestru zabytków, 

o Strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej średniowiecznego układu urbanistycznego miasta 

Głogówka, 

o Strefę ochrony historycznego układu urbanistycznego miasta Głogówka, 

o Strefę obserwacji archeologicznej – obejmującą obszar Starego Miasta, zamku oraz 

potencjalne obszary badań archeologicznych, w promieniu 20 m. od obrysu stanowiska 

archeologicznego, 

o Zabytkowe układy zieleni: Cmentarz żydowski w Głogówku, Cmentarz parafialny 

w Biedrzychowicach, Park Miejski w Głogówku, Park przypałacowy w Kazimierzu, 

cmentarze parafialne w mieście Głogówek i we wsiach Kazimierz, Kierpień, Mochów, 

Rzepce i Stare Kotkowice,  

o Historyczne układy ruralistyczne wsi: Biedrzychowice, Błażejowice Dolne, Ciesznów, 

Dzierżysławice, Góreczno, Kazimierz, Kierpień, Leśnik, Mionów, Mochów, Nowe Kotkowice, 

Nowe Kotkowice-Chudoba, Racławice Śląskie, Rzepcze, Stare Kotkowice, Szonów, Tomice, 

Twardawa, Wierzch, Wróblin, Zawada, 

o Stanowiska archeologiczne. 

 

Ustalenia studium określają kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej uwzględniają 

inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa, oraz drogi powiatowe i gminną infrastrukturę drogową i techniczną. 
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WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIA KIERUNKÓW 

I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 

I GMINY GŁOGÓWEK 

Obszar gminy Głogówek położony jest we wschodniej części powiatu prudnickiego. Przez teren gminy 

przepływa rzeka Osobłoga, lewobrzeżny dopływ Odry i rzeka Stradunia. Gmina ma bardzo dobre położenie 

w systemie transportowo-drogowym. Leży przy linii kolejowej Legnica – Katowice i skrzyżowaniu drogi 

krajowej relacji Kłodzko – Kędzierzyn-Koźle, tzw. „Trasa Sudecka” z drogą wojewódzką Opole - Głubczyce – 

granica państwa. Z położenia w systemie układu komunikacyjnego województwa wynika ustalony w studium 

rozwój usług, szczególnie jako wyznaczone obszary koncentracji usług w tym usług z zakresu obsługi 

komunikacji samochodowej, usług transportu i logistyku w mieście Głogówek, oraz miejscowościach gminy 

powiązanych z głównym układem komunikacyjnym gminy: Rzepcze, Wierzch, Stare Kotkowice, 

Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa, Racławice Śląskie, Szonów. 

 

Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej gminy Głogówek jest zdecydowana dominacja gruntów 

rolnych, głównie ornych o bardzo wysokiej jakości, przy bardzo niewielkiej lesistości. Struktura ta jest 

uwarunkowana bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją 

funkcji rolniczej. Podstawową funkcją gospodarczą terenów wiejskich gminy jest rolnictwo. Istotną 

uzupełniającą funkcją terenów gminy jest mieszkalnictwo. Na terenie gminy, oprócz kilku dużych 

gospodarstw wielkotowarowych przekraczających wielkością 100 ha, dominują małe gospodarstwa, 

a średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi poniżej 10 ha. W projektowanej strukturze kierunków 

rozwoju dominujące w związku z powyższym jest użytkowanie rolnicze terenu oraz wskazane obszary 

rozwoju zabudowy produkcji rolniczej oraz zabudowy produkcyjnej, której jednym z głównych założonych 

branż jest produkcja spożywcza. 

 

Tereny zurbanizowane charakteryzują się znaczną koncentracją zabudowy oraz położeniem w obrębie dolin 

rzecznych i innych obniżeń, dlatego struktura rozwoju zabudowy mieszkaniowej zachowuje skoncentrowany 

układ jednostek osadniczych a ich rozwój jest umiarkowany, skoncentrowany w istniejących granicach 

jednostek, i wynikający z potrzeb polepszenia standardów zabudowy. Na terenie gminy Głogówek dominuje 

zabudowa jednorodzinna (stanowiąca 90 % zabudowy mieszkaniowej). Występuje ona we wszystkich 

sołectwach oraz w położonych na obrzeżach miasta Głogówek dzielnicach Oracze i Winiary. Zabudowa 

wielorodzinna skupiona jest w ścisłym centrum miasta i zamieszkiwana przez około 4 800 osób, co stanowi 

31% mieszkańców całej gminy. 

 

Miasto Głogówek stanowi ośrodek ponadpodstawowych usług o zasięgu gminnym i stanowi 

wyspecjalizowany ośrodek przemysłu rolno – spożywczego. Jest jednocześnie ośrodkiem krajoznawczym o 

znaczeniu wojewódzkim. Z uwarunkowań przestrzennych miasta wynika zaplanowany rozwój strefy 

produkcyjno – usługowej zlokalizowany po wschodniej części miasta i ograniczony projektowanymi 

obwodnicami dróg krajowej i wojewódzkiej. 
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Wejście w życie map zagrożenia powodziowego (1 etap projektowy) spowodowała konieczność 

uwzględnienia w ustaleniach kierunków obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Mapy zagrożenia 

powodziowego objęły część rzeki Osobłoga, dlatego dla pozostałych terenach na których występuje 

zagrożenie powodziowe oznaczono obszary zalewane wodami powodziowymi historycznych zalewów 

powodziowych. 

 

Z rezygnacji z lokalizowania urządzeń wiatrowych do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, wynika 

konieczność ustalenia alternatywnych źródeł energii odnawialnej, dlatego wyznaczono w kierunkach obszary 

do lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy 

przekraczającej 100 kW. 

 

W gminie Głogówek funkcjonują dotychczas dwie formy ochrony zabytków: wpis do rejestru zabytków 

i ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, brak jest obiektów uznanych 

za pomnik historii oraz parków kulturowych. W rejestrze zabytków nieruchomych znajduje się łącznie 99 

obiektów. Na terenie gminy Głogówek szczególnym wpisem do rejestru zabytków  objęte jest Stare miasto Głogówek 

w granicach średniowiecznego założenia miasta zamknięte ulicami: Kościelną, Ks. Piotra Skargi oraz linią zamek – plac 

Kościelny. Do dotychczasowej ewidencji zabytków wykonanej w 2006 roku liczącej 278 obiektów „Gminnym 

programem opieki nad zabytkami dla Gminy Głogówek na lata 2014 – 2017” wprowadzono dodatkowo 169 

obiektów, w tym 26 z terenu miasta Głogówek i 143 z obszarów wiejskich. Z dotychczasowej ewidencji 

zabytków, po jej zweryfikowaniu zostało wykreślonych 9 obiektów z powodu wyburzenia, utraty wartości 

zabytkowej, błędnej kwalifikacji. Teren gminy Głogówek został w całości przebadany metodą 

Archeologicznego Zdjęcia Polski. W trakcie wieloletniej akcji badawczej uzyskano informacje o 491 

stanowiskach archeologicznych położonych na terenie gminy – 81 zostało wpisanych do rejestru zabytków 

województwa opolskiego. Wsie gminy Głogówek wykazują wysoki stopień zachowania czytelnych układów 

ruralistycznych o walorach zabytkowych lub krajobrazowych, dlatego poza objęciem ochroną układu 

urbanistycznego miasta i walorów zabytkowych miasta ochroną konserwatorską w formie historycznych 

układów ruralistycznych objęto wsie Biedrzychowice, Błażejowice Dolne, Ciesznów, Dzierżysławice, 

Góreczno, Kazimierz, Kierpień, Leśnik, Mionów, Mochów, Nowe Kotkowice, Nowe Kotkowice-Chudoba, 

Racławice Śląskie, Rzepcze, Stare Kotkowice, Szonów, Tomice, Twardawa, Wierzch, Wróblin, Zawada 

Na terenie gminy Głogówek nie wyznaczono dotychczas obszarów objętych prawna ochrona przyrody. 

W związku z wysokimi walorami przyrodniczymi dolin rzecznych studium, na podstawie wytycznych 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wskazało do objęcia ochroną przyrodniczą cennych 

obszarów w formie: 

 Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”,  

 Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”, 

 rezerwatu przyrody „Las Błażejowice, 

 

Ustalony w studium rozwój terenów pod zabudowę, zachowuje ustalone w obowiązującym studium stabilny 

charakter rozwoju zabudowy. Rozwój nowej zabudowy mieszkaniowej zasadniczo wynika już z ustalonych 

kierunków w obowiązującym studium. Nowe tereny zabudowy wynikają z oszacowanego zapotrzebowania 
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na podstawie warunków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych gminy. Nowe studium nie dokonuje 

istotnych zmian w strukturze zabudowy mieszkaniowej. Rozwój nowych terenów inwestycyjnych 

zaprojektowano w zakresie zabudowy produkcyjnej i usługowej przy założonej koncentracji tej zabudowy 

w jednostkach posiadających obsługę sieci kanalizacyjnej. 

 

Zaprojektowany rozwój przestrzenny wynika z uwarunkowań przestrzennych i ekonomicznych terenu 

i ocenia się go jako uzasadniony. 
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UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

Celem opracowania było sporządzenie dokumentu zawierającego uaktualnione dane na temat uwarunkowań 

i kierunków rozwoju poszczególnych funkcji miasta i gminy Głogówek. 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. 

Celem przyjetych rozwiązań w studium jest zapewnienie:  

 stworzenie możliwości rozwoju terenowych dla rozwoju funkcji produkcyjnjej i usługowej miasta 

Głogówek, związanych z korektą przebiegu obwodnic drogi krajowej oraz wojwódzkiej, zgodnie ze 

zgłoszonym zapatrobowaniem; 

 utrzymanie, wynikajacego z zapotrzebowania, umiarkowanego rozwoju terenów mieszkaniowych 

jednostek osadniczych; 

 zapewnienie warunków do rozwoju usług, w szczególności w zakresie obsługi transportu; 

 określenie planowanych do objęcia ochroną elementów środowiska przyrodniczego; 

 określenie kierunków działań zmierzających do poprawy jakości środowiska we wszystkich jego 

elementach, ze szczególnym uzględnieinem potrzeby ochrony wysokiej jakości gleb; 

 zapewnienie ochrony zabytkowych zespołów ruralistycznych i urbanistyczych; 

 modernizacja i rozwój układu komunikacyjnego; 

 zapewnienie możliwości zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu; 

 uregulowanie gospdoarki wodno – ściekowej. 
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