STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI 2.EDYCJA

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XII/83/2015
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
Z DNIA 2 LISTOPADA 2015

2014 -2015 r.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWARTOŚĆ STUDIUM:
CZĘŚĆ GRAFICZNA:
RYSUNEK NR 1 – UWARUNKOWANIA ROZWOJU, SKALA 1: 10 000
RYSUNEK NR 2 – KIERUNKI ROZWOJU, SKALA 1: 10 000

CZĘŚĆ TEKSTOWA :
ROZDZIAŁ I - INFORMACJE O 2. EDYCJI STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY TARNÓW OPOLSKI
ROZDZIAŁ II - UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY
ROZDZIAŁ III - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

AUTORZY OPRACOWANIA :

mgr Stanisława Brawata (upr. urbanistyczne 1272/92)
mgr Józef Brawata
mgr inż. Włodzimierz Wechman
mgr Agnieszka Brawata
inż. arch. Patrycja Komko

Niniejsze opracowanie jest dokumentem autorskim na prawach rękopisu i nie może być publikowane ani cytowane w
całości lub części bez zgody zleceniodawcy i autorów bez wskazania źródła. Zastrzeżenie nin. nie dotyczy
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko

GEOPLAN – Opole

2

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZĘŚĆ TEKSTOWA :
Str.
Rozdział I.

INFORMACJE O 2. EDYCJI STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY TARNÓW OPOLSKI

1.0. INFORMACJE FORMALNE………………….. ........................................................ 8
1.1. Podstawa prawna opracowania 2. edycji studium................................................. 8
1.2. Cel i zakres opracowania 2. edycji studium........................................................... 8
1.3. Merytoryczne podstawy opracowania studium ..................................................... 9
2.0. POŁOŻENIE GMINY W REGIONIE,POWIĄZANIA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE
2.1. Ogólna charakterystyka, położenie gmny w regionie ......................................... 10
2.2. Struktura funkcjonalno - przestrzenna gminy .................................................... 12
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJACE GMINĘ ................................13

Rozdział II. UWARUNKOWANIA ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY TARNÓW OPOLSKI
1.0. UWARUNKOWANIA ROZWOJU WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO
PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENÓW
1.1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenów….….... 16
1.2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony ................................................ 17
2.0. PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU
2.1. Ukształtowanie powierzchni ................................................................................. 17
2.2. Wody powierzchniowe ..........................................................................................19
2.3. Budowa geologiczna ............................................................................................. 23
2.4. Wody podziemne .................................................................................................. 25
2.5. Warunki geologiczno-inżynierskie ....................................................................... 27
2.6. Warunki klimatyczne, klimat lokalny ................................................................... 29
2.7. Stan zanieczyszczenia powietrza .......................................................................... 30
2.8. Klimat akustyczny ................................................................................................ 33
2.9. Charakterystyka przyrody ożywionej ................................................................... 36
2.9.1. Świat roślin ..................................................................................................... 37
2.9.2. Świat zwierząt ................................................................................................. 43
3.0. ELEMENTY ŚRODOWISKA PRYRODNICZEGO CHRONIONE
I WYMAGAJĄCE OCHRONY
3.1. Struktura przyrodnicza i różnorodność biologiczna ............................................. 46
3.2. Charakterystyka powiązań przyrodniczych .......................................................... 48
GEOPLAN – Opole

3

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Stan ochrony prawnej zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych ....... 50
3.3.1. Obszary i zasoby chronione przepisami ustawy o ochronie przyrody ............ 50
3.3.2. Inne zasoby przyrodnicze prawnie chronione ................................................. 52
3.4. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego ............................ 55
4.0. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
4.1. Rys historyczny osadnictwa w gminie Tarnów Opolski....................................... 59
4.2. Zasoby kulturowe prawnie chronione i wymagające ochrony ............................ 67
4.2.1. Zabytki wpisane do rejestru zabytków………….. ......................................... 67
4.2.2. Gminna ewidencja zabytków.......................................................................... 69
4.2.3. Krajobraz kulturowy i wymogi jego ochrony ……........................................ 81
5.0. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, OCHRONA ZDROWIA
5.1. Potencjał demograficzny gminy Tarnów Opolski ............................................... 82
5.2. Prognoza rozwoju ludności gminy Tarnów Opolski…........................................ 88
5.3. Rynek pracy…………………………………………………………………….. 91
5.4. Gospodarka mieszkaniowa, warunki zamieszkiwania………............................. 92
5.5. Usługi .................................................................................................................. 96
5.5.1. Usługi publiczne ........................................................................................... 96
5.5.2. Usługi komercyjne ........................................................................................ 99
5.6. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia ............................................... 99
6.0. UWARUNKOWANIA ROZWOJU FUNKCJI GOSPODARCZYCH
6.1. Zasoby surowcowe, przemysł wydobywczy ...................................................... 101
6.2. Działalność gospodarcza .................................................................................... 108
6.3. Gospodarka rolna ............................................................................................... 111
6.4. Lasy i gospodarka leśna ..................................................................................... 120
7.0. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, CMENTARZE
7.1. Zaopatrzenie w wodę ......................................................................................... 122
7.2. Gospodarka ściekowa ........................................................................................ 123
7.3. Gospodarka odpadami ....................................................................................... 127
7.4. Sieci i obiekty systemu elektroenergetycznego ................................................. 130
7.5. Sieci gazowe ...................................................................................................... 132
7.6. Odnawialne źródła energii ................................................................................. 133
7.7. Cmentarze .......................................................................................................... 138
8.0. KOMUNIKACJA
8.1. Komunikacja drogowa ....................................................................................... 138
8.2. Komunikacja kolejowa ...................................................................................... 143
9.0. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI
ROZWOJU GMINY ............................................................................................... 143

GEOPLAN – Opole

4

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozdział III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
1.0. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU I POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY
TARNÓW OPOLSKI
1.1. Wytyczne dla polityki przestrzennej gminy Tarnów Opolski, zawarte w
dokumentach wyższego rzędu .............................................................................. 146
1.2. Cele strategiczne Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska .................................... 151
1.3. Strategia rozwoju gminy Tarnów Opolski............................................................ 154
2.0. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W
PRZEZNACZENIU TERENÓW
2.1. Zasady polityki przestrzennej struktury przestrzennej i kierunki zmian
w strukturze fnkcjonalno –przestrzennej gminy ...................................................155
2.2. Funkcje gminy, możliwości ich kontynuacji i rozwoju ....................................... 156
2.3. Struktura osadnicza gminy ................................................................................... 159
3.0. KIERUNKI I WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA
TERENÓW. TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY
3.1. Standardy zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni……. ........................ 160
3.2. Parametry i wskaźniki urbanistyczne do stosowania w planach miejscowych ... 161
3.3. Tereny wyłączone spod zabudowy ...................................................................... 174
4.0. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
4.1. Kierunki rozwoju systemu komunikacji .............................................................. 175
4.2. Zasady modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej ............................. 176
5.0. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1. Kierunki ochrony zdrowia ludzi oraz wartości i zasobów srodowiska ............... 178
5.2. Obszary i obiekty objęte prawną ochroną ........................................................... 179
5.3. Obszary wskazane do objęcia prawną ochroną ................................................... 181
6.0. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
6.1. Polityka przestrzenna gminy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ..... 182
6.2. Podstawowe kierunki działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego .... 182
7.0. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE.CELU
PUBLICZNEGO
7.1. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ................................. 183
7.2. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym ........................................... 184
7.3. Obszary przestrzeni publicznych ........................................................................ 185

GEOPLAN – Opole

5

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.0. OBSZARY WYMAGAJACE OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
8.1. Obszary objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ........ 185
8.2. Obszary dla których ustalono obowiązek lub zamiar sporządzennia
planów miejscowych ........................................................................................... 187
9.0. OBSZARY I OBIEKTY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE
9.1. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi ............................................. 187
9.2. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar
ochronny ............................................................................................................. 190
9.3. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji.................... 190
9.4. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 ................................................................................................. 191
9.5. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości ....... 191
9.6. Tereny zamknięte i ich strefy ochronne .............................................................. 191
9.7. Inne obszary i obiekty - problemowe i konfliktowe ........................................... 194
10.0. PODSUMOWANIE USTALEŃ 2. EDYCJI STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .................... 197
11.0. MATERIAŁY I DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE, LITERATURA, PRZEPISY ...... 204

GEOPLAN – Opole

6

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE O 2. EDYCJI STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY TARNÓW OPOLSKI

GEOPLAN – Opole

7

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.0. INFORMACJE FORMALNE
1.1. Podstawa prawna opracowania 2. edycji studium
Podjęcie opracowania nastąpiło na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski nr
XXXII/236/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów
Opolski – jako 2. edycji studium. Obowiązek sporządzenia studium wynika z art. 3 ust. 1 i art.
9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.).
Niniejsze studium jest aktualizacją - 2.edycją „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski” z 1999 r., przyjętego uchwałą nr
XIV/91/99 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 30 grudnia 1999 r.
Podstawę prawną opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tarnów Opolski” (drugiej edycji) - stanowią:
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze
zm.)
2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.
U. Nr 118, poz. 1233)
4) Uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski nr XXXII/236/2013 z dnia 28 października 2013
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany (2 edycji) studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
5) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, przyjęty uchwałą
Sejmiku Samorządu Województwa Opolskiego nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 września
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 132 poz. 1509).
1.2. Cel i zakres opracowania 2. edycji studium
Art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
stanowi o zakresie merytorycznym studium, art. 11 określa procedury jego sporządzania i
uchwalenia. Problematyka drugiej edycji studium zgodna jest z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., obejmuje zakres ustalony w art. 10 ust. 1 i 2.
Studium jest opracowaniem planistycznym, sporządzonym w skali 1:10 000, obejmującym
obszar gminy w granicach administracyjnych.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, podmiotem gospodarki przestrzennej jest
samorząd gminny – do zadań którego należy szeroko rozumiana gospodarka przestrzenna.
W/w ustawa daje uprawnienia organowi gminy do stanowienia o zagospodarowaniu
przestrzennym w granicach swojej gminy.
Studium sporządza się dla określenia polityki przestrzennej samorządu lokalnego,
rozumianej jako działalność człowieka w zakresie ustalenia celów, środków kształtowania,
użytkowania i zagospodarowania przestrzeni. Podstawowym zadaniem studium jest stworzenie
warunków przestrzennych dla poprawy szeroko rozumianej jakości życia (wskazanie terenów
usług, przestrzeni publicznych, terenów produkcyjnych i innych).

GEOPLAN – Opole

8

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po uchwaleniu studium władze gminy powinny przyjętą w studium politykę przestrzenną
urzeczywistniać w procesie sporządzania planów miejscowych. W odróżnieniu od planów
zagospodarowania przestrzennego – studium nie jest aktem prawa miejscowego.
Studium stanowi również merytoryczny materiał, dający rozpoznanie w granicach gminy o
terenach nie objętych planami miejscowymi i prowadzonej na nich w oparciu o decyzje celu
publicznego i decyzje o warunkach zabudowy. Studium stanowi źródło informacji dla celów
promocji gminy, koordynacji działań na poziomie gminy, powiatu, aglomeracji i województwa.
Studium – kreuje politykę przestrzenną – plan miejscowy ją konkretyzuje.
Opis zakresu najważniejszych zmian wprowadzonych w 2. edycji studium - zawiera
podsumowanie końcowe (rozdz. III.10.0.). Wyszczególniono tam również zmiany
uwzględniajace uwagi organów uzgadniajacych i opiniujących projekt studium.
Wobec zasadniczych zmian prawnych, rzeczowych, graficznych i redakcyjnych,
dokonanych w stosunku do studium z 1999 r. – nastąpiła redakcja dokumentu w formie 2.
edycji, bez oznaczenia zmian wprowadzonych w stosunku do 1. edycji.
1.3. Merytoryczyne podstawy opracowania studium
Decyzję o podjęciu kolejnego opracowania studium poprzedziła, przeprowadzona w 2006 r.,
ocena aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego w 1999
r. Sporządzona wówczas ocena wykazała potrzebę zmiany studium, głównie z racji zmiany
przepisów prawa, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003 r.),
ustaw regulujących ochronę środowiska, zmiany dokumentów wyższego rzędu, w tym planu
zagospodarowania przestrzennego woj. opolskiego (2002 r.). W okresie po przeprowadzonej
ocenie aktualności w 2006 r. – nadal analizowano wnioski zgłaszane przez zainteresowane
instytucje, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Ostatecznie uchwała inicjująca zmianę studium
została podjęta w 2013 r.
W okresie 15 lat obowiązywania pierwszej edycji studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przetrzennego gminy Tarnow Opolski, zmianie uległy uwarunkowania
prawne i rzeczowe, istotne dla aktualności studium gminnego – ważniejsze z nich to:
1) Uwarunkowania wynikające z dokumentów wyższego rzędu:
• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, przyjęty w 2010 r.
uchwałą nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Woj. Opolskiego z dnia 28 września 2010 r.
• Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 r., przyjęta przez Sejmik
Województwa Opolskiego 28 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXV/325/2012
• Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2012-2015 z
perspektywą na lata 2016-2019
• Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020 (porozumienie w sprawie
utworzenia Aglomeracji Opolskiej, opublikowane w Dz. Urzęd.Woj. Opolskiego z dnia
31.10.2012 r. (poz.1521)
• Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej – plan rozwoju systemu
komunikacyjnego – 2014 r.
• Aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2012 – 2015
z perspektywą na lata 2016-2019
• Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, opublikowane przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej. 2013 – 2015 r.
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Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w
sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim (Dz. Urzęd. Woj.
Opol. Nr 33 poz. 1133) zmienione rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr
0151/P/34/08 z dnia 16 maja 2008 r.
2) Uwarunkowania wynikające z dokumentów i opracowań sporządzanych na poziomie
gminy:
- „Strategia rozwoju Gminy Tarnów Opolski ”, przyjęta uchwałą nr XXXIII/217/2013
Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013 r.
- Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 20132016 z perspektywą na lata 2017-2020, przyjęta uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski
Nr XL/262/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.
- 6 planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych po uchwaleniu studium
gminnego z 1999 r., obejmujących wszystkie miejscowości w gminie Tarnów Opolski,
- 5 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 3 plany zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych dla złóż wapieni,
- 1 plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego,
- 1 plan miejscowy trasy gazociągu,
- Program opieki nad zabytkami Gminy Tarnów Opolski na lata 2013 – 2016,
- Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski, sporządzone w 2013 r.
3) Uwarunkowania gospodarcze, wynikające ze zgłaszanych wniosków sprawie :
- znaczącego powiększenia terenów eksploatacji kruszywa naturalnego
w
Kosorowicach, Miedzianej i Przyworach,
- nowych terenów dla działalności produkcyjnej i usługowej w gminie.
•

Analizy wykazały, że zasadnicza wizja rozwoju gminy nie uległa zmianie. Główne kierunki
i perspektywy rozwoju ustalone w pierwszej edycji studium nadal pozostają aktualne,
wymagają jedynie dopełnienia i rozszerzenia. Dostosowanie zapisu zmienianego studium
(tekstowego i graficznego), odpowiednio do wymagań ustawy z 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym - spowodowało zredagowanie tego dokumentu w formie
jego 2. edycji.

2.0. POŁOŻENIE GMINY W REGIONIE, POWIĄZANIA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE
2.1. Ogólna charakterystyka, położenie gminy w regionie
Położenie gminy Tarnów Opolski w regionie jest bardzo korzystne – zajmuje ona obszar w
środkowej części województwa opolskiego, w powiecie opolskim w bezpośrednim sąsiedztwie
wojewódzkiego ośrodka – m. Opola. Gmina Tarnów Opolski ma powierzchnię 82 km2, co
lokuje ją pod względem obszaru na 25 pozycji w województwie.
Gmina Tarnów Opolski graniczy:
- od północnego zachodu z m. Opole,
- od północy z gminą Chrząstowice w powiecie opolskim,
- od wschodu z gminą Izbicko w powiecie Strzelce Opolskie,
- od południa z gminą Gogolin w powiecie krapkowickim,
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od zachodu z gminą Prószków w powiecie opolskim (przez rzekę Odrę).
Osadnictwo gminy tworzy 8 wsi o łącznym zaludnieniu 9692 mieszkańców:
- Tarnów Opolski,
- Przywory,
- Kąty Opolskie,
- Miedziana,
- Kosorowice,
- Nakło,
- Walidrogi,
- Raszowa.
Gęstość zaludnienia wynosi 118 osób na km2 i jest nieco wyższa od średniej w
województwie opolskim (107 osób/km2).
-

Ryc. Położenie gminy w obszarze województwa opolskiego
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Gmina Tarnów Opolski stanowi obszar tranzytu dla sieci infrastrukturalnych i
komunikacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, są to:
- napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV Wielopole - Groszowice,
- napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV Krapkowice – Groszowice,
- gazociąg wysokociśnieniowy Zdzieszowice - Kluczbork z trzema odgałęzieniami, w tym
Zdzieszowice – Wrocław Ołtaszyn,
- droga krajowa nr 94 Zgorzelec - Tarnów,
- droga wojewódzka nr 423 Opole – Kędzierzyn,
- linia kolejowa nr 136 (E-30) Opole Groszowice – Kędzierzyn-Koźle,
- linia kolejowa nr 132 (C-30) Bytom – Wrocław Gł.
2.2. Struktura funkcjonalno - przestrzenna gminy
Gmina Tarnów Opolski jest znacznie zróżnicowana pod względem zagospodarowania
przestrzennego i funkcji. Występują w niej liczne obszary zurbanizowane, przemysłowe i
intensywnie zagospodarowane. Największe przestrzenie zajmują tereny zagospodarowane
ekstensywnie: rolnicze i leśne.
Dzisiejsza struktura przestrzenna gminy jest wynikiem działalności człowieka, wykorzystującej w całym okresie istnienia dobra naturalne – korzystne warunki dla gospodarki rolnej i
leśnej; bazę surowcową dla przemysłu wydobywczego i wapienniczego. Obecnie gmina ma
charakter wielofunkcyjny, z postępującym zanikiem dominacji rolnictwa i nasilaniem się
funkcji mieszkaniowej we wszystkich wsiach, oraz funkcji przemysłowej w samym Tarnowie
Opolskim i w zachodniej części gminy.
Układ osadniczy gminy w zasadzie jest równomiernie rowinięty, w większości tworzy
czytelne pasmowe obszary zabudowane (Tarnów Opolski – Kosorowice – Miedziana,
Przywory – Kąty Opolskie). Kolejny układ pasmowy tworzą wsie Nakło – Walidrogi,
usytuowane wzdłuż drogi krajowej nr 94. Siedzibą gminy jest wieś Tarnów Opolski. Wieś
pełni rolę głównego ośrodka zarządzania, zarazem skupia funkcje – przemysłową i usługową.
Znacząca jest w Tarnowie Opolskim również funkcja mieszkaniowa z udziałem terenów
zabudowy wielorodzinnej. W pozostałych wsiach funkcja mieszkaniowa występuje w różnym
nasileniu, co z pewnością w różnym stopniu wpływa na rozwój usług i innej działalności
produkcyjnej.
Do ważnych uwarunkowań należy zaliczyć położenie gminy w województwie, w
bezpośrednim sąsiedztwie Opola, przy ważnych ciągach komunikacji drogowej i kolejowej.
Gmina Tarnów Opolski, zdefiniowana jako całość funkcjonalna, stanowi zespół osadniczy o
wykształconych funkcjach gospodarczych, usługowych i mieszkaniowych, z możliwościami
dalszego rozwoju tych funkcji.
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PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE GMINĘ TARNÓW OPOLSKI

ELEMENTY CHARAKTERYSTYKI

 powierzchnia (km²)
 ludność/ km²

Gmina
Tarnów Opolski
2012 r.
82
118

 ludność ogółem – w tym:
 kobiety
 mężczyzni
 kobiety/100mężczyzn

9 692
5 024
4668
108

 ludność w wieku:
 przedprodukcyjnym
 produkcyjnym
 poprodukcyjnym
 ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

1659
6437
1596
24,8

 pracujący ogółem
 bezrobotni zarejestrowani
- w tym kobiety w%
 udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym w %
 udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet wieku
produkcyjnym w %

1218
343
59,5

 podmioty gospodarki narodowej w rejestrze regon
w tym w sektorach:
 przemysłowym
 budowlanym
 rolniczym
 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon na 10 tys.
ludności
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza na 10 tys.

676

 wydatki gminy na 1 mieszkańca w zł

2387

GEOPLAN – Opole
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edukacja
 ludność według edukacyjnych grup wieku:
 0-2 lata
 3-6 lat
 7-12 lat
 13-15 lat

270
314
516
337

 placówki wychowania przedszkolnego *
 w tym przedszkola
 miejsca w przedszkolach
 liczba dzieci w placówkach wychowania
przedszkolnego
 w tym w przedszkolach

6
4
216

 szkoły podstawowe*
 liczba uczniów
 uczniowie przypadający na 1 komputer, przeznaczony do użytku uczniów z
dostępem do internetu

6
475

 szkoły gimnazjalne*
 liczba uczniów
 uczniowie przypadający na 1 komputer, przeznaczony do użytku uczniów z
dostępem do internetu

2
331

 biblioteki i filie
 czytelnicy w bibliotekach publicznych
 wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach

4
2139
10,6

ochrona zdrowia i pomoc społeczna
 zakłady opieki zdrowotnej
 liczba ludności na 1 zakład opieki zdrowotnej

5
1938

 liczba beneficjentów pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem (%)
zasoby mieszkaniowe
 liczba mieszkań
 liczba mieszkań na 1000 ludności
 przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (m²)
 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w zasobach mieszkaniowych na
1 osobę (m²)\
 liczba lokali socjalnych

infrastruktura techniczna
 oczyszczania ścieków
 ludność obsługiwana przez oczyszczalnię ścieków (%)

273
229

4

9

3,5

2571
286
106,0
30,0
1

1
57,0

# dotyczy podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 9 osób, bez pracujących w

rolnictwie
* dotyczy okresu 2012/2013
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Rozdział II
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY TARNÓW OPOLSKI
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1.0. UWARUNKOWANIA ROZWOJU WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO
PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENÓW
1.1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenów
W strukturze powierzchniowej dominują tereny użytków rolnych, zajmujące 47,0% obszaru
gminy. Drugim znaczącym udziałowcem są lasy - 3228,7 ha (42,7 % ogólnej powierzchni
gminy). Tereny zabudowane, drogi i nieużytki zjmują łącznie ok. 10,3 % powierzchni gminy.
W terenach rolniczych zwraca uwagę stosunkowo mały areał użytków zielonych. Łąki i
pastwiska trwałe zajmują 341,9 ha, przy ogólnej powierzchni użytków rolnych – 2338,1 ha.
Wśród terenów zabudowanych dominują tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej. We wszystkich wsiach występują usługi publiczne. Ich zakres w
poszczególnych sołectwach wynika z liczby mieszkańców, usług oświatowych - z liczebności
dzieci i młodzieży wieku szkolnego.
Ustalone w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego tereny dla realizacji
różnych przeznaczeń, nie zostały w pełni wyczerpane. Równocześnie zgłoszono wnioski
dotyczące rozwoju funkcji mieszkaniowej i przemysłowej. Planistycznie wolne tereny
wynikają z mniejszego niż przewidywano w dotychczasowym studium zaludnienia gminy,
potencjał demograficzny - jak wskazują prognozy - będzie malał nadal.
Tereny przeznaczone w studium z 1999 r. i w późniejszych planach miejscowych dla funkcji
produkcyjnych również zostały zagospodarowane w mniejszym wymiarze niż przewidywano.
Zgłoszone obecnie wnioski dotyczące terenów zabudowy mieszkaniowej, w części wskazują
inne lokalizacje niż wcześniej ustalone w obowiązujących planach miejscowych, niekiedy w
znacznym oddaleniu od istniejącej i planowanej zabudowy.
W 2. edycji studium wskazuje się nowe tereny dla różnych funkcji, odpowiednio do
zgłoszonych wniosków, w tym dla zabudowy mieszkaniowej. Zwłaszcza te ostatnie przyjąć
należy jako kierunkowe rezerwy terenowe – wymagające weryfikacji i uszczegółowienia w
planach miejscowych.
Nie zostały zrealizowane ustalone w studium i planach miejscowych zadania publiczne
ponadlokalne, obejmujące inwestycje komunikacyjne (obwodnice: Nakła, Walidróg, Przywór,
Tarnowa Opolskiego, Raszowej oraz zbiornik retencyjny „Raszowa” w dolinie rzeki Suchej).
W ostatniej edycji planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (2010 r.),
nie przewiduje się budowy zbiornika „Raszowa”. Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa wskazuje obwodnice drogowe w ciągu drogi krajowej nr 94 jako zasadne, nie
ujmuje ich jednak w wykazie planowanych inwestycji ponadlokalnych.
W terenach zbudowanych występują niekiedy kolizje funkcji, wynikające przede
wszystkim z lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie najbardziej
ruchliwych dróg – drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej nr 423. Odczuwalny jest
nadmierny hałas komunikacyjny oraz inne uciążliwości wynikające z ilości pojazdów ruchu
tranzytowego w obrębie drogi krajowej nr 94, w miejscowościach Walidrogi i Nakło. Podobne
uciążliwości wystepują w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 423 w Przyworach.
W zakresie infrastruktury i urządzeń komunalnych (poza siecią wodociągową), występują
znaczne niedobory. Nie wszystkie jednostki osadnicze wyposażone są w systemy
kanalizacyjne, zaledwie 36,7 % ludności korzysta z sieci kanalizacyjnej. Z sieci gazowej
korzysta - 3,8 % ogółu mieszkańców.
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Stan prawny gruntów
Właścicielami większości gruntów w gminie są osoby fizyczne. Własność komunalna
praktycznie rzecz biorąc nie stanowi istotnego zasobu gminy. Kilkanaście hektarów będących
w posiadaniu gminy to głównie drogi, tereny zabudowane pod obiektami publicznymi.
1.2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony
Ład przestrzenny według definicji ustawowej - to takie ukształtowanie przestrzeni, które
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i
kompozycyjno - estetyczne.
Szczegółowe zasady kształtowania ładu przestrzennego obejmują w terenach
zurbanizowanych - funkcje terenów, charakter i intensywność zabudowy, zachowanie
historycznie ukształtowanych przestrzeni wsi
Na kompozycję krajobrazu otwartych przestrzeni w gminie Tarnów Opolski znaczący
wpływ mają tereny przekształcone w wyniku eksploatacji surowców mineralnych: kruszywa
naturalnego w Kosorowich, Miedzianej i Przyworach, oraz margli i wapieni w Tarnowie
Opolskim i Nakle. Znaczna część tych terenów, pomino upływu wielu lat od zakończenia
eksploatacji odkrywkowej nadal nie jest zrekultywowana. Ustalone w planach miejscowych
kierunki rekultywacji tych terenów nie zostały zrealizowane.
Degradację krajobrazu powodują także istniejące elementy ponadlokalnej infrastruktury
elektroenergetycznej – napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokich napięć (110 kV) oraz
najwyższych napięć (220 kV), w szczególności w przebiegu przez Kąty Opolskie, Przywory i
Łąki Groszowickie w Kosorowicach.
Potencjalnym elementem wpływającym niekorzystnie na krajobraz mogą być urządzenia
produkujące energię ze źródeł odnawialnych - ogniwa fotowoltaiczne, w przypadku ich
realizacji w obszarze gminy.
Zagrożeniem ładu przestrzennego jest nadmierne dążenie (niepoparte prognozami rozwoju
demograficznego) wskazywania nowych terenów, głównie dla funkcji mieszkaniowej,
wyrażone znaczną ilością wniosków właścicieli nieruchomości do zmiany przeznaczenia
dotychczasowych gruntów rolnych. Takie działania doprowadzają nieuchronnie do
rozpraszania zabudowy – w wymiarze ekonomicznym do generowania nadmiernych kosztów
związanych z obsługą komunikacyjną i infrastrukturalną tych terenów.
Ochrona ładu powinna być uznawana w ramach zadań priorytetowych i realizowana poprzez
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie sołectwa w gminie posiadają
obowiązujące plany miejscowe – co powinno stanowić o realności uzyskania zamierzonego
celu porzez wskaźniki i normy ustalone w tych planach (rozdział II.8.0.).

2.0. PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU
2.1. Ukształtowanie powierzchni
Obszar gminy Tarnów Opolski leży na pograniczu dwóch regionów fizyczno-geograficznych
– Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląsko – Krakowskiej.
W skład Niziny Śląskiej wchodzą:
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Mezoregion Równiny Opolskiej, do którego należy wschodnia część gminy – silnie
zdenudowany obszar, zbudowany z piasków, w mniejszym stopniu również z glin
pochodzenia lodowcowego.
 Mezoregion Pradoliny Odry (Wrocławskiej), do którego należy wąski pas wzdłuż Odry w
zachodniej części gminy, zajmujący jej współczesne dno oraz częściowo jej tarasy
plejstoceńskie.
Obszar leżący na południe od Kosorowic i Tarnowa Opolskiego to fragment Masywu
Chełmu, należącego do Wyżyny Śląsko – Krakowskiej. Zbudowany jest z wapieni i dolomitów
środkowego triasu.

Ryc. Ukształtowanie powierzchni gminy Tarnów Opolski na tle województwa
Obszar gminy Tarnów Opolski jest średnio zróżnicowany pod względem hipsometrycznym.
Widoczny jest łagodny spadek powierzchni terenu w kierunku północno – zachodnim, t.j. w
kierunku doliny Odry, która stanowi bazę denudacyjną i najniżej położony obszar gminy (155.0
– 157.0 m n.p.m.). Najwyżej położone tereny znajdują się w części południowo – wschodniej i
północno – wschodniej (190.0 – 200.0 m n.p.m.)
Pod względem hipsometrycznym teren gminy można podzielić na następujące strefy:
GEOPLAN – Opole
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Strefa zachodnia – zajęta przez dolinę Odry. Jest to płaski, nisko położony obszar, gdzie
dodatkowo występują płytkie zagłębienia, będące pozostałością małych dolin i starorzeczy.
Granicę współczesnej doliny Odry oddziela od przyległej wysoczyzny plejstoceńskiej
wyraźna krawędź morfologiczna.
Strefa centralna – położona wyżej w stosunku do doliny Odry, oddzielona od niej naturalną
krawędzią dolinną. Tworzy ją płaski taras plejstoceński Odry oraz równina
wolnolodowcowa, które to formy wzajemnie się przenikają, przez co granica między nimi
nie jest możliwa do wydzielenia na podstawie obserwacji w terenie. Strefa ta jest mało
zróżnicowana hipsometrycznie i leży na wysokości 160.0 – 180.0 m n.p.m. Rozcinają ją
płytkie i wąskie, słabo zaznaczające się w terenie doliny rzeczne.
Strefa wschodnia, południowo-wschodnia i północno-wschodnia – to teren bardziej
zróżnicowany hipsometrycznie ze względu na nagromadzone różnorodne formy rzeźby.
Położony jest średnio 170.0 – 200.0 m n.p.m., miejscowo występują większe deniwelacje
rzędu 10 – 15 m. W okolicach Raszowej występuje obszar najbardziej urozmaicony
morfologicznie i krajobrazowo – niewielki fragment morenowych Wzgórz Dębskich z
kulminacją - 187 m n.p.m. Obszar ten rozcina szeroka i płaska dolina rzeki Suchej. Na
podobną wysokość wznosi się przynależny do gminy Tarnów Opolski fragment przedpola
Chełmu w jej południowo - wschodniej części, w okolicach Ogórka i Rajsówki.

Stosunkowo dużą powierzchnię (szacowaną na 150 ha) zajmują w gminie formy
antropogeniczne – wyrobiska i zwałowiska związane z odkrywkową eksploatacją wapieni
(Tarnów Opolski, Nakło) oraz kruszywa (Kosorowice, Miedziana, Kąty Opolskie, Przywory).
Część wyrobisk poeksploatacyjnych jest już zasypana albo wypełniona wodą, niezrekultywowane pozostaje nie mniej niż 80 - 100 ha, brak jednak dokladnej inwentaryzacji terenów
zdegradowanych w gminie.
2.2. Wody powierzchniowe
Na północ i zachód od Kosorowic gmina Tarnów Opolski leży w zlewni Odry i jej
prawostronnych dopływów: Czarnki, Strugi (Lutni) i Suchej. Część gminy położona na
południe od linii Miedziana – Kosorowice – Tarnów Opolski – Nakło, jest zupełnie pozbawiona
cieków. Cechuje ją ujemny bilans wód powierzchniowych, całkowicie wsiąkających w
przepuszczalne podłoże – piaszczyste i wapienne.
Odra (jednolita część wód powierzchniowych – PLRW 60002111799) stanowi zachodnią
granicę gminy na odcinku 6 km. Jest rzeką skanalizowaną i żeglowną. Najbliższe porty rzeczne
znajdują się w Choruli – 1,5 km na południe oraz w Grotowicach (Metalchem) – 3 km na północ
od granicy gminy. W 137,4 km biegu Odry, w Kątach Opolskich znajduje się stopień wodny
ze śluzą (Śluza Kąty). Obiekt składa się z jazu sektorowego, śluz dużej i małej. Piętrzenie
stopnia wodnego wynosi 1,2 m (woda dolna – 154,3 m, woda górna – 155,5 m). Śluza i stopień
były zmodernizowane na przełomie lat 80 – tych i 90 – tych XX wieku.
Wodostany niżówkowe charakterystyczne są na Odrze w porze zimowej (styczeń – luty),
wyżówki występują podczas wzmożonych opadów letnich. Maksymalne przepływy,
obserwowane na wodowskazie w Krapkowicach, są rzędu 1400 – 2000 m³/sek. W XX wieku
odnotowano 75 wezbrań powodziowych, z czego największe miały miejsce w latach: 1903,
1939, 1977, 1985, 1997. Maksymalne wartości wodostanów i przepływów rzeki odnotowane
zostały podczas katastrofalnej powodzi w lipcu 1997 r. Przepływy wynosiły wówczas 3430
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m³/sek czyli ok. 42 razy więcej niż wynosi przepływ średnioroczny (ok. 82,5 m³/sek). Zasięg
zalewu Odry w czasie największej powodzi stulecia (1997) pokazano na planszy uwarunkowań
rozwoju przestrzennego gminy Tarnów Opolski. Pod wodą znalazły się wtedy wszystkie grunty
orne w morfologicznej dolinie Odry oraz zachodnia część wsi Kąty Opolskie. Zasięg innej
katastrofalnej powodzi (1985) w Przyworach był podobny, natomiast w Kątach nie uległa
zalaniu zwarta zabudowa wsi. Wezbrania powodziowe Odry mają miejsce najczęściej latem,
głównie w lipcu oraz wiosną (zwykle mniej groźniejsze).
Dopływy Odry przepływające przez gminę – Czarnka i Struga, biorą początek na jej obszarze
i odznaczają się niestabilnymi, niewielkimi przepływami naturalnymi. Oba cieki nie tworzą
wyraźnie zaznaczonych dolin i mają niewielkie spadki podłużne.
Czarnka (PLRW 600017117789) wypływa ze źródeł w Nakle. W górnym biegu płynie na
krótkim odcinku w kierunku północno – zachodnim, skrajem doliny Suchej, a następnie na
zachód. Uchodzi do Odry w okolicach Groszowic. Od wsi Walidrogi jej zlewnia porośnięta jest
lasem.
Wława – ciek w leśnej zlewni Czarnki w obrębie gminy. Wraz z systemem zasilających
rowów odwadnia obszar leśny, położony w północnej części gminy. Ciek tworzy się na
północny zachód od Tarnowa Opolskiego, a zasila Czarnkę poza granicami gminy w rejonie
Opola – Maliny.
Struga (Lutnia) (PLRW 60001711776) wypływa z kilku źródeł wysiękowych na Łąkach
Groszowickich i w lasach sąsiadujacych z nimi od strony północnej. Główny ciek zasilany jest
wodami pochodzącymi z odwadniania odkrywkowej kopalni wapienia „Tarnów Opolski”.
Wody kopalniane tłoczone są rurociągiem ze stacji pomp w kopalni do komory osadnikowej
przy zachodnim ogrodzeniu zakładu Lhoist Opolwap i dalej rurociągiem podziemnym  900
mm do zrzutu w korycie Strugi poniżej Kosorowic (pozwolenie wodnoprawne - decyzja
Marszałka Woj. Opolskiego DOŚ-III.7322.20.2012.AK z dnia 8.05.2012 r. ważne w zakresie
wprowadzania ścieków do wód – do 2022 r.). Do 2010 r. kolektor zrzutowy kopalni kończył
się w Strudze powyżej Kosorowic, co powodowało okresowe zalewanie pól. Zrzuty wód
kopalnianych, dopuszczone w pozwoleniu wodnoprawnym, wynoszą od 1,1 m³/sek. w okresach
bezdeszczowych do 1,3 m³/sek. w okresach deszczowych (od 33 tys. do 40 tys. m³/rok). W
2013 r. do Strugi odprowadzono 25 296 tys. m3 wód z odwadniania kopalni wapieni „Tarnów
Opolski”. Są to zrzuty większe od przepływów naturalnych, które wynoszą w przekroju
Kosorowice:
- przepływ niski – 0,009 m³/sek.,
- przepływ średni 0,280 m³/sek.
Na łąkach Groszowickich i w dolinie Odry rzeka traci część wody na rzecz odpływu
podziemnego. Na zachód od Kosorowic Struga płynie w pobliżu kilku stawów, będących
pozostałością po eksploatacji kruszywa. Starsze z tych stawów o funkcji hodowlanej i
rekreacyjnej zasilane są przez system zastawek i podziemnych kanałów, bez czego poziom
wody w nich byłby znacznie niższy.
Sucha (PLRW 600017118889) od źródeł w Strzelcach Opolskich na przestrzeni kilkunastu
kilometrów znika w ponorach krasowych i ponownie wypływa na powierzchnię w
miejscowości Sucha w gm. Strzelce Opolskie. W dalszym biegu, na obszarze gminy Izbicko,
zasila duży kompleks stawów hodowlanych (Utrata, Grabówek).
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Rzeka Sucha charakteryzuje się bardzo niestabilnymi stanami, zależnymi od opadów
atmosferycznych i podłoża geologicznego w danym odcinku rzeki. Z wieloletnich bilansów
wodnych zlewni tej rzeki wynika że znaczna część wód na wielu odcinkach powyżej Utraty
płynie podziemnymi ponorami krasowymi, przy czym nie zawsze występuje korelacja
wielkości przepływów powierzchniowych z opadami. Przez gminę Tarnów Opolski przepływa
kilkoma odnogami (główne – Sucha Lewa, Sucha Prawa) na krótkim odcinku 3 km, w
okolicach Raszowej. Uchodzi do Jemielnicy (dopływ Małej Panwi) w Chrząstowicach.
Na terenie gminy, poza starorzeczami w dolinie Odry, nie występują naturalne zbiorniki
wodne, a istniejące powstały przez zawodnienie wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów.
Położone są głównie pomiędzy Przyworami, Kosorowicami i Miedzianą.
Jakość wód powierzchniowych
Rzeki w granicach gminy Tarnów Opolski nie zostały objęte monitoringiem wód
powierzchniowych sprawowanym przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w
Opolu. Stan wód Odry w jcw - jednolitej części wód powierzchniowych od Osobłogi do Małej
Panwi (kod jcwp - PLRW 60002111799) jest badany w punkcie Odra – Wróblin, a więc po
przepływie Odry przez miasto Opole. Wyniki tych pomiarów, przeprowadzonych w latach
2010 – 2013, świadczą o złym stanie ekologicznym, chemicznym i ogólnym. Wody Odry w
tym punkcie nie spełniają wymogów dla obszarów chronionych. Jednak nie są to dane
miarodajne dla odcinka rzeki w gminie Tarnów Opolski.
Opisane wyżej wody powierzchniowe, z wyjątkiem Odry, mają ustaloną docelową I klasę
czystości.
Rzeka Sucha była objęta okresowym monitoringiem na przełomie XX i XXI w. Przeciętna
jakość wody w punkcie pomiarowo-kontrolnym w Chrząstowicach, przy ujściu do Jemielnicy,
odpowiadała wtedy wymaganiom II klasy, jednak zadecydowały o tym wyłącznie
przekroczenia dopuszczalnych stężeń azotu azotynowego i zanieczyszczeń bakteriologicznych
(miano Coli). Wyniki badań pozostałych wskaźników zanieczyszczenia odpowiadały
wymaganiom I klasy czystości wód powierzchniowych.
Rzeka Czarnka (kod jcwp - PLRW 600017117789), badana w punkcie pomiarowym przy
ujściu do Odry w Grotowicach, w latach 2010-2013 uzyskała:
- status jcw: naturalna
- stan/potencjał ekologiczny jcw: zły
- ocena spełnienia wymogów dla obszarów chronionych: spełnia
- ocena stanu jcw: zły.
Rzeka Struga nie jest objęta monitoringiem, nawet okresowym. Znaczący wpływ na jakość
wody w tym cieku wywierają zrzuty wód kopalnianych z odwadniania kopalni wapieni
„Tarnów Opolski”. W 2013 r. przeciętną jakość wód zrzucanych charakteryzowały następujące
parametry chemiczne:
- chlorki - 29,9 mg Cl/l (wartość dopuszczona w pozwoleniu wodnoprawnym – 1000 mg
Cl/l)
- siarczany – 98,4 mg SO4/l (wartość dopuszczona – 500 mg SO4/l).
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Zagrożenia powodziowe
W gminie Tarnów Opolski istnieje jeden obszar zagrożenia powodziowego: dolina Odry z
fragmentem terasy nadzalewowej w okolicach Kątów Opolskich. Mapy opracowane i
publikowane w grudniu 2013 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (mapy.isok.gov.pl)
przedstawiają obszary zagrożenia powodzią w gminie Tarnów Opolski o określonym
prawdopodobieństwie wystąpienia:
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% czyli raz na 500 lat;
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% czyli raz na 100 lat;
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest powodzi wysokie i
wynosi 10% - czyli raz na 10 lat.
Obszary w dolinie Odry, zagrożone powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% i 10%,
podtopione w czasie powodzi stulecia w 1997 r. i oznaczone na rysunkach 2. edycji studium,
stanowią obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne.
Obowiązują na nich następujące zakazy:
• wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych;
• sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód
oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej
do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;
• zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z
wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz brzegu morskiego, a także
utrzymaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz
z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.
Także cały odcinek doliny rzeki Suchej w północnej części gminy - od Grabówka do granicy
z gminą Chrząstowice - był podtopiony w czasie katastrofalnej powodzi w 1997 r. Zalew
powodziowy Suchej rozciągał się dalej - na tereny sąsiednich gmin Izbicko i Chrzastowice. W
późniejszych latach nie notowano wystąpień Suchej z naturalnych koryt, ani nie prowadzono
żadnych inwestycji przeciwpowodziowych. Na „Mapach zagrożenia powodziowego” i
„Mapach ryzyka powodziowego”, opublikowanych w grudniu 2013 r. w internetowym
Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - nie wskazano w dolinie rzeki Suchej
żadnych terenów zagrożenia i ryzyka powodziowego. Zasięg powodzi w dolinie Suchej
wskazany na mapach 2. edycji studium ma charakter informacyjny.
Wariantu zagrożenia powodzią o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia Q = 0,2%
(1raz/500 lat), także wskazanego na rysunkach studium, praktycznie nie uwzględniono
ponieważ oznaczałoby to wyłączenie z wszelkich inwestycji terenów istniejącej zabudowy wsi
Kąty Opolskie i północnej części wsi Przywory – w całości zagrożonych taką powodzią. Także
ewentualna realizacja zabezpieczeń przed powodzią 500-letnią nie jest planowana i nie wydaje
się obecnie ekonomicznie uzasadniona, zwłaszcza po decyzjach podjętych już w sprawie
budowy zbiornika „Racibórz” w dolinie górnej Odry.
W maju 2015 r. Regionalny Zarząd Gospodarki we Wrocławiu przekazał Gminie Tarnów
Opolski „Mapy ryzyka powodziowego – negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa
kulturowego i działalności gospodarczej” a także „Mapy ryzyka powodziowego – negatywne
konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych” – obie mapy w
trzech wymienionych wyżej prawdopodobieństwach wystąpienia powodzi.

GEOPLAN – Opole

22

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie przedstawiono natomiast mapy wariantu zakładającego zniszczenie wałów przeciwpowodziowych w odcinku doliny Odry w Przyworach i Katach Opolskich.
2.3. Budowa geologiczna
Gmina Tarnów Opolski leży w obrębie jednostki geologicznej zwanej monokliną
przedsudecką – struktury o charakterze płytowym, nachylonej monoklinalnie pod kątem kilku
stopni w kierunku północnym i północno – wschodnim. Dolne partie monokliny przedsudeckiej
budują osady permu dolnego – czerwonego sprągowca. W rejonie Tarnowa Opolskiego
utworów tych nie stwierdzono. Zasadniczym elementem monokliny są skały triasu zalegające
powyżej permu i na stropie utworów karbonu.
Głębsze podłoże geologiczne tworzą skały karbonu – piaskowce szrogłazowe, mułowce i
lupki ilaste, które zalegają na bardzo dużej głębokości (ponad 700 m) i nie zostały szczegółowo
rozpoznane.
Na powierzchni – pod pokrywą utworów czwartorzędowych o zmiennej grubości - występują
skały węglanowe (wapienie, margle, dolomity) osadzone w okresie triasu środkowego (inna
nazwa – wapień muszlowy). Pierwotnie skały triasowe – jak wszystkie osady powstałe w
środowisku wodnym - zalegały poziomo. Na skutek późniejszych ruchów górotwórczych
południowa część tych osadów została wydźwignięta w górę i obecnie zapadają one na północ
i północny wschód pod prawie stałym kątem kilkunastu stopni. Górna powierzchnia monokliny
została poziomo ścięta erozyjnie, skutkiem tego – w miarę postępowania na północ - odsłaniają
się na powierzchni coraz młodsze (wydźwignięte wyżej) warstwy.
• warstwy diploporowe i jemielnickie – dolomity i wapienie dolomityczne, porowate i mocno
skawernowane, o miąższości 20 – 60 m,
• warstwy tarnowickie – wapienie dolomityczne, cienkopłytowe, przeławicone marglami,
• warstwy wilkowickie – wapienie grubokrystaliczne z wkładkami dolomitów piaszczystych,
margli i wapieni zlepieńcowatych,
• warstwy boruszowickie – margle, miejscami przechodzące w mułowce, przeławicone
dolomitami.
W rejonie Tarnowa Opolskiego cały kompleks skał triasowych osiąga miąższość 240 m.
Skały węglanowe triasu są silnie podatne na rozpuszczanie przez wodę. Efektem procesów
ługowania są liczne leje krasowe widoczne np. na ścianach kamieniołomów w Tarnowie i
Ogórku. Genezę krasową maja także suche, zasypane czwartorzędowymi utworami doliny w
rejonie Miedzianej i Kosorowic.
Od linii Przywory – Tarnów Opolski – Nakło – Raszowa – Utrata do północnych granic
gminy skały środkowego triasu przykryte są lądowymi, przeważnie słabo przepuszczalnymi
utworami triasu górnego (kajpru) reprezentowanego przez iły, wapienie margliste, piaskowce i
łupki ilaste, o charakterystycznym, wiśniowo-brunatnym zabarwieniu. Przy północnej granicy
gminy utwory te mają miąższość od 10 m (Przywory – tuczarnia) do 40 m (studnie 1B i 3B
ujęcia Grotowice – Utrata).
W dnie doliny Odry pod Groszowicami na triasie zalegają osady wapienne kredy opolskiej.
Kompleks osadowych skał triasowych przebijają miejscami młodsze – trzeciorzędowe kominy
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wulkaniczne, wypełnione tufami (rejon Utraty). Inne osady trzeciorzędowe – iły szare –
występują lokalnie w dolinie Odry i prawdopodobnie w innych miejscach.
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Na opisanych utworach starszego podłoża zalegają osady powstałe w okresie czwartorzędowym (ok. 1 mln lat wstecz – do dziś). W południowo-wschodniej części gminy pokrywy
czwartorzędowej najczęściej brak, albo występuje w postaci lokalnych, niezbyt miąższych
płatów glin zwałowych i piasków wodnolodowcowych. Liczne w tym rejonie, a także w
okolicach Raszowej, są głazy narzutowe, przywleczone przez lodowce ze Skandynawii.
Na północy gminy miąższąść utworów czwartorzędowych wzrasta do kilku, nawet kilkunastu
metrów. Oprócz glin zwałowych oraz piasków i żwirów wolnolodowcowych pojawiają się tu
piaski rzeczne wypełniające dolinę Suchej, często zawierające domieszkę humusu. W bocznych
dolinach i zagłębieniach bezodpływowych osadziły się namuły organiczne i torfy (Czarnka,
Struga).
Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu rzeźba północnej i zachodniej części gminy była o
wiele bardziej urozmaicona niż obecnie. Dolina Odry biegła na wschód od obecnej, przez Łąki
Groszowickie i Malinę, Była wcięta w osadach kajpru do głębokości 20 m – 40 m poniżej
współczesnej powierzchni terenu. W czwartorzędzie została zasypana piaskami i żwirami
rzecznymi, tworząc dzisiejsze terasy: zalewową (1-2 m powyżej poziomu wody w rzece) i
nadzalewową (ok. 10 m powyżej rzeki).
Budowę geologiczną rejonu gminy Tarnów Opolski obrazuje schematyczny przekrój
przedstawiony na sąsiedniej stronie.
2.4. Wody podziemne
Obszar gminy Tarnów Opolski jest bardzo zasobny w wody podziemne. Występują one w
czterech piętrach wodonośnych:
• czwartorzędowym (G.Z.W.P. – 334, dolina kopalna rzeki Mała Panew)
• górnokredowym (G.Z.W.P. – 336 Niecka Opolska)
• środkowotriasowym (G.Z.W.P. – 333, Opole – Zawadzkie)
• dolnotriasowym (G.Z.W.P. – 335, Krapkowice – Strzelece Opolskie).
Cała gmina znajduje się w obrębie jednej jednolitej części wód podziemnych – JCWPd PL
GW 6220 116.
Piętro wodonośne czwartorzędowe – występuje w postaci ciągłej tylko na północy i
zachodzie gminy. Związane jest z utworami piaszczysto – żwirowymi, zalegającymi od stropu
triasu do powierzchni terenu. Są to wody płytkie o swobodnym zwierciadle 1,5 m – 2,5 m
poniżej powierzchni terenu. Czwartorzędowe warstwy wodonośne maja zmienną miąższość i
właściwości hydrogeologiczne. Na obszarach dolin głównych zasobność wód czwartorzędowych jest znaczna, natomiast na terenach wysoczyznowych mała. Zasilanie piętra
czwartorzędowego następuje bezpośrednio z powierzchni terenu, ma ono także bezpośredni
kontakt hydrauliczny z wodami powierzchniowymi – Odrą i jej dopływami. Z powodu braku
warstwy izolacyjnej w stropie wody czwartorzędowe są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia.
Przepływ wód czwartorzędowych jest zgodny z ogólnym północno-zachodnim nachyleniem
terenu, jadnak lokalnie może być inny, zwłaszcza w rejonie doliny Suchej, gdzie zwierciadło
wody gruntowej jest nachylone w jej kierunku. Prędkość przepływu podziemnego jest średnia,
rzędu 30 – 100 m/rok.
Wody czwartorzędowe, zwłaszcza najpłytsze, odznaczają się mierną jakością, zawierają
znaczne ilości związków żelaza, siarczanów i azotanów.
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Piętro wodonośne kredowe - jest związane przede wszystkim z piaskowcami cenomanu,
tworzącymi podziemny zbiornik wodny na obszarze Opola (G.Z.W.P. – 336 Niecka Opolska).
W granicach gminy Tarnów Opolski znajduje się jedynie zachodni fragment zbiornika,
związany z wapieniami i piaskowcami kredowymi w dnie doliny Odry.
W gminie Tarnów piętro to nie ma znaczenia użytkowego, natomiast stanowi jedno z
głównych źródeł zaopatrzenia w wodę miasta Opola.
Piętro wodonośne środkowotriasowe - stanowi podstawowe źródło wody pitnej w gminie,
Czerpią z niego studnie ujęcia w Tarnowie Opolskim oraz studnie ujęcia „Grotowice – Utrata”
dla miasta Opola.
Wody tego piętra są typu szczelinowo – krasowego. Są najważniejszym na Opolszczyźnie
zbiornikiem użytkowym wód podziemnych (G.Z.W.P. – 333 Opole – Zawadzkie). Główną
warstwą wodną są wapienie, margle i dolomity środkowego triasu (wapienia muszlowego) o
łącznej miąższości 50 – 100 m, w których woda krąży w systemie szczelin i pustek pochodzenia
zarówno tektonicznego jak i krasowego. Spąg warstwy wodonośnej tworzą zbite i słabo
przepuszczalne wapienie warstw gogolińskich, strop – ilaste utwory górnego triasu, które w
północnej części gminy izolują wody triasowe od wód czwartorzędowych.
Na południe od granicy występowania napinającej pokrywy kajprowej wody środkowotriasowe mają zwierciadło swobodne, na głębokości od kilku do przeszło 20 m poniżej
powierzchni terenu. Powierzchnia piezometryczna tego poziomu wodonośnego jest nachylona
w kierunku północno – zachodnim i w tym właśnie kierunku odbywa się naturalny przepływ
podziemny. Spadki hydrauliczne są duże, ruch wody jest średnio szybki: 30 – 100 m/rok,
lokalnie jednak może dochodzić do 200 – 500 m/rok. Wartości te w przybliżeniu obrazują
prędkość przemieszczania się zanieczyszczeń po przedostaniu się z powierzchni do warstwy
wodonośnej.
Na południe od linii Przywory – Tarnów Opolski – Raszowa – Utrata, zbiornik środkowotriasowy pozbawiony jest izolacji, jego zasilanie następuje bezpośrednio z opadów
atmosferycznych i w małym stopniu z niżejległych poziomów wodonośnych.
Naturalne warunki krążenia wód w zbiorniku środkowotriasowym zostały zaburzone przez
odwadnianie kopalń odkrywkowych wapieni – „Tarnów Opolski” i „Górażdże” oraz przez
eksploatacje studni ujęcia „Grotowice – Utrata”. Poziom swobodnego zwierciadła wód
triasowych w rejonie Tarnowa Opolskiego, zarejestrowany w latach 70 – tych, zalegał na
rzędnych wysokościowych 160 – 170 m npm. Odwadnianie wymienionych kopalń
odkrywkowych spowodowało powstanie lejów depresji o promieniu kilku km. Lustro wód
triasowych uległo w zasięgu lejów obniżeniu do rzędnych 158 -163 m n.p.m., t.j. 2-7 m.
Aktualne zasięgi lejów depresji kopalń „Tarnów Opolski” i „Górażdże” wskazano na
rysunku studium „Uwarunkowania rozwoju”. W przypadku kopalni „Górażdże” zasięg leja
depresji w kierunku północnym, ustalony przez autorów studium w wyniku analiz
porównawczych i obserwacji stanu wody w wyrobiskach odkrywkowych kopalni kruszywa w
Kosorowicach, Miedzianej i Przyworach – jest większy niż deklarowany przez kopalnię
„Górażdże” oraz przyjęty w „Opracowaniu ekofizjograficznym do studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski” z 2013 r. Problem
zasięgu oddziaływania i skutków odwadniania kopalń wapieni w gminie omówiono szerzej w
rozdziałach III pkt 9.3 i III.9.7. niniejszego studium.
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Piętro wodonośne dolnotriasowe - tworzą wapienie i piaskowce dolnotriasowe (pstry
piaskowiec) odznaczające się gorszymi warunkami krążenia wód niż wyżej zalegające skały
środkowotriasowe. Powoduje to niższe wydajności eksploatacyjne studni, osiągane przy
większych depresjach (0,3 – 4,0 m³/godz/1m depresji). Zbiornik dolnotriasowy (G.Z.W.P.- 335,
Krapkowice – Strzelce Opolskie) ma większy zasięg niż nadległy zbiornik środkowotriasowy,
sięga na zachodzie po okolice Brzegu. Kierunki przepływu są podobne jak w zbiorniku Opole
– Zawadzkie, natomiast prędkości przepływu są znacznie mniejsze – poniżej 10 m/rok.
Wody z poziomu dolnotriasowego charakteryzują się znaczną lub średnią twardością ogólną,
podwyższoną zawartością żelaza. Pozostałe składniki są zwykle w normie. Na terenie gminy
Tarnów Opolski wody dolnotriasowe nie są ujmowane.
Jakość wód podziemnych
Wody środkowotriasowe są twarde, o zasadowym odczynie i mineralizacji ogólnej w klasie
wód zwykłych, typu wodorowęglanowo - wapniowego z lokalnie podwyższoną koncentracją
siarczanów i żelaza. Jakość tych wód jeszcze w latach 70-tych była wysoka. Bez żadnych
odstępstw spełniały wymagania obowiązujących norm dla wód przeznaczonych do picia. Od
tego czasu następuje ich systematyczna degradacja jakościowa, przede wszystkim w zakresie
zawartości azotanów. Jest to spowodowane istnieniem licznych źródeł zanieczyszczenia na
obszarze całego G.Z.W.P.333, głównie brakiem systemów kanalizacyjnych w większości gmin,
wysypiskami śmieci, licznymi do lat 90-tych fermami chowu zwierząt i chemicznym
nawożeniem użytków rolnych.
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty
prawne: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417), rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód
podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). Wyznaczono pięć klas jakości wód podziemnych, z
czego klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości
wód podziemnych IV, V - słaby stan chemiczny.
Gminne ujęcie wód środkowotriasowych (T2) w Tarnowie Opolskim (numer Monbada –
2664, kod PLGW6220116) objęte monitoringiem diagnostycznym prowadzonym przez
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, czerpie wodę z warstwy wodonośnej szczelinowoporowej o stropie na głębokości 9,3 m. Według badań przeprowadzonych w 2012 r. wodę z
tego ujęcia zakwalifikowano do klasy IV – wody niezadowalającej jakości. Czynnikiem
decydującym o tak niskiej kwalifikacji była nadmierna zawartość azotanów NO3. Cała
jednolita część wód podziemnych 116 (JCWPd 116) została uznana za potencjalnie zagrożoną
niespełnieniem określonych dla niej celów środowiskowych.
Wody z poziomu dolnotriasowego charakteryzują się znaczną lub średnią twardością
ogólną, podwyższoną zawartością żelaza. Pozostałe składniki są zwykle w normie.
2.5. Warunki geologiczno-inżynierskie
Warunki geologiczno – inżynierskie w gminie Tarnów Opolski są zróżnicowane. Najbardziej
niekorzystne występują na północy i zachodzie gminy, głównie w podmokłych obszarach
doliny Suchej, Czarnki i Łąk Groszowickich oraz w dolinie Odry. W podłożu budowlanym tych
obszarów, do głębokości 2-5 m p.p.t. występują średnio zagęszczone lub luźne osady rzeczne i
rzeczno – lodowcowe piaski średnie, drobne i pylaste piaski ze żwirem, pospółki.
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Piaski budujące najniższe terasy zalewowe zawierają domieszkę humusu. W dolinie Odry, na
powierzchni teras, występują płaty gliniastych mad o miąższości 0,5 – 2,0 m. Lokalnie na
opisywanym obszarze, wśród osadów piaszczystych, mogą być obecne pakiety gruntów
rzeczno – zastoiskowych: namułów organicznych oraz torfy, o miąższości 0,3 – 1,5 m. Grunty
te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia fundamentów.
Podobnie niekorzystne warunki geologiczno-inżynierskie występują lokalnie również w
obszarze na zachód od Tarnowa Opolskiego i na północ od Kosorowic.
Wody gruntowe w opisanych wyżej obszarach niekorzystnych warunków zalegają płytko,
na głębokości 0,5 – 1,5 m p.p.t. W wyżej położonych miejscach dolin lustro wód gruntowych
kształtuje się na nieco głębszym poziomie: 1,5 – 2,5 m p.p.t. Wody te podlegają okresowym
wahaniom o amplitudzie + 0,5 m, uzależnionej od nasilenia opadów i stanu wody w ciekach.
Warunki geologiczno – inżynierskie na pozostałym obszarze gminy są znacznie lepsze pod
względem cech wytrzymałościowych podłoża i warunków wodnych. W południowo –
zachodniej części gminy, w poziomie fundamentowania budynków (1,5 m – 3,0 m p.p.t.)
przeważnie zalegają zwietrzeliny gliniasto – gruzowe wapieni i margli lub lita skała. Na
północy gminy, poza dolinami, występują na tych głębokościach gliny zwałowe i piaski
lodowcowe z głazami albo róznoziarniste piaski wodnolodowcowe o miąższości do 10 m.
Grunty charakterystyczne dla obszaru wyżynnego stanowią nośne podłoże budowlane. Nieco
gorsze właściwości geotechniczne mają zwietrzeliny gliniaste wapieni i margli, uplastycznione
w miejscach wysokiego poziomu wód gruntowych. Mogą się również zdarzać przypadki
nierównomiernego osiadania budynków z powodu nie wykrytych pustek krasowych.
Wody gruntowe w obszarze wyżynnym z reguły zalegają na głębokości przekraczającej 10
m p.p.t., tylko lokalnie na mniejszych głębokościach.
Przeciętne parametry geotechniczne gruntów najczęściej spotykanych w gminie zestawiono
w sąsiedniej tabeli.
2.6. Warunki klimatyczne, klimat lokalny
Wg podziału E. Romera teren gminy Tarnów Opolski o znajduje się w regionie klimatów
Podgórskich Nizin i Kotlin, należących do najcieplejszych obszarów Polski. Inna regionalizacja
klimatyczna (A. Woś 1999) zalicza obszar gminy do Regionu Dolnośląskiego Południowego
R-XXV. Do charakterystyki szczegółowej warunków klimatu przyjęto jako reprezentatywne
parametry termiczne z najbliższe stacji meteorologicznej, położonej w regionie fizjograficznie
zbliżonym – Opola, graniczącego z gminą Tarnów Opolski od północy.
Jest to obszar o przewadze wpływów oceanicznych z okresową słabą modyfikacją wpływu
terenów górskich. Charakteryzuje się najłagodniejszymi w Polsce warunkami klimatycznymi –
najkorzystniejszymi warunkami termicznymi, niskimi amplitudami temperatur, krótkim
okresem trwania pokrywy śniegowej, najdłuższym okresem wegetacji, średnią wysokością i
korzystnym rozkładem opadów atmosferycznych, przewagą trwania pory ciepłej w stosunku
do pory chłodnej.
Średnia roczna temperatura powietrza w latach 1961 – 1980 wyniosła 8,5°C., w latach 1981
– 2010 wzrosła do 9,2° C. Najchłodniejszy jest miesiąc styczeń ze średnią temperaturą -2.3°C,
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z tendencją zwyżkową w latach 1981 – 2010 r. (dane: http://www.pogodynka.
pl/polska/daneklimatyczne - średnia temperatura w tym miesiącu wyniosła -0,9°C).
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą średnią 19,2°C w okresie 1981 – 2010 r.
Ilość dni bez przymrozków wynosi do 170 w roku. Dni przymrozkowe stanowią około 96 dni
w roku, mroźne – 42 dni, z czego około 21 dni zalicza się do bardzo mroźnych z temperaturą
-10°C i mniej. W okresie wegetacyjnym (IV-X) odnotowuje się średnio 36 dni gorących z
temperaturą powyżej 25°C.
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych osiąga 650 – 690 mm, w tym na miesiące
letnie przypada 250 mm, z maksymalną wartością w lipcu – 100 mm. Najmniejszą ilość opadów
obserwuje się w okresie zimowym i wczesnojesiennym z minimum w lutym lub marcu – 33
mm. Charakterystyczny dla gminy jest mniejszy roczny udział opadów w jej zachodniej części,
a nieznacznie większy w części wschodniej. Opady śnieżne występują przez 35 do 51 dni w
roku, a średnia grubość pokrywy śniegu wynosi 21 cm.. Liczba dni burzowych wynosi ok. 24 i
jest większa niż w pozostałych częściach województwa.
Warunki nawietrznienia, sterujące wentylacją, są następujące:
Obszar gminy położony jest w strefie cyrkulacji zachodniej. Zaznacza się więc dominacja
wiatrów z tego kierunku (23%), oraz z kierunku północno – zachodniego (łącznie 33,5 % czasu
w roku). Duży udział mają też wiatry południowe – 39,2%. Z pozostałych kierunków (północny
i wschodni) udział procentowy jest niewielki i wynosi ok. 18,4%. Obserwuje się istotne zmiany
polegające na wzroście cyrkulacji północno-wschodniej kosztem południowo – zachodniej.
Warunki klimatu lokalnego są zróżnicowane w zależności od rzeźby terenu, wilgotności
podłoża, położenia względem dolin rzecznych. Wyróżniono następujące strefy klimatu
lokalnego (topoklimatu):
I strefa – obejmuje obszary wyżynne (południowa i wschodnia część gminy), o korzystnych
warunkach wilgotnościowych i wentylacji. Strefa ta jest bioklimatycznie najkorzystniejsza dla
lokalizacji budownictwa mieszkaniowego
II strefa – obejmuje nisko położone tereny dolin Odry i Suchej, z dużą ilością cieków i stawów,
podtapianych okresowo przy podwyższonych wodostanach oraz doliny boczne z
podmokłościami. Cechuje się obniżoną wartością klimatu – podwyższoną wilgotnością,
gromadzeniem się i stagnowaniem zimnego powietrza. Niekorzystne warunki termiczne i
wilgotnościowe (zamglenia) występują szczególnie przy bezchmurnej i bezwietrznej pogodzie,
w godzinach nocnych i wczesnym rankiem. Strefa ta jest nie wskazana do zabudowy
mieszkaniowej.
Teren gminy położony jest w obrębie bezleśnych „rynien” klimatycznych o przebiegu W-E.
Położenie to w części może wpływać na lokalne warunki nawietrzania w stosunku do róży
wiatrów przyjętej z rejonu m. Opola, w ten sposób, że układ ten ogranicza prędkości i kierunki
wiatrów z sektora południowo-zachodniego, natomiast wzmaga wzrost szybkości i procentowy
udział wiatrów z sektora zachodniego. Odwrotne tendencje wentylacyjne mają miejsce w
rynnie klimatycznej doliny Odry, zorientowanej na osi północ – południe.
2.7. Stan zanieczyszczenia powietrza
Gmina Tarnów Opolski leży w obszarze krzyżujących się wpływów emisji do powietrza
zanieczyszczeń chemicznych i pyłowych przez ośrodki przemysłowe w Opolu, Gogolinie,
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Zdzieszowicach, Krapkowicach, i Strzelcach Opolskich. Pochodzi stamtąd 36,2%
zanieczyszczeń pyłowych i 40,5% gazowych emitowanych w całym województwie.
Udział zakładów zlokalizowanych w gminie Tarnów Opolski w wojewódzkich wielkościach
zanieczyszczeń gazowych wynosił w 1996 r.:
- emisja gazów ogółem – 3,1%
- emisja dwutlenku węgla 3,1%
- emisja tlenku węgla – 9,8%
W stosunku do lat 90-tych XX w. nastąpiło jednak zasadnicze zmniejszenie emisji,
szczególnie gazowych. Obecnie nie notuje się tam przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń
tlenku azotu, tlenku węgla i fenolu. Zdarzają się jednak przekroczenia dopuszczalnych wartości
średniodobowych.
Na terenie samej gminy Tarnów Opolski nie występują istotne źródła emisji zanieczyszczeń
do powietrza. Źródła emisji zanieczyszczeń mają charakter lokalny i występują na terenach
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej oraz produkcyjnej. Należą do nich:
Emisja niska z posesji mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych - dotyczy
to zwłaszcza okresu jesienno-zimowego, związanego z ogrzewaniem mieszkań. Główne
zanieczyszczenia: pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla.
Emisja niezorganizowana ze źródeł liniowych - terenów komunikacji drogowej, co przede
wszystkim dotyczy terenów przylegających bezpośrednio do drogi krajowej nr 94 (Walidrogi,
Nakło), drogi wojewódzkiej nr 423 (Przywory), w mniejszym stopniu dróg powiatowych.
Główne zanieczyszczenia ze źródeł komunikacyjnych to: tlenki azotu, węglowodory, tlenek
węgla, pył. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 2005 r. w punkcie
pomiarowym przy ul. Strzeleckiej w Opolu, której przedłużeniem jest droga krajowa nr 94,
stwierdzić można, że ruch kołowy na tejże drodze nie powoduje przekroczeń standardów
jakości środowiska w zakresie dwutlenku azotu w jej otoczeniu. Pośrednio można przyjąć, że
ruch komunikacyjny na drodze wojewódzkiej nr 423 także nie jest źródłem emisji dwutlenku
azotu przekraczającej dopuszczalne standardy środowiska.
Emisja gazów oborowych, stanowiących produkt fizjologicznej przemiany materii, procesów
fermentacji i gnilnych w obiektach hodowli zwierząt (głównie: amoniak, siarkowodór i metan).
Emisja zanieczyszczeń ze źródeł o charakterze przemysłowym, t.j. obiektów produkcyjnych
i usługowych zlokalizowanych na terenie gminy Tarnów Opolski. Potencjalnym źródłem,
zanieczyszczenia na terenie gminy są poniższe podmioty:
• Lhoist Opolwap S.A. w Tarnowie Opolskim,
• Labtar Sp. z o.o. w Tarnowie Opolskim,
• POLBAU Sp. z o.o. Zakład Techniczno – Budowlany w Przyworach
• Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o. (d. Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa
PMR Sp. z o.o.) w Przyworach
• Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Tomiczek, Centrum Rolniczo-Ogrodnicze w
Tarnowie Opolskim
• ZAKŁAD STOLARSKI –Jan Gebauer w Tarnowie Opolskim
• MROCZEK – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Rzeźnictwo-Wędliniarstwo w Tarnowie
Opolskim
• MM Systemy, Zakład Produkcji Części Samochodowych w Kątach Opolskich
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inne, mniejsze zakłady usługowe: stolarskie, remontowo – budowlane.
Obecne przepisy z zakresu ochrony środowiska uniemożliwiłyby tym zakładom
funkcjonowanie jeżeli emitowane zanieczyszczenia spowodowałyby przekroczenie standardów
jakości środowiska. Niektóre zakłady (np. przetwórstwa mięsnego) mogą być jednak źródłem
innych uciążliwości, takich jak odory, dotychczas nie objęte w Polsce prawnym
unormowaniem.
Gmina Tarnów Opolski nie jest objęta monitoringiem zanieczyszczeń powietrza. Faktyczny,
obiektywnie ustalony stan zanieczyszczenia powietrza z wymienionych źródeł w obszarze
gminy nie jest zatem znany.
W 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadził badania jakości
powietrza w ramach monitoringu na obszarze strefy opolskiej (województwo opolskie bez
miasta Opola) do której należy m.in. gmina Tarnów Opolski. Ocenę jakości powietrza w 2013
r. WIOŚ wykonał zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska oraz aktualnymi rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, które weszły w
życie w 2012 r.
-

Klasyfikację stopnia zanieczyszczenia powietrza w wydzielonych strefach za rok 2013
wykonano w oparciu o następujące założenia:
klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane
prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu PM
2,5);
klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość dopuszczalną
powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć do
osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza
(POP);
klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć do
osiągnięcia poziomi celu długoterminowego do roku 2020.
Zanieczyszczenie powietrza w strefie opolskiej – 2013 r.
Klasy zanieczyszczenia powietrza wg kryteriów ochrony zdrowia

Strefa
opolska,
kod
PL 1602

wg kryteriów
ochrony
roślin

SO2

NO2

CO

C6H6

O3

PM10

Pb

As

Cd

Ni

B(a)P

PM2,5

SO2

NOx

O3

A

A

A

A

C

C

A

A

A

A

C

C

A

A

C

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2013, WIOŚ Opole, 2014 r.
Ocena wyników monitoringu jakości powietrza w 2013 r. wykazała że strefa opolska w
kryterium ochrony zdrowia, dla takich zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
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tlenek węgla, benzen, ozon, ołów, arsen, kadm, nikiel - uzyskała klasę A, dla której nie ma
potrzeby prowadzenia działań związanych z poprawą jakości powietrza, należy jedynie
utrzymać ją na tym samym lub lepszym poziomie.
Pod względem stężenia ozonu, pyłu PM10, pyłu PM 2,5, benzo(a)pirenu strefa opolska
została zakwalifikowana do klasy C - stężenie tej substancji w powietrzu miało wartość
powyżej dopuszczalnej, i przekroczyło wartości dopuszczalne powiększone o margines
tolerancji.
W przypadku zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie
„Programu ochrony powietrza” (POP) dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych.
W kryterium ochrony roślin, strefa opolska w 2013 r. podobnie jak w latach poprzednich
uzyskała wynikową klasę C ze względu na wysoki poziom ozonu (O 3) i również występuje
potrzeba opracowania specjalnego programu w tym zakresie.
2.8. Klimat akustyczny
Klimat akustyczny należy do najbardziej zdegradowanych elementów środowiska w gminie
Tarnów Opolski. Dotyczy to przede wszystkim wsi Tarnów Opolski, Nakło, Walidrogi i
Przywory. Stwierdzonymi źródłami uciążliwego hałasu są:
 droga krajowa nr 94 Zgorzelec – Tarnów na odcinkach biegnących przez Walidrogi (2 km)
i Nakło (2 km),
 droga wojewódzka nr 423 Opole – Kędzierzyn na odcinku biegnącym przez Przywory (2
km),
 linia kolejowa nr 132 Bytom – Wrocław, przecinająca obszar zabudowany Tarnowa
Opolskiego (ok. 1 km),
 linia kolejowa nr 136 Opole – Kędzierzyn, biegnąca w bliskim sąsiedztwie obszaru
zabudowy mieszkaniowej wsi Przywory.
Potencjalnie mogą emitować ponadnormatywny hałas zakłady przemysłowe i usługowe:
• Lhoist Opolwap S.A. w Tarnowie Opolskim,
• Labtar Sp. z o.o. w Tarnowie Opolskim,
• POLBAU Sp. z o.o. Zakład Techniczno – Budowlany w Przyworach
• Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o. (d. Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa
PMR Sp. z o.o.) w Przyworach
• Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Tomiczek, Centrum Rolniczo-Ogrodnicze w
Tarnowie Opolskim
• ZAKŁAD STOLARSKI –Jan Gebauer w Tarnowie Opolskim
• MROCZEK – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Rzeźnictwo-Wędliniarstwo w Tarnowie
Opolskim
• MM Systemy, Zakład Produkcji Części Samochodowych w Kątach Opolskich
• inne, mniejsze zakłady usługowe: stolarskie, remontowo-budowlane, mechaniki
samochodowej.
Jakość klimatu akustycznego określa się na podstawie wskaźników hałasu zdefiniowanych w
art. 112 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., poz. 1232 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
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sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.
112).
Dopuszczalne poziomy hałasu w w terenach chronionych [dB]
(wg rozporządz. Min. Środ. w sprawie dopuszc. poziomów halasu w srodowisku – tekst
jedn. Dz. U. z 22.01.2014 poz. 112)
Pozostałe obiekty i działalność będące
źródłem hałasu

Drogi lub linie kolejowe

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
tereny zabudowy
zagrodowej,
wielorodzinnej i
mieszkaniowo usługowe

LaeqD
przedział
czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

LaeqN
przedział
czasu
odniesienia
równy 8
godzinom

LaeqD
przedział czasu
odniesienia równy 8
najmniej
korzystnym
godzinom dnia
kolejno po sobie
następującym

LaeqN
przedział czasu
odniesienia równy
1 najmniej
korzystnej
godzinie nocy

61

56

50

40

65

56

55

45

Wyniki pomiarów równoważnych poziomów dźwięku
w porze dziennej i nocnej przy drodze krajowej nr 94 – w 2013 r.
Droga krajowa nr 94
Strzelce Opolskie

Natężenie
ruchu w porze
dziennej

Natężenie ruchu
w porze nocnej

Wartość średnia
LAeqD - pora
dnia
(dB)

Wartość średnia
LAeqN-pora nocy
(dB)

ul. Krakowska

8400
pojazdów/16
godz.

880
pojazdów/8godz.

66,7
(przekroczenie
1,7)

63,4
(przekroczenie 7,4)

ul. Opolska

9920
pojazdów/16
godz.

1152
pojazdów/8godz.

66,0
(przekroczenie
1,0)

62,1
(przekroczenie 6,1)

Wyniki te można odnieść do warunków panujących na odcinkach drogi krajowej nr 94 z luźną
i częściowo zwartą zabudową mieszkaniowo-usługową w Walidrogach i Nakle. Pozwalają też
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przypuszczać, że natężenie hałasu w strefie o szerokości do ok. 50 -100 m od jezdni przekroczy
poziomy dopuszczalne.
Innym istotnym źródłem hałasu drogowego jest droga wojewódzka nr 423 z Opola do
Kędzierzyna – Koźla. Według danych pochodzących z Generalnego Pomiaru Ruchu dobowe
natężenie ruchu na tej drodze wynosi 4100 pojazdów lekkich oraz 500 pojazdów ciężkich.
Obciążenie i uciązliwość akustyczna tej drogi jest zatem znacznie mniejsze, niż drogi krajowej
nr 94.
Klimat akustyczny obszaru gminy Tarnów Opolski, poza opisanym sąsiedztwem dróg
krajowej i wojewódzkiej, jest kształtowany przez ruch pojazdów na licznych drogach
powiatowych o charakterze wybitnie lokalnym: nr 1712 O relacji Ozimek – Przywory, nr 1714
O relacji DK 94 – Dębie, nr 1716 O relacji Kąty Opolskie – Zimnice Małe – DW 415, nr 1747
O Daniec – Dąbrowice, nr 1748 O Dębie – Raszowa, nr 1749 O Raszowa – Nakło, nr 1750 O
Tarnów – Nakło, nr 1751 O Chrząstowice – Walidrogi, nr 1764 O Utrata – Raszowa, nr 1767
O Tarnów Opolski – Otmice, nr 1768 O Kąty Opolskie - DW 423, nr 1829 O Kamień Śląski Kosorowice.
W otoczeniu dróg powiatowych nie przeprowadzono pomiarów natężenia hałasu, jednak na
podstawie obserwacji można stwierdzić że nie przekracza on zwykle wartości dopuszczalnych
hałasu komunikacyjnego w terenach zabudowy mieszkaniowej. W porze popołudniowej, w
miesiącach maju i lipcu 2014 r. odnotowano na kilku z tych dróg przejazdy od kilkunastu do
150 pojazdów w ciągu godziny oraz prawie zupełny brak przejazdów w porze nocnej.
Źródłem hałasu kolejowego jest linia kolejowa nr 132, łącząca Wrocław z Bytomiem, która
na odcinku przebiegającym przez gminę Tarnów Opolski jest fragmentem linii CE-30, oraz
linia kolejowa nr 136 Opole Groszowice – Kędzierzyn-Koźle. Po każdej z tych linii w ciągu
doby przejeżdża ok. 45-50 pociągów pasażerskich oraz ok. 15-25 pociągów towarowych. Brak
danych o natężeniu hałasu którego źródłem są obie linie na odcinkach przebiegających przez
gminę Tarnów Opolskich.
W „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Dolnośląskiego”,
dokonano identyfikacji obszarów przy linii kolejowej nr 132 na których występują
przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu kolejowego. Badania przeprowadzono w 5
punktach zlokalizowanych poza obszarem gminy Tarnów Opolski. Stwierdzono dla większości
sąsiadujących obszarów zabudowanych brak przekroczenia dopuszczalnego hałasu.
W „Opracowaniu ekofizjograficznym do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Opolski”, na podstawie danych dotyczących
głównych źródeł hałasu komunikacyjnego - oszacowano zasięgi oddziaływania ponadnormatywnego tych źródeł w miejscowościach położonych w granicach gminy Tarnów
Opolski.

GEOPLAN – Opole

35

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szacowane zasięgi oddziaływania ponadnormatywnego
głównych źródeł hałasu o charakterze komunikacyjnym
Źródło hałasu

Miejscowości objęte
oddziaływaniem

Szacowany zasięg
ponadnormatywnego
oddziaływania

DK 94

Walidrogi, Nakło

60 m od krawędzi jezdni

DW 423

Przywory

20 m od krawędzi jezdni

Linia kolejowa nr 136

Przywory

25 od osi toru

Linia kolejowa nr 132

Tarnów Opolski

35 od osi toru

źródło: Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tarnów Opolski, Ecoplan – 2013 r.

Oddziaływanie akustyczne Zakładów Wapienniczych Lhoist w Tarnowie Opolskim było
badane w maju 2014 r. Wyniki pomiarów zawarto w „Sprawozdaniu nr 67/14 – wyniki
pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. - jednostka
produkcyjna w Tarnowie Opolskim” (Z.P.U. HI-EKO w Opolu). Znaczny wpływ na emisję
hałasu w środowisku wywierał także zlokalizowany obok Lhoist - Zakład Materiałów
Przeciwybuchowych LABTAR.
Stwierdzono że na granicy terenów chronionych t.j. na granicy najbliższej zabudowy
mieszkaniowej (ul. św. Jacka 10, ul. Skalna 11 oraz ul. Skalna 2) – równoważny poziom
dźwięku LAeq porze dziennej i w porze nocnej wyniósł:
 dla 8 godz. dnia, po korekcie tła:
- ul. św. Jacka 10 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 42,2 dB-A
- ul. Skalna 11 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) - 42,8 dB-A
- ul. Skalna 2 (zabudowa zagrodowa)
- 41,9 dB-A
 dla 8 godz. nocy, po korekcie tła:
- ul. św. Jacka 10 - 39,3 dB-A
- ul. Skalna 11
- 41,2 dB-A
- ul. Skalna 2
- 39,7 dB-A
Zmierzony poziom hałasu w żadnym z punktów pomiarowych nie przekraczał poziomów
dopuszczalnych, określonych w przepisach obowiązujących od listopada 2014 r.
2.9. Charakterystyka przyrody ożywionej
Obszar gminy według regionalizacji przyrodniczo – leśnej L. Mroczkieicza należy do krainy
V Śląskiej, dzielnicy Kotlina Śląska. Według innego, bardziej szczegółowego podziału, gmina
Tarnów Opolski wchodzi w skład V Krainy Śląskiej, a jej poszczególne fragmenty należą do:
 dzielnicy 2. Wrocławskiej, mezoregionu 2.f. Pradoliny Wrocławskiej (dolina Odry),
 dzielnicy 5. Równiny Opolskiej, mezoregionu 5.a. Borów Stobrawskich (północna,
zalesiona część gminy,
 dzielnicy 6. Kędzierzyńsko – Rybnickiej, mezoregionu 6.a. Chełmskiego (południowa,
wyżynna część gminy).
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Obszar gminy odznacza się zróżnicowanymi zespołami potencjalnej roślinności naturalnej,
tzn. zespołami roślinnymi, które ukształtowałyby się w sposób naturalny, bez ingerencji
człowieka:
 łęgi jesionowo – wiązowe (Ficario – Ulmetum typicum) w dolinie Odry,
 łęgi olszowe i jesionowo – olszowe (Circaeo – Alnetum) w dolinach Czarnki, Suchej,
 grądy środkowoeuropejskie (Galio – Carpinetum) odmiana śląsko – wielkopolska, seria
żyzna – na terenach bezleśnych w środkowej i zachodniej części gminy,
 grądy środkowoeuropejskie, odmiana śląsko – wielkopolska, seria uboga – na
wschodzie i południowym wschodzie gminy,
 kontynentalne bory mieszane (Qerco – Pinetum) i suboceaniczne bory sosnowe
(Leucobyro – Pinetum) – w części kompleksu leśnego na północy gminy oraz w lasach
na południowym zachodzie,
 niżowe, środkowoeuropejskie dąbrowy acidofilne (Calamagrostio – Qercetum) w
środkowej i wschodniej (Walidrogi) części kompleksu leśnego na północy gminy,
 żyzne buczyny niżowe (Melico – Fagetum) w wapiennych rędzinach przy południowej
granicy gminy.
2.9.1. Świat roślin
Rzeczywistą roślinność gminy kształtują obecnie zarówno warunki siedliskowe, przede
wszystkim typ gleb oraz warunki wodne, jak i wpływ działalności człowieka (koszenie łąk,
uprawa roli, gospodarka leśna i zabudowa). Pomimo dużego wpływu gospodarki człowieka,
znaczące zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło rozwój wielu zbiorowiskom
roślinnym zarówno naturalnym (m.in. leśne, wodne, szuwarowe), jak i półnaturalnym i
antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne, ruderalne).
Zbiorowiska leśne
Lasy zajmują w gminie Tarnów Opolski 3543 ha (43,4% powierzchni wobec 25,9 % w całym
województwie opolskim). Grupują się w trzech obszarach. Największy kompleks leśny –
północno-zachodni - rozciąga się od Grudzic do Walidróg i podlega administracyjnie
Nadleśnictwu Opole, obręb Grudzice. Pozostałe dwa kompleksy – północno-wschodni
(Raszowa) i południowo-zachodni (Miedziana, Kąty Opolskie) podlegają Nadleśnictwu
Strzelece Opolskie, obręby Kadłub i Kamień Śląski.
Wśród typów siedliskowych lasów na terenie gminy przeważają siedliska borowe – bór
mieszany wilgotny i bór mieszany świeży. Siedliska boru wilgotnego zajmują niewielkie
powierzchnie na północny-zachód od Tarnowa, a boru świeżego przy granicy z Opolem oraz
w Kątach Opolskich i Miedzianej.
W składzie gatunkowym drzewostanów dominuje sosna (77 % w obrębie Grudzice, 78% w
obrębie Kadłub, 86% w obrębie Kamień Śląski), brzoza (odpowiednio 4,8%, 11%, 3%), świerk
(4,8%, 3%, 6%), olsza (odpowiednio: 4%, 5%, 0,1%) i dąb (odpowiednio: 8,1%, 1,3%, 0,6%).
W mniejszym stopniu występują: buk, modrzew, jesion, grab, klon, lipa i topola.
W ostatnich latach wzrasta udział gatunków liściastych (buk, jesion, dąb), pojawiają się też
nowe gatunki (klon, lipa), co wskazuje na stopniową przebudowę drzewostanów sosnowych i
świerkowych na liściaste.
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Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 60 lat w obrębie Grudzice, 65 lat w obrębie Kadłub,
70 lat w obrębie Kamień Śląski. Przeciętna zasobność wynosi odpowiednio: 187, 204 i 238
m3/ha.
W lasach gminy zauważalne są szkody wyrządzone przez susze, silne wiatry (w latach 198081, 85, 90), szkody przemysłowe (wpływ zakładów przemysłowych), szkodniki owadzie
(szeliniak sosnowy, kornik drukarz i rytownik pospolity, przypłaszczka granatka), choroby
grzybowe (występowanie opienki miodowej, zwłaszcza w drzewostanie świerkowym).
Większość lasów w gminie znajduje się w II strefie uszkodzeń przemysłowych, co wyraża się
zahamowanym przyrostem, skróceniem igliwia (do 50%) i obecnością dwóch roczników igieł
na pędach.
Podszyt składa się z samosiewów drzew oraz następujących roślin naczyniowych: bez czarny,
jarząb pospolity, śnieguliczka biała, trzmielina pospolita, leszczyna pospolita i inne. Gatunki
charakterystyczne runa to: bluszcz pospolity, szczawik zajęczy, turzyce, przytulia wiosenna,
nawłoć pospolita, pokrzywa pospolita, dziurawiec, niecierpek pospolity, poziomka pospolita,
trawy.
Dominujące w lasach drzewostany sosnowe są pochodzenia sztucznego, z reguły
jednowiekowe i jednopiętrowe. Zostały one nasadzone w celu rekultywacji terenów w kierunku
leśnym lub też wykształciły się spontanicznie na terenach poeksploatacyjnych, od wielu lat
nieużytkowanych. Dotyczy to w szczególności terenów po eksploatacji wapieni, położonych
na południe i południowy-wschód od Tarnowa Opolskiego. W rejonie zawodnionych, starych
wyrobisk po eksploatacji kruszyw naturalnych w rejonie Kosorowice - Miedziana,
spontaniczne zadrzewienia i zakrzewienia mają charakter łęgowy, z dominacją wierzby, olszy
oraz topoli. Nad brzegami Odry wykształciły się niewielkie fragmenty zadrzewień łęgowych –
wierzbowych, łozowiska z wierzbą szarą i wikliny nadrzeczne.
Większość lasów na terenie gminy została uznana za lasy ochronne (2 678 ha – 76%), co
dotyczy zwłaszcza dużego kompleksu leśnego w północno-zachodniej części (obręb Grudzice).
Obszar lasów ochronnych zróżnicowany został według wiodącej kategorii ochronności:
 lasy uszkodzone przez przemysł, obejmujące obszar Nadleśnictwa Opole, obręb Grudzice,
o powierzchni około 1971 ha, objęte ochroną ze względu na złą kondycję drzewostanu
spowodowaną emisją przemysłową,
 lasy stanowiące ostoje zwierząt, zajmujące obszar Nadleśnictwo Opole, obręb Grudzice, o
powierzchni 58 ha; przyczyną objęcia ochroną jest znajdująca się tam ostoja bociana
czarnego,
 lasy wokół miast, obejmujące obszar Nadleśnictwa Opole, obręb Grudzice, o powierzchni
649 ha; są to lasy w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta o liczbie
ludności powyżej 50 tys. mieszkańców (w tym przypadku Opole), pełnią funkcję ochronną
i rekreacyjną.
Do zbiorowisk zaroślowych w granicach gminy Tarnów Opolski należą zarośla tarniny
Rhamno-Cornetum sanguinei, występujące często na skrajach zadrzewień, miedzach i
obrzeżach dróg polnych. Równie często na tym terenie spotykany jest ciepłolubny zespół
zarośli ligustru i tarniny Pruno-Ligustretum, występujący na obrzeżach kamieniołomów,
skrajach lasów i na miedzach.
Zbiorowiska nieleśne
Wśród ekosystemów nieleśnych w gminie Tarnów Opolski dominują tereny najbardziej
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przekształcone przez człowieka – użytki rolne oraz tereny zainwestowane. W związku z tym
wśród zbiorowisk roślinnych dominuje grupa zespołów segatalnych - chwastów
towarzyszących uprawom rolnym, zarówno zbożowym, jak i okopowym z klasy Stellarietea
mediae.







Zbiorowiska segetalne i synantropijne
Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zbożowych (rząd Centauretalia
cyani) i okopowych (rząd Polygono-Chenopodietalia) zajmują miejscami duże
powierzchnie i stanowią bardzo ważny element krajobrazu. Na obszarze gminy do
acidofilnego związku Aperion spicae-venti należy wykształcony na ubogich glebach
piaszczystych zespół chłodka drobnego Arnoserido-Scleranthetum oraz rozwinięte na
żyźniejszych glebach gliniasto-piaszczystych zespoły: zespół maka piaskowego
Papaveretum argemones oraz zespół wyki czteronasiennej Vicietum tetraspermae.
Zbiorowiska upraw okopowych reprezentujące acidofilny związek Panico-Setarion
wykształcają się na uboższych i średnio żyznych piaskach gliniastych, a ich znamienną
cechą jest stały udział grupy acidofilnych gatunków piaszczystych siedlisk. Na terenie
gminy odnotowano należący do omawianego związku zespół chwastnicy jednostronnej i
włośnicy sinej Echinochloo-Setarietum, wykształcany stosunkowo często na mniej
kwaśnych, piaszczystych i gliniasto-piaszczystych glebach oraz rzadziej zespół palusznika
nitkowatego Digitarietum ischaemi - na najuboższych, piaszczystych, kwaśnych i suchych
glebach. Natomiast zespół z dominacją żółtlicy drobnokwiatowej Galinsogo-Setarietum
należący do neutrofilnego związku Polygono-Chenopodion, przywiązany do bogatych w
azot, żyznych i optymalnie wilgotnych gleb próchnicznych, rozwija się stosunkowo często
w uprawach okopowych, sąsiadujących z ogrodami przydomowymi.
Pozostałe zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym z klas Stellarietea mediae,
Artemisietea vulgaris i Epilobietea angustifolii są na tym terenie bogato reprezentowane.
Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez człowieka, tj. terenami
zabudowanymi, zrębami leśnymi, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. Najczęściej w
zbiorowiskach tych brak jest gatunków rzadkich i chronionych.

Zbiorowiska łąkowe
Istotnym uzupełnieniem szaty roślinnej gminy Tarnów Opolski są łąki, zajmujące dość
znaczne powierzchnie. Są to seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych
z klasy Molinio-Arrhenatheretea.
 Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem są łąki świeże. Występują na wyższej terasie rzeki
Odry na wschód od wsi Przywory, w rejonie wsi Miedziana, na skrzydłach doliny Suchej,
w rejonie Nakła, Raszowej i Walidróg. Łąki te użytkowane są jako łąki kośne lub kośnopastwiskowe. Są to zbiorowiska bardzo ubogie florystycznie ze względu na intensywne
użytkowanie lub podsiewy roślinami przemysłowymi.
 Łąki wilgotne z rzędu Molinietalia występują na siedliskach łęgów i grądów niskich.
Intensyfikacja rolnictwa w gminie spowodowała jednak zmiany w składzie i strukturze tych
zespołów, dlatego też są one najczęściej dość ubogie w gatunki i zajmują małe
powierzchnie. Występują w dolinie Odry i północnej części Groszowickich Łąk. Łąki te,
jako zbiorowiska wrażliwe na zmiany wilgotnościowe, są potencjalnie zagrożone.
Nieprawidłowe gospodarowanie tym zbiorowiskiem - zaprzestanie wykaszania lub zmiana
sposobu użytkowania, a także procesy stepowienia spowodowane czynnikami
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klimatycznymi i obniżaniem lustra wód gruntowych na skutek odwadniania pobliskich
kopalń odkrywkowych wapieni – są przyczyną postępującego procesu zarastania łąk
łanami trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos, różymi gatunkami nawłoci
Solidago sp. oraz wrotyczem pospolitym Tanacetum vulgare.
Skutkiem zaprzestania użytkowania łąk świeżych jest spontaniczne zarastanie nalotem
sosnowym. Na łąkach dokonuje się też nasadzeń drzew o charakterze celowych zalesień.
Zbiorowiska szuwarowe i namuliskowe
Otoczenie zbiorników wodnych stanowią najczęściej różnego typu zbiorowiska szuwarowe.
Wśród szuwarów właściwych do najczęściej występujących należy szuwar trzciny pospolitej
Phragmitetum australis, szuwar pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae oraz szuwar ponikła
błotnego Eleocharitetum palustris. Rzadziej spotykane są: zespół z dominacją strzałki wodnej
Sagitario-Sparganietum emersi, zespół jeżogłówki gałęzistej Sparganietum erecti, zespół
tataraku Acoretum calami, zespół rzepichy ziemnowodnej i kropidła wodnego OenanthoRoripetum oraz zespół manny mielec Glycerietum maximae .
Wzdłuż cieków wodnych, w lokalnych obniżeniach terenu lub nad brzegami silnie
wypłyconych starorzeczy rozwijają się szuwary wielkoturzyowe. Stwierdzono ich
występowanie w starorzeczu Odry w północno – zachodniej części wsi Przywory, w rejonie
Raszowej, w lokalnym obniżeniu dolinnym po północnej stronie wyrobisk na złożu kruszywa
naturalnego „Przywory – pole B”, w różnych miejscach doliny Suchej. Są to naturalne lub
antropogeniczne zbiorowiska wysokich roślin bagiennych, często wytwarzających pokłady
tzw. torfu turzycowego. Do najpospolitszych zbiorowisk tego typu należy zespół kosaćca
żółtego Iridetum pseudacori zajmującego strefy przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy
i wilgotne obniżenia terenu na całym terenie gminy, zespół turzycy błotnej Caricetum
acutiformis występujący pospolicie w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także
zespół turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae, zespół turzycy zaostrzonej Caricetum
gracilis i zespół turzycy sztywnej Caricetum gracilis.
Zbiorowiska wodne
Odra ze starorzeczami i zakolami, strumienie i rowy melioracyjne - stanowią dogodne
siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych przez fitocenozy z klas
Lemnetea minoris, Potametea, Littorelletae uniflorae i Charetea.
Zbiorowiska wodne, w zależności od warunków siedliskowych, przedstawiają różne postacie
organizacji - od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających większość gatunków
charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji. Zbiorowiska
te mają największą wartość przyrodniczą ze względu na występujące w nich często gatunki
chronione i rzadkie. Do najcenniejszych w skali kraju zbiorowisk z terenu gminy Tarnów
Opolski należą: zbiorowisko z dominacją żabiścieku pływającego Hydrocharitetum morsusranae, zespół "lilii wodnych" Nupharo-Nymphaeetum albae, zespół rdestnicy stępionej
Potametum obtusifolii, zespół okrężnicy bagiennej Hottonietum palustris oraz zespół rzęśli
hakowatej i włosienicznika rzecznego Ranunculo-Callitrichetum hamulatae. Wśród
pospolitych zbiorowisk stwierdzono zespół rzęsy drobnej i spirodeli wielokorzeniowej
Spirodeletum polyrhizae, w którym dominuje jeden gatunek charakterystyczny - rzęsa drobna
Lemna minor. Występuje tukże ta zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis oraz
zespół wywłócznika kłosowego Myriophyletum spicati.
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W zawodnionych wyrobiskach poeksploatacyjnych w rejonie Kosorowic występuje również
zespół wywłócznika kłosowego Myriophyletum spicati, zespół z panującym rdestem
ziemnowodnym w formie o lisciach pływajacych Polygonetum natans, zespół włosienicznika
krążkolistnego Ranunculetum cirinati oraz włosienicznika rzecznego Ranunculetum fluitantis
W dolinie rzeki Suchej występują kadłubowo wykształcone zbiorowiska z dominacją rzęśli i
włosienicznika.
Zbiorowiska chronione
Na terenie gminy Tarnów Opolski stwierdzono występowanie siedlisk chronionych,
wyróżnionych na rysunku studium „Uwarunkowania rozwoju”, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk
przyrodniczych podlegających ochronie oraz z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13
kwietnia 2010 r. 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 (Dz. U. nr 77, poz. 510 ze zm.):

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion - obszary całych starorzeczy w dolinie Odry po zachodniej stronie zabudowy wsi
Przywory, gdzie notowany jest zespół "lilii wodnych" Nupharo-Nymphaeetum albae,
zbiorowiska szuwarowe oraz okalające zadrzewienia wierzbowe. Siedlisko stanowi podtyp
3150-2 Starorzecza i drobne zbiorniki wodne.

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienicznikow – koryto cieku Struga
(Lutnia), na odcinku biegnącym w obrębie doliny Odry, stanowi siedlisko występowania
zespołu rzęśli hakowatej i włosienicznika rzecznego Ranunculo-Callitrichetum hamulatae.
W „Opracowaniu ekofizjograficznym do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski”, poza określeniem wyżej
wymienionych siedlisk chronionych, wskazuje się na prawdopodobieństwo występowania
innych chronionych siedlisk przyrodniczych, których ujawnienie możliwe będzie po
rozpoznaniu rozległych ekosystemów leśnych.
Rośliny chronione i rzadkie
W gminie Tarnów Opolski stwierdzono występowanie roślin prawnie chronionych.
Występują tu również gatunki rzadkie w skali województwa, regionu i kraju. Część z nich
została umieszczona w „Czerwonej księdze roślin naczyniowych województwa opolskiego”, a
jeden – sasanka wiosenna (Pulsatilla vernalis) – w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.
Stanowiska roślin chronionych
Lp.
1.
2.
3.

Gatunek

Lokalizacja stanowiska

Goździk pyszny
Dianthus superbus
Kukułka szerokolistna
Dactylorhiza majalis
Zimowit jesienny
Calhicum autumnale

Ochrona ścisła
Północna część Groszowickich Łąk, w granicach złoża
kruszywa Przywory II
Północna część Groszowickich Łąk, na zachód od
Raszowej, na skraju doliny Suchej
Starorzecze Odry w rejonie wsi Przywory drenowane
przez ciek Struga (Lutnia)
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.

Goryczka wąskolistna
Gentiana pneunomanthe
Gółka długoostrogowa
Gymnadenia conopsea
Kruszczyk szrokolistny
Epipacis helleborine
Listera jajowata
Listera Ovata
Sasanka wiosenna
Pulsatilla vernalis
Nasięzżał pospolity
Ophioglossum vulgatum
Centuria pospolita
Centaurium erythraea
Grążel żółty
Nuphar lutea
Kalina koralowa
Viburnum opulus
Bluszcz pospolity
Hedera helix
Kruszyna pospolita
Frangula alnus
Pierwiosnek lekarski
Primula veris

W granicach złoża kruszywa Przywory II
W granicach złoża kruszywa Przywory II
W granicach złoża kruszywa Przywory II
W granicach złoża kruszywa Przywory II, na zachód od
Raszowej, na skraju doliny Suchej
Mały płat łąki we wsi Walidrogi. Sasanka uznawana jest
w województwie za gatunek wymarły, a stanowisko
podawane jest przez autorów przedwojennych
Na zachód od wsi Walidrogi, północna część
Groszowickich Łąk
Groszowickie Łąki na zachód od Kosorowic, suchy
nieużytek w zachodniej części wsi Miedziana
Ochrona częściowa
Starorzecza Odry w rejonie wsi Przywory
Kilka krzewów notowanych w zachodniej części si
Przywory
Na terenach leśnych w rejonie wsi Miedziana
Podawana z obrzeży lasów w rejonie wsi Miedziana
Notowany w lasach i na skrajach lasów w południowej
części wsi Miedziana

6.

Przytulia wonna
Galium odoratum

W lasach w południowo – zachodniej części wsi
Miedziana

7.

Konwalia majowa
Covallaria majalis

W lasach w południowo – zachodniej wsi Miedziana

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gatunki rzadkie, nie chronione
Krwawnik kichawiec
Północna część Groszowickich Łąk
Achillea ptarmica
Okrężnica bagienna
W strumieniu w północnej części wsi Przywory
Hottonia palustris
Rdestnica stępiona
Starorzecze Odry w rejonie wsi Przywory
Potamogeton obtusifolius
Rzęśl hakowata
W strumieniu w północnej części wsi Przywory
Callitriche hamulata
Wierzba rokita
Podmokła łąka w północnej części Groszowickich Łąk
Salix rosmarinifolia
Kąkol polny
Starorzecze Odry w rejonie wsi Przywory drenowane
Agrostemma githago
przez ciek Lutnia
Ośmiał mniejszy
Starorzecze Odry w rejonie wsi Przywory drenowane
Cerinthe minor
przez ciek Lutnia

Źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-wania
przestrzennego gminy Tarnów Opolski” (ECOPLAN – 2013 r.)
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W gminie Tarnów Opolski odnotowane także występowanie grzybów chronionych:
 purchawica olbrzymia Langermania Gigantea (ochrona ścisła) – notowana na terenie Łąk
Groszowickich i we wsi Walidrogi,
 gwiazdosz trójdzielny Geastrum triplex (ochrona częściowa) – notowany na północ od
Kosorowic.
2.9.2. Świat zwierząt
Obszar gminy Tarnów Opolski pod względem zróżnicowania świata zwierząt jest stosunkowo
bogaty. Obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele gatunków chronionych oraz rzadkich w
skali - kraju. Część z nich znalazła się na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych
w Polsce”.
Bezkręgowce
Wśród dużej liczby zwierząt bezkręgowych na uwagę zasługują gatunki chronione i rzadkie:
 Tygrzyk paskowany Argyope bruennichi - gatunek obecnie nie chroniony, należący do
rzadkich; spotykany na obszarze Groszowickich Łąk, zwłaszcza w części zachodniej i
północnej.
 Biegacze: ogrodowy Carabus arvensis, wręgaty C. cancellatus i granulowaty C.
granulatus – wymienione gatunki podlegają ochronie, należą jednak do stosunkowo
częstych; spotykane na całym obszarze całej gminy.
 Trzmiel ziemny Bombus terrestris – gatunek podlegający ochronie, należący jednak do
pospolitych, również na terenie całej gminy.
 Paź królowej Papilio machaon – gatunek nie jest objęty ochroną, należący do rzadkich
(Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce); spotykany w miejscach
otwartych, nasłonecznionych.
 Ślimak winniczek Helix pomatia – gatunek z gromady mięczaków, objęty ochroną, w
obrębie gminy spotykany dosyć często na siedliskach wilgotnych.
Kręgowce
Ryby
Podstawowe gatunki ryb rzeki Odry, która na odcinku w granicach gminy Tarnów Opolski
stanowi typ ichtiofunistyczny rzeki nizinnej, są następujące:
 leszcz Abramis brama,
 krąp Bliccabjoerkna,
 płoć Rutilus rutilus,
 jaź Leuciscus idus,
 kiełb Gobio gobio,
 szczupak Esox lucius,
 sandacz Sander lucioperca,
 jazgarz Gymnocephalus cernua,
 okoń Perca fluviatilis
 ukleja Alburnus alburnus
 brzana Barbus barbus,
 kleń Squalius cephalus,
 świnka Chondrostoma nasus,
 miętus Lota lota,
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 sum Silurus glanis.
Rzeka stanowi również historyczne siedlisko tarliska jesiotra ostronosego Acipenser
oxyrinchus i innych ryb łososiowatych.
Płazy
Na terenie gminy występuje co najmniej sześć gatunków płazów. Wszystkie płazy w Polsce
podlegają ochronie.
 Traszka zwyczajna Triturus vulgaris – występuje na siedliskach podmokłych, rejonu
wsi Przywory.
 Żaba trawna Rana temporaria – należy do jednych z najpospolitszych płazów w kraju,
spotykana na całym obszarze gminy.
 Żaba jeziorkowa / wodna Rana lessonae / R. esculenta – razem z żabą trawną należą
do jednych z najpospolitszych płazów w kraju; na terenie gminy notowane w rowach,
na podmokłych łąkach, zwłaszcza w dolinach rzecznych Odry i Suchej.
 Ropucha szara Bufo bufo – gatunek pospolity, zarówno w województwie jak i w gminie.
 Ropucha zielona Bufo viridis – gatunek rzadki; występuje w krajobrazie otwartym,
często w pobliżu siedzib ludzkich.
 Rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek rzadki, prawdopodobnie w zachodniej
części gminy, w zadrzewionych, wilgotnych i podmokłych obszarach dolinnych.
Gady
Wszystkie poniższe gatunki gadów z obszaru gminy Tarnów Opolski podlegają w Polsce
ochronie:
 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis – pospolity w całej Polsce gatunek, występujący na
siedliskach suchych, często antropogenicznych.
 Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara – gatunek mniej liczny od poprzedniego,
zasiedlający siedliska bardziej wilgotne; w gminie - rejon Raszowej oraz na wilgotnych
łąkach na północ od Walidróg.
 Padalec zwyczajny Anguis fragilis – siedlisko gatunku stanowią słoneczne polany,
skraje lasów, widne lasy lub inne tereny o silnym zadrzewieniu; na terenie gminy
występuje prawdopodobnie w lesach i na ich granicach.
 Zaskroniec Natrix natrix – gatunek rzadki, spotykany w wodach i nad brzegami wód,
wystepuje prawdopodobnie w rejonie Raszowej i Przywór.
 Żmija zygzakowata Vipera berus - spotykana na obrzeżach lasów, podmokłych łąkach,
polanach leśnych.
Ptaki
Gmina Tarnów Opolskim jest miejscem występowania wielu gatunków ptaków, w tym
rzadkich i chronionych, charakterystycznych dla dolin rzecznych, dużych obszarów leśnych i
terenów rolniczych. Niżej przedstawiono listę najważniejszych, bo objętych ochroną,
gatunków. Gwiazdką oznaczono gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej – Dyrektywa
79/409/EWG.
 Derkacz Crex crex* - gatunek rzadki w kraju i Europie, podawane jest jego
występowanie w gminie, ale brak jest wskazań co do rejonu, prawdopodobnie mogą to
być: dolina Odry, dolina Suchej, wilgotne Łąki Groszowickie.
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Kląskawka Saxicola torquata - średnio liczny ptak lęgowy Śląska, w gminie - rejon wsi
Przywory.
 Pokląskwa Saxicola ruberta – lokalnie średnio liczny ptak lęgowy Śląska. W gminie
podawany z przynajmniej kilku stanowisk: wilgotne łąki na północ od Walidróg, pola
uprawne na południowowschodnim krańcu Nakła, pod Raszową.
 Turkawka Streptopelia turtur – średnio liczny ptak lęgowy Śląska; występuje na skraju
lasów oraz w zadrzewieniach; występuje w Raszowej oraz w lesie sosnowym na
południowo - zachodnim krańcu Nakła.
 Świerszczak Locustella naevia – nieliczny ptak lęgowy Śląska; zasiedla wilgotne tereny
dolinne; występuje na wilgotnych łąkach na północ od Walidróg.
 Gąsiorek Lanius collurio* - gatunek liczny na Śląsku i w kraju, typowy ptak krajobrazu
rolniczego; jego występowanie odnotowano w zakrzewieniach wśród łąk na północ od
Walidróg.
 Ortolan Emberiza hortulana * – gatunek lęgowy Śląska, w gminie notowany na łąkach
na północ od Walidróg i wśród pól uprawnych nad ciekiem na południe od drogi Daniec
– Dąbrowice.
 Potrzeszcz Miliaria calandra – średnio liczny ptak lęgowy Śląska, ptak krajobrazu
rolniczego, gniazdujący na polach uprawnych,
 Bocian czarny Ciconia nigra* – bardzo rzadki gatunek w regionie i w skali kraju.
Materiały archiwalne (dane z 1999 r.) wskazują, że w lasach na północny wschód od
wsi Przywory znajduje się ostoja bociana czarnego, objęta ochroną strefową. Brak jest
obecnych danych potwierdzających czy bocian czarny jeszcze gniazduje na tym
siedlisku.
 Dzięcioł czarny Dryocopus martius* - nieliczny w Polsce, zaobserwowany w
kompleksie leśnym w południowo – wschodniej części gminy.
 Ryjówka aksamitna Sorex araneus – zamieszkująca wilgotne środowiska leśne i
zaroślowe.
Odnotować należy, że w bezpośrednim sąsiedztwie gminy - w graniczącej od wschodu gminie
Izbicko - znajduje się obszar ostoi ptaków rangi wojewódzkiej. Jest to kompleks „Stawy
Izbickie” (proponowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy), w obrębie którego występuje
nagromadzenie chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków wodno-błotnych
(gwiazdką oznaczono gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej): perkoza rdzawoszyjego,
zausznika, bąka*, łabędzia niemego, krakwy, hełmiatki, trzmielojada, błotniaka stawowego*,
pójdźki, żurawia*, wodnika, krętogłowa, zimorodka*, lerka*, kląskawki, świerszczaka,
strumieniówki, muchołówki białoszyjej*, dziwonia.
Ssaki
Na terenie gminy notowane jest występowanie poniższych gatunków objętych ochroną:

Jeż zachodni/wschodni Erinaceus europaeus/concolor – na terenach o bujnej roślinności,
w gminie spotykany rzadko, m. in. w zagajniku w Raszowej, w sadzie na północ od
Walidróg.

Kret europejski Talpa europaea –pospolity gatunek dla krajobrazu rolniczego, spotykany
w krajobrazie otwartym gminy.

Wiewiórka Sciurus vulgaris – jej występowanie jest wysoce prawdopodobne w obrębie
dużych kompleksów leśnych gminy.
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Łasica Mustela nivalis – gatunek wskazywany jako rzadki na Śląsku Opolskim, w obrębie
gminy spotykane pojedyncze osobniki.
Poza wyżej wymienionymi gatunkami chronionymi występują w gminie gatunki pospolitych
ssaków. Do rzędu drapieżnych zaliczają się: lis Vulpes vulpes i kuna leśna Martes martes.
Rząd zającokształtnych reprezentuje tylko jeden gatunek: zając szarak Lepus capensis,
którego coraz rzadziej spotyka się w krajobrazie otwartym.
Najliczniejszym w gatunki rzędem są gryzonie. W lasach spotyka się takie gatunki jak nornica
ruda Clethrionomys glareolus czy mysz leśna Apodemus flavicollis. W suchych środowiskach
spotkać można mysz polną Apodemus agrarius. W stawach hodowlanych stwierdzono
występowanie karczownika Arvicola terrestris.
Dzik Sus scrofa, jeleń Cervus elaphus i sarna Capreolus capreolus; gatunki te spotyka się na
obszarach leśnych, na ogół nielicznie.


3.0. ELEMENTY ŚRODOWISKA PRYRODNICZEGO CHRONIONE
I WYMAGAJĄCE OCHRONY
3.1. Struktura przyrodnicza i różnorodność biologiczna
W oparciu o koncepcję przestrzennej jednostki przyrodniczej wyróżniono (w opracowaniu
ekofizjograficznym) na terenie gminy Tarnów Opolski następujące struktury ekologiczne:


Ekosystemy antropogeniczne pól uprawnych - obejmują duże powierzchnie terenu
położonego wzdłuż linii Kosorowice - Tarnów Opolski - Nakło, a także we współczesnej
dolinie Odry. Są to grunty orne, które jednak nie są pozbawione naturalnych lub
seminaturalnych składników szaty roślinnej - śródpolnych oraz przydrożnych zadrzewień
i zakrzewień rosnących na miedzach, wąskich ciągów i niewielkich płatów zieleni łąkowej
i zaroślowej porastających miedze, pobocza i skarpy dróg śródpolnych. W otoczeniu lub w
obrębie rozległych pól uprawnych, które stanowią w strukturze przyrodniczej ekosystemy
o niskich walorach przyrodniczych, występują ekosystemy o większym stopniu
naturalności przyrodniczej przedstawione poniżej.



Ekosystemy leśne to siedliska obejmujące zróżnicowane pod względem wielkości,
rozmieszczenia i składu gatunkowego lasy. Są one największą ostoją naturalnych
warunków siedliskowych: gruntowo-wodnych, geomorfologicznych i glebowych.
Wysokie walory posiada ekosystem leśny obejmujący północną część gminy. Występują
tu dogodne warunki bytowania gatunków zwierząt charakterystycznych dla wnętrza lasu,
a także siedliska wilgotne wśród dominujących siedlisk borowych. Znaczne walory
przyrodnicze należy również przypisać lasom położonym w południowo-zachodniej części
gminy, które wchodzą w skład większego kompleksu leśnego, rozciągającego się poza jej
granicami. Jest to siedlisko borów sosnowych przechodzące w kierunku południowozachodnim w buczyny.
Pozostałe siedliska leśne są mniejsze, jednak pełnią istotną rolę w lokalnym systemie
przyrodniczym. Siedliskiem takim jest bór sosnowo-świerkowy w północno-wschodniej
części gminy i kompleks leśny położony w części południowo-wschodniej. Ostatni z
wymienionych obszarów obszar leśny ma charakter szczególny, gdyż znajduje się w
zasięgu wychodni wapieni środkowotriasowych, gdzie prowadzono dawniej intensywną
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eksploatacje odkrywkową. Obecnie jest to zatem obszar o charakterze antropogenicznym,
ale odznaczający się podwyższonym walorem przyrodniczym z uwagi na zmienne warunki
biotopowe - kompleks leśno-łąkowy.


Ekosystemy łąkowe i zadrzewieniowe. Pierwszy z typów – łąki dolinne – zlokalizowany
jest w dolinach Odry i Suchej. W dolinie Odry, w obniżeniach terasy zalewowej występują
małe płaty i wąskie ciągi łąk wilgotnych, które zachowały się w obniżeniach mniejszych
dolin terasy zalewowej. Utrzymują się również wzdłuż krawędzi morfologicznej doliny,
gdzie zwykle towarzyszą im zadrzewienia i zakrzewienia. Bogatsza struktura łąk i
zadrzewień występuje w dolinie Suchej. Występują tu przede wszystkim fragmenty siedlisk
nieużytkowanych o cechach półnaturalnych i naturalnych. Znaczny jest w dolinie udział
ciągów zadrzewień, zwłaszcza łęgowych (olszowych), wzmacniających potencjał
przyrodniczy tego obszaru.
Drugi wyróżniony typ ekosystemów łąkowych i zadrzewionych występuje na terenach
pozadolinnych, zwłaszcza w zasięgu terasy plejstoceńskiej i równiny wodnolodowcowej.
Ekosystemy pozadolinne reprezentowane są przez łąki świeże, a także siedliska
przejściowe między łąkami świeżymi a wilgotnymi. Wśród tych łąk wyróżnia się
zdecydowanie rozległy ekosystem łąkowy Groszowickich Łąk. Odnotowuje się wzrost
udziału siedlisk łąkowych w rejonie wsi Miedziana, które dzięki przestrzennemu
kontaktowi z łąkami Groszowickimi umożliwiają przemieszczanie się fauny pomiędzy
kompleksami leśnymi usytuowanymi na północy i w południowej części gminy. W rejonie
Nakła, Walidróg i Raszowej występuje dobrze rozwinięta sieć cieków, czemu okoliczne
łąki zawdzięczają swój zmienny charakter – od suchych do wilgotnych. Łąki te są istotnym
elementem lokalnych powiązań przestrzennych.

Ekosystemy wodne i przywodne. Zalicza się do nich siedliska wód płynących i stojących.
Odra, stanowiąca siedlisko bytowania oraz migracji wielu organizmów wodnych, jest
najistotniejszym ekosystemem wodnym, pomimo że na odcinku przepływającym przez
gminę znajduje się jaz utrudniający swobodną migrację ryb. Do siedlisk wodnych należy
zaliczyć również starorzecza w dolinie Odry, utrzymujące kontakt hydrauliczny z wodami
Odry oraz odznaczające się bogactwem wodnej oraz przybrzeżnej flory (szuwary trawiaste,
turzycowe, zadrzewienia i zakrzewienia łęgowe) i fauny (ryb preferujące wody stojące lub
wolno płynące, płazów). Ekosystemy wodne to również pozostałe cieki wodne, zwłaszcza
rzeka Sucha. Z wód stojących, oprócz wspomnianych starorzeczy, pewne znaczenie
siedliskowe mają zawodnione zbiorniki wodne po eksploatacji piasków i żwirów
czwartorzędowych w rejonie wsi Miedziana i Kosorowice, obecnie stanowiące w części
stawy hodowlane. Mogą one stanowić siedliska płazów oraz ptactwa wodnego (np.
kaczki).
Z uwagi na funkcję środowiskotwórczą i wartość biocenotyczną na obszarze gminy Izbicko
wydzielić można:




Struktury o wysokiej wartości przyrodniczej - naturalne i seminaturalne struktury,
zachowujące naturalną lub półnaturalną strukturę funkcjonalno – przestrzenną,
wzmacniające procesy biocenotyczne, zasilające tereny sąsiednie intensywniej użytkowane
lub zdegradowane:
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 duże, zwarte kompleksy leśne obejmujące północną, południowo-zachodnią,
południowo-wschodnią i północno-wschodnią część gminy (w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie),
 dolina rzeki Odry, wraz z lokalnymi ekosystemami o podwyższonych walorach
przyrodniczych, którymi są starorzecza,
 cała dolina rzeki Suchej, w której kumuluje się występowanie ekosystemów wodnych,
łąkowych, małych lasów i zadrzewień,
 ekosystem Groszowickich Łąk, wraz z kompleksem zawodnionych wyrobisk w części
południowej oraz łąkami wilgotnymi w części północnej.






Struktury o średniej wartości przyrodniczej – seminaturalne struktury o zaburzonej
strukturze funkcjonalno – przestrzennej, zubożone, mimo wszystko pełniące funkcje
zasilające dla terenów pól i zabudowy: mniejsze ekosystemy leśne, wodne, łąki świeże i
wilgotne o zaburzonych stosunkach wodnych, nieużytkowane lub użytkowane zbyt
intensywnie.
Struktury o małej wartości przyrodniczej – antropogeniczne – grunty orne, obejmujące
tereny gospodarczo przekształcone, o znacząco zubożonej strukturze funkcjonalno –
przestrzennej, zasilane przez struktury naturalne.
Tereny bez znaczenia przyrodniczego - struktury antropogeniczne, obejmujące tereny
gospodarczo przekształcone, zasilane przez struktury naturalne – tereny zabudowane.

Niezależnie od zaproponowanego powyżej wydzielenia, wszystkimi siedliskami z obszaru
gminy rządzi ogólna zasada, że im mniejszy obszar siedliska, tym większa presja czynników
otaczających, np. rolniczych, i tym samym mniejszy stopień zróżnicowania florystycznego i
faunistycznego, bądź też mniejsza jego ogólna wartość przyrodnicza.
3.2. Charakterystyka powiązań przyrodniczych
Opisu struktury powiązań przyrodniczych – zgodnie z koncepcją sieci ekologicznej1 dokonuje się za pomocą elementów podstawowych:
 Obszarów węzłowych (biocentrów) - obszarów o wysokich walorach przyrodniczych,
dużym stopniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej, gdzie występują
charakterystyczne dla regionu siedliska i populacje wymagające ochrony. Ochrona ta
odbywa się poprzez zapewnienie łączności ekologicznej i zachowanie bioróżnorodności.
 Korytarzy ekologicznych - przestrzennych struktur umożliwiających wędrówki gatunków
między obszarami węzłowymi. Trwałe przerwanie ciągłości korytarza uniemożliwia
wymianę genów w odciętym ekosystemie (obszarze węzłowym) i prowadzi do wymierania
gatunków.
 Stref buforowych (otulin), które otaczają obszary priorytetowe dla ochrony
bioróżnorodności (obszary węzłowe, korytarze ekologiczne, inne obszary chronione) i
tworzą przestrzeń niwelującą potencjalne zagrożenia zewnętrzne.
W gminie Tarnów Opolski i jej najbliższym otoczeniu wyróżniono elementy i struktury o
zwiększonym potencjale biologicznym, stanowiące o powiązaniach przestrzennych z terenami
zewnętrznymi, regionalnymi i lokalnymi:
Europejska Sieć Ekologiczna ECONET została przyjęta w 1992 r. przez Radę Europy jako idea ochrony
europejskiego systemu dziedzictwa przyrodniczego, W 1995 r. powstała koncepcja polskiej, krajowej sieci
ekologicznej ECONET - POLSKA
1
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Elementy ponadregionalnego systemu ekologicznego, do których zaliczyć należy:
 Korytarz ekologiczny Odry, przebiegający wzdłuż zachodniej granicy gminy, o randze
międzynarodowej (17M). Korytarz ten umożliwia migracje i rozprzestrzenianie wielu
gatunków roślin i zwierząt, łączy obszarowe formy ochrony przyrody, w tym ostoje Natura
2000 jak obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Grądy Odrzańskie”, inne obszary
węzłowe (biocentra) florystyczne i faunistyczne niższej rangi, rozmieszczone w zasięgu lub
bliskim sąsiedztwie doliny.
 Peryferyjne fragmenty dwóch obszarów węzłowych o znaczeniu krajowym:
 10K – obszar Borów Stobrawskich (identyfikowany z Obszarem Chronionego
Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie)
 14K – obszar Góry św. Anny (przedpole masywu Chełmu w południowo - wschodniej
części gminy).
Elementy regionalnego i lokalnego systemu ekologicznego, na który składają się:
 Korytarz ekologiczny doliny Suchej, o znaczeniu ponadlokalnym, zlokalizowany we
wschodniej części gminy i łączący się w kierunku północno – zachodnim z korytarzem
ekologicznym rzeki Chrząstawy, który zaliczany jest do rangi regionalnej. Znaczenie
korytarza wzmacnia sąsiedztwo stawów w rejonie Utraty (sąsiednia gmina Izbicko), które
są ostoją ptactwa wodno – błotnego oraz częściowe położenie w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie. Korytarz ekologiczny rzeki Suchej
łączy w pewnym stopniu dwa wyżej wymienione obszary węzłowe o znaczeniu krajowym.


Korytarze ekologiczne małych dolin, stanowiące przestrzenne powiązania odrębnych
ekosystemów, korytarzy i obszarów węzłowych wyższej rangi. Na terenie gminy Tarnów
Opolski wyróżnić w tej grupie można: dolinę Strugi (łączy dolinę Odry z Groszowickimi
Łąkami), dolinę Czarnki (łączy dolinę Suchej z otaczającymi ekosystemami łąkowymi i
dużym systemem leśnym).



Węzły ekologiczne:
 Leśny północny, obejmujący całą północną część gminy i rozprzestrzeniający się poza
jej granice do doliny Chrząstawy. Ten rozległy ekosystem leśny przecina dolina Czarnki
(lokalny korytarz ekologiczny) oraz jej dopływu - Wławy.
 Leśny północno-wschodni, to kompleks lasów na wschód od Raszowej, wchodzący w
skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie,
 Leśny południowo-zachodni, to fragment dużego kompleksu leśnego rozciągającego się
w kierunku południowym, aż do Gogolina. Ekosystem ten sąsiaduje bezpośrednio z
doliną Odry na południe od Kątów Opolskich.
 Łąkowy, obejmujący cały kompleks Groszowickich Łąk oraz tereny wyrobisk po
eksploatacji kruszyw naturalnych, gdzie zachodzi odbudowa potencjału przyrodniczego
na drodze naturalnej sukcesji ekologicznej lub przy wykorzystaniu zabiegów
rekultywacyjnych. Groszowickie Łąki są powiązane przestrzennie z doliną Odry za
pośrednictwem mniejszych obniżeń dolinnych, a także z leśnymi obszarami węzłowymi
(północnym i południowo- zachodnim).

GEOPLAN – Opole

49

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Stan ochrony prawnej zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych
3.3.1. Obszary i zasoby chronione przepisami ustawy o ochronie przyrody
Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”
Północno wschodnia część obszaru gminy (na północ od drogi Raszowa - Utrata), o
powierzchni 265 ha, wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko Turawskie. Utworzono go na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej nr XXIV/193/88 z
dn. 26 maja 1988 r. (znowelizowanej rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr
0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w
województwie opolskim – Dz. Urzęd. Woj. Opol. Nr 33 poz. 1133, ze zmianą wprowadzoną
rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 16 maja 2008 r. – Dz. Urzęd. Woj. Opol. Nr 36
poz. 1283), w celu ochrony krajobrazu nizinnego ze zwartymi kompleksami leśnymi o dużej
bioróżnorodności, z obszarami wydmowymi, śródleśnymi stawami, w tym kompleksem leśnostawowym koło Utraty i Jeziorem Turawskim. Obszar ten stanowi również strefę rekreacji i
wypoczynku o randze regionalnej.

PLH 160010
„Łąki w okolicach Chrząstowic”

O.Ch.K.
„Lasy Stobrawsko-Turawskie”

GMINA TARNÓW OPOLSKI

O.Ch.K.
„Bory
Niemodlińskie”
PLH 160003
„Kamień Śląski”

Ryc. Przyrodnicze obszary prawnie chronione w gminie Tarnów Opolski i w sąsiedztwie
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W granicach Lasów Stobrawsko - Turawskich znalazło się kilka zespołów przyrodniczokrajobrazowych oraz kilkadziesiąt użytków ekologicznych i pomników przyrody. Duża liczba
cieków, stawy hodowlane, źródła, polodowcowe moreny i wydmy stanowią o wysokich
walorach krajobrazowych i przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu.
W obszarze chronionego krajobrazu obowiązują zakazy wymienione w rozporządzeniu
inicjalnym Wojewody Opolskiego :
 realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 m od brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; zakaz ten dotyczy również innych
cieków naturalnych, a w szczególności strug, potoków i strumieni; natomiast zakaz ten nie
dotyczy:
- obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach określonych w studiach
uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planach
miejscowych i decyzjach lokalizacyjnych, gdzie dopuszcza się uzupełnienie zabudowy
mieszkaniowej i usługowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegów, zgodnie z linią występującą na przyległych działkach,
- działek siedliskowych - w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty
niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nieprzekraczania
dotychczasowej linii zabudowy od brzegu,
- działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach lokalizacyjnych, obowiązujących w
dniu 1 czerwca 2006 r.;
 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub budowy, odbudowy, utzrymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych;
 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; zakaz ten nie dotyczy obszarów, na których położone są złoża kopalin udokumentowane do dnia 31 grudnia 2005 r. i
których dokumentacje zostały zatwierdzone przez właściwy organ administracji
geologicznej;
 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, staro- rzeczy i obszarów wodno błotnych.
Chronione siedliska przyrodnicze
Siedliska przyrodnicze chronione prawnie, to siedliska wymienione w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. 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 (Dz. U. z
2010 r. nr 77, poz. 510), będącym przełożeniem dyrektyw unijnych (tzw. Ptasiej i
Siedliskowej), a zarazem wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14
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sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających
ochronie (Dz. U. z 2001 r. Nr 92 poz. 1029).
W opracowaniu ekofizjograficznym, sporzadzonym na potrzeby obecnej edycji studium
wyróżniono poniższe typy siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie:
 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion - obszary całych starorzeczy w dolinie Odry po zachodniej
stronie zabudowy wsi Przywory, gdzie notowany jest zespół "lilii wodnych" NupharoNymphaeetum albae, zbiorowiska szuwarowe oraz okalające zadrzewienia wierzbowe.
Siedlisko stanowi podtyp 3150-2 starorzecza i drobne zbiorniki wodne.
 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników – koryto cieku
Struga (Lutnia), na odcinku biegnącym w obrębie doliny Odry, stanowi siedlisko
występowania zespołu rzęśli hakowatej i włosienicznika rzecznego RanunculoCallitrichetum hamulatae.
Na terenie gminy Tarnów Opolski nie występują inne obszary i obiekty objęte prawną formą
ochrony przyrody. Jedyny pomnik przyrody odnotowany był w dokumentach archiwalnych –
klon w miejscowości Nakło – obecnie nie figuruje już w rejestrze form ochrony przyrody
prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
3.3.2. Inne zasoby przyrodnicze prawnie chronione
Lasy
Lasy zajmują w gminie Tarnów Opolski 3586 ha (43,8 % powierzchni wobec ok. 25% w
całym województwie). Grupują się w trzech obszarach. Największy kompleks leśny, północno
– zachodni, rozciąga się od Grudzic do Walidróg i podlega administracyjnie Nadleśnictwu
Opole, obręb Gruzice. Pozostałe dwa kompleksy leśne: północno – wschodni (okolice
Raszowej) i południowo – zachodni (okolice Miedzianej, Kątów Opolskich) podlegają
Nadleśnictwu Strzelce Opolskie, obręby Kadłub i Kamień Śląski.
Wśród typów siedliskowych przeważają siedliska borowe – bór mieszany wilgotny, bór
mieszany świeży oraz bór świeży. Siedliska boru wilgotnego (bór wilgotny i bór mieszany
wilgotny) zajmują powierzchnie na północny gminy, a boru świeżego – przy granicy z Opolem,
w Kątach i Miedzianej. W składzie gatunkowym drzewostanów dominuje sosna stanowiąca
średnio 80% wszystkich drzewostanów, a w dalszej kolejności: brzoza, świerk, olsza i dąb, w
mniejszym stopniu występuje buk (zwłaszcza w rejonie Miedzianej), modrzew, jesion, grab,
klon, lipa i topola. W ostatnich latach wzrasta udział gatunków liściastych (buk, jesion, dąb,
klon, lipa), co wskazuje na stopniowa przebudowę drzewostanów sosnowych.
Podszyt składa się z samosiewów drzew oraz z następujących roślin naczyniowych: bez
czarny, jarząb pospolity, śnieguliczka biała, trzmielina pospolita, leszczyna pospolita i inne.
Gatunki występujące w runie to m.in.: bluszcz pospolity, szczawik zajęczy, turzyca, przytulia
wiosenna, nawłoć pospolita, pokrzywa pospolita, dziurawiec, niecierpek pospolity, poziomka
pospolita, trawy.
Dominujące w lasach gminy drzewostany sosnowe są sztucznego pochodzenia, z reguły
jednowiekowe i jednopiętrowe. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 60 lat w obrębie
Grudzice, 65 lat w obrębie Kadłub, 70 lat w obrębie Kamień Śląski. Przeciętna zasobność
wynosi odpowiednio: 187, 204 i 238 m3/ha.
W lasach gminy zauważalne są szkody wyrządzone przez susze, silne wiatry (w latach 198081, 85, 90), szkody przemysłowe (wpływ zakładów przemysłowych), szkodniki owadzie
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(szeliniak sosnowy, kornik drukarz i rytownik pospolity, przypłaszczka granatka), choroby
grzybowe (występowanie opienki miodowej, zwłaszcza w drzewostanie świerkowym).
Większość lasów w gminie znajduje się w II strefie uszkodzeń przemysłowych, co wyraża się
zahamowanym przyrostem, skróceniem igliwia (do 50%) i obecnością dwóch roczników igieł
na pędach.
Większość lasów w gminie została uznana za ochronne (2 678 ha). Według wiodącej kategorii
ochronności wyróżnia się:
 Lasy uszkodzone przez przemysł położone są w Nadleśnictwie Opole, obrębie Grudzice
(oddziały 77-131, 133-135, 141-146, 149-152, 155, 171-175), o powierzchni 1971 ha,
objęte ochroną ze względu na wpływ emisji przemysłowych, osłabienie drzewostanów,
regres gatunków iglastych, straty na przyroście.
 Lasy stanowiące ostoje zwierząt położone są w Nadleśnictwie Opole, obręb Grudzice,
(oddziały 147-148), o powierzchni 58 ha, objęte ochroną jako ostoja bociana czarnego i
wpływ emisji przemysłowych.
 Lasy wokół miast położone są w Nadleśnictwie Opole, obrębie Grudzice (oddziały 136 –
140, 156 – 170, 176 – 180), o powierzchni 649 ha, objęte ochroną ze względu sąsiedztwo
m. Opola (10 km od granic administracyjnych miasta pow. 50 tys. mieszkańców), osłabienie
drzewostanów, regres gatunków iglastych, straty na przyroście.
Zasoby wodne
Obszar gminy Tarnów Opolski jest bardzo zasobny w wody podziemne, które występują w
czterech piętrach wodonośnych:
 czwartorzędowym,
 górnokredowym – GZWP nr 336 Niecka Opolska,
 środkowotriasowym - GZWP nr 333 Opole – Zawadzkie,
 dolnotriasowym – GZWP nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie.
Na terenie gminy Tarnów Opolski podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia ludności w wodę
mają wody wapienia muszlowego, które należy chronić przez przenikaniem zanieczyszczeń z
powierzchni terenu. Wody tego poziomu stanowią najzasobniejszy w województwie zbiornik
wód podziemnych GZWP nr 333 Opole – Zawadzkie. Wszystkie sołectwa w gminie są
zaopatrywane w wodę z ujęć tego poziomu – są to ujęcia w Tarnowie Opolskim i Raszowej.
Także zbiorowe ujęcie wody „Grotowice – Utrata”, będące źródłem wody dla miasta Opola,
czerpie wodę z poziomu środkowotriasowego.
Wody podziemne wapienia muszlowego wykazują podwyższony stopień zanieczyszczenia
azotanami, azotynami, siarczanami, żelazem i cynkiem. Świadczy to o niewystarczającej
ochronie zasobów wód przeznaczonych do picia. Prawną formą ochrony zbiorników wód
podziemnych, przewidzianą przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, są obszary
ochronne zbiorników wód śródlądowych, na których obowiązują zakazy, nakazy oraz
ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów
wodnych przed degradacją. Obszar ochronny ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego
właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Obecne plany gospodarowania wodami nie
przewidują ustanowienia dla w.w. zbiorników takiej formy ochrony, chociaż powinny być
ustanowione, w szczególności dla GZWP 333 Opole – Zawadzkie.
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Na terenie gminy istnieją trzy komunalne ujęcia wody podziemnej, wszystkie czerpią wodę z
poziomu środkowego triasu. Są to:
 Ujęcie „Tarnów Opolski” obejmuje 1 studnię wierconą, ujmującą wodę z utworów
wapienia muszlowego (pierwotnie woda ujmowana była z trzech studni). Liczne spękania
warstw triasowych na tym obszarze skutkują zwiększoną infiltracją zanieczyszczeń z
powierzchni i wód opadowych. Szczegółowe parametry ujęcia, wynikające z pozwolenia
wodnoprawnego zawiera rozdz. 7.1.
 Ujęcie „Raszowa” obejmuje 1 studnię wierconą, ujmującą wodę z utworów wapienia
muszlowego. Warstwa wodonośna ujmowanej wody występuje pod utworami dolomitów,
wapieni i osadów ilastych kajpru, o miąższości 60 m. Wody z utworów czwartorzędowych
nie są użytkowane. Szczegółowe parametry ujęcia zawiera rozdz. 7.1.
 Ujęcie zbiorowe „Grotowice – Utrata” dla miasta Opola, którego studnie (1B, 1A, 3B, 6B)
znajdują się na terenie gminy Tarnów Opolski. Studnie ujmują wodę z utworów wapienia
muszlowego. Aktualnie pracują studnie nr 1B i 6B. Studnia 6B posiada głębokość 160 m
oraz wydajność eksploatacyjną ok. 4500m3/dobę. Studnia 1B posiada głębokość 182 m
oraz wydajność eksploatacyjną ok. 5500m3/dobę. Decyzją z dnia 30 maja 2014 r., znak
DOŚ-III.7322.18.2014.AK Marszałek Województwa Opolskiego udzielił pozwolenia
wodnoprawnego na pobór z ujęcia w Grotowicach za pomocą studni nr 1B, 3B, 6B i
awaryjnej 1A w łącznej ilości: Q maxh=586,7m³/h, Qśrd=14080,8 m³/d, Qmaxr=5 139 492
m³/rok, przy ustalonych zasobach eksploatacyjnych w kat. „B” Qe = 92000 m³/d.
Pozwolenie wodnoprawne ważne jest do 29 maja 2024 r.
Na podstawie art. 58 ust. Prawa wodnego dla ujęć wody podziemnej zostały ustanowione
przez Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie aktów prawa
miejscowego strefy ochronne ujęć wody podziemnej:
 rozporządzeniem nr 18/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. dla zbiorowego ujęcia wody
podziemnej „Grotowice – Utrata” ustanowiono strefy ochronny bezpośredniej i pośredniej
(Dz. Urzęd. Woj. Opol. z 13 sierpnia 2014 r. poz. 1891), zmienione rozporządzeniem nr
7/2015, z dnia 26 marca 2015 r. (Dz. Urzęd. Woj. Opol. z 26 marca 2015 r. poz. 709);
 rozporządzeniem nr 20/2014 z dnia 3 października 2014 r. dla ujęcia wody podziemnej w
Tarnowie Opolskim ustanowiono strefy ochrony bezpośredniej oraz pośredniej (Dz. Urzęd.
Woj. Opol. z 6 października 2014 r. poz. 2176).
Obie strefy ochrony pośredniej wskazano na rysunkach studium.
Ujęcie wody „Raszowa” posiada tylko strefę ochrony bezpośredniej. Z uwagi na naturalną
izolację warstwy wodonośnej nie bylo potrzeby ustanawiania strefy ochrony posredniej
Na terenach ochrony bezpośredniej wymienionych ujęć wody obowiązują zakazy i nakazy, o
których mowa w art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, t.j.:
1) Zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody
2) Należy:
- odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do
urządzeń służących do poboru wody,
- zagospodarować teren zielenią,
- odprowadzać poza granicę ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych,
przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze ujęcia,
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-

ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze
urządzeń do poboru wody.

Na terenie ochrony pośredniej zbiorowego ujęcia wody „Grotowice – Utrata” zabrania się, po
zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Dyrektora R.Z.G.W. we Wroclawiu z dnia 26
marca 2015 r. :
1) lokalizowania nowych ujęć wody, za wyjątkiem ujęć służących zbiorowemu zaopatrzeniu
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych,
spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) rolniczego wykorzystania ścieków, gnojówki i gnojowicy;
4) lokalizowania i rozbudowy zakładów przemysłowych, zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
5) lokalizowania i rozbudowy ferm chowu i hodowli zwierząt, zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
6) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt w systemie bezściółkowym;
7) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
8) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż
niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
9) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich
transportu;
10) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków
ochrony roślin do obrotu klasyfikowane są jako niebezpieczne dla środowiska;
11) wydobywania kopalin;
12) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych.
Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody w Tarnowie Opolskim zabrania się:
1) lokalizowania nowych ujęć wody, za wyjątkiem ujęć służących zbiorowemu zaopatrzeniu
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych,
spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) rolniczego wykorzystania ścieków;
4) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
5) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich
transportu;
6) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż
niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
7) wydobywania kopalin;
8) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych.
3.4. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego
Stan i stopień degradacji poszczególnych elementów środowiska - krajobrazu, wód
powierzchniowych i podziemnych, gleb, klimatu, zanieczyszczenia powietrza, klimatu
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akustycznego oraz flory i fauny - omówiono w poprzednich rozdziałach. Z wymienionych
komponentów środowiska najbardziej przekształcone w stosunku do stanu naturalnego są:
 wody podziemne i powierzchniowe (brak kanalizacji, chemizacja rolnictwa, drenowanie
wód gruntowych poprzez intensywną eksploatację okolicznych złóż wapieni i ujęć wody
podziemnej),
 krajobraz i powierzchnia ziemi - w wyniku odkrywkowej eksploatacji miejscowych złóż
kruszywa naturalnego oraz rozprzestrzeniania zabudowy,
 flora i fauna, wykazujące znaczne zubożenie za sprawą rolniczego użytkowania,
niezgodnego z naturalną roślinnością potencjalną, rozwoju terenów zurbanizowanych oraz
niekorzystnych zmian stosunków wodnych.
Procesy zachodzące w środowisku abiotycznym
Obieg materii nieożywionej w granicach gminy Tarnów Opolski polega na przemieszczaniu
rozdrobnionego materiału skalnego (litosfery), wód i zanieczyszczeń z ekosystemu rolniczego
wysoczyzny na przedpolu Masywu Chełmu (rejon pogranicza gminy Tarnów Opolski z gminą
Gogolin) do niżej położonych terenów w dolinie rzeki Odry i Suchej - form
geomorfologicznych o charakterze akumulacyjnym. Redepozycja materiału skalnego jest
arealna - stokowa, powolna i mało dynamiczna z powodu zupełnego braku cieków na
wysoczyźnie. W północnej i zachodniej części gminy ma ona w większym stopniu charakter
strumieniowy - dość licznymi ciekami.
Większość wód opadowych w południowej części gminy infiltruje w bardzo przepuszczalne
podłoże do przypowierzchniowego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego, drenowanego
przez doliny Odry i Suchej, co wymusza przepływ podziemny skierowany generalnie na
północny zachód, zgodny z ogólnym nachyleniem powierzchni terenu. Z kolei wody
czwartorzędowego piętra wodonośnego zasilają głębiej położone i słabo izolowane od
powierzchni terenu triasowe i kredowe zbiorniki wód podziemnych, w których przepływ
odbywa się także w kierunku północno-zachodnim. W rezultacie opisanych powiązań –
południowa część gminy Tarnów Opolski stanowi obszar alimentacyjny trzech głównych
zbiorników wód podziemnych: środkowotriasowego (G.Z.W.P – 333, Opole – Zawadzkie) i
dolnotriasowego (G.Z.W.P – 335, Krapkowice – Strzelce Opolskie) oraz kredowego G.Z.W.P.
– 336 Niecka Opolska. Ta sytuacja generuje intensywne procesy krasowe (ługowanie skał
wapiennych, zwłaszcza triasu, przez szczelinowe wody podziemne).
Opisany - naturalny reżim krążenia wód podziemnych i powierzchniowych jest zakłócony
odwadnianiem czynnych odkrywkowych kopalni wapienia – „Tarnów Opolski” i „Górażdże”.
Oba zakłady górnicze, podobnie jak kopalnia „Kamień Śląski” w Otmicach, zaliczają się do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Znaczną część
podziemnych wód czwartorzędowych i triasowych przejmują systemy odwodnienia
wymienionych kopalni. Podobnie intensywny drenaż wód podziemnych ma miejsce od strony
północnej - poprzez eksploatację grupowego ujęcia wód podziemnych „Grotowice - Utrata” dla
m. Opola. Skutki tych działań gospodarczych przejawiają się w postaci odchylenia naturalnego
kierunku odpływu podziemnego oraz zróżnicowanego obniżenia poziomu wód podziemnych
wraz z niekorzystnymi zmianami środowiska biotycznego.
Kopalnia odkrywkowa „Tarnów Opolski” jest odwadniana od początku lat 80-tych XX w.
Średnie dopływy do wyrobiska kopalni (2010 r.), wypompowywane i odprowadzane do Odry
za pośrednictwem cieku Lutnia wynoszą ok. 90 tys. m³/dobę przy depresji ok. 10 m. Lej depresji
wywołany odwadnianiem obejmował w 2005 r. południową część zabudowy Tarnowa
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Opolskiego i Nakła oraz całe Kosorowice. Po ekstremalnych opadach w 2010 r. zasięg leja
depresji zmniejszył się czasowo. W przypadku terenów znajdujących się w zasięgu tego leja
depresyjnego w gminie Tarnów Opolski, skutki obniżenia lustra wód podziemnych nie są
wyraźnie odczuwalne. W obszarach leśnych systemy korzeniowe drzew są przystosowane do
środowiska w którym zwierciadło wód podziemnych zalega na naturalnej głębokości
kilkunastu metrów i jego dalsze obniżenie nie wywołuje skutków negatywnych. Podobnie
płytko ukorzenione uprawy zbożowe i okopowe na gruntach ornych korzystają z wilgoci
retencjonowanej w glebie. Brak też w tych rejonach cieków wodnych, które mogłyby tracić
wodę poprzez zwiększony odpływ podziemny. Natomiast w terenach zabudowanych ludność
od kilkudziesięciu lat nie korzysta ze studni gospodarskich, wszystkie wsie w gminie Tarnów
Opolski są zwodociągowane.
Inaczej przedstawia się problem wpływu na środowisko odwadniania odkrywkowej kopalni
Wapienia „Górażdże”. Kopalnia ta odprowadza dopływy kopalniane bezpośrednio do Odry
dopiero od ok. 2004 r. Już w 2010 r. (wg „Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej
określającej warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem zmian zakresu
odwodnienia złoża wapieni triasowych GÓRAŻDŻE” - przyjętej zawiadomieniem Marszałka
Województwa Opolskiego DOŚ.II.KM-7521/16/10/11 z dnia 10.02.2011 r.) ilość wód
wypompowywanych z kopalni wyniosła 37 tys.m³/dobę (26 m3/min), przekraczając 8-krotnie
wcześniejsze prognozy, przedstawione w raporcie o oddziaływaniu kopalni „Górażdże” na
środowisko z 2001 r. (3,2 m3/min). Odpowiednio do zwiększonej skali odwadniania zwiekszyła się głębokość i zasięg leja depresji wokół kopalni. Ilość wypompowywanych wód
będzie nadal wzrastać w miarę postępu kopalni w kierunku północnym i jej dalszego
pogłębiania związanego z upadem złoża wapieni w tym kierunku.
Skutki odwadniania kopalni „Górażdże” w postaci leja depresji są w obecnym stanie bardziej
dotkliwe dla środowiska i istniejącego zagospodarowania niż w przypadku kopalni „Tarnów
Opolski”. Lej depresyjny kopalni „Górażdże” już obecnie obejmuje w gminie Tarnów Opolski
południową część Łąk Groszowickich, w odróżnieniu od lasów i pól uprawnych - bardzo
wraźliwych na obniżenie naturalnego poziomu wód podziemnych. We wschodniej części
prawdopodobnie także nakłada się i intensyfikuje depresję kopalni „Tarnów Opolski”.
Wstępna prognoza dalszych zmian środowiska abiotycznego
Dynamiczne zmiany w środowisku abiotycznym zachodzą głównie w środowisku wodnym
- wód podziemnych i powierzchniowych. Mają one związek, poza pogłębiającymi się
depresjami wokół odkrywkowych kopalni wapienia, ale także z zauważalnym, zwłaszcza na
przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, ociepleniem i osuszaniem klimatu (malejąca ilość
opadów atmosferycznych, wzrost temperatur). Czynnikami wpływającymi niekorzystne
zmiany stosunków wodnych, jest sztuczne osuszanie terenów podmokłych, regulacje cieków,
odwadnianie terenów przemysłowych, intensywny pobór wód podziemnych w ujęciach
studziennych m. Opola na pograniczu Groszowic i gm. Tarnów Opolski, zanieczyszczanie wód.
Czynniki te, wraz z postępem kopalni „Górażdże” na północ i stopniowym jej pogłębianiem
z obecnych ok. 20 m do docelowej głębokości 40-50 m - będą wywoływać procesy stepowienia
krajobrazu oraz dalszych zmian reżimu i chemizmu wód powierzchniowych i podziemnych.
Przejawi się to obniżeniem poziomu wód gruntowych, okresowymi suszami, ubożeniem i
zanieczyszczeniem zasobów wodnych. Zmiany w środowisku wodnym będą prawdopodobnie
narastały w czasie, w związku z t.zw. „efektem cieplarnianym” i przekształceniami
cywilizacyjnymi o globalnym zasięgu. Natomiast znacząco pozytywne skutki dla stanu
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czystości wód powierzchniowych i podziemnych będzie miało skanalizowanie wszystkich wsi
w gminie, którego zakończenie przewidywane jest w perspektywie kilkunastu lat.
Do obiektów które nadal będą powodowały w gminie Tarnów Opolski lokalne
zanieczyszczenie powietrza i wód oraz pogorszenie klimatu akustycznego należy zaliczyć
drogę krajową nr 94, drogę wojewódzką nr 423, w mniejszym stopniu drogi powiatowe.
W wyniku działań proekologicznych prognozuje się dalsze zmniejszanie emisji
zanieczyszczeń powietrza ze źródeł przemysłowych. W mniejszym stopniu nastąpi redukcja
zanieczyszczeń generowanych przez gospodarstwa domowe.
Zmiany zachodzące w środowisku biotycznym
Wymienione niekorzystne zmiany środowiska nieożywionego wywołują konsekwencje w
przyrodzie ożywionej. W obszarze Łąk Groszowickich pogarszanie warunków wodnych będzie
z różnym nasileniem skutkowało zanikiem wilgotnych ekosystemów łąkowych na rzecz upraw
ornych lub zalesień oraz ubożeniem gatunkowym flory i fauny hydrofilnej (m.in. zanik siedlisk
łęgowych, łąk wilgotnych, zmniejszenie bioróżnorodności).
Powyższa sytuacja, dotycząca zmniejszenia udziału łąk wilgotnych kosztem gruntów ornych
dotyczy także całej doliny Odry w granicach gminy. Stwierdzane w zasięgu doliny, a zwłaszcza
mniejszych dolin w obrębie terasy zalewowej, występowanie przed kilkunastoma laty siedlisk
łąkowych, obecnie ogranicza się do niewielkich areałow na siedliskach najbardziej wilgotnych,
gdzie uprawa nie jest możliwa, a także do wąskiej strefy przykorytowej Odry, gdzie dodatkowo
utrzymują się dość luźne i średnio zwarte zakrzewienia i zadrzewienia łęgowe
(rożnogatunkowe wierzby). W konsekwencji funkcjonalność ekologiczna doliny Odry została
prawdopodobnie obniżona.
Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast zwiększenie w ostatnim ćwierćwieczu powierzchni
leśnych. Głównie następuje to w wyniku zalesiania nieużytków, a także terenów siedliskowo
zdewastowanych, które były poddawane rekultywacji bądź samoczynnemu zadrzewieniu.
Dotyczy to przede wszystkim południowowschodniego fragmentu gminy, w rejonie
eksploatacji wapieni triasowych, a także terenu nieczynnego już wysypiska odpadów na
południe od Kosorowic. Znaczące powierzchnie zalesień występują też w obszarze Łąk
Groszowickich.
W środowisku biotycznym obszaru studium zachodzą i będą się pogłębiały zmiany wywołane
przemianami strukturalnymi w rolnictwie. Przejawiają się one stopniowym zaniechaniem
użytkowania rolniczego na mało żyznych gruntach V - VI klasy, dominujących w gminie. Na
nieuprawianych gruntach ornych, niekoszonych i nie wypasanych użytkach zielonych
obserwuje się spontaniczne procesy sukcesji naturalnej, zmierzające do ukształtowania się
inicjalnej roślinności leśnej.
Przekształcenia i degradacja antropopresyjna środowiska w obszarze opracowania postępują
od średniowiecza i prawdopodobnie pod koniec XX w. osiągnęły już stan stabilny wraz ze
szczytową intensyfikacją upraw rolnych w rolnictwie i upraw leśnych. Obecnie, obok dalszej
intensyfikacji i koncentracji produkcji rolniczej można prognozować stopniowe zmiany
związane z nieuchronnym rozwojem pozarolniczych dziedzin gospodarki, wraz ze wszystkimi
konsekwencjami środowiskowymi. W niedalekiej perspektywie czasowej przewiduje się dalszy
rozwój zabudowy przemysłowej w Przyworach, Kątach Opolskich i Tarnowie Opolskim,
związany nieuchronnie z negatywnymi, chociaż mniejszymi niż w przeszłości skutkami
środowiskowymi.
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4.0. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
4.1. Rys historyczny osadnictwa w gminie Tarnów Opolski
Ślady najdawniejszego osadnictwa na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z gmina Tarnów
Opolski pochodzą ze schyłku najstarszej epoki lodowej – paeolitu schyłkowego (13.000 p.n.e.
– 8.000 p.n.e). Należą do nich znaleziska narzędzi krzemiennych kultury hamburskiej w
Rogowie Opolskim oraz kultury ostrzy trzoneczkowatych (wg dawnego nazewnictwa kultury
z liściakami) w Groszowicach.
Ślady punktów osadniczych z okresu neolitu – młodszej epoki kamienia (4.600 – 1.800 p.n.e.)
znaleziono w Kątach Opolskich (3 stanowiska), Kosorowicach i Tarnowie Opolskim
(pojedyncze stanowiska). Obszar osadnictwa późnoneolitycznego (2.400 – 1.800 p.n.e.)
rozciągał się po obu stronach Odry od Opola do Krapkowic. Nieliczne sa w gminie stanowiska
archeologiczne datowane na okres brązu i wczesnej epoki żelaza (kultura łużycka 1.800 – 400
p.n.e.), stwierdzono w Kosorowicach, Kątach Opolskich, Tarnowie Opolskim i Raszowej.
W okresie wczesnych i późnych wpływów rzymskich (kultura przeworska - 10 – 450 r. n.e.)
osadnictwo na terenie gminy Tarnów Opolski rozwijało się intensywnie, a jego ciągłość
obserwuje się w znaleziskach archeologicznych, głównie ceramicznych, aż do średniowiecza.
Większe osady kultury przeworskiej odkryto w Kątach Opolskich, Raszowej i Kosorowicach,
cmentarzysko w Tarnowie opolskim. Ślady punktów osadniczych z tego okresu najliczniejsze
są jednak w Tarnowie i Miedzianej.
Po przejściowym rozrzedzeniu osadnictwa w okresie upadku cesarstwa rzymskiego i
wędrówek ludów (V- VI w. n.e.) teren gminy, a przynajmniej jego zachodnia część nad Odrą,
należał do obszaru plemiennego Opolan (IX-XIII). W tym czasie kształtowały się zarysy
współczesnego osadnictwa. Osady wczesnośredniowieczne składały się z kilkunastu
naziemnych domów drewnianych, rzadziej ziemianek i półziemianek, ustawionych w formie
ulicówki, owalnicy lub okolnicy, zwykle w miejscach łatwego dostępu do wody. Obok osad
otwartych zakładano grodziska, na ogół na planie koła, w miejscach trudno dostępnych, których
jednak w gminie Tarnów nie odkryto.
Liczba osad na obszarze dzisiejszej gminy w czasach przed lokacją wsi na prawie niemieckim
w XIII – XIV w. prawdopodobnie nie była mniejsza niż obecnie. Istniały osady o których ślad
zaginął - w źródłach pisanych z XVI w. Wymienia się nieistniejącą już wtedy wieś Wierzbie
położoną na zachód od Tarnowa. Zaginęła również osada Tarnowiec koło Kosorowic
wymieniana w urbarzu z 1618 r.
Źródła pisane począwszy od XIII wieku potwierdzają datę lokalizacji większości wsi.
Późniejsze lokacje to powstałe w XVIII wieku kolonie fryderycjańskie – Miedziana i
Walidrogi.
Wsie w granicach gminy Tarnów Opolski – z wyjątkiem Miedzianej i Walidróg – lokowane
były naprawie niemieckim począwszy od XIII w. Cechy tej formy osadnictwa to:
- regularny układ równych co do wielkości zagród, położonych w równych od siebie
odstępach,
- rozmiary wsi, przeciętnie 40 – 60 łanów
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- wieś zabudowana na jednej środkowej niwie,
- pola mają układ wieloniwowy, przystosowany do gospodarki trójpolowej,
Regularność układu zagród jest w zewnętrznym wyglądzie główną cechą tych wsi, dlatego
nadano im nazwę „rzędownice”. Wśród nich wyróżnia się wiele odmian. Najczęściej
występujące układy zabudowy wiejskiej to owalnice lub ulicówki. Dwie wsie powstałe w czasie
pruskiej akcji kolonizacyjnej w XVIII w. posiadają swoje indywidualne rozplanowanie.
Pierwotne cechy fizjonomiczne lub ich ślady zachowały się w różnych fragmentach wsi
Raszowa, Nakło, Tarnów Opolski, Kosorowice, Przywory, Kąty Opolskie. Zachowane
fragmenty tych układów wymagają ochrony, której zakres i sposób winien być ustalony w
planach miejscowych,
Typowym elementem wspólnym dla krajobrazu wszystkich wsi jest kościół z dominującą
wieżą. W jedynej wsi nie posiadającej takiej budowli – w Miedzianej – tym centralnym
elementem jest mniejsza budowla sakralna – kaplica, wybudowana na rzucie prostokąta,
zwieńczona baniastym hełmem z ośmioboczną latarnią. Innymi dominantami w krajobrazie
wsi tarnowskich są liczne kaplice i krzyże. Najwięcej elementów takiej małej architektury
posiadają Kąty Opolskie.
Wyróżniającą cechą wsi w gminie Tarnów Opolski jest brak folwarków i wielkich własności
ziemskich, które w XV – XVIII w. gruntownie zmieniały oblicze i stosunki własnościowe wsi
kmiecych na Śląsku. Być może jest to związane z brakiem większych obszarów dobrych
gruntów rolnych. Brak w gminie także zamków, zespołów pałacowo – parkowych i pałacowo
– folwarcznych, gotyckich kościołów. Układ przestrzenny i cechy zabudowy wiejskiej jest
natomiast typowy dla regionu opolskiego. Podstawą tego układu są regularne, wydłużone
działki zabudowane na planie litery L lub U. We frontowej części działki, zwykle w niewielkiej
odległości od krawędzi jezdni, usytuowany jest szczytowo budynek mieszkalny
jednokondygnacyjny albo dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym, a w jego przedłużeniu
część gospodarcza przekryta wspólnym dachem. Od strony pól zagrodę zamyka duża stodoła.
Szersze działki posiadają również zabudowę przy drugiej dłuższej granicy. Zabudowa taka
tworzyła ciąg, którego większe fragmenty można jeszcze spotkać w gminie (ul. Św. Marcina w
Tarnowie Opolskim, ul. Kościelna w Nakle). Występuje także kalenicowe usytuowanie
zabudowy w zagrodach (ul. Szeroka w Kątach Opolskich). Reprezentacyjne elewacje frontowe
dekorowane były różnorakimi detalami z których najczęściej zachowały się kapliczki w
ścianach szczytowych. Krajobraz kulturowy gminy tworzył mający długie tradycje przemysł
wapienniczy, a ważnym materiałem budowlanym był kamień wapienny. Wznoszono z niego
budynki gospodarcze i murki, był wkomponowywany w ceglane elewacje.
Obok zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej każda wieś posiadała jakiś obiekt o innej,
publicznej funkcji – szkołę, remizę strażacką, zajazd, dworzec. Większość z tych budowli
zachowała się do dziś i ze względu na znaczenie dla lokalnej wspólnoty wymaga zachowania i
pielęgnacji. Do rzadkości należą już niestety inne „drobne” elementy regionalnego stylu takie
jak bramy i furtki, lauby, tradycyjne podziały okien, drewniana stolarka okienna i drzwiowa,
okiennice, tradycyjne nawierzchnie dróg.
Do dnia dzisiejszego nie zachował się żaden z licznych pieców do wypalania wapnia, ani
szybowe ani kręgowe. Rozwój gospodarczy w XIX w. gmina zawdzięcza dwóm liniom
kolejowym: Opole – Kędzierzyn Koźle ze stacją w Przyworach oraz relacji Opole – Strzelce
Opolskie ze stacją w Tarnowie Opolskim, powstałym odpowiednio w 1845 r. i 1878 r.
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Zaowocowało to powstaniem dwóch dworców kolejowych, z których dworzec w Przyworach
znawcy zaliczyli do najładniejszych na Opolszczyźnie.
W skład gminy wchodzi osiem sołectw: Tarnów Opolski, Walidrogi, Nakło, Raszowa,
Kosorowice, Miedziana, Przywory, Kąty Opolskie.

Jednostka
osadnicza

Wg źródeł pisanych:

Funkcje dawne/ dzisiejsze:

wzmiankowana w źródłach w 1295 r. (Canthi)

rolnicza / mieszkaniowa,
rolnicza, przemysłowa

Kosorowice

data założenia wsi nie jest znana, ale ślady
archeologiczne wskazują na osadnictwo w XIII
w., pewna wzmianka o wsi pochodzi z 1618 r.

rolnicza, rzemieślnicza /
mieszkaniowa, rolnicza

Miedziana

założona w 1773 r. jako wieś fryderycjańska

rolnicza, rzemieślnicza, /
mieszkaniowa, rolnicza

Nakło

pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1297 r.

rolnicza, rzemieślnicza,
/mieszkaniowa

Przywory

legendy lokują wieś ok. połowy XII wieku,
pierwsza wzmianka pisana pochodzi z 1531 r.

rolnicza, rzemieślnicza/
mieszkaniowa, przemysłowa

Raszowa

wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1297 r.

rolnicza / rolnicza, hodowla

Tarnów
Opolski

lokacja w 1293 r.

rolnicza, przemysłowa/
mieszkaniowa,
administracyjna, usługowa,
produkcyjna

Walidrogi

wieś założona w 1773 r. jako Schulenburg

Kąty
Opolskie

rolnicza / mieszkaniowa,
rolnicza, usługowa

Charakterystyka historyczna miejscowości
Kąty Opolskie
Pierwsza wzmianka o wsi (Canthi) pochodzi z 1295 r. W roku 1308 książę Bolesław darował
wieś Kant razem z lasem darował swojemu przyjacielowi Stanimirowi, który był
prawdopodobnie panem na Prószkowie. Wieś pozostawała w posiadaniu szlachty
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prószkowskiej przez kilka wieków. W 1725 r. należy jeszcze do hrabiego Prószkowa.
Zamieszkiwało ją wówczas 9 kmieci i 11 chałupników. W 1829 r. wieś posiadała 36 domów,
w 1925 r. – 99. W roku 1863 liczyła 10 kmieci, 10 zagrodników zagonowych, poza tym był tu
karczmarz, rzeźnik, 2 handlarzy zbożem i 3 łódkarzy. W roku 1930 r. w Kątach znajdowały się
3 sklepy kolonialne, 3 cegielnie, piekarnia, 2 restauracje, rzeźnia, fryzjer, skład węgla, skład
kartofli i paszy.
W 1925 r. utworzono we wsi parafię, a kolejnych latach 1926 – 27 wybudowano probostwo
– budynek o charakterze willowym z elementami modernistycznej stylistyki. Obecny budynek
kościoła powstał w latach 1937 – 39. Cmentarz został założony w 1909 r.
W dzisiejszym układzie przestrzennym wsi odczytać można dwa „nawsia”: pierwsze - przy
przecięciu ulic Szerokiej i Kościelnej, drugie – pomiędzy ulicami Kościelną i Morcinka.
Według mapy z ok. 1800 roku zabudowa wsi rozciągała się wzdłuż ulic Szerokiej i Kościeln”ej.
Obecnie tradycyjna zabudowa zagrodowa skupia się już wyłącznie przy ul. Odrzańskiej. Na
uwagę zasługuje również zabudowa ul. Szerokiej, gdzie we frontowych częściach działek
znajdują się usytuowane kalenicowo stodoły.
We wsi zachowała się do dziś jedna z trzech działających kiedyś cegielni przy ul. Ceglanej.
Zastosowano w niej rzadkie rozwiązanie tzw. piec zygzakowy opracowany w 1686 r. przez
Bührera. Charakterystyczną cechą wsi są dość liczne kapliczki i krzyże.
Stan zaludnienia wsi przedstawia się następująco: 1282 r. – 228, 1900 r. – 625, 1939 r. – 946,
1946 r. – 787, 1960 r. – 874, 1965 r. – 938, 1998 r. – 990, 2006 r. – 952, 2013 r. – 888.
Kosorowice
Brak starych dokumentów o założeniu wsi. Istnieją podania ludowe o książęcym zamku koło
Kosorowic, według których podczas polowania księżna zgubiła kosztowna bransoletę.
Uczciwym znalazcą był chłop z Kosorowic, któremu mieszkańcy wsi zawdzięczają uwolnienie
od pańszczyzny. Później został wyróżniony kmieć nazwiskiem Gołąb, któremu książę
podarował spory kawałek lasu. Podanie to ma cechy prawdopodobieństwa, gdyż znajduje ono
potwierdzenie w urbarzu z 1618 r. Według urbarza mieszkańcy Kosorowic mieli prawo do
użytkowania (później zaginionego) Tarnowca. Wolni byli ponadto od pańszczyzny na
podstawie przywileju z 1446 r. odnowionego w 1658 r. przez burmistrza opolskiego. Nazwa
wsi wywodzi się od „kosiarza”.
W roku 1618 we wsi mieszkało 11 kmieci, 6 zagrodników i chałupników z rodzinami. W
1829 r. na terenie wsi znajdowało się 49 budynków, w 1844 r. było 61 domów, w 1861 r. – 54
domy mieszkalne i 30 gospodarczych. W 1852 r. prawie cała wieś spłonęła. Odtąd budowano
prawie wyłącznie z kamienia. W 1863 r. w Kosorowicach notowano: 2 kowali, krawca, stolarza,
szewca i wielu murarzy. Mieszkańcy należeli do parafii tarnowskiej i tam uczęszczali do
szkoły. W 1930 r. we wsi działały 2 warsztaty kowalskie, 2 karczmy, sklep towarów
mieszanych, warsztat stolarki, sklep kolonialny, piekarnia, warsztat krawiecki, 2 rzeźnicy.
Pierwotny układ i charakter zabudowy Kosorowic uległ znacznym przekształceniom. Starą
zabudowę wymienia się na nową, o współczesnych formach architektonicznych, przebudowy
niszczą tradycyjne detale architektoniczne, wyburzona została większość bram. W tej sytuacji
znaczenia nabiera objęcie prawną ochroną zabytków zlokalizowanych przy ul. Opolskiej
(zwłaszcza w zachodniej jej części) jako ostatnich przedstawicieli minionej epoki.
Stan zaludnienia wsi przedstawia się następująco: 1783 r. – 223, 1855 r. – 354, 1900 r. – 531,
1939 r. – 687, 1960r. – 722, 1965 r. – 857, 1998 r. – 1028, 2011 r. – 1027, 2013 r. – 988.
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Miedziana
Wieś założona jako kolonia rozkazem króla Prus w 1773 r. (jako tzw. wieś fryderycjańska).
Osadnikami byli głównie mieszkańcy austriackiej części Śląska i Moraw. Przyjechali do
urządzonych już gospodarstw. Miedziana miała wówczas 400 mórg roli, 80 mórg łąk, 50 mórg
pastwisk, 28 mórg przeznaczonych na podwórka, drogi i ogrody. Z powodu piaszczystej i
bagiennej gleby plony były słabe, a bydło mizerne. Prawdopodobnie z tego powodu wieś nie
rozrosła się znacznie. W 1783 r. było tu 20 gospodarstw, a do 1865 r. przybyły tylko trzy. Z
tego tez powodu wieś zamieszkiwali głównie rzemieślnicy.
W 1783 r. zbudowano we wsi kaplicę, kościół natomiast nie powstał nigdy. Kaplica stała się
zatem charakterystycznym elementem wsi położonym w jej centrum. W kształtowaniu wyglądu
wsi odegrał też znaczna rolę budynek szkoły, który zasługuje na szczególne traktowanie
(wskazany remont z zachowaniem bryły i wyglądu elewacji).
Zabudowa wsi jest regularna, rozciąga się po obu stronach ul. Opolskiej. Elementami
dysharmonizującymi jest duża różnorodność i dowolność stosowanych ogrodzeń, w tym z
elementów prefabrykowanych.
Rozwój demograficzny wsi przebiegał następująco: 1783 r. – 90, 1855 r. – 187, 1900 r. – 323,
1939 r. – 486, 1960 r. – 508, 1998 r. – 670, 2009 r. – 623, 2013 r. – 614.
Nakło
Leży przy historycznym trakcie z Lipska do Krakowa. Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się
w roku 1927. Biskup Jan zakłada wówczas parafię w Raszowej i darowuje – z należącej do
niego dziesięciny w Nakle – połowę dla wyposażenia nowego kościoła. Od 1531 r. druga
połowa dziesięciny należy do fundacji kolegiackiej.
W 1361 r. urzędował we wsi sołtys Stanko, który za zasługi otrzymał od księcia opolsko –
strzeleckiego Alberta 7 wolnych łanów, młyn i karczmę. W roku 1534 we wsi było 11 kmieci
gospodarujących na 23,5 łanach, a jeden łan leżał odłogiem. W 1640 r osiadło w Nakle 4
nowych mieszkańców, w tym garncarz i szewc.
W 1723 r. posiada Nakło 13 kmieci, którzy gospodarują metodą trójpolową. W 1783 r. jest
14 gospodarstw i kilku chałupników. W 1829 r. są już 42 domy, a kilkanaście lat później
założono ekspedycję pocztową. Miejscowość rozwijała się intensywnie dalej. W 1844 r. były
tu 54 domy i nowa szkoła (stara uległa zniszczeniu w 1822 r.). Ponadto we wsi zamieszkiwało
2 karczmarzy, 8 handlarzy, rzeźnik, 2 kowali, 4 murarzy, stolarz, krawiec, szewc. W 1925 r.
we wsi było 121 domów, w 1960 r. liczba ta wzrosła do 244.
Nakło zajmuje obecnie dość rozległą powierzchnię, ale nie tworzy regularnego planu.
Największą wartość posiada zabudowa skupiona przy zbiegu ul. Kościelnej i Strzeleckiej i
perspektywa ul. Kościelnej z trójkondygnacyjna kapliczką, transformatorem i wieżą kościoła
w stylu neoromańskim, zbudowany w latach 1938 – 1940). Inne obiekty wymagające ochrony
to budynek szkoły (ul. Strzelecka 49) i karczma (ul. Strzelecka 37).
Liczba ludności kształtowała się następująco: 1783 r. – 208, 1844 r. – 423, 1900 r. – 676,
1939 r. – 1329, 1960 r. – 1315, 1998 r. – 1551, 2013 – 1428.
Przywory
Wieś stosunkowo późno pojawia się w dokumentach, bo dopiero w 1531 r., choć legenda
lokuje ja już w XII w. Należała wówczas do szóstego beneficjum fundacji kolegiackiej. W
1687 r. Przywory przyłączono do parafii groszowickiej. Istnienie młyna Bistritz poświadczają
dokumenty z 1627 r. Jego właścicielem był Michał Piechota. W latach 1723 – 1725 wieś
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należała do hrabiego Tenczina. Był tam wówczas sołtys, 9 kmieci, ogrodnik i 9 chałupników.
Karczma należała do młynarza. W 1783 r. wieś liczyła tylko 10 domów i szkołę, ale w 1829 r.
było ich już 40. W 1845 r. do szkoły w Przyworach uczęszczały dzieci z Katów i Miedzianej.
Wieś miała wtedy browar, gorzelnię i Kuźnię. W 1863 r. było 9 gospodarstw, 16 chałupników,
17 chałupników zagrodowych, sklep, młyn i 2 dróżników kolejowych (w związku z powstałą
w 1845 r. linia kolejową z Opola do Kędzierzyna Koźla). W katolickiej szkole uczyło się 108
dzieci. W 1925 r. w Przyworach było 86 domów mieszkalnych.

Fot. Budynek dworca kolejowego w Przyworach (ok. 1903 r. i współcześnie)
Rozwój przestrzenny wsi uwarunkowany był ograniczeniami naturalnymi (na zachód od wsi
przebiega dawne koryto i stroma skarpa doliny rzeki Odry) oraz sąsiedztwem linii kolejowej
(ograniczenie ze wschodu). W związku z tym wieś rozbudowywała się na osi północ - południe
wzdłuż ul. Wiejskiej. Najstarszym obiektem we wsi jest barokowa figura św. Jana
Nepomucena, ufundowana w 1719 r. przez Józefa, hrabiego Tenczyn. Obok tradycyjnej
zabudowy zagrodowej największą wartość prezentuje budynek dworca kolejowego, oddany do
użytku w 1912 r. Zgrabna bryła budynku, liczne detale architektoniczne i różnorodna stolarka
okienna i drzwiowa to cechy dzięki którym obiekt zasługuje na wpis do rejestru zabytków.
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Rozwój liczby ludności: 1829 r. – 185, 1900 r. – 458, 1939 r. – 847, 1960 r. – 895, 1998 r.
– 1224, 2013 r. – 1114.
Raszowa
Wzmianka o wsi po raz pierwszy pojawia się w dokumentach z 1297 r., kiedy to biskup
wrocławski na prośbę dziedzicznego pana Raszowej Alama, zwanego Thulecz, darowuje
dziesięcinę nowo poświęconemu kościołowi w Raszowej. Według urbarza z 1618 r. we wsi
mieszkało 10 kmieci, 2 młynarzy, 5 ogrodników, którzy gospodarowali na 16 czynszowych
łanach. W 1783 r. było tu 11 kmieci, 7 zagrodników, 6 chałupników i 37 chałupników
zagonowych. W 1829 r. Raszowa posiadała 60 domów mieszkalnych, szkołę katolicką i młyn
wodny. W 1844 r. liczba domów wynosiła 69, w 1922 – 104. W roku 1863 było we wsi 9
kmieci, 7 zagrodników, 6 chałupników, i 37 chałupników zagonowych, poza tym 9 murarzy,
młynarz, garncarz, 2 kowali, 11 wyrobników, 108 wyrobnic. Murarze i wyrobnicy latem
zatrudniali się poza miejscem zamieszkania. Szkoła w Raszowej istniała już w 1301 r.
Prawdopodobnie była to pierwsza szkoła ludowa w okolicy.
Najważniejszym architektonicznie budynkiem wsi jest kościół parafialny p.w. Opatrzności
Bożej. Kościół został konsekrowany 16.09.1279 r., wtedy powstała też parafia i określono jej
uposażenie. Obecny budynek kościoła to prawdopodobnie trzeci z kolei, powstał w latach 1791
– 92 w stylu barokowym. W 1938 r. dobudowano boczną nawę od strony południowej.
Liczba ludności wsi kształtowała się następująco: 1783 r. – 225, 1855 r. – 465, 1900 r. – 580,
1939 r. – 723, 1960 r. – 748, 1998 r. – 881, 2013 r. – 781.
Tarnów Opolski
Lokacja Tarnowa nastąpiła w 1293 r. Według urbarza z 1566 r. we wsi mieszkało 11 kmieci,
którzy gospodarowali na 40 łanach, 6 łanów posiadał sołtys a 2 łany pastwisk proboszcz. W
roku 1783 wieś posiadała katolicką szkołę, 19 kmieci, 13 zagrodników i 16 chałupników. W
1829 r. Tarnów miał już 95 domów. W roku 1844 r. było 8 rzemieślników. Ubożsi zajmowali
się paleniem wapna. W 1870 w Tarnowie zamieszkiwali następujący rzemieślnicy: 1 rymarz, 4
rzeźników, kołodziej, stolarz, 2 kowali, 5 krawców, 3 szewców oraz murarze, którzy latem
znajdowali zatrudnienie w najodleglejszych zakątkach kraju – nawet za Białymstokiem.
Wypał wapna z miejscowych złóż odbywał się już w 1640 r. Po budowie linii kolejowej z
przystankiem w Tarnowie w 1878 r. (od 1893 r. pełnił on funkcję towarową) rozpoczęto
budowę nowoczesnych wapienników. Pod koniec XIX w urzędowała w Tarnowie firma
Ogórek i Sp., która wybudowała nowoczesne piece kręgowe i połączenie kolejowe. W 1900 r.
było 7 pieców wapiennych. W okresie międzywojennym na terenie wsi działały dwa
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wapna. Obecnie niewiele zostało śladów po dawnej
działalności przemysłowej firmy Ogórek i sp.
Tarnów posiada cechy układu owalnicowego widoczne w przebiegu ulic św. Marcina i ks.
Klimasa. Nawsie mieści kościół, plac, remizę, szkołę, zabudowę zagrodową i staw. Dalszy
rozwój przestrzenny wsi następował w kierunku północnym.
Najlepiej zachowana historyczna część wsi to usytuowane szczytowo budynki przy ul. św.
Marcina. Przy ul. Klimasa zlokalizowane są inne wartościowe obiekty: zespół zabudowy
plebani z końca XIX wieku i budynek w którym obecnie mieści się przedszkole (nr 15).
Dworzec kolejowy, budynek kierownictwa zakładów wapienniczych i zajazd (wszystkie przy
ul. Dworcowej) to kolejne budynki mające znaczenie dla obrazu kulturowego Tarnowa.
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Ryc. Plan centrum Tarnowa Opolskiego – II poł. XIX w.
Liczba ludności kształtowała się następująco: 1783 r. – 388, 1845 r. – 667, 1900 r. – 1438,
1939 r. – 1879, 1960 r. – 2178, 1998 r. – 3885, 2013 r. – 3501.
Walidrogi
Wieś założona w 1773 r. w okresie intensywnej kolonizacji pruskiej na Śląsku. Nazwę
Schulenburg utworzono od nazwiska ówczesnego ministra von Schulenburga. Budową osiedla
kierował lustrator lasów Burich. Nowe domy wybudowano w roku założenia wsi, stodoły
ukończono dopiero w 1778 r.. Pierwsi koloniści przybyli w 1774 r. Z 20 kolonistów – 9
przybyło z Karniowa, 4 z Czech, 2 z Moraw, 1 z Norymbergii. Koloniści otrzymali nasiona i
kartofle, a kowal 30 talarów na założenie kuźni, W 1783 r. 20 domów było zamieszkanych
przez 112 osób. Do 1864 r. przybyło 6 chałupników. W 1824 r. we wsi powstała katolicka
szkoła. W 1863 r. uczęszczało do niej 26 katolickich i 22 ewangelickich dzieci.
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W 1925 r. we wsi znajdowały się 32 domy i 46 rodzin. W 1930 r. zanotowano tu warsztat
kołodziejski, fabrykę cementu, gotowalnie piwa, warsztat mechaniczno – naprawczy,
restaurację, sklep z wyrobami tytoniowymi i napojami .
Walidrogi zostały usytuowane po północnej stronie głównej drogi (obecnie droga krajowa).
Południowa strona mieści tylko kaplicę ewangelicką i szkołę. We wsi nie zachowało się dużo
starej zabudowy. Są to pojedyncze budynki mieszkalne albo gospodarcze zlokalizowane przy
ul. Opolskiej.
Zaludnienie wsi kształtowało się następująco: 1783 r. – 112, 1844 r. – 221, 1900 r. – 224,
1939 r. – 235, 1960 r. – 191, 1998 – 185, 2013 r. – 207.
4.2. Zasoby kulturowe gminy Tarnów Opolski, prawnie chronione i wymagające ochrony
Art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.
U. z 2014 r. , poz. 1446), określa następujące formy ochrony zabytków:
1) wpis do rejestru zabytków,
2) uznanie za pomnik historii,
3) utworzenie parku kulturowego,
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego.
4.2.1. Zabytki wpisane do rejestru zabytków
Na terenie gminy znajdują się dwa zespoły zabytków ruchomych (wyposażenia kościołów)
oraz dwa obiekty objęte indywidualną ochroną:
Zabytki nieruchome gminy Tarnów Opolski wpisane do rejestru zabytków
Numer rejestru/
data decyzji o
wpisie

Lp.

Miejscowość

Przedmiot ochrony – obiekt i jego położenie

1.

Raszowa

2.

Tarnów
Opolski

Kościół parafialny p.w. Opatrzności Bożej 1791
r., 1938, Raszowa, ul. Ozimska 36
1130/60
z 09.02.1966 r.
Kościół parafialny p.w. Św. Marcina, XV w., 1989/73
1853 – 1864, 1913, Tarnów Opolski, ul. Ks. z 15.01.1975 r.
Klimasa
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Zabytki ruchome gminy Tarnów Opolski wpisane do rejestru zabytków
Lp. Miejscowość

Przedmiot ochrony – obiekt i jego
położenie

Numer rejestru/
data decyzji o
wpisie

1.

Raszowa

Wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Ks.B.t.IV-695/1Opatrzności Bożej przy ul. Ozimskiej 36
15/77 z 14.10.1977 r.

2.

Tarnów
Opolski

Wyposażenie kościoła parafialnego p.w. św. Ks.B.t.IV-679/1Marcina przy ul. Ks. Klimasa 18
20/77 z 03.05.1977 r.

3.

Kąty Opolskie

Kapliczka słupowa przy skrzyżowaniu ulic Ks.B.t.VI-963/97
Odrzańskiej i Szerokiej
z 19.11.1997 r.

4.

Przywory

Rzeźba św. Jana Nepomucena

Ks.B.t.I-187/59
z 29.11.1959 r.

Postuluje się za programem gminnym opieki nad zabytkami, wpisanie do rejestru zabytków
(„Program opieki nad zabytkami Gminy Tarnów Opolski na lata 2013 – 2016” przyjęty uchwałą
nr XXXV/22/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 września 2013 r.) - następujących
obiektów:
1) kościół p.w. ŚŚ Piotra i Pawła w Nakle z wyposażeniem,
2) kościół parafialny pw. Najświetszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich z
wyposażeniem i otoczeniem,
3) kaplica – dzwonnica przy ul. Odrzańskiej 5 w Kątach Opolskich (1737 r.)
4) kaplica – dzwonnica przy ul. Opolskiej 71 w Kosorowicach (XVIII w.)
5) kaplica dzwonnica przy ul. Wiejskiej w Miedzianej (XVIII w.)
6) kaplica – dzwonnica przy ul. Kościelnej w Nakle (k. XIX w.)
7) dworzec kolejowy w Przyworach (1912 r.).
Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków
Lp.

Numer
stanowiska

Typ
stanowiska

Położenie
(numer działki)

450-454

Chronologia

Nr
rejestru

Kosorowice
1.

8

osada

2.

12

Osada, punkt
osadniczy
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699, 713, oraz w
Tarnowie Op. dz.
nr 2,5,6,9, 10, 13,
14, 17

kultura przeworska
(okres wpływów
A-748/87
rzymskich),
średniowiecze XIIIXIV wiek
kultura łużycka (V
okres epoki
A-877/90
brązu/halsztat),
późne
średniowiecze
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3.

17

pradzieje i kultura
przeworska (późny
okres rzymski

osada

1069

A-875/90

punkt
osadniczy i
osada
produkcyjna

577/107,
1173/107,
852/107, 374/107

pradzieje, kultura
przeworska (okres
wpływów
rzymskich), późne
średniowiecze

3

osada

193/11 – 196/11,
77/6, 78/6, 80/6

kultura przeworska
(faza D),
średniowiecze

A-749/87

3

osada

73, 276/123,
277/123, 278/123

kultura przeworska
(okres wpływów
rzymskich), późne
średniowiecze

A-685/86

Kąty Opolskie

4.

8

A-366/73

Miedziana
5.

Raszowa
6.

4.2.2. Gminna ewidencja zabytków
Niżej zamieszczona ewidencja zabytków gminy Tarnów Opolski została przyjęta uchwałą nr
XXXV/22/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 września 2013 r. jako załącznik do
„Programu opieki nad zabytkami Gminy Tarnów Opolski na lata 2013 – 2016”. Choć jest to
tylko wykaz, ma on zasadnicze znaczenie dla zachowania i ochrony krajobrazu kulturowego
gminy. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 21) ewidencja
zabytków jest podstawą sporządzenia gminnych programów opieki nad zabytkami, a te z kolei
stanowią podstawę ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
będących jednym z prawnych narzędzi ochrony zabytków i dóbr kultury. Poniższy katalog nie
jest wyczerpujący.
Wyżej przywołany program formułuje listę kolejnych 119 obiektów, które winny zostać
zaewidencjonowane jako zabytki i w konsekwencji objęte prawną ochroną.
Gminna ewidencja zabytków jako podstawa gminnego programu ochrony zabytków i ustaleń
ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
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Wykaz zabytków architektury i budownictwa ujętych w gminnej ewidencji zabytków
L.p.

OBIEKT

ADRES

1.

kościół parafialny p.w. Serca P. Jezusa

ul. Kościelna 25

2.
3.
4.

kaplica dzwonnica
kapliczka
nr rejestru zabytków ruchomych 963/97
kapliczka

skrzyżowanie ulic Odrzańskiej i
Szerokiej
przy drodze nad Odrą

5.
6.

dom mieszkalny
dom mieszkalny

ul. Odrzańska 12
ul. Odrzańska 17

układ ruralistyczny wsi
kaplica dzwonnica
dawna szkoła polska
dawna karczma
dom
dom
dom
dom
spichlerz
spichlerz
dom
spichlerz
spichlerz

przy ul. Opolskiej 71
ul. Opolska 53
ul. Opolska 67
ul. Opolska 71
ul. Opolska 75
ul. Opolska 84
ul. Opolska 86
ul. Opolska 86
ul. Opolska 88
ul. Opolska 90
ul. Opolska 90
ul. Opolska 92

Kąty Opolskie

Kosorowice
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Miedziana
20.

kaplica

Nakło
21.
22.

układ ruralistyczny wsi
Kościół parafialny pw. Śś. Piotra i Pawła

ul. Raszowska 3

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

kaplica dzwonnica p.w. NMP
dom
budynek gospodarczy
dom
dom
budynek gospodarczy
dom
dom
dom
dom
dom
dom

ul. Powstańców
ul. Powstańców 3
ul. Kościelna 3
ul. Kościelna 3a
ul. Kościelna 5
ul. Kościelna 9
ul. Kościelna 11
ul. Kościelna 13
ul. Kościelna17
ul. Kościelna 18
ul. Raszowska 2
ul. Strzelecka 33
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dom z restauracją
szkoła
dom
dom
dom
dom
dom
budynek gospodarczy
spichlerz
dom „Rejsówka”

ul. Strzelecka 37
ul. Strzelecka 47 - 49
ul. Strzelecka 57
ul. Strzelecka 64
ul. Strzelecka 66
ul. Strzelecka 76
ul. Strzelecka 86
ul. Strzelecka 86
ul. Strzelecka 86
ul. Kani 55

45.

kościół paraf. p.w. Matki Boskiej Anielskiej

ul. Wiejska 88a

46.
47.
48.

dom
dworzec
dom

ul. Dworcowa 2
ul. Dworcowa 10
ul. Wiejska 17

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Przywory

Raszowa
49.

kościół parafialny p.w. Opatrzności Bożej

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

młyn wodny
dom
dom
budynek gospodarczy
dom
karczma
dom
dom

ul. Młyńska
ul. Młyńska
ul. Krótka 1
ul. Ozimska 23
ul. Ozimska 26
ul. Ozimska 31
ul. Ozimska 42
ul. Ozimska 44

kościół parafialny p.w. św. Marcina
ogrodzenie z kostnicą
kapliczka przydrożna
dom
zajazd
plebania
budynek gospodarczy
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom

ul Klimasa 18
ul. Klimasa
ul. Powstańców Śląskich
ul. Dworcowa 9
ul. Dworcowa 16
ul. Klimasa 18
ul. Klimasa 18
ul. Koraszewskiego 2
ul. Koraszewskiego 3
ul. Koraszewskiego 4
ul. Koraszewskiego 8
ul. Koraszewskiego 24
ul. Kościuszki 13
ul. Św. Marcina 5
ul. Św. Marcina 9
ul. Św. Marcina 11
w głębi dz.za domem ul. Św. Marcina
11

Tarnów Opolski
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
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75.
76.
77.
78.
79.
80.

budynek gospodarczy
dom
dom
dom
dom
dom

ul. Św. Marcina 13
ul. Św. Marcina 19
ul. Św. Marcina 23
ul. Torowa 1
ul. Torowa 1a
ul. Torowa 2

Walidrogi
81.

kościół p.w. św. Krzysztofa

82.
83.

dawna szkoła
dom

ul. Opolska 1
ul. Opolska 48

Wykaz zabytków architektury i budownictwa - proponowanych
do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków
L.p.

OBIEKT

ADRES

1.

krzyż

koniec ul. Kościelnej

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

plebania
transformator
dom
budynek gospodarczy
budynek gospodarczy
budynek gospodarczy
dom
dom
zajazd
dom
dom
budynek gospodarczy
dom
budynek gospodarczy
dom
dom
dom wycużny
dom

ul. Kościelna 25
początek ul. Szerokiej
ul. Szeroka 10
ul. Szeroka 5
ul. Szeroka 20a
ul. Szeroka, przy placu zabaw
ul. Kościelna 1
ul. Kościelna 2
ul. Kościelna 13
ul. Kościelna 17
ul. Kościelna 19
ul. Kościelna 25
ul. Szkolna 1
ul. Szkolna 8
ul. Szkolna 13
ul. Szkolna 15
ul. Odrzańska 18
ul. Odrzańska 26

krzyż
dom
kapliczka
dom
spichlerz
budynek gospodarczy
dom

Ul. Opolska 72
ul. Opolska 73
ul. Opolska 80
ul. Opolska 94
ul. Opolska 94
ul. Powstańców Śląskich 1
ul. Powstańców Śląskich 1

Kąty Opolskie

Kosorowice
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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transformator
dom
spichlerz
dom

ul. Powstańców Śląskich 1
ul. Powstańców Śląskich 1a
ul. Św. Jacka 7
ul. Zapłotna 20

31.
32.

dom
dom

ul. Wiejska 6
ul. Wiejska 50

33.

szkoła

ul. Wiejska 68

dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
transformator
dom
dom
dom
dom
remiza
dom
dom
budynek gospodarczy
kapliczka

ul. Dzierżonia 1
ul. J. Kani 1
ul. J. Kani 7
ul. J. Kani 9
ul. Kościelna 4
ul. Kościelna 6
ul. Kościelna 12
ul. Kościelna 15
ul. Kościelna
ul. Raszowska 6
ul. Strzelecka 15
ul. Strzelecka 25
ul. Strzelecka 29
ul. Strzelecka 39
ul. Strzelecka 41
ul. Strzelecka 51/51a
ul. Strzelecka 52
ul. Strzelecka 80

52.
53.

dom
dom

ul. Dworcowa 1
ul. Dworcowa 5

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

dom
dom
dom
dom
kapliczka
przedszkole
dom
dom
dom
dom
figura św. Nepomucena

65.
66.

dom
dom

ul. Dworcowa 6
ul. Krapkowicka 7
ul. Wiejska 8
ul. Wiejska 54
ul. Wiejska 55
ul. Wiejska 56
ul. Wiejska 66
ul. Wiejska 70
ul. Wiejska 75
ul. Wiejska 77 i 77a
ul. Wiejska 77 a,
Nr rej. Zabytków ruchomych 187/59
ul. Wiejska 85
ul. Wiejska 87

27.
28.
29.
30.
Miedziana

Nakło
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Przywory

GEOPLAN – Opole

73

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67.

dom

ul. Wiejska 105

dom
dom
dom
dom
dom
dom
transformator
kapliczka

ul. Nakielska 1
ul. Ozimska 16
ul. Ozimska 18
ul. Ozimska 56
ul. Ozimska 60
ul. Ozimska 65
ul. Ozimska
ul. Ozimska/ul. Podleśna

kaplica
krzyż
dworzec
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
budynek gospodarczy
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
Dom Dziecka
dom
dom
dom
budynek gospodarczy
budynek gospodarczy
dom

ul. Cmentarna
ul. Cmentarna
ul. Dworcowa 4
ul. Dworcowa 10
ul. Dworcowa 11
ul. Klimasa 3
ul. Klimasa 11
ul. Klimasa 15
ul. Klimasa 18
ul. Klimasa 19
ul. Klimasa 21
ul. Klimasa 22a
ul. Klimasa 23
ul. Klimasa 26
ul. Klimasa 33
ul. Klimasa 33
ul. Klimasa 43
ul. Klimasa 44
ul. Klimasa 50
ul. Klimasa 52a
ul. Klimasa 54
ul. Klimasa 56
ul. Klimasa 63
ul. Klimasa 65
ul. Klimasa 76
ul. Klimasa 78
ul. Kopernika 6
ul. Kopernika 19
ul. Korczaka 1
ul. Kościuszki 2
ul. Św. Marcina 2
ul. Św. Marcina 15
ul. Św. Marcina 17
ul. Św. Marcina 19
ul. Św. Marcina 31

Raszowa
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Tarnów Opolski
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
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111.
112.
113.
114.
115.
116.

domek dróżnika
dom
dom
transformator
mur kamienny wokół działki nr 766/201
dom

ul. Ogórkowa 2
ul. Ogórkowa 5
ul. Ogórkowa 7
Ogórek
Ogórek
ul. Powstańców Śląskich 6

Walidrogi
117.
118.
119.

dom
dom
budynki gospodarcze (m.in. kuźnia)

ul. Opolska 68
ul. Opolska 80
ul. Opolska 86

Większość stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Opolu to punkty i ślady osadnicze o dużej rozpiętości chronologicznej – od epoki
kamienia i neolitu aż po XV wiek. Są one świadectwem kolejnych faz zasiedlania terenu gminy
Tarnów Opolski. Liczba stanowisk archeologicznych w poszczególnych wsiach jest
następująca: Kąty Opolskie – 7, Kosorowice – 14, Miedziana – 6, Nakło – 4, Raszowa – 10,
Tarnów Opolski – 24, Walidrogi – 1.
Wykaz stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków
(Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu)

Lp

Numer
stanowis
-ka

Typ stanowiska

Położenie
(numer działki)

punkt osadniczy

294, 295,
601/306, 602/305

cmentarzysko

w lesie koło budki
dróżnika, 137

Chronologia

Nr
rejestru

Tarnów Opolski
1.

1

2.

2

3.

3

4.

5.

4

7

osada
cmentarzysko
punkt osadniczy

punkt osadniczy

cmentarzysko
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1767/270

pradzieje, X-XII i XIV
w.
okres rzymski
VIII – IX w
okres rzymski
pradzieje, kultura
łużycka, późne
średniowiecze

1101/305,
1102/308

pradzieje i późne
średniowiecze

na północ od wsi,
pod lasem na
wschód od szosy
do Walidróg

okres rzymski
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6.

9

punkt osadniczy

180, 187, 188,
195

średniowiecze

7.

10

punkt osadniczy

1495/433,
1524/429

średniowiecze

8.

11

ślad osadniczy

722/496,
1543/499,
729/507

kultura przeworska,
okres rzymski
średniowiecze

punkt osadniczy

9, 10, 13, 14, 17,
pradzieje, neolit,
18, 21, 22, 25, 26, kultura łużycka, kultura
29, 30, 33, 34, 35,
przeworska, późne
38, 41, 42, 45, 46,
średniowiecze
49, 50, 53, 54, 57,
58, 61, 62, 65, 66,
69, 70, 73, 74, 77,
78, 81, 534/82

9.

12

punkty
osadnicze

10.

13

punkty
osadnicze

29, 30, 33

pradzieje, późne
średniowiecze

11.

14

punkty
osadnicze

554/167,
1890/165,
595/162, 566/161,
1526/159,
1527/158,
1525/159,
1528/158,
674/158, 574/157,
1889/165

kultura przeworska,
XI-XII w., późne
średniowiecze

12.

15

punkt osadniczy

1478/114,
1477/114

późne średniowiecze

13.

16

punkty
osadnicze

14.

17

punkty
osadnicze

15.

18

punkty
osadnicze

1638/143,
770/144, 722/145

pradzieje, późne
średniowiecze

punkty
osadnicze

1711/223,
2016/271,
2015/273

XI-XII w., późne
średniowiecze

16.

19
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8, 11, 1686/12,
1689/15, 1692/16,
20, 23, 1690/16,
1687/15, 1685/15
84, 677/87,
678/87, 88, 91

XI-XII w. oraz XIV w
pradzieje, późne
średniowiecze
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17.

20

punkty
osadnicze

2004/280,
2002/281,
2000/282

kultura przeworska,
późne średniowiecze
kultura przeworska,
IX-X w., późne
średniowiecze

18.

21

punkty
osadnicze

2117/289,
1551/288,
1618/217

19.

22

punkty
osadnicze

2083/290,
2117/289

pradzieje, późne
średniowiecze

20.

23

punkty
osadnicze

1960/291

kultura przeworska,
późne średniowiecze

21.

24

punkt osadniczy

547/171

późne średniowiecze

22.

25

punkt osadniczy

22, 227/27

późne średniowiecze

23.

26

punkt osadniczy

207, 208

późne średniowiecze

24.

27

punkt osadniczy

885/283, 884/282,
271/270

późne średniowiecze

Kosorowice
wg mapy
archiwalnej - przy
torze kolejowym,
koło budki
dróżnika
przy
wybierzysku, w
pobliżu placu
zabaw (obecnie
boisko)
koło zabudowań
Jana Ciołka przy
drodze do
Miedzianej

25.

1

cmentarzysko

26.

3

cmentarzysko,
tzw. cmentarz
szwedzki

27.

5

punkt osadniczy

28.

7

osada i punkt
osadniczy

29.

8

osada

450-454

30.

9

ślad osadniczy,
punkt osadniczy

953/2, 954/2

31.

10

punkt osadniczy

1116/2, 1117/2,
1115/2
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V okres epoki brązu

okres nowożytny

kultura łużycka

kultura przeworska i
późne średniowiecze
pradzieje i kultura
przeworska (okres
wpływów rzymskich),
średniowiecze XIIIXIV w.
epoka kamienia, XIIIXIV w.,

A748/87

średniowiecze
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32.

11

ślad osadniczy

500

późne średniowiecze

699-713 oraz w
Tarnowie
Opolskim dz. nr
2, 5, 6, 9, 10, 13,
14, 17

kultura łużycka (V
okres epoki
brązu/halsztat), późne
średniowiecze

33.

12

osada, punkt
osadniczy

34.

14

punkt osadniczy

1076, 1077

późne średniowiecze

35.

15

punkty
osadnicze

726

XI-XII w. i poł. XIV
w.

36.

16

punkt osadniczy

465

37.

17

osada

1069

38.

18

ślad osadniczy

39.

19

osada

683, 686

XIV w

pradzieje i kultura
przeworska (późny
okres rzymski), późne
średniowiecze

A877/90

A875/90

neolit

Miedziana
40.

1

ślad osadniczy

359, 360, 362

VI-IX w. i XIV-XV w.

41.

2

ślad osadniczy

371

kultura przeworska

193/11-196/11,
77/6, 78/6, 80/6

kultura przeworska
(faza D), średniowiecze

84/6, 85/6,
2000/6, 199/6,
88/6, 89/6, 86/6
446, 445, 110/6,
111/6, 112/6,
113/6, 114/6,
115/6, 116/6,
117/6

pradzieje, kultura
przeworska

42.

3

osada

43.

4

punkt osadniczy

44.

5

punkt osadniczy

45.

6

punkt osadniczy

220/13

XIV-XV w.

46.

4

osada

6, 7, 10, 456/3

późne średniowiecze

47.

5

punkt osadniczy

40/112, 401/112

późne średniowiecze

A749/87

kultura przeworska i
XIV-XV w.

Nakło
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48.

6

punkty
osadnicze

68, 69

pradzieje, kultura
przeworska, późne
średniowiecze

49.

7

osada

27, 44

późne średniowiecze

Kąty Opolskie
przy południowo
– zachodniej
granicy wsi w
pobliżu wału
Odry na S od
wys. 180
na południe od
wsi, na terenie
byłych
wybierzysk
cegielni (w
kierunku wsch. I
zach.)

neolit, epoka brązu i
okres wpływów
rzymskich

50.

1

punkty
osadnicze

51.

3

osada, punkty
osadnicze

52.

4

ślad osadniczy

53.

5

punkt osadniczy

54.

6

punkt osadniczy

55.

7

punkt osadniczy

300/104, 301/104

56.

8

punkt osadniczy,
osada
produkcyjna

577/107,
1173/107,
852/107, 374/107

57.

4

punkt osadniczy

408/18, 19

58.

5

punkt osadniczy

35, 461/37,
466/37

59.

6

punkt osadniczy

120

późny okres wpływów
rzymskich

60.

7

punkt osadniczy

53

pradzieje

61.

8

punkt osadniczy

403/112, 600/112,
601/112

późne średniowiecze

232, 1147/234
blisko granicy z
Chorulą, na
zachód od drogi
Kąty - Chorula
na południe od
wsi, ok. 100 m na
północ od granicy
z Chorulą, obok
stanowiska nr 5

neolit, epoka brązu, I-V
w. i średniowiecze

późne średniowiecze
neolit

pradzieje i późne
średniowiecze
pradzieje, kultura
przeworska (okres
wpływów rzymskich)

A366/73

Raszowa
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pradzieje i późne
średniowiecze
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191, 258/190,
259/190

późne średniowiecze,
późny okres wpływów
rzymskich

62.

9

punkt osadniczy,
osada

63.

10

punkt osadniczy

140/16, 209/16

późne średniowiecze

64.

11

punkt osadniczy

300/63, 301/63

kultura przeworska i
późne średniowiecze
kultura przeworska
(okres wpływów
rzymskich), późne
średniowiecze
pradzieje

65.

12

osada

73, 276/123,
277/123, 278/123

66.

13

punkt osadniczy

76

A685/86

Walidrogi
67.

1

osada

wg mapy
archiwalnej przy
drodze łączącej
Tarnów Op. z
szosą opolską,
około 4 km na
płn-wsch od
Tarnowa

późny okres wpływów
rzymskich

Cmentarze posiadające wartość historyczną i zabytkową:
Lp.

Miejscowość

1.

Raszowa

2.

Tarnów
Opolski

3.

Kąty
Opolskie

4.

Przywory

5.

Nakło

GEOPLAN – Opole

Lokalizacja
Cmentarz przy kościele parafialnym
p.w. Opatrzności Bożej, znajduje się
tu mogiła zbiorowa poległych w II
wojny światowej
ul. Cmentarna, znajduje się tu mogiła
zbiorowa poległych w II wojnie
światowej
Cmentarz przy kościele p.w. Serca P.
Jezusa, znajdują się tu dwie mogiły
zbiorowe: żołnierzy radzieckich i
niemieckich poległych w II wojnie
światowej oraz żołnierzy
niemieckich poległych w I i II wojnie
światowej
ul. Wiejska, znajduje się tu mogiła
zbiorowa żołnierzy niemieckich
poległych w II wojnie światowej
ul. Strzelecka, znajduje się tu mogiła
107 żołnierzy i 18 cywilów – ofiar II
wojny światowej

Chronologia
1290, 1873

1902 r.

1909 r.

1924 r.

1947 r.
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6.

Walidrogi

ul. Opolska

1847 r.

Stan zachowania wykaznych w studium zabytków architektury i budownictwa jest ogólnie
dobry. Dotyczy to w szczególności czynnych obiektów sakralnych – kościołów, kapliczek,
plebanii. Stan zachowania zabytkowych budynków mieszkalnych, także jest – z nielicznymi
wyjątkami – dobry.
4.3. Krajobraz kulturowy i wymogi jego ochrony
Krajobraz kulturowy to przestrzeń geograficzna powstała w wyniku zespolenia oddziaływań
środowiskowych i kulturowych, tworząca specyficzną strukturę o cechach odrębności,
postrzegana jako swoista fizjonomia miejsca.
Brak jest badań naukowych analizujących ewolucję krajobrazu i zachodzących zmian w
krajobrazie kulturowym, pod wpływem działalności człowieka w przestrzeni jaką stanowi
gmina Tarnów Opolski. Przyjać należy, że uwarunkowania rozwoju krajobrazu kulturowego
są wielorakie. Ważniejsze z nich to czynniki społeczno-gospodarcze (formy własności ziemi i
dóbr materialnych, struktura zawodowa, własnościowa i społeczna ludności), czynniki
kulturowe, historyczne i polityczne.
Ochrona krajobrazu kulturowego i zabytków to ważne zadanie planów miejscowych.
Ochroną obejmować należy walory fizjonomiczne, w granicach zachowanych historycznych
zespołów ruralistycznych, pojedynczych zabytków, wykazanych w gminnej ewidencji
zabytków, także chronić obszary bezpośrednio związane z zabytkiem wpisanych do rejestru.
Eliminować należy zagrożenia dla wyróżnionych historycznych układów przestrzennych,
wynikające z realizacji współczesnej zabudowy, często pozbawionej historycznej formy i skali.
Zamierzona intensyfikacja procesów urbanizacyjnych, wynikająca z realizacji wskazanego w
studium zainwestowania na terenach dotychczas użytkowanych rolniczo, wywołuje potrzebę
prowadzenia równoległych działań do utrzymania co najmniej dotychczasowej jakości
krajobrazu kulturowego.
W obszarze gminy Tarnów Opolski na uwagę zasługuje otwarta przestrzeń zajmowana przez
lasy, użytki rolne, wody. Wyróżnikiem są panoramy i osie widokowe:
- panorama wsi Kąty Opolskie od strony rzeki Odry,
- południowa panorama wsi Kosorowice,
- panorama Odry i śluzy w Kątach Opolskich,
- perspektywa ul. Kościelnej w Nakle od strony ul. Strzeleckiej (elementy dominujące:
kapliczka trójkondygnacyjna, drzewo, transformator, wieża kościoła)
- panorama Tarnowa Opolskiego od strony północnej z dominującą wieżą i kościołem, a
w samej wsi widok dawnego nawsia od strony ul. Dworcowej w kierunku Kościoła (mur
ogrodzenia, kuźnia) oraz od strony ul. Św. Marcina na staw i kościół.
Z przeważającym w obszarze gminy krajobrazem kontrastuje południowa panorama Tarnowa
Opolskiego, zdominowana przez budynki, budowle przemysłowe i tereny przekształcone
działalnością górniczą. Z racji ich wiekowego istnienia wpisuje się w krajobraz gminy (Labtar,
Lhoist S.A.).
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Fot. Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie Opolskim OPOLWAP - XIX / XX w., LHOIST S.A. – dzisiaj
5.0. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, OCHRONA ZDROWIA
5.1. Potencjał demograficzny gminy Tarnów Opolski
Podstawowe struktury demograficzne, warunkujące rozwój gminy
Zjawiska ludnosciowe stanowią ważne uwarunkowanie rozwoju społeczno – gospodarczego
każdej jednostki terytorialnej. Ocena stanu istniejącego, znajomość prawdopodobnych
przyszłych zmian w strukturze demograficznej pozwala władzom samorządomych
podejmowanie działań w wielu dziedzinach – gospodarczej, społecznej czy urbanistycznej.
GEOPLAN – Opole
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Przedstawiony materiał dokumentujący stan istniejący i przyszłościową prognozę pochodzi
z różnych źródeł, zasadniczym są - spisy powszechne, bieżąca ewidencja ludności prowadzona
przez gminę, dane demograficzne zawarte w studium gminnym z 1999 r. W zakresie prognoz,
w studium wykorzystano prognozę GUS dla powiatów i inne regionalne tematyczne
opracowania i prognozy.
W długookresowym rozwoju gminy wyróżnić można kilka charakterystycznych etapów.
Najwyższy przyrost ludności wystąpił w okresach 1960 – 1970 (o 1305 osób), następnie w
latach 1971-1980 ( o 977 osób). Po roku 1980 dynamika rozwoju ludnościowego znacznie
słabnie, co średniorocznie daje znacznie niższe wartości niż w okresach wcześniejszych.
Sytuacja demograficzna gminy Tarnów Opolski - stan na koniec 2013 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liczba ludności w gminie Tarnów Opolski – ogółem: 9490 osób
Liczba mężczyzn – 4536 osób
Liczba kobiet – 4954 osób
Ilość zgonów na koniec 2013 r. – 77 osób
Ilość urodzeń na koniec 2013 r. – 83 osób
Liczba dzieci do lat 18 na koniec roku 2013 – chłopcy: 838 osób; dziewczęta: 876 osób
Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym – ogółem: 1596 (chłopcy – 782 osób;
dziewczęta – 814 osób)
Liczba ludności w wieku produkcyjnym – ogółem 6349 osób (M – 3253;K – 3096)
Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym – ogółem 1545 (M – 501 osób; K - 1044)

Dane: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

Liczba ludności gminy Tarnów Opolski w latach 1950-2013
rok

1950

1960

1970

1975

1980

1985

1990

liczba
ludności

6678

7452

8729

8993

9734

9763

10320

rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

liczba
ludności

10463

9727

9724

9692

9490

W dziesięcioleciu 1981 - 1990 średniorocznie przyrastało 58 osób, w następnym okresie
1991- 2000 już tylko 25 osób. Zdecydowanie od roku 2000 występuje dalszy znaczny spadek
ludności. Na koniec 2013 r. gmina liczyła 9490 mieszkańców, co oznacza ubytek 973
mieszkańców t.j. o 9,3% w stosunku do 1995 r. Na taki stan rzeczy miały wpływ przede
wszystkim, występujące z różnym natężeniem, migracje ludności oraz wyraźny spadek
przyrostu naturalnego.
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LUDNOŚĆ GMINY TARNÓW OPOLSKI W LATACH 1950- 2011

9724
10414
10001

razem gmina

8729
7452
6678
206
185
173
227
191
182

Walidrogi

3599
3885
3671

Tarnów Op

2540
2176
1768

Raszowa

788
881
792
844
748
687

Przywory

1104
1224
1130
1163
895
770
1477
1551
1558
1479
1315
1211

Nakło

630
670
652
594
508
478

Miedziana

Kosorowice

991
1028
986
897
745
684

Kąty Opolskie

929
990
1029
985
874
898
0

2000

2011
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Zmiany liczby ludności we wsiach gminy Tarnów Opolski w latach 1950 – 2011
Ludność wsi w latach:
Lp

Wsie
1950

1960

1970

1978

1988

1998

2009

2011

1.

Kąty Opolskie

898

874

985

1064

1029

990

920

929

2.

Kosorowice

684

745

897

973

986

1028

988

991

3.

Miedziana

478

508

594

640

652

670

640

630

4.

Nakło

1211

1315

1479

1572

1558

1551

1458

1477

5.

Przywory

770

895

1163

1128

1130

1224

1158

1104

6.

Raszowa

687

748

844

825

792

881

806

788

7.

Tarnów Opolski

1768

2176

2540

3461

3671

3885

3759

3599

8.

Walidrogi

182

191

227

187

173

185

202

206

Razem gmina

6678

7452

8729

9848

9931

9724

10001 10414

W okresie do 1998 r. wystąpił wzrost liczby ludności, generalnie we wszystkich wsiach
gminy, jednak z różnym natężeniem. Największą dynamikę rozwoju i systematyczny wzrost
wykazuje wieś gminna Tarnów Opolski, gdzie liczba ludności zwiększyła się ponad
dwukrotnie.
Podobnie systematyczny wzrost zaludnienia w okresie 1950 - 1998 miał miejsce we wsiach
Kosorowice i Miedziana, jednak o znacznie mniejszej dynamice (przyrost ludności
odpowiednio o 50% i o 14%). W pozostałych wsiach był to wzrost wahadłowy z różnym
natężeniem w poszczególnych latach. Wzrostowa tendencja z pewnymi wahnięciami
utrzymywała się prawie do trzeciej dekady XX wieku. W ostanim dziecięcioleciu liczba
ludności nieznacznie wzrosła jedynie w dwóch wsiach Walidrogach i Kątach Opolskich, w
pozostałych zmalała. Zaludnienie gminy w 2011 r. było niższe niż w 1978 r.
Dodatkowo
należy wskazać na fakt, że równocześnie ze spadkiem urodzeń nastąpił wzrost umieralności
ogólnej, w tym wysoka nadumieralność mężczyzn.
Procesy migracyjne
Gmina Tarnów Opolski należy do obszarów wykazujących ujemne saldo ruchów
migracyjnych. Na przestrzeni lat 1975-1997 saldo migracji ogółem (wewnętrzne + zagraniczne)
w przewadze było ujemne. Ujemne saldo migracji zagranicznych z lat 1975- 1998 stanowilo
86% przyrostu naturalnego tego okresu.
Syntetyczny obraz rozwoju ludnościowego gminy Tarnów Opolski według poszczególnych
elementów składowych przedstawia poniższa tabela.
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Składowe zmiany liczby ludności gminy Tarnów Opolski w latach 19752012

Lata

1975

Przyrost naturalny na
1000 ludności
10,8

Saldo migracji na 1000
ludności
- 0,4

w tym zagraniczne
-31

1980

8,1

-7,7

-45

1985

9,7

+0,8

-25

1990

4,6

+3,0

-18

1995

4,1

+0,9

-39

2011

-21

-2,0

-34

2012

0,2

0,31

Zmiany liczby ludności gminy Tarnów Opolski w latach 1950 – 2010
lata

osób ogółem

%

średniorocznie osób

1950-1960

+774

111,6

77

1961-1970

+1277

117,1

127

1971-1980

+1005

111,5

100

1981-1990

+586

106,0

58

1991-2000

+251

102,4

25

2001-2010

-478

95,3

-47

Przedstawione w tabeli wartości ilustrują malejący przyrost naturalny na 1000 ludności - i
stałe choć zróżnicowane saldo migracji, również zagranicznych. Rozmiary emigracji
zagranicznych (stałych i sezonowych), stanowią istotny czynnik osłabiający potencjał
demograficzny i społeczny gminy.

Rok

Migracje ludności gminy Tarnów Opolski w latach
1975 – 1985 – 1998 - 2011
Saldo migracji w wybranych okresach:
w liczbach bezwzględnych
na 1000 ludności
w tym zagraniczne

1975
GEOPLAN – Opole
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-0,4
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1985

+8

+0,8

-25

1998

-38

-3,7

-22

2011

-21

-2,0

-34

Struktura wieku ludności
Zmiany struktury wieku ludności gminy Tarnów Opolski w latach 1988 -1998 - 2011
1988

1998

2011

Grupy wieku

osób

%

osób

%

osób

%

Ogółem

10059

100

10571

100

9724

100

przedprodukcyjna
0-17
produkcyjna
18-59/64
poprodukcyjna
60/65 i więcej

2976

29,6

2682

25,4

1708

17,6

6140

61,1

6514

61,6

6457

66,4

938

9,3

1375

13,0

1559

16,0

Niekorzystne zmiany w strukturze wieku ludności dobitnie ilustruje spadek udziału grupy
przedprodukcyjnej, w ostatnim dziesięcioleciu wręcz drastyczny ( z 29,6% w roku 1988 do 25,4
% w roku 1998 - do 17,6% w roku 2011). Malejący udział grupy wiekowej 0 - 17 lat jest
wynikiem występującego spadku dzietności kobiet i liczby urodzeń. W poszczególnych wsiach
struktura wieku ludności dość zróżnicowana i mało korzystna.

Wsie

Ludność
ogółem
stan 2011
r.

Struktura wieku ludności we wsiach - w 2011 r.
z liczby ogółem w wieku:
przedprodukcyjnym

produkcyjnym

poprodukcyjnym

0-17

%

18-59/64

%

60/65
i wiecej

%

Kąty Opolskie

929

122

13,1

636

68,5

171

18,4

Kosorowice

991

190

19,2

627

63,3

174

17,5

Miedziana

630

99

15,7

431

68,4

100

15,9

Nakło

1477

240

16,2

990

67,0

247

16,8

Przywory

1104

196

17,8

716

64,8

192

17,4

Raszowa

788

142

18,0

519

65,9

127

16,1

Tarnów Opolski

3599

686

19.0

2396

66,6

517

14,4
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Walidrogi

206

33

16,1

142

68,9

31

15,0

Ogółem gmina

9724

1708

17, 6

6457

66,4

1559

16,2

Deformacje demograficzne
Wieś Tarnów Opolski charakteryzuje się umiarkowanie korzystną strukturą demograficzną,
szczególnie na tle sytuacji w pozostałych wsiach gminy. W Tarnowie Opolskim występuje
relatywnie wysoki udział grupy przedprodukcyjnej, również najniższy w gminie udział
ludności w wieku powyżej 60 lat. Podobnie wysoki udział grupy 0-17 występuje w
Kosorowicach.
Wskaźnik starości demograficznej w gminie kształtuje się nieco korzystniej niż w
aglomeracji opolskiej i wynosi 16,2 % (aglomeracja 17,7%). Najwyższy jest w Kątach
Opolskich - 18,4%, najkorzystniejszy poza wsią gminną - w Walidrogach.
Sytuację demograficzną gminy Tarnów Opolski, na tle obszarów wiejskich aglomeracji
opolskiej uznać należy za nieco korzystniejszą – należy jednak wskazać szereg zagrożeń do
dalszego rozwoju, podobnych jak w obszarach wiejskich województwa. Zagrożenia wynikają
przede wszystkim z zaburzeń w reprodukcji ludności, objawiających się spadkiem urodzeń i
przyrostu naturalnego, nadmiernymi migracjami zagranicznymi. Narasta także postępujący
proces starzenia ludności, zwiększa się udział ludności w starszym wieku w całej populacji.
Stosowany w statystyce wskaźnik „obciążenia demograficznego” (relacja liczby ludności w
wieku 0-14 lat oraz 65 i więcej lat do liczby ludności w wieku 15-64 lat) w gminie Tarnów
Opolski wynosi – 38,1. W obszarze aglomeracji opolskiej gmina Tarnów Opolski lokuje się w
grupie czternastu gmin o wyższym wskaźniku niż wartość średnia w województwie (37,6).
5.2. Prognoza rozwoju ludności gminy Tarnów Opolski
Przyszłosć demograficzna
Negatywne zjawiska, występujące w procesach ludnościowych gminy i wykazane wcześniej,
to: spadek urodzeń, spadek zawieranych małżeństw, spadek dzietności kobiet, spadek przyrostu
naturalnego, spadek udziału dzieci i młodzieży w strukturze demograficznej gminy, wzrost
umieralności ogólnej, feminizacja wsi i rolnictwa, migracje zagraniczne.
Zaludnienie gminy w 2010 r., znacznie odbiegające od prognozowanej wielkości w 1998 r.
(2010 r. – prognoza pomigracyjna - 10 620 osób; stan faktyczny 2010 – 9727 osób), zdaje się
potwierdzać utrwalanie się tendencji zniżkowej.
Uwzględniając brak przesłanek do prognozowania odwrócenia tendencji zniżkowej – przyjąć
należy że nastąpi dalszy spadek ludności gminy.
Prognoza wojewódzka dla obszarów wiejskich – przyjmuje utrzymanie a nawet
wzmocnienie dotychczasowych tendencji i czynników kształtujących demografię w okresie
przyszłym do roku 2030. Ludność gminy Tarnów Opolski i rokowania przyszłościowe w
zasadzie podlegają tym samym czynnikom.
Główne czynniki – to: spadek ludności, spadek płodności kobiet, przedłużenie trwania życia,
przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń, utrzymanie się dzietności poniżej prostej
zastępowalności pokoleń. Dzietność kobiet w okresie do 2030 r. będzie kształtować się na
niskim poziomie. Spadkowy trend dzietności trwa od wielu lat, a gwałtownie nasilił się w
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okresie transformacji ustrojowej (1989–2007). Dzietność kobiet wynosiła w 1998 r. 1,25, a
więc nie zapewniała nawet prostej reprodukcji liczby ludności. Dla prawidłowego poziomu
zapewniającego zastępowalnośc pokoleń – przyjmuje się współczynnik dzietności między 2,10
- 2,20 (współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w
wieku rozrodczym – 15 do 49 lat). Inny ważny czynnik, zarazem bardzo niepewny element
prognozowania zaludnienia - to migracje wewnętrzne i zewnętrzne.
Prognoza demograficzna ukazuje obraz przyszłego kształtowania się stanu i struktury
ludności, a więc przybliża wielkość przyszłych potrzeb społeczno-gospodarczych ludności,
stanowiąc również podstawę działań przestrzennych gminy. Umożliwia podejmowanie
uzasadnionych decyzji gospodarczych i społecznych przy ustalaniu polityki samorządowej w
w wielu dziedzinach życia (np.: planowanie infrastruktury społecznej, terenów zabudowy
mieszkaniowej, ochrona środowiska i inne zagadnienia).
W opracowaniach specjalistycznych wskazuje się na przyszły kryzys demograficzny
województwa opolskiego. Sytuacja w gminie Tarnów Opolski – zasadniczo nie będzie
podlegać innym - pozytywnym trendom.
Sytuacja demograficzna w gminie Tarnów Opolski w długiej perspektywie – do 2030 r., będzie
podobna do prognozowanej dla województwa opolskiego na obszarach wiejskich. Prawdopodobny jest dalszy spadek liczby ludności. Przyjąć należy że wystąpią spadki w grupie ludności
w wieku edukacyjnym i produkcyjnym. Wystąpią zaburzenia w ruchu naturalnym, spadek
wskaźnika płodności oraz liczby zawieranych małżeństw. Nadal postępować będzie proces
starzenia się ludności.

Ludność w gminie Tarnów Opolski do 2030 r. - prognoza pomigracyjna
Ludność
gmina
Tarnów
Opolski
powiat
opolski
(wsie)

2012 r.

2020 r.

2030 r.

ogółem

M

K

ogółem

M

K

ogółem

M

K

9692

4668

5024

9633

4649

4984

9542

4602

4940

115072

55806

59266

114491 55588

58903

113417 55380

58037

Prognozowana liczba ludności gminy Tarnów Opolski
Prognoza
Lp

wsie

1998 r.

2011 r.

ludność
– 2030 r.

zmiana %
do 2011 r.

1.

Kąty Opolskie

1029

929

910

97,9 %
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2.

Kosorowice

986

991

990

99,8%

3.

Miedziana

652

630

630

100,0%

4.

Nakło

1558

1477

1450

98,2%

5.

Przywory

1130

1104

1040

94,4%

6.

Raszowa

792

788

770

97,7%

7.

Tarnów Opolski

3671

3599

3550

98,6%

8.

Walidrogi

173

206

204

99,0%

10 001

9 724

9 542

98,2

Razem gmina

Powyższa prognoza dla gminy Tarnów Opolski uwzględnia założenia GUS, przedstawione
w prognozie dla województw w przekroju miasta – wsie dla okresu do 2035 r.
GUS w 2014 r., po konsultacji i debacie szerokiego grona specjalistów, reprezentujących
środowiska naukowe, sporządził aneks do wcześniejszej prognozy i znacznie skorygował
swoje pierwotne założenia. Dokonał wyboru bardziej prawdopodobnego scenariusza rozwoju
ludnościowego kraju, województw w przekroju miasta wsie. Według ostatnich założeń GUS wsie w perspektywie do 2030 r, osiągną zaludnienie na poziomie ok. 93% obecnego.
Uwzględniając korektę procesów demograficznych do 2030 r. – ludność gminy Tarnów
Opolski może liczyć ok. 9 300 osób (mniej niż wyszacowano w niniejszym studium).
Prognozowana struktura wieku ludności gminy Tarnów Opolski
2012

2020

2030

%

%

%

ogółem

100

100

100

przedprodukcyjna
0-17
produkcyjna
18-59/64
poprodukcyjna
60/65 i więcej

17,1

15,1

14,2

66,4

64,7

60,6

16,5

20,2

25,2

Grupy wieku

W przyszłościowej strukturze wieku ludności gminy Tarnów Opolski - odpowiednio do
przyjetych założeń uwzględniających stan dzisiejszy i prognozy w skali województwa
(założenia przyrostu naturalnego i migracji do 2030 r.) – należy przyjąć obniżenie udziału
procentowego ludności wieku edukacyjnego 0-17 lat z 17,1 % w 2012 r. do 15,1% w 2020 r.
– do 14,2% w 2030 r. Wskazać również należy zmniejszenie grupy wieku produkcyjnego (1859/64 lata) z 66,4 % ( 2012 r.)- do 60,6 % w 2030 r.
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W związku z postępującym procesem starzenia się ludności następować będzie
systematyczny wzrost grupy wieku poprodukcyjnego. W prognozowanym okresie nastąpi
wydłużenie przeciętnej długości życia ( średnie trwanie życia mężczyzn wzrośnie z 70,0 lat do
ok. 75,0 lat – przy równoczesnym utrzymaniu się dzietności poniżej prostej zastępowalności
pokoleń). Udział ludności w starszym wieku w całej populacji nastąpi kosztem udziału osób
młodych i będzie znaczący w strukturze wiekowej ogółem. W 1998 roku udział tej grupy osób
wynosił 9,8%, w roku 2012 - 16,5%, do roku 2030 wzrośnie do około 25,2%. Wymagać to
będzie między innymi działań związanych z budową nowoczesnego systemu zabezpieczenia
społecznego, także na szczeblu gminnym.
5.3. Rynek pracy
Przeprowadzenie analizy rzeczywistego stanu rynku pracy jest utrudnione ze względu na brak
pełnych informacji statystycznych. Dane statystyczne dotyczą podmiotów w których liczba
pracujących przekracza 9 osób, bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w
rolnictwie. Trudno również analizować problem w dłuższym okresie, zmieniły się bowiem
kryteria statystyczne. Wcześniej przyjmowano zakłady w których liczba zatrudnionych
przekraczała 5 osób.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Tarnów Opolski w okresie ostatnich
dwóch lat pozostaje na podobnym poziomie, i jest wyższa niż odpowiednia wartość w powiecie
opolskim (59,5 % - gmina, 53,8 % - powiat opolski). Duży udział w tej grupie stanowią kobiety
(59,5% - w 2012 r., 60,0 % - w 2013 r.).

Rynek pracy - gmina Tarnów Opolski – stan 2012 r. - 2013 r.
Charakterystyka

2012 r.

2013 r.

Pracujący *

1218

1229

Bezrobotni zarejestrowani
w tym kobiety w %

343

338

59,5

60,0

Udział bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym w %

5,3

5,3

Udział zarejestrowanych bezrobotnych
kobiet w liczbie kobiet w wieku
produkcyjnym w %

6,6

6,6

*Dane dotyczące podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez
pracujących w gospodarstwach indywidualnych
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Podaż pracy - prognoza
Niekorzystne rokowania rozwoju demograficznego: przyrost naturalny, struktura wieku,
struktura ludności według płci, saldo migracji - z uwzględnieniem czynników ekonomicznych
pracy (płaca realna, podatki od dochodów, płaca minimalna,system opieki społecznej), także
motywacje i decyzje indywidualne - to czynniki stanowiące istotne uwarunkowania dla podaży
pracy. Zmiejszanie się potencjalnych zasobów pracy niewątpliwie wpływać będzie na wielkość
podaży pracy w tym na jej strukturę. Pogorszą się relacje między poszczególnymi grupami
wiekowymi, z wyrażnym wzrostem grupy wieku niemobilnego i starzeniem się zasobów pracy.
Nastąpi spadek zasobów pracy z równoczesnym wzrostem obciążenia grupy wieku
produkcyjnego – liczebnością wieku poprodukcyjnego. Na taką sytuację nałoży się zespół
czynnikow ekonomicznych, kształtowanych przez politykę państwa, w pewnym zakresie
również przez samorząd lokalny – np: lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego osób
starszych
Podaż pracy wynika z kapitału ludzkiego i obejmuje potencjał wszelki - zarówno
indywidualnych mieszkańców, grup interesu, jak i całej społeczności lokalnej. Powyższe
uwarunkowania należy uwzględniać w gminnej strategii rozwoju.
5.4. Gospodarka mieszkaniowa - warunki zamieszkiwania
W ujęciu statystycznym – zasoby i warunki mieszkaniowe w gminie Tarnów Opolski
charakteryzują następujące wielkości:
Zasoby mieszkaniowe - ogółem w 2013 r.
- liczba mieszkań: 2764
- średnia powierzchnia użytkowa mieszkania: 106,2 m2
- przeciętna pow. użytkowa /1osobę: 30,3 m2
- średnia liczba gospodarstw domowych w 1 mieszkaniu: 1,11

Warunki mieszkaniowe w gminie Tarnów Opolski
rok

liczba mieszkań
ogółem

wskaźnik
wzrostu

na 1000 ludności

1985 r.

2634

100%

269

1997 r.

2545

96,6 %

241

2010 r.

2724

103,4%

280

2013 r.

2764

104,9%

286

Intensywność budowania mieszkań w okresie ostatnich 15 lat ilustruje poniższe zestawienie,
W liczbie mieszkań oddanych do użytku największy wzrost wystąpił w okresie 2005 - 2010.
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Mieszkania oddane do użytku
Liczba mieszkań
oddanych do użytku
wskażnik wzrostu %
(do roku 1997)

1997

2002

2005

2010

2013

11

5

7

31

16

100%

45,5%

63,6%

281,8%

145,5 %

Mieszkania oddane do użytku w 2013 r.
budynki ogółem

mieszkania

izby

pow. użytkowa mieszkań w m 2

14

16

80

2165

Sieci infrastrukturalne
Instalacja

wyposażenie w % ogółu ludności
2010 r.

2012 r.

- wodociągowa

98.4

98,4

- kanalizacyjna

36,7

36.8

- gazowa

3.8

4,4

Źrodło: BDR-Vademecum Samorządowe- moduł gminy

Prognoza potrzeb mieszkaniowych
Właściwa ocena potrzeb mieszkaniowych jest istotna przede wszystkim w aspekcie
gospodarki terenami w gminie. Zarówno niedobór jak nadmiar terenów powoduje zajmowanie
ich w przypadkowej kolejności, prowadzić może do niekorzystnego rozproszenia zabudowy
oraz nieefektywnego wykorzystania infrastruktury technicznej i drogowej.
Nadmiar terenów mieszkaniowych ustalonych w studium, często na etapie sporządzania
planów miejscowych wywołuje u zainteresowanych wnioskodawców postawę roszczeniową.
Wnioskują o wszystkie wyznaczone w studium tereny, nie uznają ich weryfikacji na etapie
sporządzania planu miejscowego – co często skutkuje wnoszeniem uwag do sporządzanego
dokumentu.
W przewidywaniu potrzeb mieszkaniowych należy uwzględniać szereg czynników:
demograficznych, społecznych i ekonomicznych. Czynnikiem bezpośrednio determinującym
zapotrzebowanie na nowe mieszkania jest nie tyle ogólny przyrost ludności ( + /- ), co przyrost
liczby gospodarstw domowych. Na liczebność i strukturę gospodarstw domowych – poza liczbą
luności i jej strukturą - wpływ maja zachodzące procesy społeczne i ekonomiczne, w tym
zachowania pro-małżeńskie, pro-rodzinne osób młodych, które w przeważającej części
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uczestniczą w tworzeniu nowych gospodarstw domowych. Również trudno przewidywać
udział małych gospodarstw domowych, tworzonych przez osoby w starszym wieku.
Według danych statystycznych w okresie ostatnich spisów powszechnych, rejestrujących dane
o gospodarstwach, średnie tempo wzrostu gospodarstw domowych w gminie Tarnów Opolski
przeważyło wzrost liczby ludności - ogólna liczba gospodarstw domowych wzrosła o ponad
33%, liczba ludności o 0,6 %. Spis w 2002 r. wykazuje w liczbie ogółem - znaczący udział
gospodarstw małych 1 – osobowych (26%), w 1988 r. - 1- osobowe stanowiły zaledwie 10%.
W grupie gospodarstw 1 - osobowych nastąpił 300% wzrost. Prawdopodobnie jest to wynik
emigracji młodych członków rodzin. Zastanawia jednak czy wynik ten nie jest obarczony
błędem technicznym lub innym.
Gospodarstwa wiejskie podlegały (podobnie jak w miastach) zmianom strukturalnym,
średnia wielkość gospodarstwa domowego na w gminie zmiejszyła się o 0,8 osoby.
Należy również odnotować, że przemiany ekonomiczne tego okresu, umożliwiały realizację
potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzają to wskaźniki mieszkaniowe. I tak w 1998 r. na osobę
przypadało w gminie Tarnów Opolski średnio 22,4 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, w
2013 r. - przeciętna powierzchnia użytkowa /1osobę wynosiła 30,3 m2, co oznacza 35%
przyrost.
Ostatecznie założyć należy, że liczba i struktura gospodarstw domowych zależy zarówno od
liczby ludności i jej struktury według wieku, jak również poziomu rozwoju ekonomicznego i
tempa przemian społeczno – gospodarczych.
Przyjmując następujące założenia dotyczące przewidywanych kierunków zmian w zakresie
liczby i struktury gospodarstw:
- dotychczas stosowaną tzw. definicję ekonomiczną gospdarstwa domowego (kryterium
wspólnego gospodarowania dochodami, bez względu na źródło pochodzenia tych
dochodów)
- posiadanie własnego mieszkania jest podstawową potrzebą każdego gospodarstwa
domowego
- jako utrwaloną ewolucję struktur gospodarstw domowych w kierunku większych
udziałów 1 -2 osobowych gospodarstw, przy spadku udziału gospodarstw większych,
oraz uwzględniając założenia GUS dla perspektywy lat 2030 - 2035 r., dane statystyczne
„Spisu ludności i mieszkań z 2002 r.” (ostatnie dostępne źródło danych o wszystkich
gospodarstwach domowych w Polsce) - przyjęto prognozę wielkości gospodarstw domowych,
którą ilustruje poniższe zestawienie:
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Prognoza wielkości gospodarstw domowych
Ludność
Miejscowości

Gospodarstwa domowe

2002 r.

Prognoza 2030 r.

1988 r.

2002 r.

Prognoza 2030 r.

Tarnów Opolski

3811

3550

1043/114

1383/377

1300

Kąty Opolskie

988

910

284/26

307/41

337

Kosorowice

1019

990

249/18

367/116

366

Miedziana

666

630

142/11

253/90

243

Nakło

1556

1450

461/60

611/201

543

Przywory

1201

1040

331/32

389/83

385

Raszowa

675

770

207/28

294/79

285

Walidrogi

201

204

49/4

55/5

75

Gmina razem

10117

9542

2766/ 265

3659/ 952

3534

Specjalistyczne prognozy (GUS, wojewódzkie i inne), wskazują w długoterminowej
prognozie – do 2035 r. że liczba gospodarstw domowych będzie ulegać wahaniom, nie
przekraczającym 3,5% wartości początkowej. Wystapią zmiany w strukturze gospodarstw
domowych według ich wielkości, przewidywać należy wzrost gospodarstw małych 1 - 2
oobowych.
Hipotetyczną liczbę gospodarstw domowych w poszczególnych miejscowościach
przedstawia powyższe zestawienie. Z porównania wielkości prognozowanych i stanu
istniejącego – wynika wielkość potrzeb mieszkaniowych i terenów dla zabudowy. Przy
ujemnym wyniku, słusznym wydaje się przyjęcie prognozy opartej o ocenę rzeczywistego
popytu mieszkaniowego, z uwzględnieniem między innymi:
- przyrostu zasobów w minionym okresie,
- ilości rozpoczętych budów,
- liczby wniosków o pozwolenie na budowę,
- wniosków o zmianę planów zagospodarowania przestrzennego.
Możliwe tereny dla funkcji mieszkaniowej, ze znaczą rezerwą, określono na rysunku studium
„Kierunki rozwoju” w skali 1:10 000. Wskazane tereny stanowią ofertę do uściślenia w
sporządzanych planach miejscowych.
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5.5. Usługi
Usługi służą zaspokojeniu różnorakich potrzeb ludności. Są także miejscem pracy, ich rozwój
może poprawić relacje popytu i podaży pracy w gminie. Są różne kwalifikacje usług, czytelnym
podziałem jest wyróżnienie:
- usług publicznych
- usług komercyjnych
Usługi publiczne – obejmują szeroki zakres aktywności ze strony jednostek samorządu
terytorialnego, przybierając różnorodne formy organizacyjne, w przewadze realizowne
bezpośrednio przez Gminę, przez zakłady budżetowe, zakłady pomocnicze i inne.
Usługi publiczne obejmują: edukację, sport, administrację publiczną, kulturę, turystykę i
wypoczynek, cmentarze (te ostatnie uwzględniono w urządzeniach infrastrukturalnych).
Wyróżnikiem usług komercyjnych jest ich rynkowy charakter. Rozwój usług komercyjnych
jest pochodną poziomu życia i potrzeb ludności. W dużym stopniu zależy od aktywności
zainteresowanych podmiotów gospodarczych, władze gminy mogą stymulować ich rozwój np.:
poprzez gospodarkę terenami.
5.5.1. Usługi publiczne
Edukacja i wychowanie – przedszkola
Statystycznie sytuację w gminie obrazują następujące wielkości:
liczba placówek – 7
w tym przedszkola – 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------liczba miejsc w przedszkolach – 275
– liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego: 294
w tym w przedszkolach: 242
– na 100 miejsc w przedszkolach przypada 88 dzieci
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Przedszkola funkcjonują we wsiach:
1) Tarnów Opolski, ul. Księdza Klimasa 15
2) Kosorowice, ul. St. Batorego 10
3) Przywory, ul. Wiejska 56
4) Raszowa , ul. Ozimska 55.
W zakresie wykorzystania miejsc przedszkolnych sytuacja przedstawia się korzystnie.
Obecnie pewnym utrudnieniem jest istnienie przedszkoli tylko w czterech miejscowościach
gminy.
Edukacja i wychowanie – szkoły
Poniższe wielkości ilustrują sytuację szkolnictwa w gminie według stanu na 2013/2014 r.
Szkoły podstawowe – 6
– uczniowie szkół podstawowych :467
– liczba uczniów przypadających na 1 oddział: 12
– liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do internetu: 4*

GEOPLAN – Opole

96

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szkoły gimnazjalne – 2
– uczniowie szkół gimnazjalnych: 334
– liczba uczniów przypadających na 1 oddział: 20
– liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do internetu: 9*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*dane dotyczą roku szkolnego 2012/2013

Szkoły podstawowe i gimnazja w gm. Tarnów Opolski - lokalizacje:
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. M. Kopernika w Tarnowie
Opolskim

Publiczne Gimnazjum w
Tarnowie Opolskim

Tarnów Opolski
ul. Kopernika 10,
46-050 Tarnów Opolski

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Tarnowie Opolskim Filia w
Kosorowicach

Kosorowice, ul. Opolska 53,
46-050 Tarnów Opolski

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Nakle

Nakło, ul. Strzelecka 51,
46-050 Tarnów Opolski

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kątach Opolskich

Kąty Opolskie,
ul. Szkolna 8,
46-050 Tarnów Opolski

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kątach Opolskich -Filia w
Przyworach

Publiczne Gimnazjum
w Przyworach

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stowarzyszenia
PRO LIBERIS SILESIAE
Szkoła Podstawowa w Raszowej

Przywory,
ul. Krapkowicka 4,
46-050 Tarnów Opolski
Raszowa ul.Ozimska 55,
46-050 Tarnów Opolski

W stosunku do roku szkolnego 2012/2013 – liczba dzieci w szkołach podstawowych
zmiejszyła się nieznacznie ( 9 osób - 1,7%), zaś w stosunku do okresu 2010/2011 – zmalała o
65 osób ( 12,2 %). Liczba uczniów w gimnazjach – w 3 ostatnich latach szkolnych, utrzymuje
się na podobnym poziomie.
Zdrowie i opieka społeczna
W gminie funkcjonuje 5 zakładów opieki zdrowotnej:
– liczba osób przypadających na 1 zakład:1945
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W zakresie ponadpodstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcy gminy obsługiwani są przez
placówki działające w strukturach powiatowych i wojewódzkich w Opolu.
Ambulatoryjna opieka zdrowotna
zakłady
opieki
zdrowotnej

praktyki
lekarskie

5

2

porady udzielone na 1
mieszkańca
lekarskie

stomatologiczne

3,6

0,5

Apteki
i punkty
apteczne

Farmaceuci
i technicy
pracujący w
aptekach

4

6

Wyposażenie gminy, a zarazem zakres świadczonych usług – nie są wystarczające,
niedostatek dotyczy poradni specjalistycznych. Wskaźnik dostępności do podstawowej opieki
zdrowonej (liczba osób przypadajaca na 1 zakład opieki ambulatoryjnej) w obszarze
aglomeracji opolskiej – lokuje gminę na korzystnej pozycji, wnioskować zatem należy że w
całym obszarze aglomeracji opolskiej sytuacja nie jest korzystna. Podobnie przedstawia się
wskaźnik liczby osób przypadającej na 1 aptekę.
Kultura
Sytuację w zakresie instytucji kulturalnych w gminie ilustrują następujące wielkości (2012 r.):
Obiekt/ placówka
Gminny Ośrodek
Kultury
7 filii GOK

Lokalizacja

Księgozbiór

Tarnów Opolski
we wszystkich wsiach
Tarnów Opolski

47 452 woluminów – w języku
polskim, 947 - w języku niemieckim

Filie Gminnej Biblioteki
Publicznej

Nakło
Raszowa
Przywory

8 500 woluminów
11 000 wolumiów
9 000 woluminów

Muzeum Wiejskie

Raszowa

Gminna Bibioteka
Publiczna

Placówki
biblioteczne

Ludność na 1
placówkę
biblioteczna

4

2431
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Czytelnicy

2255

Wypożyczenia
na 1 placówkę
biblioteczną

na 1000
ludności

5985,5

2461,4
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Urządzenia sportowe
We wszystkich wsiach znajdują się boiska i place sportowe, w różnym stopniu przygotowane
i wyposażone do pełnionej funkcji
Lokalizacja
1.

Tarnów Opolski,ul. Kopermika 10a

Obiekt
- boisko wielofunkcyjne / hala sportowa

Tarnów Opolski, ul. Osiedle Zakładowe - boisko sportowe
2.

Kąty Opolskie , ul. Szeroka

boisko sportowe

3.

Przywory , ul. Wiejska

boisko sportowe

4.

Nakło, ul. Strzelecka

boisko sportowe

5.

Raszowa, ul. Krośnicka

boisko sportowe

6.

Kosorowice, ul. Leśna

boisko sportowe

7.

Walidrogi, ul. Dąbrowicka

boisko sportowe

8.

Miedziana , ul.

boisko sportowe

5.5.2. Usługi komercyjne
Liczbowa ocena podmiotów gospodarczych działających w sektorze usług komercyjnych
(t.zw. usług dla ludności) na terenie gminy Tarnów Opolski jest utrudniona z powodu
niejednolitych i niespójnych kryteriów działalności usługowej oraz danych statystycznych. Te
ostatnie zawierają informacje o podmiotach gospodarczych według rejestru REGON.
W gminie Tarnów Opolski działalność gospodarczą - odnotowaną w rejestrze REGON
prowadzi 705 podmiotów gospodarczych wg stanu na 2013 r., szczegółowe dane zawarte w
pkt 6.2.( działalność gospodarcza).
5.6. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia
Bezpieczeństwo zależy od wielu czynników, w dużej mierze od środowiska naturalnego,
stanu gospodarki, a także czynników społecznych i kulturowych. Zagrożenia, ze względu na
źródło i sposób powstawania - dzielą się na zagrożenia spowodowane przez siły natury
(zagrożenia okresowe - powodzie, pożary, osuwiska, anomalie pogodowe i inne) oraz powstałe
w wyniku działalności człowieka.
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do wielu organów administracji
publicznej w tym samorządowej. W gminie Tarnów Opolski działa Gminny Zespół
Reagowania.
Definicję poważnej awarii określa art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). Poważną awarią są zdarzenia lub
sytuacje:
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odbiegające od stanu normalnego (np. wypadek cysterny drogowej, awaria instalacji
przemysłowej, rozszczelnienie zbiornika w bazie magazynowej, itp.), w
szczególności emisja, pożar lub eksplozja,
 mające miejsce w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,
 w którym występuje co najmniej jedna substancja niebezpieczna (odpowiadająca
definicji podanej w art. 3 pkt 37 ustawy – Prawo ochrony środowiska lub innym
przepisom dotyczącym substancji niebezpiecznych),
 występujące w ilości lub w natężeniu które prowadzi do natychmiastowego
powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska albo powstania takiego
zagrożenia z opóźnieniem.
Działalnością która często jest źródłem wystąpienia poważnych awarii jest transport
drogowy i kolejowy substancji niebezpiecznych.
W związku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska odpowiednie
służby w obszarze województwa opolskiego (Opolski Komendant Wojewódzki Policji,
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska), prowadzą publicznie dostępne wykazy zakładów
dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W wykazach tych
nie widnieją zakłady z obszaru gminy Tarnów Opolski.
We wsi Kosorowice występuje potencjalny, kontrolowany obszar zagrożenia wybuchem,
wokół naziemnego składu materiałów wybuchowych dla celów górniczych, należący do
Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. w Tarnowie Opolskim. W ostatnich latach zmiejszono
tonaż składowanych materiałów wybuchowych, tym samym zmiejszeniu uległ zasięg stref
zagrożenia.
Aktualną decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nr
GLI/822/0003/12/02714/Ni z dnia 27.07.2012 r. wydano pozwolenie na przechowywanie w
tym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – robót
strzałowych w odkrywkowej kopalni wapieni „Tarnów Opolski”. Maksymalna ilość
materiałów wybuchowych przechowywanych w składzie wynosi 2000 kg.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1
kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środkow strzałowych i sprzętu
strzałowego w zakładach górniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 72 poz. 655) skład tego rodzaju
zalicza się do III klasy i obowiązują wokół niego następujące strefy zagrożenia i zakazu
zabudowy:


w promieniu 300 m od składu zakazuje się lokalizowania: budynków mieszkalnych, dróg o
mniejszym ruchu oraz dróg kolejowych (z wyjątkiem używanych wyłącznie do ruchu
towarowego), składów łatwo zapalnych materiałów o pojemności powyżej 1 000 litrów,
urządzeń specjalnych, nieodpornych na działanie fali detonacyjnej (np. żelazne i żelbetowe
mosty, stalowe i żelbetowe wieże, elewatory) oraz linii wysokiego napięcia (z wyjątkiem
zasilajacych wyłacznie obiekty zakładu gorniczego);



w promieniu 500 m od składu zakazuje się lokalizowania: osiedli, dróg publicznych i
kolejowych, mostów, obiektów zakładow (fabryk), zbiorników i linii wysokiego napięcia
między składami materiałów wybuchowych;
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w promieniu 750 m od składu zakazuje się lokalizowania: innych składów materiałów
wybuchowych, magazynów łatwo zapalnych materiałów o pojemności powyżej 2 000
litrów paliwa, sieci gazowych, stacji radiowych, telewizyjnych i radarowych.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem podane odległości graniczne podlegają uściśleniu,
w zależności od faktycznej ilości przechowywanych materiałów wybuchowych. Firma Lhoist
S.A. określiła te graniczne odległości w informacji dla Wójta Gminy Tarnów Opolski (pismo
TGR-4/44/2014 z dnia 24.10.2014 r. - 300 m, 500 m, 700 m. Granice poszczególnych stref z
uwzględnieniem zmniejszenia największej strefy z 750 m do 700 m - wniesiono na rysunki
studium.
W strefach 500 m i 700 m znajdują się kolizyjnie:
- publiczna droga powiatowa nr 1829 O, istniejąca od początku istnienia składu,
- gazociąg DN 200 1,2 MPa, zaopatrujący zakład wapienniczy Lhoist; na to odstępstwo
wyraził zgodę organu nadzoru górniczego.
Skład materiałów wybuchowych w Kosorowicach, z uwagi na położenie w pobliżu terenów
zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej powinien zostać przeniesiony poza tereny
zurbanizowane, chociaż Zakłady Wapiennicze LHOIST S.A. nie rozważają obecnie takiej
możliwości.

6.0. UWARUNKOWANIA ROZWOJU FUNKCJI GOSPODARCZYCH
6.1. Zasoby surowcowe, przemysł wydobywczy
W gminie Tarnów Opolski występują surowce mineralne o udokumentowanych lub
potencjalnych zasobach i przydatności przemysłowej. Główną kopaliną są wapienie i margle
dla przemysłu wapienniczego i cementowego. Mniejsze znaczenie mają miejscowe zasoby
kruszyw naturalnych, a marginalne – torfy i surowce ilaste ceramiki budowlanej.
Wapienie i margle
W granicach gminy udokumentowano 3 złoża wapieni margli triasowych, wszystkie w
południowo – wschodniej części:
 Złoże „Tarnów Opolski”
 Złoże „Izbicko II”
 Złoże „Izbicko – Nakło”
Złoże „Tarnów Opolski” stanowi bazę surowcową Zakładów Wapienniczych LHOIST S.A.
(dawne Zakłady Przemysłu Wapienniczego Opolwap). Prawie cały obszar złoża w jego
aktualnych granicach geologicznych znajduje się na gruntach wsi Kamień Śląski w gminie
Gogolin. Do gminy Tarnów Opolski należy fragment t.zw. pola zachodniego o powierzchni
zaledwie 3 ha.
Udokumentowane zasoby złoża, zatwierdzone decyzją Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr KZK/012/M/5457/88/89 z dnia 15.06.1989 r. wynosiły
wg stanu na 15.06.1986r.:
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- wapienie triasowe (warstwy karchowickie i terebratulowe w "polu wschodnim", leżącym
poza granicami gminy Tarnów Opolski) dla przemysłu wapienniczego: 47.727 tys. ton w
kategorii C1 bilans; 2.531 tys. ton w kategorii C2 bilans.
- wapienie triasowe dla potrzeb rolnictwa (głównie w "polu zachodnim", położonym częściowo
w gminie Tarnów Opolski): 21.958 tys. ton w kategorii C1 bilans; 25.467 tys. ton w kategorii
C2 bilans.
Aktualne, łączne zasoby złoża „Tarnów Opolski” wynoszą wg stanu na 31.12.2013 r. :
 zasoby geologiczne w kat. C1 + C2 - 52.894,93 tys. ton (w obu polach)
 zasoby przemysłowe w kat. C1 - 15.269,8 tys. ton
Zasoby przemysłowe złoża (wydobywalne) obejmują tylko niewyeksploatowaną dotychczas
część "pola wschodniego" i przy zakładanym wydobyciu na poziomie 661 tys. ton/rok mogą
wystarczyć na kilkanaście do 20 lat eksploatacji. Pole zachodnie, położone na zachód od
istniejącej kopalni odkrywkowej, zaliczono do zasobów nieprzemysłowych z powodu złej
jakości wapieni - przydatnych wyłącznie dla budownictwa i drogownictwa oraz nawozów
rolniczych. Obecnie nie przewiduje się ich wydobywania.
Złoże w eksploatowanej części „pola wschodniego” ma miąższość średnią 27,6 m przy
nadkładzie grubości średniej 4,3 m. Odkrywkowa eksploatacja odbywa się dwoma piętrami
wydobywczymi z poziomów 167-170 m i 155 m npm. Południowa część „pola wschodniego”
była eksploatowana jednym piętrem z poziomu roboczego 175 -180 m npm. Obszar górniczy
i teren górniczy w ich obecnych granicach - o nazwie "Tarnów Opolski III" utworzono w 2002
r. W 2015 r. nazwę obszaru i terenu górniczego zmieniono na „Tarnów Opolski IV” wraz ze
zmianą układu odniesienia z „1965” na „2000” i przenumerowaniem punktów załamania
granic. Aktualne powierzchnie obszaru i terenu górniczego według decyzji Marszałka
Województwa Opolskiego znak DOŚ-II.7422.1.3.2015.JJ z dnia 20.07.2015 r. - wynoszą
odpowiednio 222,5 ha oraz 509,4 ha.
Koncesję na wydobywanie kopalin posiadają Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. w Tarnowie
Opolskim z ważnością do 31 grudnia 2034 r.
Złoże wapieni triasowych „Izbicko II” w 20 % swojej powierzchni znajduje się na terenie
gminy Tarnów Opolski, pozostała, wschodnia część złoża należy do gminy Izbicko.
Całe złoże ma powierzchnię 133,8 ha, miąższość od 21,8 do 57,9 m i zalega pod nadkładem
piaszczystym i zwietrzelinowym o grubości 0,4 -16,0 m. Jako kopalinę udokumentowano
warstwy diploporowe i karchowickie triasu środkowego. Pierwszą dokumentację opracowano
w 1972 r. ale złoże było eksploatowane już w okresie międzywojennym (kamieniołom
"Ogórek"). Według dodatku do dokumentacji geologicznej, zatwierdzonego decyzją Głównego
Geologa Kraju nr KZKl012/M/5005/85/86, zasoby złoża wynosiły wg stanu na 25.03.1984 r.:
- wapienie dla przemysłu wapienniczego: - kategoria B bilans -17.843 tys. ton; kategoria B
bilans w filarach ochronnych - 1.992 tys. ton; kategoria C1 bilans - 31.700 tys. ton,
- wapienie do produkcji nawozów rolniczych: kategoria B bilans 11.287 tys. ton; kategoria
C1 bilans - 51.310 tys. ton.
Aktualne zasoby złoża „Izbicko II” wynoszą łącznie wg stanu na 31.12.2013 r.:
 zasoby geologiczne w kat. B+C1 - 105.321,8 tys. ton
 zasoby przemysłowe w kat. B+C1 - 36.315,64 tys. ton
Łączne zasoby aktualne są niewiele mniejsze (o ok. 9 tys. ton) od ustalonych w 1984 r.
ponieważ w 1990 r. przerwano wydobycie na kilkanaście lat.
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Po wznowieniu wydobycia surowiec do produkcji wapna wykorzystywany jest w
tarnowskich Zakładach Wapienniczych LHOIST S.A. Koncesję na wydobywanie kopalin z
ważnością do 31 grudnia 2038 r. posiada wspomniana spółka. Planowane jest zwiększenie
wydobycia.
Wyrobisko "Ogórek" - graniczące ze złożem, stanowi miejsce wewnętrznego zwałowania
nadkładu i skały płonnej, jest już w znacznym stopniu zasypane. Obszar ten jest częściowo
zrekultywowany w kierunku leśnym.
W istniejącym wyrobisku odkrywkowym o powierzchni 25 ha (w Otmicach) złoże urabiane
jest dwoma piętrami eksploatacyjnymi do głębokości ok. 25 m ppt. Kontynuacja wydobycia
przy dotychczasowej głębokości nie będzie wymagała odwadniania kopalni. Dopiero w
przypadku podjęcia eksploatacji III piętra konieczne będzie obniżenie lustra wód podziemnych,
maksymalnie do rzędnej ok. 130 m n.p.m. t.j. o 40 metrów. Prognozowane dopływy do kopalni
wyniosą wtedy ok. 990 m³/godz/1 ha odkrywki. Możliwe są trzy warianty prac osuszających
złoże:

pompowanie wód zbierających się w dnie kopalni do najbliższego cieku – rzeki Suchej, ok.
3,5 km na północ, za pośrednictwem kolektora podziemnego,

pompowanie j.w. z przekazywaniem części wód na potrzeby wodociągów gminnych,

obniżenie lustra wody z poziomu triasowego przez budowę bariery kilkunastu studni
okalających złoże; studnie stanowiłyby równocześnie część ujęcia „Grotowice – Utrata”
dla m. Opola; wariant ten wydaje się najmniej prawdopodobny z uwagi na wysokie koszty,
oraz planowane do 2020 r. podjęcie eksploatacji nowego złoża wapieni „Tarnów OpolskiWschód” w sąsiednich gminach Gogolin i Izbicko.
W promieniu ok. 300 m od granic złoża utworzono obszar górniczy Izbicko II, a w promieniu
dalszych 200 m - teren górniczy „Izbicko II”, dawniej "Kamień Śląski". Teren górniczy ma
powierzchnię 438 ha, w tym 148 ha w gminie Tarnów Opolski i 290 ha w gminie Izbicko.
Złoże „Izbicko – Nakło” w całości jest zlokalizowane na terenie gminy Tarnów Opolski, na
gruntach wsi Tarnów. Udokumentowano je w 1994 r. ze środków Ministerstwa Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dla potrzeb OPOLWAPU.
Zasoby tego złoża, zatwierdzone decyzją Wojewody Opolskiego nr OŚ-7520-3/12/94/95 z
dnia 31.12. 1995 r. wynoszą wg stanu na 31.12.1993 r.:
- wapienie triasowe o zawartości CaO - 53,72 % i MgO - 0,51 % (kopalina główna, surowiec
dla przemysłu wapienniczego): 104.972 tys. ton w kategorii C2 bilans; 13.834 tys. ton w
kategorii C2 pozabilans,
- wapienie triasowe o zawartości CaO - 49,94 % i MgO - 1,46 % (kopalina współwystępująca,
surowiec dla przemysłu cementowego): 20.791 tys. ton w kategorii C 2 bilans; 5.101 tys. ton
w kategorii C2 pozabilans,
- wapienie triasowe o zawartości CaO - 45,01 % i MgO - 6,8 % (kopalina współwystępująca,
surowiec do produkcji nawozów węglanowych): 13.634 tys. ton w kategorii C 2 bilans; 1.655
tys. ton w kategorii C2 pozabilans.
Udokumentowane kopaliny zalegają w złożu do głębokości 58 - 88 m. Zakładano
wydobywanie sposobem odkrywkowym, a odwadnianie mogło wywołać podobne skutki jak w
przypadku złoża IZBICKO II. Zachodnią i środkową część złoża pokrywają grunty rolne IV
klasy. Zalesione są niewielkie fragmenty powierzchni.
Złoże „Izbicko-Nakło” nie jest eksploatowane i zostało rozpoznane jedynie wstępnie.
Stanowiło rezerwę surowcową na okres po wyczerpaniu zasobów złóż „Tarnów Opolski” i
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„Izbicko II”. Obecnie, wobec udokumentowania nowego, dużego złoża wapieni „Tarnów
Opolski-Wschód” w gminach Gogolin i Izbicko – nie rozważa się podjęcia wydobycia wapieni
ze złoża „Izbicko-Nakło”, nawet w dalszej perpektywie czasowej.
Złoże „Górażdże” znajduje się na terenie sąsiedniej gminy Gogolin. Tylko jego
perspektywiczne granice geologiczne, ustalone w kategorii „D”, wkraczają na obszar ok. 15 ha
w gminie Tarnów Opolski - na południe od wsi Miedziana. Wyznaczony aktualnie obszar
górniczy „Górażdże III” nie obejmuje swym zasięgiem gminy Tarnów Opolski, natomiast teren
górniczy „Górażdże II” obecnie zajmuje w gminie Tarnów Opolski ok. 14,5 ha.
Jest to jedno z największych złóż wapieni w województwie opolskim. Stanowi bazę
surowcową dla zakładu wapienniczego spółki GORAŻDŻE S.A. w Górażdżach. Ponadto ze
złoża „Górażdże” wydobywany jest t.zw. surowiec "wysoki" (o wysokiej zawartości CaC03)
dla cementowni w Choruli.
Zasoby złoża "Górażdże" wynoszą wg stanu na 31.12.2012 r.
• bilansowe w kategorii B: 346 386,13 tys. ton.,
• w tym: zasoby przemysłowe 297 721,03 tys. ton, zasoby nieprzemysłowe 486 65,10 tys.
ton.
Dla złoża ustanowiono obszar górniczy „Górażdże III” o powierzchni 4,91 km² oraz teren
górniczy „Górażdże II” o powierzchni 14,16 km². Przy przewidywanym w projekcie
zagospodarowania złoża wydobyciu wapieni (ok. 1 mln Mg/rok (netto) dla przemysłu
cementowego i 2 mln Mg/rok dla przemysłu wapienniczego) zasoby przemysłowe powinny
wystarczyć na ok. 120 lat (przemysł cementowy) i ok. 80 lat (przemysł wapienniczy). Koncesję
na wydobywanie kopalin posiada firma Górażdże Cement S.A. w Choruli z ważnością do dnia
19 czerwca 2038 r.
Złoże „Górażdże” odznacza się korzystnymi cechami jakościowymi i parametrami
górniczymi. Miąższość złoża wynosi: dla przemysłu cementowego (warstwy karchowickie,
terebratulowe diploporowe) od 0 do 35 m; dla przemysłu wapienniczego (warstwy
górażdżańskie) od 5 m do 24 m. Oba rodzaje wapieni wydobywa się obecnie w dwóch
wyrobiskach – zachodnim i wschodnim, przedzielonych "wyspą" rezerwatu przyrody "Kamień
Śląski". Eksploatację prowadzi się dwoma poziomami wydobywczymi: I dla przemysłu
cementowego, II dla przemysłu wapienniczego. Postęp wydobycia ma generalnie kierunek
północny. Złoże ma budowę płytową, zapada ku północy pod kątem 2 - 5°, skutkiem czego dno
kopalni systematycznie obniża się, a wysokość ścian eksploatacyjnych wzrasta w miarę
rozwoju kopalni w tym kierunku.
Obecnie dno kopalni kształtuje się ok. 20 m poniżej terenu otaczającego, natomiast przy
północno-zachodniej granicy złoża całkowita głębokość wyrobiska zwiększy się do ok. 50 m.
Kruszywo naturalne
Wydobywanie kruszywa naturalnego, żwirowo – piaszczystego ma w gminie równie starą
tradycję jak wydobywanie wapieni. Głównym obszarem występowania kruszyw żwirowo –
piaskowych o wysokiej jakości jest dolina Odry, w której jednak od lat 80 – tych nie prowadzi
się prac rozpoznawczych i eksploatacyjnych ze względu na konieczność ochrony
wartościowych gruntów rolnych.
Wcześniej wydobywano kruszywo w dnie doliny Odry w Przyworach i Kątach Opolskich
oraz na wysokiej skarpie erozyjnej między wsiami. Pozostałości jest kilka wyrobisk
wypełnionych wodą lub zrekultywowanych w kierunku wodnym.
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Drugim rejonem występowania kruszyw piaszczysto – żwirowych o gorszej jakości niż w
dolinie Odry, są tereny położone między Kosorowicami, Miedzianą i Przyworami, gdzie
eksploatacja trwa nadal.
Złoże „Przywory” (pole A i pole B) zajmowało w 1983 r. powierzchnię 327,61 ha. Położone
jest na gruntach wsi Przywory, Kosorowice i Miedziana. Zasoby złoża według decyzji Prezesa
Centralnego Urzędu Geologii nr KZKl012/M/4733/83/85 z dnia 10.09.1985 r. wynosiły (stan
na 1.03.1983 r.):
• w polu B, dla którego uzyskano koncesję Wojewody Opolskiego na wydobywanie
kopaliny: kruszywo naturalne o średnim punkcie piaskowym ok. 52 %, przydatne dla celów
budowlanych i filtracyjnych:
- 12.453. tys. ton w kategorii C1 bilans,
131 tys. ton w kategorii C1 pozabilans,
• w polu A, dla którego nie uzyskano zgody na eksploatację: kruszywo naturalne o średnim
punkcie piaskowym ok. 54 %, przydatne dla celów budowlanych:
- 15.804. tys. ton w kategorii C2 bilans;
326 tys. ton w kategorii C2 bilans w filarze ochronnym.
Aktualne zasoby złoża „Przywory” wynoszą (stan na 31.12.2014 r. - wg dodatku nr 14 do
dokumentacji geologicznej):
• w polu B: 2.569,3 tys.ton w kat. C1 bilans
• w polu A: 16.130,0 tys. ton w kat C2 bilans
Eksploatowane było i jest nadal tylko pole B (południowe) w którym złoże ma średnią
miąższość 7,7 m przy nadkładzie o średniej grubości 0,8 m. Kopalina wydobywana jest w kilku
niewielkich, odrębnych kopalniach, w zróżnicowanych rozmiarach.
Obszar i teren górniczy "Przywory", utworzone dla pola B miały pierwotnie powierzchnię
105 ha. Zostały utworzone decyzją Wojewody Opolskiego nr 34/94 z dnia 25.02.1994 r., znak
OŚ.II-7512/23/94, zmienianą kolejnymi decyzjami koncesyjnymi: z dn. 19.08.1998 r, znak
OŚ.II/7512/23/94/98, z dnia 09.03.2004 r. znak Śr.II.JJ.7412/1/04, z dn. 17.01.2005 r. znak
ŚR.II.JJ.7412/33/04. Koncesja z 1994 r. na wydobywanie kruszywa ze złoża „Przywory – Pole
B” Koncesja była ważna (po wymienionych zmianach) do 31 sierpnia 2005 r. Jednak
ostateczna utrata uprawnień i obowiązków koncesyjnych nabytych przez Spółdzielnię Pracy
Surowców Mineralnych w Opolu nastąpiła dopiero w 2006 r. decyzją znak
DOŚ.II.KD.7513/10/06 Marszałka Województwa Opolskiego.
Następstwem wygaszenia koncesji i obszaru górniczego „Przywory”, obejmującego całe pole
B, jest trwająca do dziś parcelacja pierwotnego złoża na wiele mniejszych obszarów i terenów
górniczych albo odrębnych złóż o powierzchniach nieprzekraczających z reguły 2,0 ha.
Graniczna wielkość 2 ha wiąże się z mniejszymi wymogami formalnymi stawianymi
dokumentacji górniczo – geologicznej złoża i wydobywaniem kopaliny.
Utworzono nowe obszary górnicze i (w tych samych granicach) tereny górnicze:
1) „Przywory I”, o powierzchni ok. 2,0 ha, utworzone decyzją Starosty Opolskiego z dnia
22.08.2005 r., znak OŚ.UKK.7510-11/05. Okres obowiązywania koncesji do 30.04.2008 r.
Eksploatacja zakończona.
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2) „Przywory 3”, o powierzchni ok. 2,0 ha, utworzone decyzją Starosty Opolskiego z dnia
3.03.2006 r., znak: OŚ.UKK.7510-1/06. Eksploatacja zakończona. Przedsiębiorca górniczy
uzyskał decyzję Starosty Opolskiego z dnia 21.09.2010 r., znak: OŚ.UKK.754-12/10
wygaszającą przedmiotową koncesję.
3) „Przywory - Obszar Górniczy nr 5”, o powierzchni 32,8 ha – utworzone decyzją Marszałka
Województwa Opolskiego z dnia 20.04.2007 r., znak DOŚ.II.JJ-7513/7/07. Złoże w trakcie
eksploatacji. Koncesję na wydobywanie kopalin posiada Spółdzielnia Pracy Surowców
Mineralnych w Opolu z ważnością do 31 grudnia 2017 r.
Po utracie w 2005 r. ważności koncesji i wygaszeniu obszaru i terenu górniczego
„Przywory”, ze złoża „PRZYWORY – pole B” wydzielono także lub wtórnie udokumentowano
nowe, mniejsze złoża wraz z odpowiadajacymi im obszarami i terenami górniczymi, które
opisano poniżej. Aktualne zasoby przemysłowe (wydobywalne) podano za „Bilansem zasobów
złóż kopalin w Polsce” Państwowy Instytut Geologiczny – 2014 r.
1) „Kosorowice-Przywory”, o powierzchni 18,8 ha - utworzone koncesją nr 100/2012,
udzieloną przez Marszałka Województwa Opolskiego, z dnia 30.07.2012 r., znak: DOŚII.7422.1.13.2012.KD. Złoże w trakcie eksploatacji. Zasoby przemysłowe wg stanu na
31.12.2013 r.: 2.606 tys. ton. Koncesję na wydobywanie kopalin posiada firma Kruszywa
Sp. z o.o. w Zawadzie k/Opola z ważnością do 31 grudnia 2022 r.
2) „Przywory 1”, o powierzchni 8,1 ha – utworzone koncesją udzieloną przez Marszałka
Województwa Opolskiego, z dnia 30.04.2012 r., znak: DOŚ-II.7422.1.6.2012.KD. Złoże
w trakcie eksploatacji. Zasoby przemysłowe wg stanu na 31.12.2013 r.: 312 tys. ton.
Koncesję na wydobywanie kopalin posiada Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych w
Opolu z ważnością do 31 grudnia 2037 r.
3) „Przywory 6”, o powierzchni 10,2 ha – utworzone koncesją nr 103/2013, udzieloną przez
Marszałka Województwa Opolskiego w dniu 7.10.2013 r., znak: DOŚ-II.7422.1.5.2013.JJ.
Złoże w trakcie eksploatacji. Zasoby przemysłowe wg stanu na 31.12.2013 r.: 1.124 tys.
ton. Koncesję na wydobywanie kopalin posiada Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych
w Opolu z ważnością do 31 grudnia 2020 r.
4) „Miedziana”, o powierzchni 1,85 ha – utworzone koncesją nr 31/2006, udzieloną przez
Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 07.04.2006 r. znak DOŚ.II.KD-7513/02/06.
Przedsiębiorca górniczy (firma Kruszywa Sp. z o.o. w Zawadzie k/Opola) uzyskał Decyzję
Marszałka Województwa Opolskiego wygaszającą przedmiotową koncesję oraz
zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru obszarów górniczych obszaru górniczego
„Miedziana” (pismo Ministerstwa Środowiska - Państwowego Instytutu Geologicznego z
dnia 31.08.2011 r., znak: NIG-53-356/06-1096/2011/5). Na złożu tym zaniechano
wydobycia, ale nadal funkcjonuje zakład przeróbczy kruszywa dowożonego z innych złóż.
Zasoby przemysłowe wg stanu na 31.12.2013 r.: 135 tys. ton.
5) „Kosorowice”, o powierzchni 1,9 ha – utworzone decyzją Starosty Opolskiego z dnia
24.10.2007 r., znak: OŚ.UKK754-5/07. Złoże w trakcie eksploatacji. Zasoby przemysłowe
wg stanu na 31.12.2013 r.: brak. Koncesję na wydobywanie kopalin posiada firma Zakład
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Produkcyjno – Handlowo – Usługowy Bernard Szcześniok w Tarnowie Opolskim z
ważnością do 30 czerwca 2022 r.
6) „Kosorowice II”, o powierzchni 1,7 ha – utworzone decyzją Starosty Opolskiego z dnia
25.02.2008 r., znak: OŚ.MDz.UKK.754-1/08. Eksploatacja zakończona. Okres
obowiązywania koncesji minął 31.12.2013 r. Zasoby przemysłowe wg stanu na 31.12.2013
r.: 43 tys. ton.
7) „Kosorowice III”, o powierzchni 1,95 ha – utworzone decyzją Starosty Opolskiego z dnia
6.08.2009r., znak: OŚ.UKK.754-11/09. Złoże w trakcie eksploatacji. Okres obowiązywania
koncesji do 31.12.2018 r. Zasoby przemysłowe wg stanu na 31.12.2013 r.: 131 tys. ton.
Koncesję na wydobywanie kopalin posiada firma Kruszywa Sp. z o.o. w Zawadzie k/Opola
z ważnością do 31 grudnia 2018 r.
8) „Kosorowice IV”, o powierzchni 1,4 ha – utworzone decyzją Starosty Opolskiego z dnia
4.01.2010 r., znak: OŚ.UKK.754-22/09. Złoże w trakcie eksploatacji. Zasoby przemysłowe
wg stanu na 31.12.2013 r.: brak. Koncesję na wydobywanie kopalin posiada firma Zakład
Betoniarski s.c. Herbert i Gabriela Pasoń w Opolu z ważnością do 30 czerwca 2024 r.
9) „Kosorowice V”, o powierzchni 1,9 ha – utworzone decyzją Starosty Opolskiego z dnia
14.07.2010 r., znak: OŚ.UKK.754-9/10. Złoże w trakcie eksploatacji. Zasoby przemysłowe
wg stanu na 31.12.2013 r.: 142 tys. ton. Koncesję na wydobywanie kopalin posiada firma
Koncesję na wydobywanie kopalin posiada firma Kruszywa Sp. z o.o. w Zawadzie k/Opola
z ważnością do 31 czerwca 2016 r.
10) „Kosorowice VI”, o powierzchni 1,96 ha – utworzone decyzją Starosty Opolskiego z dnia
31.08.2011r., znak: OŚ.6522.4.2011.UKK. Złoże w trakcie eksploatacji. Zasoby
przemysłowe wg stanu na 31.12.2013 r.: brak. Koncesję na wydobywanie kopalin posiada
firma Kruszywa Sp. z o.o. w Zawadzie k/Opola z ważnością do 31 grudnia 2021 r.
Wielkość wydobycia kruszywa naturalnego z poszczególnych złóż kruszywa i obszarów
górniczych wydzielonych w latach 2005 – 2014 z pierwotnego zloża „Przywory – pole B”, jest
zróżnicowana i wynosiła w 2013 roku od 10 tys. ton (złoże Kosorowice IV) do 164 tys. ton
(złoże Przywory 1).
Złoże kruszywa naturalnego „Przywory II” – udokumentowano na pograniczu Łąk
Groszowickich i przyległego od północy kompleksu leśnego. Leży w bliskim sąsiedztwie złoża
„PRYWORY - pole A”, na wschód od wsi Przywory, ale formalnie znajduje się w granicach
administracyjnych wsi Kosorowice.
Jego zasoby, zatwierdzone decyzją Wojewody Opolskiego nr OŚ.II.75/10/3/5/98 z dnia
8.10.1998 r. wynoszą (stan na 31.12.1996 r.)
- kruszywo naturalne o średnim punkcie piaskowym 60,4 %, przydatne dla celów
budowlanych: 585,9 tys. ton w kategorii C1 bilans
Aktualne zasoby przemysłowe wg stanu na 31.12.2013 r. wynoszą 381 tys. ton.
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Powierzchnia złoża wynosi 8,7 ha. Obszar górniczy (7,0 ha) i teren górniczy (10,8 ha)
utworzono decyzją Wojewody Opolskiego nr OŚ.II-7512/28/98 z dn. 7.09.1998 r., udzielającą
równocześnie koncesji na wydobywanie kopaliny.
Parametry jakościowe kopaliny są gorsze niż w złożu PRZYWORY. Wydobywa się ok. 1,2
tys. ton kruszywa rocznie. W 2013 r. na złożu „Przywory II” nie odnotowano żadnego
wydobycia. Koncesję na wydobywanie kopalin posiada firma Zakład Prefabrykacji Materiałów
Budowlanych oraz Usługi Ogólnobudowlane Henryk Walczak w Strzelcach Opolskich z
ważnością do 6 września 2028 r.
Złoże kruszywa naturalnego „Kosorowice VII” – udokumentowane w 2015 r. na powierzchni
2,67 ha, w tym ok. połowy kosztem zasobów złoża „Przywory – Pole B”. Zasoby geologiczne
wynoszą wg stanu na 31.12.2014 r.:
- piaski czwartorzędowe 445,99 tys. ton w kat. C1 bilans
Dokumentację geologiczną zatwierdził Marszłek Województwa Opolskiego decyzją DOŚII.7427.8.2015.KD z dnia 11 czerwca 2015 r. O koncesję na wydobywanie kopalin ubiega się
firma Wacław Szwaczka METROS Bielawa ul. Ceglana 4.
6.2. Działalność gospodarcza
W gminie Tarnów Opolski działalność gospodarczą - odnotowaną w rejestrze REGON
prowadzi 705 podmiotów gospodarczych wg stanu na 2013 r. Z ogólnej liczby 705 podmiotów,
zdecydowanie najwięcej prowadzi działalność w budownictwie, drugą pozycję zajmuje handel
hurtowy i detaliczny.
Zauważyć należy, że na przestrzeni lat 2009 - 2013 nastąpił najintensywniejszy wzrost
podmiotów należących do sekcji rolnictwo, leśnictwo, rybactwo, łowiectwo – aż o 46 %,
pomimo wciąż niewielkiego udziału podmiotów tej sekcji w ogólnej liczbie podmiotów
gospodarczych (4,5% w 2009 r., 5,8% w 2013 r.).
Wskaźnik przedsiębiorczości dla gminy Tarnów Opolski w 2013 r. (liczba firm wpisanych do
rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców) wynosi 729 i jest mniejszy od wartości tego
wskaźnika dla powiatu opolskiego – 889 i dla województwa opolskiego – 996.
Liczba podmiotów w rejestrze REGON, przypadająca na 10 000 ludności w wieku
produkcyjnym wynosi – 1101; odpowiedni wskaźnik w powiecie opolskim wynosi – 1339.

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)
2002 r.

2005 r.

2010 r.

2013 r.

492

530

656

705

sektor publiczny

22

21

19

21

sektor prywatny

470

509

637

684

Ogółem w gminie - w tym:
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Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007
2010 r.

2013 r.

1.

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

32

41

2.

Górnictwo i wydobywanie

1

2

3.

Przetwórstwo przemysłowe

70

79

0

1

2

3

4.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz,parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych
5. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami
oraz działalność związana z rekultywacją
6.

Budownictwo

140

147

7.

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych,włączając motocykle

123

129

8. Transport i gospodarka magazynowa

50

43

9. Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi

11

15

10. Informacja i komunikacja

6

8

11. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

17

17

12. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

13

15

13. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

66

66

14. Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca
15. Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

11

13

6

6

16. Edukacja

11

20

17. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

23

26

18. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

20

18

19. Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

54

56

Liczbę podmiotów w poszczególnych wsiach z podziałem na trzy zasadnicze sektory
gospodarki – zamieszczono w poniższej tabeli.
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Miejscowość

Podmioty w rejestrze REGON
ogółem

rolnictwo,
leśnictwo,
rybactwo,
łowiectwo
2009
2013

2009

2013

Kąty
Opolskie

40

50

3

Kosorowice

28

41

Miedziana

31

Nakło

przemysł i
budownictwo

pozostała
działalność

2009

2013

2009

2013

3

17

25

20

22

4

5

12

19

12

17

39

5

6

9

17

17

16

59

75

2

4

27

28

30

43

Przywory

96

100

2

2

33

32

61

66

Raszowa

39

47

4

5

21

23

14

19

Tarnów
Opolski

315

327

5

12

78

83

232

232

Walidrogi

19

26

3

4

5

5

11

17

Razem

627

705

28

41

202

232

397

432

Statystyki podają liczbę zarejestrowanych podmiotów REGON bez wyróżnienia rzemiosła,
które występuje w obszarze gminy.
W liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przyjąć należy znaczny udział
zakładów rzemieślniczych (zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę
fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej).
Największe zakłady przemysłowe i wytwórczo – usługowe w gminie:
 Lhoist Opolwap S.A. - Zakłady Przemysłu Wapienniczego - Spółka Akcyjna w Tarnowie
Opolskim, ul. Generała Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
 Labtar Sp. z o.o. w Tarnowie Opolskim, ul. Św. Jacka 12, 46-050 Tarnów Opolski
 POLBAU Sp. z o.o. Zakład Techniczno – Budowlany w Przyworach,ul. Dworcowa 8,
46-050 Przywory
 Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o. (d. Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa
PMR Sp. z o.o.) w Przyworach ul. Wiejska 13, 46-050 Przywory
 TOMICZEK Sp.z.o.o w Tarnowie Opolskim w skład której wchodzi: Zakład ProdukcyjnoUsługowo-Handlowy Tomiczek, Centrum Rolniczo – Ogrodnicze Tomiczek, Tomiczek
Sp. z o.o., ul. Nakielska 2, 46-050 Tarnów Opolski
 ZAKŁAD STOLARSKI –Jan Gebauer w Tarnowie Opolskim, ul. Św. Marcina 35, 46-050
Tarnów Opolski
 MROCZEK – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Rzeźnictwa-Wędliniarstwo w Tarnowie
Opolskim, ul.Nakielska 4a, 46-050 Tarnów Opolski
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MM Systemy, Zakład Produkcji Części Samochodowych w Kątach Opolskich, ul.
Kościelna 34, 46-050 Katy Opolskie
OPOLBET, Zakład Grupy Prefabrykacja CB Sp. z o.o. w Przyworach u. Wiejska 16a.

6.3. Gospodarka rolna
Gleby
Rodzaje i typy gleb
Najlepsze gleby w gminie Tarnów Opolski występują w dolinie Odry. Są to gleby
hydrogeniczne – napływowe mady rzeczne ciężkie (gliniaste). Pod względem przydatności
rolniczej grunty orne w dolinie Odry, w okolicach wsi Kąty Opolskie, należą do kompleksu 2
– pszennego dobrego. We fragmencie doliny należącym do wsi Przywory, obok kompleksu
pszennego dobrego duże połacie zajmuje kompleks 5 – żytni dobry. W niżej położonych
obszarach doliny dominują użytki zielone kompleksu 2z – użytki średnie.
Inny charakter mają gleby hydrogeniczne w dolinie rzeki Suchej. Są to mady rzeczne bardzo
lekkie, piaszczyste, stanowiące użytki zielone średnie (kompleks 2z).
Na obszarach przyległych do dolin Odry i Suchej duże powierzchnie zajmują gleby
semihydrogeniczne – czarne ziemie zdegradowane powstałe z piasków gliniastych lekkich w
wilgotnym środowisku. Należą do nich gleby w rejonie między Kosorowicami a Przyworami
(Łąki Groszowickie, Hakierówki, Na Bagnie) oraz w pasie przyległym od zachodu do doliny
Suchej (Nakło, Grabówek, Raszowa). Przeważają tam użytki zielone kompleksu 2z, w
mniejszym udziale grunty kompleksu 5 (żytni dobry).
Pozostałe grunty rolne w północnej i zachodniej części gminy należą do gleb autogenicznych
– bielicowych (rdzawych) i brunatnych (właściwych i płowych, wykształconych z piasków
słabogliniastych, lokalnie z glin lekkich (zwałowych). Dominują kompleksy rolniczej
przydatności 5 (żytni dobry) oraz 6 (żytni słaby).
Bonitacja gleb
Kompleksy glebowo rolnicze, których rozkład w gminie Tarnów Opolski zaprezentowano w
poprzednim rozdziale, określają przydatność gruntów pod uprawy określonych roślin lub ich
zespołów. Klasy bonitacyjne gleb określają natomiast ich rolniczą jakość czyli potencjalną
produktywność. Wskaźnik jakości i przydatności rolniczej to użyteczne, syntetyczne narzędzie
do określenia orientacyjnych możliwości produkcyjnych gruntów na danym terenie. Stanowi
on wypadkową obliczeń wykonanych dla klas bonitacyjnych i kompleksów glebowo –
rolniczych. Wydzielono 4 przedziały jakości gruntów:
 > 80 pkt – bardzo dobre
 79 pkt – 60 pkt – dobre
 59 pkt – 30 pkt – słabe
 < 30 pkt – bardzo słabe
Wskaźnik bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb gminy Tarnów Opolski wynosi 40,5
punktów, co w skali województwa opolskiego jest jedną z najniższych wartości, która zalicza
je do gruntów o słabej jakości.
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Wskaźnik
bonitacji jakości i
przydatności rolniczej
gleb (pkt)

Ogólny wskaźnik jakości rolniczej
przestrzeni produkcyjnej (wskaźnik
waloryzacji rolniczej przestrzeni
produkcyjnej – pkt)

Polska

49,5

66,50

Województwo opolskie

60,5

81,60

Gmina Tarnów Opolski

40,5

63,0

Druga kolumna powyższej tabeli dotyczy wysokości ogólnego wskaźnika jakości rolniczej
przestrzeni produkcyjnej zwanego również wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni
produkcyjnej (WWRPP). Odzwierciedla on potencjał przestrzeni produkcyjnej wynikający z
warunków naturalnych. Ten zintegrowany wskaźnik bazuje na cząstkowych wskaźnikach
opisujących czynniki klimatyczne, wilgotnościowe, morfologiczne, jakościowe gleb.
Wskaźnik waloryzacji dla województwa opolskiego wynosi 81,6 pkt. (najwyższy w kraju),
natomiast dla gminy Tarnów Opolski wynosi 63 pkt., co jest jedną z niższych wartości w
województwie.
Na obszarze gminy występują gleby należące do klas od II do VI, ale zdecydowanie
przeważają najsłabsze gleby klasy V i VI, które łącznie zajmują 80% gruntów ornych oraz
46,6% użytków zielonych (vide poniższa tabela).
Gleby klas IV a i IVb są kolejnymi ze względu na zajmowany areał. Stanowią przede
wszystkim użytki zielone, gdyż obejmują 46,6% tej formy użytkowania. Gleby klasy III
stanowią już tylko 6,5 % użytków zielonych i 4,8% gruntów ornych. Kumulują się głownie w
obrębie doliny Odry, w mniejszym stopniu stanowią izolowane płaty na pozostałym obszarze
gminy. Gleby klasy II występują już w znikomej ilości i nie mają znaczenia dla użytkowej
przestrzeni rolniczej gminy. Gleby klasy I nie występują w gminie Tarnów Opolski.
Kompleksy najwartościowszych gleb klas II – IV oznaczono na rysunku studium –
„Uwarunkowania rozwoju”.
Bonitacja gruntów rolnych w gminie Tanów Opolski
Rodzaj gruntów

Grunty orne łącznie z
sadami
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Klasa
bonitacyjne

Gmina Tarnów
Opolski

Województwo
opolskie

I

ha
0

%
0

%
0,5

II

0

0

8,5

IIIa

76

2,8

19,5

IIIb

54

2,0

16,0
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Użytki zielone

IVa

112

4,2

19,7

IVb

293

11,0

13,9

V

894

33,4

14,7

VI

1246

46,6

7,1

I

0

0

0,3

II

3

0,2

4,6

III

80

6,5

30,6

IV

570

46,6

43,3

V

466

38,1

18,1

VI

104

8,5

3,1

Chemizm gleb
Zakwaszenie gleb to niekorzystne zjawisko, skutkujące utrudnionym pobieraniem przez
rośliny składników pokarmowych oraz uaktywnieniem się związków toksycznych i wzrostem
poboru metali ciężkich przez rośliny. Prowadzi to do zmniejszenia ilości plonów i pogorszenia
jakości uzyskanych produktów. Wyróżnia się odczyny gleb: bardzo kwaśne (pH <4,5), kwaśny
(pH 4,6 – 5,5), lekko kwaśny (pH 5,6 – 6,5), obojętny (6,6 – 7,2), zasadowy (pH >7,3).
Procentowy udział w przedziałach odczynu gleb użytkowanych rolniczo w gminie Tarnów
Opolski jest następujący (dane Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Opolu):
 gleby bardzo kwaśne – ok. 8%,
 gleby kwaśne – ok. 28%
 gleby lekko kwaśne – ok. 35%
 gleby obojętne – ok. 23 %
 gleby zasadowe – ok. 5%.
Zasobność gleb w poszczególne pierwiastki decyduje o ich własnościach, a w szczególności
o żyzności gleby. Poszczególne pierwiastki, stanowiące składniki pokarmowe roślin mogą
występować w glebach w różnych formach: związków chemicznych, minerałów, w formach
dla roślin przyswajalnych albo nieprzyswajalnych. Z reguły tylko część pierwiastków
występujących w glebie jest dostępna dla roślin.
Określenie zawartości w glebie przyswajalnych form pierwiastków pozwala na ustalenie
dawek nawozów zapewniających wzrost i rozwój uprawianych roślin, jak i utrzymanie
odpowiedniej zasobności gleb z uniknięciem ryzyka zasolenia. Ocena zasobności gleb w
makroelementy przedstawiana jest w pięciu klasach – od bardzo niskiej do bardzo wysokiej.
Magnez - będący składnikiem chlorofilu, jest bardzo ważnym pierwiastkiem dla procesów
życiowych rośliny. Wysoki niedobór magnezu w połączeniu z zakwaszeniem całkowicie
eliminuje gleby z możliwości produkcji zdrowej żywności. Zawartość przyswajalnego
magnezu w glebach gminy Tarnów Opolski kształtuje się następująco:
 bardzo niską zawartość tego pierwiastka wykazuje - ok. 12% gleb
 niską zawartość – ok. 16% gleb
 średnią zawartość – ok. 20% gleb
 wysoką zawartość – ok. 10% gleb
 bardzo wysoka zawartość – ok. 42 % - jest to jednocześnie najwyższa wartość tego
parametru wśród gmin powiatu opolskiego.
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Fosfor - stanowi niezbędny składnik dla rozwoju rośliny gdyż wpływa dodatnio na pobieranie
przez rośliny innych składników pokarmowych. Zawartość przyswajalnego fosforu w glebach
gminy Tarnów Opolski jest kształtuje się następująco:
 bardzo niską zawartość tego pierwiastka wykazuje ok. 6% gleb
 niską zawartość – ok. 16% gleb
 średnią zawartość – ok. 16 gleb
 wysoką zawartość – ok. 14% gleb
 bardzo wysoka zawartość – ok. 48 % - jest to jednocześnie jedna z najwyższych wartości
tego parametru wśród gmin powiatu opolskiego.
Potas - występuje w glebie w znacznie większych ilościach niż fosfor, przeważnie w postaci
mineralnej. Zapobiega przedwczesnemu dojrzewaniu roślin, wpływa korzystnie na rozwój
systemu korzeniowego oraz jest niezbędny do przebiegu niektórych procesów fizjologicznych.
Zawartość potasu w glebach gminy Tarnów Opolski jest następująca:
 bardzo niską zawartość tego pierwiastka wykazuje ok. 3 % gleb
 niską zawartość – ok. 30% gleb
 średnią zawartość – ok. 36 % gleb
 wysoką zawartość – ok. 22% gleb
 bardzo wysoką zawartość – ok. 9 % .
Metale ciężkie
Wartość dopuszczalnych stężeń w glebie lub ziemi substancji szkodliwych określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Poniższe zestawienie
prezentuje dopuszczalne wartości kadmu (Cd), miedzi (Cu), cynku (Zn), niklu (Ni), ołowiu
(Pb), określone w przywołanym rozporządzeniu, oraz średnią zawartość tych metali w mg/kg
gleb w gminie Tarnów Opolski.
Podane wartości odnoszą się do wyróżnionej w rozporządzeniu grupy gruntów B czyli
gruntów zaliczonych do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod
rowami, gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, a także gruntów
zabudowanych i zurbanizowanych z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków
kopalnych oraz terenów komunikacyjnych.
Wartość stężeń metali ciężkich w glebach gminy Tarnów Opolski

Symbol pierwiastka

Wartość dopuszczalnego
stężenia metalu ciężkiego w
glebie lub ziemi (mg/kg
s.m.) na głębokości
0-30 cm p.p.t.

Średnia zawartość
pierwiastka w mg /kg gleby

Cd

4

0,67*

Cu

150

13,6

Ni

100

11,2

Pb

100

29,9*

Zn

300

44,7

*najwyższa wartość wśród gmin powiatu opolskiego
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Stan użytkowania i gospodarowania terenów rolniczych
Gmina Tarnów Opolski charakteryzuje się mało korzystnymi warunkami naturalnymi do
produkcji rolnej. W obszarze gminy dominują gleby najniższych klas bonitacyjnych. Wśród
gruntów ornych przeważają grunty V i VI klasy bonitacyjnej, podobnie sytuacja przedstawia
się w użytkach zielonych.
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej - oceniana punktowo - lokalizuje gminę
Tarnów Opolski z 63 punktami, przy średniej wielkości w województwie opolskim – 81,6 pkt
– na odległej 60 pozycji. Struktura zasiewów odzwierciedla jakość rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. Podstawową uprawą są zboża, zajmujące ok. 92% powierzchni zasiewów .

Dane
charakteryzujące rolnictwo w gminie Tarnów Opolskim w ujęciu liczbowym, dotyczące
struktury liczbowej gospodarstw, grup obszarowych gospodarstw, powierzchni zasiewów,
pogłowia zwierząt gospodarskich zawierają poniższe zestawienia, opracowane na bazie
materiałów źródłowych Powszechnego spisu rolnego w 2010 r.

Struktura użytków rolnych w gminie Tarnów Opolski – 2010 r.
Rodzaj użytkowania

Lp.

Powierzchnia (ha)

1.

Grunty ogółem

2564, 49

2.

Użytki rolne ogółem

2338,08

3.

Użytki rolne w dobrej kulturze

2297,30

4.

Pod zasiewami

1937,43

5.

Grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi

11,57

6.

Uprawy trwałe

3,74

7.

Sady ogółem

3,74

8.

Ogrody przydomowe

2,63

9.

Łąki trwałe

318,54

10.

Pastwiska trwałe

23,39

11.

Pozostałe użytki rolne

40,78

12.

Lasy i grunty leśne (w użytkowaniu rolniczym)

165,38

13.

Pozostałe grunty

61,03

Źródło: Powszechny spis rolny – 2010 http://stat.gov.pl/bdl/app/dane
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Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych
(wg siedziby gospodarstwa)
Gospodarstwa prowadzące
działalność rolniczą

Gospodarstwa rolne
Grupy
obszarowe
(ha)
liczba gospodarstw

% ogółu
gospodarstw

liczba
gospodarstw

% gospodarstw
prowadzących
działalność rolniczą

do 1 ha
włącznie

22

10,2

5

2,6

1-5 ha

90

41,9

88

45

5-10 ha

37

17,2

36

18,5

10-15 ha

21

9,8

21

10,8

15 i więcej ha

45

20,9

45

23,1

OGÓŁEM

215

100,0

195

100.0

Źródło: Powszechny spis rolny – 2010 http://stat.gov.pl/bdl/app/dane

Średnie powierzchnie gospodarstw rolnych w gminie Tarnów Opolski
Średnia powierzchnia
gospodarstwa
[ha]

Średnia powierzchnia
użytków rolnych w
gosp. [ha]

Średnia powierzchnia
użytków rolnych w
dobrej kulturze (ha)

Gospodarstwa
ogółem

11,93

10,87

10,69

Gospodarstwa
prowadzące
działalność
rolniczą

13,08

11,93

11,78

Źródło: Powszechny spis rolny – 2010 http://stat.gov.pl/bdl/app/dane
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Powierzchnia gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych – 2010 r.
Gospodarstwa prowadzące działalność
rolniczą

Grupy obszarowe

Gospodarstwa rolne ogółem

Lp.

powierzchnia
(ha)

% ogółu
powierzchni

powierzchnia
(ha)

% ogółu powierzchni
gospodarstw
prowadzących
działalność rolniczą

2564,49

100,0

2549,95

100,0

1.

gospodarstwa
ogółem
w tym:

2.

do 1 ha
włącznie

10,53

0,4%

4,95

0,2

3.

powyżej 1 ha
razem

2553,96

99,6%

2545,0

99,8

z tego:
4.

1-5 ha

260,83

10,2

257,0

10,1

5.

5-10 ha

333,48

13,0

328,27

12,9

6.

10-15 ha

322,94

12,6

322,94

12,7

7.

15 i więcej ha

1636,71

63,8

1636,71

64,2

źródło: Powszechny spis rolny – 2010http://stat.gov.pl/bdl/app/dane

Pogłowie zwierząt gospodarskich w dużych sztukach (SD)*
Liczba gospodarstw
utrzymujących zwierzęta
gospodarskie
Gospodarstwa

Pogłowie zwierząt
(SD)

139

2518

139

2518

ogółem
Gospodarstwa indywidualne
źródło: Powszechny spis rolny – 2010http://stat.gov.pl/bdl/app/dane

*W celu przeliczenia pogłowia zwierząt w sztukach fizycznych na sztuki przeliczeniowe duże
(SD) wykorzystano następujące współczynniki: 1. bydło, tj. cielęta ogółem w wieku poniżej 1
GEOPLAN – Opole

117

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

roku - 0,40; byczki i jałówki razem w wieku 1-2 lat - 0,70; samce bydła w wieku 2 lat i więcej 1,0; jałówki w wieku 2 lat i więcej - 0,80; krowy mleczne - 1,0, krowy "mamki" - 0,80; 2. trzoda
chlewna, tj. prosięta o wadze do 20 kg - 0,027; lochy ogółem - 0,50; pozostała trzoda chlewna
razem (warchlaki o wadze 20-50 kg, knury i knurki o wadze 50 kg i więcej, trzoda chlewna na
ubój o wadze 50 kg i więcej, tj. tuczniki) - 0,30; 3. owce ogółem - 0,10; 4. kozy ogółem - 0,10;
5. konie ogółem - 0,80; 6. drób, tj. łącznie brojlery kurze oraz kury i koguty dorosłe na rzeź 0,007; nioski kurze razem - 0,014; łącznie indyki, gęsi, kaczki, drób pozostały (bez strusi) 0,030; strusie - 0,35; 7.króliki ogółem - 0,020.

Pogłowie zwierząt w gospodarstwach rolnych ogółem – w sztukach
Zwierzęta gospodarskie

Pogłowie zwierząt

bydło razem

498

krowy

82

trzoda chlewna razem

7712

trzoda chlewna lochy

844

konie

42

drób razem

3278

drób kurzy razem

1941

źródło: Powszechny spis rolny -2010 http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_

Gospodarstwa stosujące nawozy mineralne i wapniowe
Liczba
gospodarstw
stosujących
nawozy

Zużycie w dt
czystego
składnika

Zużycie na 1 ha
użytków rolnych

mineralne

173

2745

117,4

119,5

azotowe

163

1509

64,5

65,7

fosforowe

10

602

25,7

26,2

potasowe

7

633

27,1

27,6

wieloskładnikowe

148

-

-

-

wapniowe

16

439

18,8

19,1

Rodzaj nawozu

(kg)

Zużycie na 1 ha
użytków rolnych w
dobrej kulturze
( kg)

źródło: Powszechny spis rolny -2010 http://stat.gov.pl/bdl/app/dane
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Szanse i zagrożenia rozwoju rolnictwa w gminie Tarnów Opolski
Szanse rozwojowe rolnictwa:
 wzrost popytu na produkty wysokiej jakości i produkty tzw. ekologiczne
 otwarcie się rolników na istniejące możliwości uzyskania dochodów z działalności rolniczej
przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów, warunków glebowoklimatycznych i mechanizacji,
 tworzenie związków, organizacji producenckich integrujących producentów rolnych i
przetwórców surowca, co wyeliminuje pośredników,
 kontynuacja rozwoju produkcji zwierzęcej w dostosowaniu do wymogów ochrony
środowiska naturalnego i produkcji zdrowej żywności,
 wzrost znaczenia i konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim żywności
produkowanej i wytwarzanej według tradycyjnych i ekologicznych receptur i metod,
 przemiany społeczno – ekonomiczne polegające na tworzeniu nowych miejsc pracy w
sektorze produkcji i usług, co doprowadzi do większego udziału dużych gospodarstw
produkcyjnych i koncentracji produkcji oraz zmniejszenia liczby małych gospodarstw
produkujących wyłącznie na własne potrzeby,
 możliwość pozyskania środków inwestycyjnych z unijnych funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych.
Zagrożenia rozwoju rolnictwa:
 mało korzystne warunki naturalne do produkcji rolnej, dominacja gleby najniższych klas
bonitacyjnych V i VI w gruntach ornych i użytkach zielonych,
 brak nowoczesnych instytucji wiejskich, promujących rozwój wielofunkcyjny gminy,
 brak kapitału, który mógłby być zainwestowany w procesy rozwojowe rolnictwa w gminie,
 zmiany klimatu, stepowienie łąk, zagrożenia chorobami roślin i zwierząt,
 zmniejszenie areału terenów rolniczych, spowodowane odkrywkową eksploatacją
surowców mineralnych,
 niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne, tendencje geopolityczne – embarga, umowy
handlowe UE z państwami trzecimi, niższe wymogi produkcji żywności,
 skomplikowane procedury pozyskiwania środków z funduszy unijnych i brak na terenie
gminy organizacji wspierającej rolników.
Kluczowe problemy rolnictwa - wymagające rozwiązania:
 wykorzystanie niezagospodarowanych obiektów gospodarczych do prowadzenia
działalności pozarolniczej,
 realizacja brakujących elementów infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna),
 tworzenie grup producenckich eliminujących pośredników,
 konieczność przemian w strukturze agrarnej - zmniejszenie liczby gospodarstw przy
jednoczesnym wzroście udziału gospodarstw rodzinnych o powierzchni powyżej 20 i
więcej ha, proces ten jest długotrwały lecz nieunikniony,
 zalesianie gruntów najniższych klas bonitacyjnych,
 uregulowanie spraw dotyczących własności nieruchomości, dalsza prywatyzacja zasobów
Agencji Nieruchomości Rolnych,
 zmniejszenie powierzchni użytków rolnych na skutek eksploatacji surowców mineralnych i
realizacji programu zalesień najsłabszych gruntów.
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6.4. Lasy i gospodarka leśna
Ogólna charakterystyka lasów w gminie Tarnów Opolski znajduje się w rozdziale 2.9
niniejszego opracowania. Poniższe zestawienia tabelaryczne przybliżają strukturę
własnościową gruntów leśnych i lasów na terenie gminy. Dane podano za Głównym Urzędem
Statystycznym i dotyczą roku 2013.

Powierzchnia gruntów leśnych w gminie Tarnów Opolski

Oółem
(ha)

3593,82

Grunty leśne
publiczne
Lesistość*
ogółem (ha)
%

42,9

3319,51

Grunty leśne
publiczne
Skarbu
Państwa (ha)

Grunty leśne
publiczne Skarbu
Państwa w zarządzie
Lasów Państwowych
(ha)

Grunty
leśne
prywatne
(ha)

3316,61

3295,99

274,31

Źródło: http://stat.gov.pl/bdl/app/dane

* Wskaźnik dotyczący stopnia pokrycia lasem określonej powierzchni; jest to stosunek
procentowy powierzchni porośniętej lasami do całkowitej powierzchni danego obszaru. W 2010
r. wskaźnik lesistości Polski wynosił 29,2%.
Nieco inne wartości prezentuje dokument „2014 – 2023 - Plan urządzenia lasu Nadleśnictwo
Opole”, który np. określa lesistość gminy Tarnów Opolski na poziomie 43,8% i ogólną
powierzchnie lasów w tej gminie - 3585,20 ha.
Różnice te są prawdopodobnie efektem zmian własnościowych, wynikających m.in.
wydzielenia gruntów pod drogi na rzecz GDDKiA, zmian ewidencji gruntów - wylesienia.

Powierzchnia lasów w gminie Tarnów Opolski

Oółem
(ha)

Lasy
publiczne
ogółem
(ha)

Lasy
publiczne
Skarbu
Państwa

3505,46

3231,15

3228,25

Lasy
publiczne
Skarbu
Państwa w
zarządzie
Lasów
Państw.
(ha)

Lasy
publiczne
Skarbu
Państwa w
zarządzie
A.W.R.S.P
(ha)

3207,63

4,20

Lasy
publiczne
gminne
(ha)

Lasy
prywatne
ogółem
(ha)

2,90

274,31

Źródło: http://stat.gov.pl/bdl/app/dane
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Lasy niestanowiące własności skarbu państwa w gminie Tarnów Opolski

Ogółem
(ha)

Grunty leśne
prywatne
ogółem
(ha)

Grunty leśne
prywatne osób
fizycznych (ha)

Grunty leśne
gminne ogółem
(ha)

Grunty leśne
gminne lasy
ogółem (ha)

277,21

274,31

269,61

2,90

2,90

Źródło: http://stat.gov.pl/bdl/app/dane

Lasy w Gminie Tarnów Opolski występują w trzech obszarach:
- w części północno- zachodniej gminy, od Grudzic (dzielnica Opola) do Walidróg - podlegają
administracyjnie Nadleśnictwu Opole, obręb Grudzice,
- w części północno-wschodniej (okolice Raszowej) i południowo - zachodniej (Miedziana,
Kąty) - podlegają Nadleśnictwu Strzelce Opolskie, obręby Kadłub i Kamień Śląski.
Dominujące w lasach drzewostany sosnowe są sztucznego pochodzenia, z reguły
jednowiekowe i jednopiętrowe. Przeciętny wiek drzewostanów i ich zasobność wynoszą:
 46 lat w obrębie Grudzice i 187 m³/ha,
 51 lat w obrębie Kadłub i 204 m³/ha,
 56 lat w obrębie Kamień Śląski 238 m³/ha.
Lasy noszą ślady szkód wyrządzonych przez susze, silne wiatry (w latach 1980-81, 1985,
1990), wpływy zakładów przemysłowych, szkodniki owadzie (szeliniak sosnowy, kornik
drukarz i rytownik pospolity, przypłaszczka granatka), choroby grzybowe (występowanie
opienki miodowej, zwłaszcza w drzewostanie świerkowym). Większość lasów znajduje się w
II strefie uszkodzeń przemysłowych, co wyraża się zahamowanym przyrostem, skróconym
igliwiem (do 50 %) i obecnością dwóch roczników igieł na pędach.
Gospodarka leśna w gminie Tarnów Opolski ma charakter wielofunkcyjny i jest prowadzona
z zachowaniem zasad powszechnej ochrony lasów, ich trwałości, ciągłości i zrównoważonego
wykorzystania wszystkich funkcji lasów, a także powiększania zasobów leśnych.
Ze względu na pełnioną funkcję wyróżnia się trzy główne grupy lasów: rezerwatowe,
ochronne i gospodarcze. Na terenie Gminy Tarnów Opolski, w obrębie Grudzice Nadleśnictwa
Opole większość lasów (99,96%) została uznana za lasy ochronne z uwagi na sąsiedztwo miast,
uszkodzenia przemysłowe i ostoje dla zwierząt. Natomiast w lasach Nadleśnictwa Strzelce
Opolskie (obręb Kadłub i Kamień Śląski) przeważają lasy o funkcji gospodarczej (65,30%), a
w dalszej kolejności ochronne (33,51%). Największe znaczenie w gminie mają zatem funkcje
ochronne lasów - wodochronne, przed emisjami przemysłowymi, klimatyczne - ze względu na
zajmowany areał.
Główną funkcją gospodarczą lasu jest produkcja drewna dla potrzeb rynku. Z
Nadleśnictwami Opole i Strzelce Opolskie współpracują zakłady drzewne, tartaki, składy
opału. Jak wynika z danych Nadleśnictwa Opole (Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Opole
na okres gospodarczy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r.) - główni odbiorcy drewna
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posiadają jednak swoją siedzibę poza granicami gminy Tarnów Opolski, a nawet poza woj.
opolskim.
Podaż szeroko rozumianych usług leśnych (prace związane z użytkowaniem lasu, hodowlą,
szkółkarstwem i ochroną) jest duża na lokalnym rynku i tylko pojedyncze firmy z terenu gminy
Tarnów Opolski prowadzą stałą współpracę z Lasami Państwowymi.

7.0. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, CMENTARZE
7.1. Zaopatrzenie w wodę
Zasoby wód podziemnych w gminie Tarnów Opolski znacznie przekraczają jej własne
potrzeby. Funkcjonujące ujęcia wody nie wyczerpują istniejących możliwości poboru wody.
Ujęcie wodociągu grupowego w Tarnowie Opolskim z wód triasowych składa się z trzech
studni:
 Nr 1 – głębokość 60 m , o wydajności Q = 136 m³/h, S = 0,9 m
 Nr 2 - głębokość 60 m , o wydajności Q = 125 m³/h, S = 0,35 m
 Nr 3 - głębokość 50 m , o wydajności Q = 150 m³/h, S = 0,9 m
W okresie bezawaryjnej eksploatacji ujęcie wody dopuszczono jej pobór w ilościach:
 Qśr.d. = 647,5 m³/d.
 Qmax.d. = 1036,0 m³/d.
 Qmax.h = 67,5 m³/h.
W okresie awarii drugiego ujęcia gminnego w Raszowej dopuszczono, w okresie do trzech
dni, pobór wody w ilościach:
 Qśr.d. =1850 m³/d.
 Qmax.d. =2 960,0 m³/d.
 Qmax.h = 192,7 m³/h.
Woda z ujęcia w Tarnowie Opolskim nie jest poddawana uzdatnieniu, jednak z uwagi na
ponadnormatywne ilości azotanów jest mieszana z wodą z ujęcia w Raszowej. Pozwolenie
wodnoprawne na pobór wody z ujęcia komunalnego w Tarnowie Opolskim (decyzja Starosty
Opolskiego z dnia 15 czerwca 2009 r., nr OŚ.BSz-6223-24/09) ważne jest do 31.05.2019 r.
Ujęcie wód podziemnych z utworów triasowych w Raszowej odbywa się ze studni wierconej
nr 35 o głębokości 150,0 m, wydajności eksploatacyjnej Q ekspl. = 150 m³/h przy depresji S =
4,4 m, w ilości:
 Qmax.h = 150 m³/h
 Qśr.d. = 1834,0 m³/d.
 Qmax.d. = 2934,0 m³/d.
 Qr. = 669410,0 m³/d
Marszałek Województwa Opolskiego decyzją z dnia 12.03.2012 r., nr DOŚ.II.7431.2.
2012.KM zezwolił na pobór wód triasowych (wapienia muszlowego) w ilości Q ekspl.=150 m³/h
dla obszaru zasobowego F = 6,35 km². Pozwolenie wodnoprawne (decyzja Starosty Opolskiego
z dnia 29.03.2012 r., nr OŚ.6341.18.2012.BS) dla ujęcia w Raszowej ważne jest do 29 lutego
2032 r.
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Na terenie gminy poza wyżej wymienionymi ujęciami grupowymi istnieją dwa pojedyncze
ujęcia wodociągów zakładowych na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A., posiadające
aktualne pozwolenia wodnoprawne, z czego jedno funkcjonuje tylko w celu odwodnienia
kopalni (decyzja na pobór wód o numerze ŚR.III-MJP-6811-162/05 z dnia 30.11.2005 r.
wydana przez Wojewodę Opolskiego, ważna do 31 grudnia 2016 r.).
Badania jakości wody do spożycia na terenie województwa opolskiego wykonane przez
laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu wykazały w III
kwartale 2014 r., że jakość wody z wodociągu gminnego w Tarnowie Opolskim odpowiada
klasie określonej jako „przydatna do spożycia”, w której nie stwierdzono przekroczenia
żadnego parametru mającego negatywny wpływ na jakość wody.
Sieć wodociągowa w gminie Tarnów Opolski (2013 r).
Mieszkania w gminie ogółem (szt.)

2764

Mieszkania wyposażone w wodociąg (szt.)

2749

Mieszkania wyposażone w wodociąg (%)

99,5

Długość czynnej sieci rozdzielczej (km)

109,5

Długość czynnej sieci rozdzielczej w zarządzie gminy (km)

104,6

Przyłącza do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (szt.)

2342

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej (os.)

9526

Zużycie wody na 1 mieszkańca (m³)

27,2

Sieć wodociągowa na 100 km² (km)

133,9

Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności

98,4

Źródło: http://stat.gov.pl/bdl/app/dane

7.2. Gospodarka ściekowa
Gmina Tarnów Opolski nie posiada w całości zorganizowanego systemu odprowadzania i
oczyszczania ścieków. Współczynnik określający stosunek długości sieci kanalizacyjnej w do
długości sieci wodociągowej w 2013 r. wynosił w gminie Tarnów Opolski 0,5 (w
województwie opolskim - 0,56, w powiecie opolskim - 0,72).
Do końca 2014 r. kanalizacją zbiorową objęto Tarnów Opolski i Kosorowice. Poza
obszarami skanalizowanymi gospodarka ściekowa opiera się przede wszystkim na
gromadzeniu ścieków w zbiornikach wybieralnych oraz w niewielkim stopniu na
oczyszczalniach przydomowych.
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Sieć kanalizacyjna w gminie Tarnów Opolski (2013 r).
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km)

52,5

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź
administracji gminy (km)

13,5

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania (szt.)

883

Ścieki odprowadzone (dam³)

156,0

Ludność korzystająca z sieci (os.)

3738

Sieć kanalizacyjna na 100 km² (km)

64,2

Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności

38,6

Źródło: http://stat.gov.pl/bdl/app/dane

Według danych ZGKiM w Tarnowie Opolskim (stan – wrzesień 2015 r.), stan istniejący
skanalizowania poszczególnych miejscowości Gminy Tarnów Opolski – ilustrują poniższe
wielkości:
1. Tarnów Opolski – 100%
2. Przywory -100%
3. Kąty Opolskie – 99%
4. Miedziana -99 %
5. Nakło -72 %
6. Raszowa – 0%
7. Walidrogi – 0%
8. Kosorowice - 96%
Ścieki nieobjęte systemem kanalizacyjnym i gromadzone w zbiornikach przydomowych
wywożone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni w Kosorowicach. W 2013 r. istniało na
terenie gminy 556 bezodpływowych zbiorników oraz 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków
(dane za GUS, Bank danych lokalnych).
Oczyszczalnia w Kosorowicach została wybudowana w 2000 r. Wcześniej ścieki z zakładów
użyteczności publicznej i gospodarstw domowych gromadzone były w zbiornikach
wybieralnych i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków poza terenem gminy. Istniała też
dość powszechna praktyka odprowadzania części ścieków wprost do gruntu.
Oczyszczalnia ścieków w Kosorowicach zawdzięcza swą rozbudowę udziałowi w projekcie
o nazwie „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole,
Prószków i Tarnów Opolski – II etap", w którym przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja w
Opolu Sp. z o.o. i przyjęło funkcję beneficjenta końcowego II etapu Funduszu Spójności w
zakresie zadań dla aglomeracji opolskiej, tarnowskiej i prószkowskiej. Ze środków tego
programu wykonano przebudowę węzła osadowego oczyszczalni ścieków, budowę zbiornika
retencyjnego ścieków, zagęszczacza grawitacyjnego osadów, zbiornika stabilizacji tlenowej
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osadów z instalację napowietrzania, nową linię odwadniania osadu z wirówką osadów, system
transportu i plac magazynowy osadów. Innym przedsięwzięciem realizowanym w ramach
wspomnianego projektu była budowa kanalizacji w Tarnowie Opolskim i Kosorowicach.
Realizacja obu przedsięwzięć została zakończona w czerwcu 2014 r.
W pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb eksploatacji
komunalnej oczyszczalni ścieków w Kosorowicach (decyzja Starosty Opolskiego z dnia
23.08.2012 r., nr OŚ.6341.67.2012.BS) zezwolono, od dnia zakończenia jej modernizacji, tj.
po 30 czerwca 2014 r., na odprowadzanie do rzeki Strugi (Lutni) ścieków komunalnych
oczyszczanych w urządzeniach oczyszczalni ścieków w Kosorowicach na następujących
warunkach:
w ilości:
 dla okresu bezdeszczowego:
Qśr.d = 1200,0 m3/d.
Q max.d = 1866,0 m3/d.
Qmax.h = 200,0 m3/h
 dla okresu deszczowego:
Qśr.d = 1800,0 m3/d.
Q max.d = 2000,0 m3/d.
Qmax.h = 220,0 m3/h
o składzie:
BZT5..-..15,0 mgO2/l
ChZTCr..-..125 mgO2/l
zawiesiny og..- 35 mg/l
azot ogólny -.15 mg N/l
azot amonowy - 10 mgNNH4/l *
azot azotynowy - 1 mgNNO2/l *
fosfor ogólny – 2 mgP/l
węglowodory ropopochodne – 15 mg/l *
* parametry ujęte z uwagi na przyjmowane do oczyszczalni ścieki przemysłowe.
Oczyszczone ścieki są zrzucane do kolektora odprowadzającego je do rzeki Strugi. Wylot
kolektora ścieków oczyszczonych do Strugi znajduje się na działce nr 365/282, ark. 3 w obrębie
Miedziana, której właścicielem jest Skarb Państwa, a trwałym zarządcą Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
Wyżej wymieniona decyzja ważna jest do dnia 31 maja 2024 r.. Jednocześnie zostało
uchylone pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-622326/03 z dnia 10-09-2003 r.
Oczyszczalnia w Kosorowicach odbiera ścieki z sołectw: Tarnów Opolski, Kosorowice,
Raszowa, Nakło, Miedziana, Walidrogi i wsi Izbicko z sąsiedniej gminy Izbicko. Ścieki z
miejscowości Raszowa, Nakło, Miedziana i Walidrogi trafiają do oczyszczalni wozami
asenizacyjnymi, natomiast ścieki ze wsi Tarnów Opolski, Kosorowice i Izbicko odprowadzane
są do oczyszczalni systemem kanalizacji zbiorczej.
Sołectwa Kąty Opolskie i Przywory obsługiwane są obecnie przez wywóz ścieków do
oczyszczalni w Opolu. Także po wybudowaniu planowanej kanalizacji zbiorowej ścieki z tych
wsi będa odprowadzane kolektorem do Opola.

GEOPLAN – Opole

125

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gospodarkę wodno – ściekową podmiotów gospodarczych mających swoje siedziby na
terenie gminy Tarnów Opolski regulują następujące decyzje administracyjne:
Pozwolenia wodnoprawne w gminie Tarnów Opolski
Nazwa dokumentu

Organ wydający

Data i znak decyzji

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne
korzystanie z wód – odwodnienie terenu
zaplecza Terenu Wydziału Wykonawstwa
Tarnów Opolski

Starosta Opolski

05.05.2014 r.
OŚ.6341.36.2014.BS

Starosta Opolski

05.05.2014 r.
OŚ.6341.35.2014.BS

Starosta Opolski

11.06.2013 r.
OŚ.6341.54.2013.BS

Starosta Opolski

06.06.2013
OŚ.6341.53.2013.BS

Starosta Opolski

05.03.2013 r.
OŚ.6341.14.2013.BS

Starosta Opolski

24.01.2013 r.
OŚ.6341.140.2012.BS

Starosta Opolski

14.12.2012 r.
OŚ.6341.119.2012.BS

Marszałek
Województwa
Opolskiego

22.03.2012 r.
DOŚ.III.7322.18.2012
AKa

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne
korzystanie z wód – odwodnienie terenu
zaplecza Terenu Wydziału Wykonawstwa
Tarnów Opolski
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urządzeń wodnych oraz szczególne
korzystanie z wód dla potrzeb
odwodnienia warsztatu mechaniki
pojazdowej w m. Nakło w gm. Tarnów
Opolski
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne
korzystanie z wód w zakresie odwodnienia
drogi krajowej nr 94 w m. Nakło
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urządzeń wodnych oraz szczególne
korzystanie z wód dla potrzeb
odwodnienia terenu zakładu MM Systemy
w Kątach Opolskich
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne
korzystanie z wód w zakresie odwodnienia
drogi krajowej nr 94 w m. Walidrogi
Pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie do kanalizacji ścieków
zawierających substancje niebezpieczne
dla środowiska wodnego z Parku
Technologiczno – Innowacyjnego Sp. z
o.o. w Przyworach
Pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie wód opadowych i
roztopowych do ziemi z terenu składu
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materiałów wybuchowych w
Kosorowicach
Decyzja udzielająca Zakładom
Wapienniczym Lhoist S.A. pozwolenia
wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie
poziomu zwierciadła wód podziemnych w
celu odwodnienia zakładu górniczego, na
pobór wód z rząpia oraz na wprowadzanie
wód kopalnianych do rzeki Struga
wylotem nr 2 w km. 7+510
Decyzja udzielająca Zakładom
Wapienniczym Lhoist S.A. w Tarnowie
Opolskim pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie zmieszanych ścieków
przemysłowych do wód rzeki Struga
wylotem nr 1 zlokalizowanym w km
7+800 rzeki*

Marszałek
Województwa
Opolskiego

08.05.2012 r.
DOŚ.III.7322.20.2012
AK

Marszałek
Województwa
Opolskiego

08.05.2012 r.
DOŚ-II.7322.21.2012.
AK

Źródło: https://wykaz.ekoportal.pl

*Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. posiadają wieloletnią umowę z Przedsiębiorstwem Labtar
Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Opolskim, ul. Św. Jacka 12, na dostawę wody i odbiór ścieków,
gdyż przedsiębiorstwo to nie posiada własnego ujęcia wodnego i możliwości samodzielnego
zrzucania ścieków.
Na terenie gminy Tarnów Opolski brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania wód
roztopowych i opadowych, zawierających przede wszystkim zawiesiny nieorganiczne i
substancje ropopochodne. Kanalizacja deszczowa funkcjonuje fragmentarycznie tylko w
Tarnowie Opolskim i Kosorowicach.
7.3. Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Tarnów Opolski znajduje się jedno, nieczynne już składowisko odpadów
komunalnych w Kosorowicach. Funkcjonowało ono od maja 1992 r., a zaprzestało swej
działalności w 2009 r. w związku z niedostosowaniem do wymogów obowiązującego wówczas
prawa. Do końca 2013 r. składowisko było poddawane rekultywacji. Obecnie odpady
komunalne zebrane z terenu gminy Tarnów Opolski unieszkodliwiane są w miejskim
składowisku odpadów w Opolu, którego zarządcą jest Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu.
Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe zasady gospodarowania przez gminy odpadami,
wprowadzone ustawą 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). Do tej daty każdy właściciel
nieruchomości był zobowiązany do podpisania umowy na odbieranie odpadów komunalnych z
jego nieruchomości, a stroną umowy mógł być każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Pod koniec 2012 r.
ok. 85 % mieszkańców Gminy Tarnów Opolski miało podpisaną taką umowę. Od 1 lipca 2013
r. właściciele nieruchomości nie muszą już samodzielnie zawierać umów z firmami
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odbierającymi odpady. To gminy są zobowiązane zorganizować system gospodarki odpadami
komunalnymi zgodnie z przepisami w.w. ustawy.
Rada Gminy Tarnów Opolski Uchwałą nr XXIX/179/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. wyraziła
zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu
zagospodarowania odpadów komunalnych. Do porozumienia tego, na podstawie analogicznych
uchwał, przystąpiły również gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin,
Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków,
Turawa.
Zgodnie z zawartym porozumieniem do zadań miasta Opola należy odzyskiwanie i
unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenów w.w. gmin w regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych jaką jest miejskie składowisko odpadów w Opolu.
Składowisko to jest obecnie rozbudowywane z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Spójności, w ramach projektu pod nazwą: ”Kompleksowa rozbudowa miejskiego składowiska
odpadów w Opolu jako element Regionalnego Zakładu Zagospodarowywania Odpadów”.
Zarządcą miejskiego składowiska odpadów w Opolu jest Zakład Komunalny Spółka z o.o. z
siedzibą w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69. Porozumienie międzygminne obowiązuje do dnia
31 grudnia 2035 r.
Od 1 lipca 2013 r. selektywna zbiórka odpadów w gminie Tarnów Opolski zorganizowana
jest w oparciu o podział na cztery frakcje odpadów:
- odpady tzw. suche - odpady z tworzyw sztucznych (w tym opakowania), opakowania
wielomateriałowe, makulatura, opakowania z papieru i tektury, opakowania z metali,
tekstylia,
- opakowania ze szkła - opakowania szklane (butelki, słoiki) po napojach, żywności i
kosmetykach,
- bioodpady - resztki kuchenne pochodzenia roślinnego oraz odpady zielone (trawa liście,
gałęzie),
- odpady pozostałe (zmieszane) - odpady, które nie nadają się do wysegregowania.

Odpady komunalne zebrane w gminie Tarnów Opolski w okresie 2009 – 2012
Udział odpadów
komunalnych
zebranych selektywnie
w ogólnej masie
zebranych odpadów
[%]

Masa zebranych
odpadów komunalnych
(ogółem)
[Mg]

Masa odpadów
komunalnych
zebranych selektywnie
[Mg]

2009

2502,336

167,406

6,7

2010

2397,947

121,566

5,1

2011

2115,448

702,442

33,2

2012

2383,466

231,666

9,7

Rok

Źródło: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
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Decyzje administracyjne właściwych organów,
uprawniające podmioty mające siedzibę na terenie gminy Tarnów Opolski do
prowadzenia działalności z zakresu gospodarki odpadami

Nazwa dokumentu
Zezwolenie na transport odpadów innych
niż niebezpieczne dla przedsiębiorstwa
„Firma Transportowa Reinert s.c.”
Roman Reinert, Damian Reinert, ul. Ks.
Klimasa 10, 46-050 Tarnów Opolski
Zezwolenie na transport odpadów innych
niż niebezpieczne dla PM TRANS
Patrycja Soworka w Tarnowie Opolskim,
ul. Powstańców Śl. 12 B
Decyzja zezwalająca Grupie CB
Prefabrykaty Sp. z o.o. w Toruniu, ul.
Polna 121 na przetwarzanie odpadów w
zakładzie w Przyworach, ul. Wiejska 16a
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
przez Zakład Stolarski GEBAUER w
Tarnowie Opolskim, ul. Św. Marcina 35
Decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi
dla Grupy CB Prefabrykacja Sp z o.o. w
Toruniu, ul. Polna 121, na terenie
Zakładu Produkcyjnego w Przyworach,
ul. Wiejska 16a
Decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi z
uwzględnieniem zbierania i transportu
odpadów wytwarzanych przez ERCAD
Nadzory, Projekty, Budownictwo – Piotr
Scześniok w Tarnowie Opolskim, ul.
Koraszewskiego 19
Zezwolenie na transport i zbieranie
odpadów w Tarnowie Opolskim przy ul.
Dworcowej, dz. nr 2143/316

GEOPLAN – Opole

Organ wydający

Data i znak decyzji

Starosta Opolski

OŚ.6233.32.2013.MDz

Starosta Opolski

OŚ.6233.10.2013.MDz

06.02.2013 r.
Starosta Opolski

OŚ.6233.5.2013.MDz

27.07.2012 r.
Starosta Opolski

OŚ.6220.2.11.2012.MDz

Starosta Opolski

22.05.2012 r.
OŚ.6230.11.2012.MDz

Starosta Opolski

11.04.2012 r.
OŚ.6230.9.2012.MDz

Starosta Opolski

OŚ.6233.2.2012.UKK
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Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w
Przedsiębiorstwie LABTAR Sp. z o.o.,
ul. św. Jacka 12, 46-050 Tarnów Opolski
Zezwolenie na zbieranie odpadów przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
BIOMAG Import – Ekspert, ul.
Krapkowicka 0, Przywory, dz. nr
2112/370

Starosta Opolski

OŚ.6233.2.15.2011.UKK

Starosta Opolski

27.10.2011 r.
OŚ.6233.28.2011.UKK

Źródło: https://wykaz.ekoportal.pl

W gminie funkcjonuje tzw. mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK).
W kopalniach odkrywkowych kruszywa naturalnego i wapieni, istniejących na terenie gminy
Tarnów Opolski, powstają odpady wydobywcze w postaci mas ziemnych i skalnych
przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin. Gospodarka tymi odpadami jest
regulowana odrębną ustawą z dnia 10 lipca 2008 r. – o odpadach wydobywczych (Dz. U. nr
138 poz. 865 ze zm.). Art. 2 ustawy wyłącza jednak spod jej rygorów masy ziemne i skalne –
jeżeli koncesja na wydobywanie kopalin lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
określa warunki i sposób ich zagospodarowania. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku
wszystkich złóż kopalin wymienionych w rozdziale 6.1. Zasoby surowcowe, przemysł
wydobywczy.
Zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych wsi Kosorowice, Przywory,
Miedziana i Tarnów Opolski – odpady wydobywcze są przeznaczane do rekultywacji
odkrywkowych wyrobisk poeksploatacyjnych.
7.4. Sieci i obiekty systemu elektroenergetycznego
Sieć wysokich napięć
Przez teren gminy Tarnów Opolski przebiegają cztery linie wysokich napięć:
 tranzytowa linia napowietrzna 220 kV, relacji GPZ Groszowice - GPZ Kędzierzyn –
Wielopole, o przekroju przewodów roboczych AFL 525 mm2, długość tej linii w
granicach gminy - 4,9 km;
 linia napowietrzna 110 kV, relacji GPZ Groszowice – GPZ Krapkowice, o przekroju
przewodów roboczych AFL 240 mm2, długość w granicach gminy – 7,8 km;
 linia napowietrzna 110 kV, relacji GPZ Groszowice – GPZ Tarnów Opolski, o
przekroju przewodów roboczych AFL 240 mm2, długość w granicach gminy – 9,8 km;
 linia napowietrzna 110 kV, rewlacji GPZ Tarnów Opolski – GORWAP (Cementownia
Górażdże), o przekroju przewodów roboczych AFL 240 mm2, długość w granicach
gminy – 9,3 km.
Sieć średnich napięć
Aktualnie zapotrzebowanie mocy odbiorców w gminie Tarnów Opolski wynosi ok. 4 MW.
Nie uległo ono istotnej zmianie w stosunku do ustaleń pierwszej edycji studium gminnego z
1999 r.
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Odbiorcy energii elektrycznej gminy Tarnów Opolski zasilani są liniami średniego napięcia
z dwóch głównych punktów zasilania (GPZ), zlokalizowanych poza granicami gminy. Trzeci
zlokalizowany jest w Tarnowie Opolskim:
• GPZ 220/110/15 kV Groszowice
• GPZ 110/30/15 kV Strzelce Opolskie,
• GPZ 110/15 kV Tarnów Opolski (Lhoist Opolwap S.A.)
Przesył mocy dokonywany jest ciągami liniowymi napowietrzno – kablowymi 15 kV. Linie
kablowe występuja głównie w Tarnowie Opolskim. Długość linii średniego napięcia w
granicach gminy wynosi ok. 52 km, w tym (po zrealizowaniu inwestycji w roku 2014) część w
postaci linii kablowych. Przekroje przewodów linii napowietrznych są zróżnicowane – od 25
mm2 do 70 mm2 AFL. Linie te zasilają stacje transformatorowe 15/0,4 kV o łącznej mocy
zainstalowanych transformatorów 7,3 MVA.

Wykaz stacji transformatorowych 15/04 kV w gminie Tarnów Opolski

l.p.

Nazwa stacji

Typ stacji

Moc
zainst.
/kVA/

Max. moc
transf.
/kVA/

Rok
budowy

wieżowa

100

400

1939

1.

KĄTY- CEGIELNIA

2.

KĄTY- JAZ

STSa20/250

160

250

1987

3.

KĄTY - KOŚCIELNA

STSa20/250

160

250

1983

4.

KĄTY -WIEŚ

wieżowa

160

400

1937

5.

KĄTY -WYZWOLENIA

STSp 20/400

100

6.

KOSOROWICE

wieżowa

250

400

1939

7.

KOSOROWICE – LEŚNA

STSpbw 20/250

100

250

1992

8.

KOSOROWICE - OPOLSKA

STSpbw 20/250

160

250

1992

9.

KOSOROWICE –
TARNOWSKA

STSa20/250

100

250

1985

10. MIEDZIANA -1

wieżowa

100

400

1939

11. MIEDZIANA -2

STSa20/250

100

250

1977

12. NAKŁO – DZIERŻONIA

STS 20/125

50

125

1973

13. NAKŁO - KANI

STSa20/250

100

250

14. NAKŁO - MŁYN

STS 20/100

30

słupowa

125

125

1968

STSa20/250

63

250

1977

15. NAKŁO - PIASKOWA
16. NAKŁO - STRZELECKA
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wieżowa

250

400

1939

STSKpuo-20/400

400

400

1958

19. PRZYWORY- OSIEDLE

STSa20/250

160

250

1986

20. PRZYWORY - PKP

STS 20/100

160

250

1966

21. PRZYWORY - WIEŚ

wieżowa

160

400

1939

STSpu 20/400

100

250

1967

wieżowa

250

400

1925

24. RASZOWA - DĄBROWICKA

STSa20/250

100

250

1984

25. RASZOWA - DANIECKA

STSa20/250

100

250

1984

26. RASZOWA – SIWIEC 2

STSa20/100

63

100

1984

27. TARNÓW – JACKA

STS 20/100

30

100

1975

28. TARNÓW - KLIMASA

STSa20/250

100

250

1984

29. TARNÓW - NAKIELSKA

STSp 20/400

160

400

1995

30. TARNÓW – NOWA

MSTt 20/630

250

400

1990

31. TARNÓW - OSIEDLE

wieżowa

315

400

1970

32. TARNÓW - PIASKOWA

słupowa

160

160

1963

33. TARNÓW – PIEKARNIA

STS 20/250

160

250

1967

34. TARNÓW- POPRZECZNA

MSTw 20/630

250

630

1992

35. TARNÓW- WIEŚ

wieżowa

250

630

1936

36. TARNÓW- WODOCIĄGI 1

ZH15B

160

160

1980

37. TARNÓW- WODOCIĄGI 2

ZH15B

160

160

1980

38. TARNÓW – ZIELONA

MSTt 20/630

250

630

1987

39. WALIDROGI - ZAJAZD

STS 20/125

100

40. WALIDROGI -

STSa 20/250

100

250

1984

STSpo25-20/400

160

42. WALIDROGI – OPOLSKA

STSa 20/250

100

250

1984

43. WALIDROGI - OSIEDLE

STSKpbo 20/400

100

STSa 20/250

100

250

1984

wieżowa

100

17. NAKŁO - WIEŚ
18. PRZYWORY- BETONIARNIA

22. PRZYWORY- ŻWIROWNIA
23. RASZOWA

DĄBROWICKA

41. WALIDROGI DĄBROWICKA 2

44. WALIDROGI - STRZELECKA
45. IZBICKO - WAPIENNIKI
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46. KOSOROWICE -

słupowa

OCZYSZCZALNIA

47. PRZYWORY-STUDNIA 6b

słupowa

48. PRZYWORY - BOCZNICA

słupowa

49. PRZYWORY - PMR

słupowa

50. TARNÓW - PYŁOWNIA

wieżowa

51. RASZOWA

słupowa

52. MIEDZIANA - ŻWIROWNIA

słupowa

Sieć rozdzielcza niskiego napięcia
Sieci rozdzielcze niskiego napięcia w większości wykonane są jako napowietrzne, o
zróżnicowanych przekrojach przewodów roboczych, głównie na słupach strunobetonowych.
Długość sieci niskiego napięcia 0,4 kV w obszarze gminy Tarnów Opolski, w skład której
wchodzą linie napowietrzne i kablowe oraz wydzielone linie oświetlenia ulicznego i przyłącza,
wynosi 87,8 km, z tego :
- sieć napowietrzna AFL – 79,8 km,
- sieć kablowa – 8,0 km.
7.5. Sieci gazowe
Przez gminę Tarnów Opolski, przebiegają:
 gazociągi wysokiego ciśnienia:
- DN 400 mm, 6,3 MPa, relacji Zdzieszowice – Wrocław Ołtaszyn, z odgałęzieniem
do stacji redukcyjno-pomiarowej Przywory - DN 400 mm, 6,3 MPa;
- DN 300 mm, 4,0 MPa, relacji Przywory – Opole;
- DN 400 mm, 6,3 MPa, relacji Przywory - Kluczbork;
- DN 250 mm, 6,3 MPa, relacji Przywory – Tarnów Opolski - Ozimek;
 gazociągi średniego ciśnienia:
- DN 200 mm, 1,2 MPa, relacji Gogolin - Tarnów Opolski (Lhoist S.A.)
- DN 90 mm, 0,3 MPa, relacji Tarnów Opolski – Daniec.
Gazowe stacje redukcyjno-pomiarowe (SRP) znajdują się na końcu odgałęzienia gazociągu
Zdzieszowice – Wrocław Ołtaszyn w Przyworach oraz na trasie gazociągu Przywory – Ozimek
w Tarnowie Opolskim.
7.6. Odnawialne źródła energii
W gminie Tarnów Opolski nie istnieją dotychczas obiekty wykorzystujące odnawialne
źródła energii (OZE) przyłączone do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Występują tu
jedynie nieliczne domowe urządzenia autonomiczne, wspomagające ogrzewanie pomieszczeń
i ciepłej wody użytkowej - wykorzystujące energię słoneczną i energię geotermalną.
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Odnawialne źródła energii są jednym z priorytetów europejskiej polityki klimatycznoenergetycznej. Zgodnie z tą polityką Polska w 2020 r. powinna osiagnąć co najmniej 15%
udziału energii ze źródeł odnawialnych.
Obowiązujące obecnie przepisy (art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) wymagają aby w gminnym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego wskazać obszary na których przewiduje się rozmieszczenie
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy
przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w
zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.
W 2015 r. prawnie uregulowano wspomaganie przez państwo inwestycji z zakresu
odnawialnych źródeł energii o charakterze prosumenckim (produkcja energii elektrycznej na
własne potrzeby, połączona ze sprzedażą wyprodukowanych nadwyżek), co prawdopodobnie
spowoduje zwiększone zainteresowanie takimi inwestycjami, także w gminie Tarnów Opolski.
Analiza naturalnych predyspozycji gminy Tarnów Opolski dla lokalizacji odnawialnych
źródeł energii o mocy większej niż 100 kW doprowadziła do niżej opisanych ustaleń i
wniosków.
Energia solarna
Autonomiczne (przydomowe – „off gird”) instalacje solarne, wytwarzające i magazynujace
energię słoneczną na własne potrzeby, mające przeciętnie moc ok. 6,0 – 10,0 kW – istnieją już
w kilku gospodarstwach na terenie gminy.
Większe instalacje fotowoltaiczne, typu „on gird”, wytwarzające energię elektryczną
oddawaną do sieci elektroenergetycznej, mają zwykle moc większą niż 100 kW. Przy obecnym
stanie techniki uzyskuje się przeciętnie 1 MW mocy z 1 hektara powierzchni ogniw
fotowoltaicznych. Ocenia się że w warunkach naturalnych gminy Tarnów Opolski ten rodzaj
OZE ma największe możliwości i perspektywy rozwoju.
Dotychczas największą przeszkodą w upowszechnianiu dużych instalacji solarnych była
niewielka sprawnośc ogniw fotowoltaicznych – na poziomie 10 % – 18 %. Obecnie w tej
dziedzinie energetyki notuje się znaczący postęp, który w stosunkowo niedługim czasie może
spowodować zwiększenie sprawności ogniw do 80%, co oznacza nawet kilkakrotne
zwiększenie efektywności produkcji energii elektrycznej ze źródeł solarnych.
W przeprowadzonej analizie możliwości lokalizacyjnych instalacji fotowoltaicznych o
mocy przekraczającej 100 kW przyjęto następujące założenia:
 Wykluczono lokalizację dużych instalacji solarnych:
- na obszarach prawnie chronionych (obszar chronionego kraobrazu „Lasy StobrawskoTurawskie),
- w morfologicznej dolinie rzeki Odry, w zasięgu zagrożenia powodzią stuletnią (Q=1
raz/100 lat), równoznacznym z zasięgiem międzynarodowego korytarza ekologicznego
17 M („Dolina Odry”) w sieci ECONET.PL,
- w dolinie rzeki Suchej, w zasięgu powodzi w 1997 r.,
- w lasach i chronionych siedliskach florystycznych,
- w zwartych obszarach występowania najlepszych gleb – II, III i IV klasy,
- w obszarach o znaczących walorach krajobrazowych, w tym w zasięgu ważniejszych
panoram widokowych i osi krajobrazowych,
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w strefach technicznych gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia,
w pasach technologicznych linii wysokiego napięcia. dodatkowym kryterium
wskazania obszaru potencjalnej lokalizacji był bliski przebieg sieci elekroenergetycznej
15 kV,
- w strefach zagrożeń (300 m i 500 m) górniczego składu materiałów wybuchowych w
Kosorowicach;
- w bliskim sasiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;
- w obszarze Groszowickich Łąk, których ekosystem zaliczono do struktur o wysokiej
wartości przyrodniczej (wykluczenie po uwzględnieniu zaleceń zawartych w opinii
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śrowowiska).
 Uwzględniając krytyczne uwagi i zalecenia zawarte w opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska – ograniczono tereny potencjalnej lokalizacji farm fotowoltaicznych w
Raszowej, wskazując je tylko na zboczach wzniesień międzydolinnych o ekspozycji
generalnie poludniowej.
 W celu ochrony krajobrazu i powstrzymania nadmiernego rozwoju dużych instalacji
solarnych - w wytycznych do planów miejscowych ustalono dodatkowe ograniczenia,
obowiązujące w obszarach wskazanych do potencjalnej lokalizacji tych instalacji:
- powierzchnię farm fotowoltaicznych ograniczono do maksymalnie 4,0 ha w
pojedyńczej lokalizacji,
- pomiędzy farmami fotowoltaicznymi o powierzchni większej niż 1,0 ha powinna być
zachowana odległość nie mniejsza niż 1,0 km.
W wyniku analizy, przeprowadzonej według powyższych kryteriów, wskazano na
rysunkach studium „Uwarunkowania rozwoju” i „Kierunki rozwoju” obszary potencjalnej
realizacji dużych instalacji fotowoltaicznych w rejonach:
- na południe i północ od Kosorowic,
- na wschód od Tarnowa Opolskiego i Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A.
- na południe i północ od Nakła,
- na północny zachód od Raszowej.
-

Przy potencjalnych możliwościach i przyjętych w studium ograniczeniach - prognozuje się
powstanie nie więcej niż 5 – 8 farm fotowoltaicznych w całej gminie Tarnów Opolski.
Zakładając że wykorzystana zostanie tylko 1/4 potencjalnych lokalizacji (2 farmy x 4 ha = 8
ha), gmina Tarnów Opolski może osiągnąć teoretyczną (nie całodobową) samowystarczalność
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przy aktualnej sprawności ogniw
fotowoltaicznych: 8 ha x 1,0 MW/1,0 ha = 8,0 MW, wobec łącznej mocy zainstalowanej w
istniejących w gminie stacjach transformatorowych – ok. 7,0 MW. W perspektywie, przy
prognozowanym rozwoju techniki fotowoltaicznej, z tej samej powierzchni możliwe będzie
uzyskanie mocy rzędu nawet - 30 MW.
Energia wiatru
Nie opracowano dotychczas mapy energii wiatru dla województwa opolskiego. Według
ogólnej mapy wietrzności dla całego kraju, sporządzonej przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej, gmina Tarnów Opolski, podobnie jak prawie całe województwo opolskie
leży w strefie IV – niekorzystnej dla rozwoju energetyki wiatrowej. Energia wiatru w tej strefie
na standardowej wysokości 30 m wynosi 500 – 750 kWh/m2, podczas gdy jako kryterium
opłacalności przyjmuje się 1250/kWh/m2. Niemniej nie jest wykluczone że lokalnie wymagania
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progowe są spełnione, o czym mogą świadczyć instalacje wiatrowe zrealizowane lub
projektowane w kilku gminach Opolszczyzny, m.in. w gminach Jemielnica, Kamiennik oraz na
południu województwa.
Przeprowadzoną w ramach nin. studium wstępną analizę możliwości lokalizacji elektrowni
wiatrowych o mocy powyżej 100 kW, oparto na następujących założeniach i kryteriach:
 wobec braku lokalnych pomiarów zasobów energii wiatrowej cały obszar gminy Tarnów
Opolski potraktowano pod tym względem jako potencjalnie perspektywiczny w tym
zakresie;
 uwzględniając zalecenia zawarte w opracowaniu „Waloryzacja krajobrazu naturalnego
województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony” (opracowanie
R.D.O.Ś. w Opolu – 2008 r.) wprowadzono - ze względu na wysokie walory krajobrazowe
- ograniczenia lokalizacji dominant krajobrazowych, w tym urządzeń wieżowych o
wysokości powyżej 30 m w dolinie rzeki Odry i w pasie ok. 200 m od krawędzi doliny.
Tym samym w obszarze tym praktycznie nie można umieszczać elektrowni wiatrowych,
ponieważ współczesne urządzenia wiatrowe mają wysokość ok. 100 - 150 m;
 wykluczono lokalizację urządzeń wieżowych o wysokości powyżej 30 m, uwzględniając
ograniczenia w obszarach prawnie chronionych i w obszarach o szczególnych walorach
krajobrazowych i przyrodniczych – w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy StobrawskoTurawskie”, w chronionych siedliskach florystycznych oraz w dolinie rzeki Suchej;
 uwzględniając stanowisko Zakładu Higieny Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego, wyrażone w piśmie HK/B/0712/2013 z dnia 24.06.2013 r. skierowanym do
Burmistrza Kluczborka – przyjęto że elektrownie wiatrowe emitują szkodliwe dla zdrowia
ludzi dźwięki niskoczęstotliwościowe i infradźwięki (nie objęte limitowanym poziomem w
przepisach dotyczących dopuszczalnego hałasu) w promieniu 2 – 4 km, zależnym od
wysokości i mocy turbin oraz czynników lokalnych; dla potrzeb analizy zastosowano
najmniejszą z tych odległości – 2,0 km. Nie przyjęto w tym względzie minimalnej
odległości 500 m - sugerowanej w „Opracowaniu ekofizjograficznym do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-wania przestrzennego gminy Tarnow Opolski”.
Biorąc pod uwagę najnowsze trendy budowy i lokalizacji elektrowni wiatrowych w krajach
o największym rozwoju energetyki wiatrowej (głównie Niemcy) - nie wykluczono z analiz
terenów leśnych. Podstawowym powodem wprowadzania instalacji wiatrowych na tereny leśne
jest znaczne zwiększenie wysokości współczesnych masztów turbin wiatrowych: z
wcześniejszych 30 – 50 m do 100 – 150 m. Wyeliminowano w ten sposób osłabienie energii
wiatru, które nad lasami ma miejsce do wysokości ok. 50 m. Inne czynniki powodujące zmianę
wcześniejszych poglądów w tym zakresie to:
 przeważnie duże oddalenie obszarów leśnych od terenów zamieszkałych,
 duża szorstkość terenów leśnych, sprzyjająca lepszemu wytłumieniu hałasu i
infradźwięków emitowanych przez elektrownie wiatrowe,
 gęstsza niż na terenach rolniczych sieć istniejących dróg gospodarczych,
 mniejsza widoczność urządzeń masztowych niż na terenach otwartych i związana z
tym mniejsza ingerencja w krajobraz.
Przeprowadzona analiza wykazała że w obszarze gminy Tarnów Opolski nie występują
tereny otwarte spełniające ustalone kryteria lokalizacji elektrowni wiatrowych, odległe co
najmniej 2 km od istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.
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Tylko w kompleksie leśnym w północno - zachodniej części gminy (Leśnictwo Grudzice)
wydzielono obszar potencjalnej lokalizacji urządzeń energetyki wiatrowej, o powierzchni ok.
500 ha, spełniający kryterium minimalnej odległości 2,0 km od terenów zabudowanych.
Ostrzejsze kryterium odległości – 3,0 km spełnia jedynie fragment oddziału 121 leśnictwa
Grudzice, o powierzchni ok. 3,0 ha.
Potencjalne obszary lokalizacji farm wiatrowych w lasach wniesiono na rysunku studium
„Uwarunkowania rozwoju”. Obszarów tych nie uwzględniono obecnie w ustaleniach
kierunkowych studium, przede wszystkim z powodu braku odpowiednich uregulowań
prawnych (przepisy ustawy o lasach) i spodziewanego oporu administracji leśnej.
Produkcja energii elektrycznej z biogazu
W gmnie Tarnów Opolski istnieje tylko kilka gospodarstw hodowlanych o potencjalnej
obsadzie przekraczajacej 200 DJP, która stanowi próg opłacalności budowy biogazowni z
agregatem prądotwórczym o mocy do 100 kW. Nawet w takich gospodarstwach pozyskiwanie
energii elektrycznej z biogazu obornikowego wymaga dodawania do komór fermentacyjnych
roślin energetycznych (kiszonki kukurydzy, zbóż, traw, ziarna zbóż).
Ze względu na ograniczoną liczbę i wielkość ferm hodowlanych nie przewiduje się w
obszarze gminy lokalizacji urządzeń produkujacych energię elektryczną z biogazu o mocy
przekraczającej 100 kW.
Energia wód płynących
W świetle uwarunkowań związanych z występowaniem wód powierzchniowych na terenie
gminy Tarnow Opolski, możliwa i przygotowywana jest realizacja elektrowni wodnej w
miejscu istniejącej śluzy „Kąty” w miejscowości Kąty Opolskie, zlokalizowanej na rzece Odrze
w kilometrze 137,5. Uwarunkowane jest to występowaniem w tym miejscu zarówno
odpowiednich przepływów w rzece jak i istniejącym piętrzeniem. Według wstępnych założeń
elektrownia wodna „Kąty” ma osiągać moc 1 MW przy spadzie 2,0 m i przepływie wody –
70m3/sek. Produkcja energii elektrycznej jest przewidywana na poziomie 7000 MWh/rok.
Istnieją też potencjalne możliwości budowy małych elektrowni wodnych (MEW) o mocy do
100 kW, na rzece Suchej w rejonie Raszowej. Pozostałe rzeki w gminie Tarnów Opolski są
zbyt małe, aby istniała na nich możliwość, zwłaszcza uzasadniona ekonomicznie, realizacji i
funkcjonowania elektrowni wodnej. Poza tym obecnie w Polsce jest preferowane realizowanie
małych elektrowni wodnych wyłącznie w miejscach istniejących już piętrzeń. Nie jest
praktykowane realizowanie nowych przegród na rzekach, obniżających ich funkcjonalność
ekologiczną dla organizmów wodnych.
Potencjał gminy Tarnów Opolski szacowany jest zaledwie na 0,0 - 0,1 GWh/rok, wobec
potencjału powiatu opolskiego 36,48 GWh/rok, oraz całego województwa – 179,33 GWh/rok.
Energia geotermalna
W województwie opolskim szacowane zasoby energii geotermalnej są znaczne, ale
ograniczone do rejonu Nysa – Grodków – Niemodlin, w którym nawiercono wody o
temperaturze 800 do 1000. W powiecie opolskim nie stwierdzono dotychczas występowania
wód podziemnych o temperaturze umozliwiającej wykorzystanie energetyczne.
W opisanych warunkach – obecnie nie istnieją realne możliwości wykorzystania energii
geotermalnej w gminie Tarnów Opolski, poza płytkimi istalacjami przydomowymi.
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7.7. Cmentarze
W gminie Tarnów Opolski funkcjonuje 6 cmentarzy wyznaniowych, we wsiach: Tarnów
Opolski, Nakło, Kosorowice, Miedziana, Raszowa, Przywory, Kąty Opolskie, Walidrogi
(dawny cmentarz ewagielicko-augsburski), administrowane przez miejscowe Parafie
Rzymsko-Katolickie.
W miejscowych planach wsi Tarnów Opolski i Katy Opolskie ustalono lokalizacje nowych
cmentarzy. W pozostałych miejscowościach gminy – uwzgledniając ich prognozowany stan
zaludnienia - nie występuje obecnie potrzeba ustalania w studium nowych terenów dla
lokalizacji cmentarzy.

8.0. KOMUNIKACJA
8.1. Komunikacja drogowa
Położenie komunikacyjne gminy Tarnów Opolski w regionie jest bardzo korzystne. Sieć
powiązań drogowych jest dobrze rozwinięta, tworza ją drogi o zróżnicowanej randze:
 droga krajowa nr 94, relacji Zgorzelec – Medyka (Krzywa – Balice), o znaczeniu
międzyregionalnym (odcinek długości 7,56 km w gminie Tarnów Opolski),
 droga wojewódzka nr 423, relacji Opole – Kędzierzyn, w przebiegu przez Przywory i Kąty
Opolskie (odcinek długości 5,03 km w gminie Tarnów Opolski),
 drogi powiatowe (według zamieszczonego niżej wykazu),
 drogi gminne (według zamieszczonego niżej wykazu).
Wszystkie wsie w gminie posiadają bezpośrednie, wzajemne połączenia drogami
publicznymi. Parametry i stan techniczny dróg publicznych w gminie są nienajlepsze.
Większość dróg publicznych nie spełnia wymagań klas do których je zaliczono i nie spełnia
wymagań przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie –
głównie w zakresie szerokości pasów w liniach rozgraniczających, odległości między
skrzyżowaniami i rodzaju nawierzchni.
Droga krajowa nr 94 - powinna mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie
drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). Obecnie przebiega kolizyjnie przez wsie Walidrogi i Nakło, stanowi znaczną uciążliwość hałasową dla terenów zabudowanych w/w wsi.
Droga wojewódzka nr 423 – powinna mieć parametry odpowiadające klasie drogi głównej –
G. Przebiega przez tereny zabudowane wsi Przywory, prawie w całej długości z obustronną
ścisłą zabudową, bez możliwości uzyskania odpowiedniej szerokości pasa drogowego i
zmniejszenia uciążliwości akustycznej. W południowym odcinku, obok wsi Kąty Opolskie,
sytuacja jest korzystniejsza, końcowy odcinek w gminie Tarnów Opolski biegnie w terenach
leśnych.
Drogi powiatowe – w gminie Tarnów Opolski funkcjonuje 10 dróg powiatowych. Wszystkie
powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie drogi zbiorczej - Z,
wyjątkowo – klasie drogi lokalnej - L. W większości nie spełniają jednak wymaganych
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parametrów, mają za wąskie pasy drogowe, ciasne łuki o promieniu zaniżonym w stosunku do
obowiązujących norm.
Uzupełniającą, lokalną sieć komunikacji drogowej stanowią publiczne drogi gminne,
zapewniające połączenia drogowe między miejscowościami i obsługę bezpośrednią terenów
zabudowanych wewnątrz wsi (ulice), częściowo także terenów rolniczych i leśnych. Również
te drogi nie spełniają w dużej części wymagań przewidzianych dla nominalnych klas: L –
lokalnej oraz D – dojazdowej.
Sieć gminnych dróg wewnętrznych gospodarczych – dojazdowych do pól i lasów wydaje się
wystarczająca dla aktualnego stanu zagospodarowania obszaru gminy Tarnów Opolski .
Drogi powiatowe w granicach gminy Tarnów Opolski

L.p.

Nr
drogi

Klasa
Przebieg drogi

drogi

Ilość
pasów

Szer.

Długość

w liniach w gminie
ruchu rozgr.(m)
(km)

1.

1712 O

Ozimek - Przywory

Z

2

20

15,68

2.

1716 O

Kąty Op.- Zimnice – DW 415

Z

2

20

1,25

3.

1748 O

Dębie - Raszowa

L

2

15

2,28

4.

1749 O

Raszowa - Nakło

Z

2

20

2,56

5.

1750 O

Tarnów Opolski - Nakło

Z

2

20

2,42

6.

1751 O

Chrząstowice - Walidrogi

Z

2

20

1,22

7.

1764 O

Utrata - Raszowa

L

2

15

2,48

8.

1767 O

Tarnów Opolski - Otmice

L

2

15

3,19

9.

1768 O

Kąty Opolskie – DW 423

L

2

15

1,48

10.

1829 O

Kamień Śląski - Kosorowice

Z

2

20

2,25

Źródło - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 2013 r.
Klasa drogi: Z - zbiorcza, L -lokalna

Ulice w ciągach dróg powiatowych w granicach gminy Tarnów Opolski

L.p.

Miejscowość

Nr drogi

Nazwa ulicy

1.

Kąty Opolskie

1716 O
1768 O

Kościelna, Odrzańska
Szeroka
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2.

Kosorowice

3.

Miedziana

4.

Nakło

5.

Przywory

6.

Raszowa

7.

Tarnów Opolski

1712 O
1829 O
1712 O
1749 O
1750 O
1712 O
1712 O
1748 O
1749 O
1764 O
1712 O

Walidrogi

1767 O
1750 O
1751 O

8.

Opolska
Św. Jacka
Wiejska
Raszowska
Tarnowska
Zawadzkiego
Ozimska
Cygana
Nakielska
Mickiewicza
Klimasa (od DP 1767), Dworcowa (do DP
1767)
Powstańców Śląskich
Nakielska
Dąbrowicka

Źródło - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, wykaz dróg 2014 r.

Publiczne drogi gminne
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Nr drogi

Przebieg drogi

105001 O Przywory - rz. Odra (Źlinice gm. Prószków)
105002 O
Miedziana – Kąty Opolskie
105003 O
od DP 1712 O do granicy z gm. Gogolin
105004 O gran. gminy Gogolin (Górażdże) - Przywory
105005 O
Tarnów Opolski – Tarnów II
105006 O
Tarnów Opolski - Nakło
105007 O
Nakło – Tarnów II
105008 O
Krośnica (gran. gm. Izbicko) - Raszowa
105009 O
Walidrogi – Tarnów Opolski
105010 O Walidrogi – Grotowice ( granica m. Opola)
105011 O
Kosorowice (ul. Leśna) - DK nr 94
105012 O
Grotowice – Malina (granica m. Opola)
105013 O
Kąty Opolskie, ul. Odrzańska
105014 O
Kąty Opolskie, ul. Szkolna
105015 O
Kąty Opolskie, ul. Wyzwolenia
105016 O
Kąty Opolskie, ul. Św. Józefa
105017 O
Kąty Opolskie, ul. Polna
105018 O
Kąty Opolskie, ul. Nowa
105019 O
Kąty Opolskie, ul. Ceglana
105020 O
Kąty Opolskie, ul. M. Fornalskiej
105021 O
Kąty Opolskie ul. Z.Nałkowskiej
105022 O
Kąty Opolskie ul. J.Krasickiego
105023 O
Przywory, ul. Dworcowa
105024 O
Przywory, ul.Parkowa
105025 O
Przywory, ul. Powstańców Śl.
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drogi

Długość
drogi (km)

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
D
D
D
D
D
L
D
D
D
D
D
D

1,976
2,685
1,472
1,340
2,410
1,857
2,289
1,541
2,703
8,615
5,802
1,165
1,300
0,483
0,304
0,355
0,375
0,402
0,694
0,106
0,135
0,451
1,186
0,714
0,425

Klasa
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68
69.
70.
71.
72.
73.

105026 O
105027 O
105028 O
105029 O
106119 O
105030 O
105031 O
105032 O
105033 O
105034 O
105035 O
105036 O
105037 O
105038 O
105039 O
105040 O
105041 O
105042 O
105043 O
105044 O
105045 O
105046 O
105047 O
105048 O
105049 O
105050 O
105051 O
105052 O
105053 O
105054 O
105055 O
105056 O
105057 O
105058 O
105059 O
105060 O
105061 O
105062 O
105063 O
105064 O
105065 O
105066 O
105067 O
105068 O
105069 O
105070 O
105071 O
105072 O
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Przywory ul. Zakładowa
Przywory, ul. Kwiatowa
Przywory, ul. Spokojna
Miedziana, ul. Leśna
Kamień Śląski – Miedziana
Miedziana, ul. Łowiecka
Kosorowice, ul. Borowa
Kosorowice, ul. Zapłotna
Kosorowice, ul. Kościelna
Kosorowice, ul. Polna
Kosorowice, ul. Krótka
Kosorowice, ul. Powstańców
Kosorowice, ul. K. Pawlety
Kosorowice, ul. B. Prusa
Tarnów Opolski, ul. 1-go Maja
Tarnów Opolski, ul. Pardubicka
Tarnów Opolski, ul. Ślepa
Tarnów Opolski, ul. Łączna
Tarnów Opolski, ul. Krótka
Tarnów Opolski, ul. Wąska
Tarnów Opolski, ul. Boczna
Tarnów Opolski, ul. K. Miarki
Tarnów Opolski, ul. Borowa
Tarnów Opolski, ul. Piaskowa
Tarnów Opolski, ul. Polna
Tarnów Opolski, ul. J. Kani
Tarnów Opolski, ul. Osiedlowa
Tarnów Opolski, ul. Skalna
Tarnów Opolski, ul. Koraszewskiego
Tarnów Opolski, ul. Kościuszki
Tarnów Opolski, ul. Działkowa
Tarnów Opolski, ul. Inwalidzka
Tarnów Opolski, ul.,Sienkiewicza
Tarnów Opolski, ul. Poprzeczna
Tarnów Opolski, ul.,Celna
Tarnów Opolski, ul.,Cmentarna
Tarnów Opolski, ul.,św. Jacka
Tarnów Opolski, ul. Kopernika
Tarnów Opolski, ul. św. Marcina
Tarnów Opolski, ul. Zielona
Tarnów Opolski, ul. Nowa
Tarnów Opolski, ul. Kwiatowa
Tarnów Opolski, ul. T. Glenska
Tarnów Opolski, ul. Fr. Chodury
Nakło, ul. Kościelna
Nakło, ul. Lompy
Nakło, ul. Floriana
Nakło, ul. Klimasa

D
D
D
D
L
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
L
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

0,241
0,303
0,215
0,683
0,235
0,202
0,772
0,978
0,581
0,288
0,113
0,749
0,172
0,151
0,607
0,170
0,123
0,182
0,105
0,224
0,096
0,246
0,372
0,449
0,494
0,705
0,092
0,367
0,555
0,348
0,820
0,084
0,359
0,449
0,552
0,385
1,616
0,847
0,535
0,752
0,441
0,723
0,450
0,249
0,466
0,302
0,252
0,411
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74. 105073 O
Nakło, ul. Ślepa
75. 105074 O
Nakło, ul. Ligonia
76. 105075 O
Nakło, ul. Wiśniowa
77. 105076 O
Nakło, ul. Nowa
78. 105077 O
Nakło, ul. Polna
79. 105078 O
Nakło, ul. Fiecha
80. 105079 O
Nakło, ul. Chopina
81. 105080 O
Nakło, ul. Grabowska
82. 105081 O
Nakło, ul. Dzierżonia
83. 105082 O
Nakło, ul. Kopalińska
84. 105083 O
Nakło, ul. Krótka
85. 105084 O
Raszowa, ul. Krótka
86. 105085 O
Raszowa, ul. Podleśna
87. 105086 O
Raszowa, ul. Młyńska
88. 105087 O
Raszowa, ul. Damrota
Źródło - Gmina Tarnów Opolski, 2013 r.
Klasa drogi: L – lokalna, D - dojazdowa

D
D
D
D
D
D
D
D
L
D
D
D
D
D
D

0,062
0,239
0,155
0,316
0,593
0,332
0,282
0,328
0,725
0,771
0,218
0,173
0,796
0,250
0,232

Stacje paliw
W gminie istnieje tylko jedna stacja paliw – „F.H. SESTAM S. Manderla”, zlokalizowana w
Tarnowie Opolskim przy ul. Cmentarnej 5a.
Trasy rowerowe
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Przez gminę Tarnów Opolski wyznaczono i oznakowano dotychczas następujące trasy
rowerowe:
 trasa nr 9: Malina (Opole) – Kosorowice – Kamień Śląski (gm. Gogolin);
 trasa nr 125: Przywory – Miedziana – Kosorowice – Tarnów Opolski – Nakło –
Grabówek – Raszowa – Utrata (gm. Izbicko);
 trasa nr 151: Dąbrowice (gm. Chrząstowice) – Walidrogi – Tarnów Opolski – Ogórek
– st. PKP Kamień Śląski (gm. Izbicko).
W realizacji sa nowe trasy rowerowe:
o trasa nr 126: Falmirowice (gm. Chrząstowice) – Kosorowice;
o trasa nr 127: Malina – Walidrogi;
o trasa nr 128: Malina – Przywory – Kąty Opolskie – do połączenia z trasą nr 186 w
Górażdżach (gm. Gogolin)
8.2. Komunikacja kolejowa
Przez gminę Tarnów
zelektryfikowane.

Opolski

przebiegają

dwie

linie

kolejowe,

dwutorowe,

Nr 136 (E-30) relacji Kędzierzyn – Opole Groszowice, należąca do III Paneuropejskiego
Korytarza Transportowego, łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. Trasa linii biegnie w
granicach wsi Przywory i Kąty Opolskie, istotnie ograniczając możliwe kierunki rozwoju
przestrzennego wsi Przywory.
Modernizacja linii E 30 realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. etapami od
2000 roku. Trasa ma spełniać parametry głównych międzynarodowych linii kolejowych i
głównych międzynarodowych linii kolejowych transportu kombinowanego, czyli zapewnić
prędkości do 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych, a
także dopuszczalny nacisk do 221 kN na oś. Na niektórych odcinkach linii jest już możliwa
jazda z powyższymi parametrami. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest w 2015
roku.
Nr 132 (CE-30) relacji Wrocław – Bytom, w granicach gminy w większości przebiega przez
lasy, również przez tereny zurbanizowane wsi Tarnów Opolski. Od 2011 r.- odcinkami
prowadzona jest rewitalizacja linii 132 - dla przywrócenia prędkości konstrukcyjnej 120 km/h
dla pociągów osobowych. W 2013 podjęto modernizację linii nr 132 na odcinku Błotnica
Strzelecka – Opole Groszowice (od km 58,600 do km 93,750), w tym trasę w gminie Tarnów
Opolski. Prace obejmują nawierzchnię torową, sieć trakcyjną wraz z robotami towarzyszącymi
oraz przebudowę peronów, odbudowę wiaduktów i przepustów.
9.0. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI
ROZWOJU GMINY
Potrzeby gminy w ujęciu cząstkowym zostały szczegółowo zdiagnozowane i zobrazowane w
rozdziale II. „Uwarunkowania rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów
Opolski”. Zawarta tam diagnoza stanu istniejącego w zakresie środowiskowym, gospodarczym,
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społecznym i przestrzennym, wskazuje na potrzeby przyszłościowe w poszczególnych
zakresach w obszarze gminy. Potrzeby gminy opisano również w dokumencie: „Strategia
rozwoju gminy Tarnów Opolski”, uwzględnionym w niniejszym studium. W znacznym stopniu
uwzględnienie potrzeb gminy uzależnione jest od ustaleń planów i programów wyższego rzędu,
w szczególności dotyczy to realizacji inwestycji celu publicznego, głównie w zakresie
infrastruktury komunikacyjnej (obwodnice w ciągach ponadlokalnych dróg publicznych,
modernizacja linii kolejowych, również odstąpienie od budowy zbiornika wodnego „Raszowa”
przewidywanego we wcześniejszych dokumentach planistycznych).
Potencjalne możliwości rozwoju przedstawiono w poszczególnych działach omawiających
uwarunkowania i kierunki rozwoju gminy Tarnów Opolski. Możliwości rozwoju są wielorakie
i wskazują na utrwalenie wielofunkcyjnego rozwoju gminy, z naciskiem na intensywniejszy
rozwój działalności produkcyjnej, także innej niż tradycyjny w gminie przemysł wydobywczy
i przetwórczy, związany z miejscowymi zasobami surowców mineralnych.
Przyszły rozwój ograniczany będzie jednak wieloma czynnikami: demograficznymi,
ekofizjograficznymi, istniejącymi terenami oraz obiektami problemowymi i kolizyjnymi wskazanymi w rozdz. III.9.0. „Obszary i obiekty problemowe i konfliktowe). Realną barierą
rozwoju mogą być ograniczone możliwości finansowe gminy, decydujące zwłaszcza w kwestii
uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych.
Wszystkich wymienionych czynników nie można obecnie przewidzieć, będą one bardziej
szczegółowo rozpoznawane i analizowane na etapie sporządzania planów miejscowych, także
zmian planów obecnie obowiązujących.
Na uwagę w tym względzie zasługują wskazane w studium (odpowiednio do ustaleń
obowiązujących planów miejscowych, w niewielkim stopniu także zgłoszonych wniosków)
nowe tereny dla zabudowy mieszkaniowej. Niewątpliwy przerost potencjalnych terenów
mieszkaniowych ilustruje zestawienie Struktura planowanego przeznaczenia terenów (rozdział
III. 2.1. „Zasady polityki przestrzennej i kierunki zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej
gminy”). Największa dysproporcja między potrzebami a możliwościami ma miejsce w
Walidrogach. Dotychczasowy plan miejscowy ustala tam netto ok. 30 ha pod zabudowę
mieszkaniową, przy prognozowanej docelowej liczbie mieszkańców – ok. 200 osób. Te tereny
wymagają uzbrojenia, ponadto niektóre zlokalizowane są na gruntach o nienajlepszych
warunkach fizjograficznych.
Łącznie we wszystkich wsiach gminy wskazano w studium możliwość zajęcia dla funkcji
mieszkaniowej 285 ha – co nie idzie w parze z zdiagnozowanymi potrzebami, wynikającymi z
rozwoju nowych gospodarstw domowych i poprawy istniejącej sytuacji mieszkaniowej. Dlatego
zajęcie tych terenów powinno być na etapie przystąpienia i sporządzenia nowych planów
miejscowych:
 poprzedzone analizą zasadności ich przeznaczenia, z uwzględnieniem kosztów
związanych z budową infrastruktury technicznej i drogowej
 ustalone w zakresie uwzględniającym potrzeby oraz możliwości gminy w zakresie
uzbrajania nowych terenów budowlanych, pozostawiając inne potencjalne tereny
mieszkaniowe wskazane w studium - jako tereny rolne rezerwowane pod przyszły
rozwój.
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Rozdział III
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
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1.0. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU I POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY
TARNÓW OPOLSKI
1.1. Wytyczne dla polityki przestrzennej gminy Tarnów Opolski zawarte w dokumentach
wyższego rzędu
W „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”, przyjętym uchwałą
Sejmiku Samorządu Województwa Opolskiego nr XLVIII/505/2010 z 28 września 2010 r. (Dz.
Urzęd. Woj. Opolskiego nr 132 poz. 1509) przewiduje się szereg działań o znaczeniu
wojewódzkim, zlokalizowanych w obszarze gminy Tarnów Opolski.
Wnioski zgłoszone do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Tarnów Opolski obejmują dziedziny:
Komunikacja:
• przebieg drogi krajowej nr 94 relacji Krzywa – Balice, modernizacja do pełnych
parametrów klasy GP z budową obwodnic wsi Walidrogi i Nakło;
• przebieg drogi wojewódzkiej nr 423 relacji Opole – Kędzierzyn – Kożle, modernizacja do
pełnych parametrów klasy G wraz z budową obwodnicy wsi Przywory;
• przebieg trasy magistralnej linii kolejowej nr 132 relacji Bytom – Wrocław, na odcinku
Opole Groszowice - Strzelce Opolskie - Błotnica Strzelecka – Bytom, stanowiącej część
międzynarodowej trasy CE-30, realizowana przebudowa do osiągnięcia prędkości nie
mniejszej niż 120 km/h;
• przebieg linii kolejowej nr 136 relacji Opole Groszowice - Kędzierzyn Kożle, stanowiącej
fragment międzynarodowej trasy kolejowej E 30, modernizacja ma zapewnić zapewnić
prędkości do 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych;
• poprawa funkcjonowania transportu wodnego poprzez podniesienie parametrów do
uzyskania IV klasy żeglowności rzeki Odry;
• rozbudowa i przebudowa urządzeń hydrotechnicznych rzeki Odry – planowana w drugiej
kolejności przebudowa jazu sektorowego w Kątach Opolskich na jaz klapowy;
• remont istniejącej śluzy pociągowej z awanportem w Kątach Opolskich na rzece Odrze.
Infrastruktura techniczna:
 ewentualna przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia 220 kV relacji
Groszowice – Wielopole do napięcia 400 kV,
 modernizacja napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Zdzieszowice –
Groszowice wraz z odczepem do Tarnowa Opolskiego,
 utrzymanie stacji stacji transformatorowej 110/0,4 kV GPZ Tarnów Opolski;
 przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Przywory – Opole (stacja centralna),
planowana modernizacja;
 przebieg gazociągu wysokiego cisnienia relacji Kluczbork – Przywory, o nominalnym
ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju DN – 500/400 ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi I0,
planowana modernizacja;
 przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Przywory – Tarnów Opolski – Ozimek, o
nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju DN 250;
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 modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław na parametry: DN 500 PN 8,4 MPa, wraz z odgałęzieniem do stacji redukcyjno-pomiarowej (SRP)
Przywory;
 gazyfikację wszystkich gmin wiejskich celem uzyskania jednakowych standardów
zaopatrzenia w gaz na całym obszarze województwa opolskiego, w tym gminy Tarnów
Opolski;
 wykorzystanie warunków dla lokalizacji Małej Elektrowni Wodnej (MEW) na istniejącym
stopniu wodnym Kąty Opolskie.
Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego -:
 uwzględnienie położenia północno-wschodniej części gminy w obszarze chronionego
krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”;
 uwzględnienie występowania złóż:
- kruszywa naturalnego:
„Kosorowice”, „Kosorowice II”, „Kosorowice III”,
„Kosorowice IV”, „Kosorowice V”, „Kosorowice VI”,”Miedziana”, „Przywory”,
„Przywory I”, „Przywory II”, „Kosorowice- Przywory”,
- wapieni i margli dla przemysłu cementowego i wapienniczego:” Tarnów Opolski”,
„Izbicko II”.
Ochrona przeciwpowodziowa:
 prewencyjna ochrona przeciwpowodziowa - obszaru zagrożenia powodzią rzeki Odry Q
= 1% i Q = 10% oraz obszaru zalewu zalewu podczas powodzi w 1997 r. rzeki Suchej;
 modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych.
Gospodarka wodna
 uwzględnienie położenia w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 333
„Opole - Zawadzkie”, wymagającego najwyższej ochrony zasobów wodnych;
 uwzględnienie położenia w obszarze głównych zbiorników wód podziemnych GZWP 335 „Krapkowice - Strzelce Opolskie” i GZWP 336 „Niecka Opolska”, wymagającego
wysokiej ochrony zasobów wodnych;
 uwzględnienie lokalizacji stref ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych: „Grotowice” i
„Tarnów Opolski”.
Wszystkie zadania ponadlokalne, wymienione w „Planie zagospodarowania przestrzennego
województwa opolskiego”, przyjętym w 2010 r. uwzględniono w treści nin. studium, w
szczególności przyjęto założony rozwój systemów infrastruktury transportowej i technicznej.
W zakresie gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej - plan wojewódzki nie
formułuje konkretnych zadań odnoszących się do obszaru gminy Tarnów Opolski.
Zadania dla obszaru gminy Tarnów Opolski, wynikające z planu zagospodarowania
przestrzennego województwa opolskiego z 2010 r., nie obejmują także wszystkich
przedsięwzięć ponadlokalnych, ustalonych w dotychczasowym „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania gminy Tarnów Opolski”, uchwalonym w 1999 r. Ustalenia
aktualnego planu województwa - poza stwierdzeniem że wymagana jest realizacja obwodnic
wsi Walidrogi i Nakło w ciągu drogi krajowej nr 94 oraz obwodnicy wsi Przywory w ciagu
drogi wojewódzkiej nr 423 - nie lokują tych zamierzeń w czasie.
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Ostatnia edycja planu województwa nie uwzględnia także budowy zbiornika retencyjnego
„Raszowa” na rzece Suchej. W procedurze opiniowania projektu planu województwa – Gmina
Tarnów Opolski bezskutecznie wskazała brak w/w inwestycji i argumentowała potrzebę ich
ujęcia w sporządzanym wówczas planie województwa.

Ryc. Gmina Tarnów Opolski w planie zagospodarowania przestrzennego woj. opolskiego
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. 2010 r.

Strategia rozwoju województwa opolskiego
„Strategia rozwoju województwa opolskiego”, obejmująca okres do 2020 r. została przyjęta
przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą Nr XXV/325/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
Opracowanie tej kolejnej strategii dla województwa opolskiego (poprzednią przyjęto w 2005
r.), poprzedziła analiza sytuacji społeczno-gospodarczej regionu z uwzględnieniem zamierzeń
rozwojowych na poziomie krajowym i unijnym. W opracowaniu określono wizję i 10 celów
strategicznych rozwoju województwa opolskiego do 2020 r. Wyznaczone cele to:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Konkurencyjny i stabilny rynek pracy.
Aktywna społeczność regionalna.
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Dynamiczne przedsiębiorstwa.
Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna.
Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług.
Wysoka jakość środowiska.
Konkurencyjna aglomeracja opolska.
Ośrodki miejskie biegunami wzrostu.
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10) Wielofunkcyjne obszary wiejskie.
Do najważniejszych celów „Strategii rozwoju województwa opolskiego”, z punktu widzenia
formułowania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Tarnów Opolski, należą:
Cel strategiczny 1 i 6
Powstrzymanie w odczuwalnej skali emigracji zarobkowej ludności gminy, poprzez
stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i związanego z nią rynku pracy
(tworzenie warunków dla lokalizacji w gminie przemysłu i usług).
Cel strategiczny 3
Przygotowanie planistyczne i wspieranie innowacyjnych dziedzin gospodarki,
korzystających z lokalnych możliwości przestrzennych, zasobów i tradycji – przemysłu
wydobywczego i produkcji materiałów budowlanych, produkcji energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii (m.in planowana rozbudowa przedsiębiorstwa LABTAR w
Tarnowie Opolskim).
Cel strategiczny 4
Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła, rozwój sektora usług
rynkowych. Ustalenia kierunkowe studium umożliwiają działalność w różnych sektorach
gospodarczych jako zastępczego źródła utrzymania ludności po zaniku funkcji rolniczej – w
stopniu odpowiadającym lokalnym potrzebom i sytuacji demograficznej.
Cel strategiczny 5
- Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych, opiekuńczych i edukacyjnych, w tym
wspieranie rozwoju sfery usług uwzględniających i zaspokajających potrzeby starzejącej się
populacji.
- Rozwój społeczeństwa informacyjnego (planowana realizacja kablowej kanalizacji
telekomunikacyjnej, sieci szerokopasmowych, stacji telefonii bezprzewodowej).
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy, poprzez m. innymi ustalenie przebiegu i
urządzenie tras rowerowych, wspieranie agroturystyki.
Cel strategiczny 7
Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności, w tym
dalszy wzrost lesistości oraz utrzymanie dotychczas występującej mozaikowatości
środowiskowej (zalesienia najmniej żyznych gruntów rolnych, rekultywacja terenów
pogórniczych, utrzymanie istniejących i dopuszczenie tworzenia zadrzewień i zakrzewień
śródpolnych).
Cel strategiczny 10
- Wspieranie pozarolniczej aktywności gospodarczej i inicjatyw lokalnych.
- Rozwój wielofunkcyjnego rolnictwa - wzmacnianie specjalizacji rolnictwa, m.in. produkcji
zwierzęcej, rozwój rolnictwa zrównoważonego, różnicowanie funkcji wsi i tworzenie
lokalnych rynków pracy, wspieranie procesu konsolidacji gospodarstw rolnych.
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Wśród celów preferowanych w „Strategii województwa opolskiego do 2020 r.” wymieniono
też osiągnięcie sprawnego i nowoczesnego systemu transportowego jako instrumentu integracji
funkcjonalnej ośrodków miejskich z otoczeniem wiejskim. Ten cel strategiczy projekt studium
uwzględnia w zapisach odnoszących się do modernizacji i rozwoju komunikacji drogowej,
kolejowej i wodnej o znaczeniu lokalnym i regionalnym.
Program ochrony środowiska województwa opolskiego
W programie ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą
na lata 2016-2019 określono wojewódzkie priorytety ochrony środowiska:
o Ochrona wód i gospodarka wodna (pomimo pewnej poprawy jakości wód
powierzchniowych, ich stan jest wciąż niezadowalający); ochrona wód przed
zanieczyszczeniami i nadmierną eksploatacją. Zabezpieczenie środowiska przed
zagrożeniami związanymi z wodą (powódź, susza) – ten aspekt wymaga realizacji szeregu
przedsięwzięć inwestycyjnych na poziomie ponadlokalnym.
o Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami – ukierunkowanie na zapobieganie
powstawaniu odpadów oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania odpadów
wytworzonych, a także stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania
odpadów, zgodnych ze zmienionymi przepisami regulującymi gospodarkę odpadami.
o Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, dotyczy
to przede wszystkim uwzględniania europejskich wymogów w tym zakresie, ze
szczególnym naciskiem na ochronę i zrównoważony rozwój lasów (wskazanie w studium
obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych, wymagających ochrony).
o Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego – działania rekultywacyjne i
rewitalizacyjne na obszarach zdegradowanych wskutek eksploatacji surowców
mineralnych oraz ochrona gleb ustalenia dotyczące ochrony powierzchni ziemi. W obecnej
edycji studium gminy Tarnów Opolski wskazano dużą skalę degradacji spowodowanej
odkrywkowym wydobywaniem kopalin oraz potrzebę usunięcia zaniedbań przedsiębiorstw
wydobywczych w zakresie rekultywacji terenów pogórniczych.
Spośród założonych celów tego programu w studium gminnym realizowany jest w
szczególności postulat wzmożonej ochrony zasobów wód podziemnych na terenie głównego
zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 333 Opole – Zawadzkie (wymagającego najwyższej
ochrony - ONO), zbiorników GZWP 336 „Niecka Opolska” i GZWP 335 Krapkowice –
Strzelce Opolskie” (wysokiej ochrony - OWO), o znacznym stopniu zagrożenia
antropogenicznego. Zgodnie z dyrektywami programu wojewódzkiego – w studium określono
zasady polityki przestrzennej na obszarach ochrony zasobów wód podziemnych. Powinna ona
obejmować przede wszystkim działania zmierzające do wyposażenia jednostek osadniczych w
wysokosprawne urządzenia i systemy wodno-kanalizacyjne, co jest jednym z podstawowych
założeń 2. edycji studium.
Temu samemu celowi – ochronie wód podziemnych - służy również uwzględnienie w
studium zakazów i ograniczeń w strefach ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych
„Grotowice”, „Tarnów Opolski”, w tym m.in. wyłączenie z dalszej odkrywkowej eksploatacji
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złóż kruszywa naturalnego na Łąkach Groszowickich – w granicach strefy ochrony pośredniej
ujęcia wód podziemnych „Grotowice”.
Program ochrony środowiska dla powiatu opolskiego
Program obejmuje lata 2012-2015 z perspektywą 2016-2019. Wyznaczone cele dla powiatu
opolskiego z zakresu ochrony środowiska są przeniesieniem i uszczegółowieniem na szczebel
powiatu równoległego programu wojewódzkiego:
• poprawa jakości oraz ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed
zanieczyszczeniem,
• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody
powiatu,
• ochrona powierzchni ziemi i gleb, głównie przeznaczenia rolniczego,
• wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości
ekologicznej społeczeństwa,
• poprawa jakości powietrza oraz klimatu akustycznego.
Ważniejsze cele średniookresowe do 2019 r., określają kierunki działań systemowych w
powiecie opolskim (cyt.):
„Doprowadzenie do sytuacji, aby projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów
gospodarki były, zgodnie z obowiązującym prawem, poddawane procedurze oceny
oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny były uwzględniane w ostatecznych wersjach
tych dokumentów”
„Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, biorących pod uwagę
długofalowe potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających treść opracowań
ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska o zasięgu regionalnym i lokalnym”
„Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie,
działaj lokalnie”
1.2. Cele strategiczne Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
Aglomeracja Opolska ukonstytuowała się w formie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 3
grudnia 2013 r. Granice aglomeracji obejmują Opole i 19 gmin otaczających (Chrząstowice,
Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski,
Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski,
Turawa, Walce i Zdzieszowice).
Aglomeracja Opolska liczy 334 tys. mieszkańców. Mieszkańcy Aglomeracji stanowią
niespełna 1% ludności kraju i 33% ludności województwa opolskiego. Aglomeracja jest
jednym z 18 miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w Polsce, który
stanowi istotny element struktury osadniczej Polski.
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AGLOMERCJA OPOLSKA
GMINA TARNÓW OPOLSKI

Ryc. Zasięg obszarowy Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
W „Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020”, przyjętej 19 grudnia 2014
r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
sformułowano cele strategiczne – ogólne i szczegółowe – dotyczące bezpośrednio lub
pośrednio Gminy Tarnów Opolski.
Strategia wpisuje się w cele i priorytety rozwojowe wskazane w dokumentach strategicznych
na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i wojewódzkim. Aglomeracja – jak
stwierdzono w strategii: „ma znacznie szerszy wymiar, niż tylko planistyczny bądź statystyczny:
opiera się na idei porozumienia i partnerstwa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
które dostrzegają potrzebę spójnego i zintegrowanego planowania rozwoju, wykraczającego
poza granice pojedynczej gminy”.
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CELE STRATEGICZNE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ
Cele ogólne Aglomeracji

Cel 1
Poprawa dostępności
komunikacyjnej
Aglomeracji Opolskiej

Cel 2
Rozwój gospodarczy
Aglomeracji Opolskiej

Cel 3
Wysoka jakość edukacji

Cel 4
Ochrona środowiska

Cel 5
Rozwój obszarów wiejskich

GEOPLAN – Opole

Projekty strategiczne – związane z gminą Tarnów Opolski
I.1.3. Połączenie lewo i prawobrzeżnej części Opola poprzez
budowę przeprawy przez Odrę (z docelowym włączeniem w
Groszowicach przyszłej obwodnicy Przywór w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 423).
I.1.7. Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 423.
I.2.2. Czysta komunikacja publiczna – zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji zbiorowej Opola i
Aglomeracji Opolskiej.
I.2.3. Budowa spójnego systemu ciągów pieszo-rowerowych
na terenie Aglomeracji Opolskiej.
II.1.1. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej.
II.2.3. Rozbudowa Parku Naukowo – Technologicznego w
Przyworach.
II.3.1. Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej – OSTA.
II.4.1. Rozwój Szlaków Jakubowych na terenie Aglomeracji
Opolskiej.
II.4.2. Zintegrowana oferta turystyczna Aglomeracji Opolskiej – opracowanie pakietów turystycznych.
III.1.1. Doskonalenie procesu dydaktycznego – kształtowanie
kompetencji kluczowych u uczniów szkół podstawowych na
terenie Aglomeracji Opolskiej.
III.1.2. Doskonalenie procesu dydaktycznego – kształtowanie
kompetencji kluczowych u uczniów szkół gimnazjalnych na
terenie Aglomeracji Opolskiej.
III.2.1. Rozwój oferty placówek przedszkolnych.
IV.1.1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Opolskiej.
IV.1.2. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
IV.2.1. Program przeciwdziałania i ograniczania skutków
zjawisk ekstremalnych na terenie Aglomeracji Opolskiej.
V.Wzmacnianie funkcjonalności obszarów wiejskich,
poprzez rozwijanie i ulepszanie infrastruktury sieciowej oraz
poprawę jakości podstawowych usług lokalnych świadczonych dla ludności wiejskiej – w tym:
V.1.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
oraz poprawa jakości usług komunalnych świadczonych na
obszarach wiejskich.
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1.3. Strategia rozwoju gminy Tarnów Opolski
Główne cele rozwoju
Studium poprzez wyznaczenie kierunków rozwoju przestrzennego i zasad polityki
przestrzennej określa podstawowe reguły działania w przestrzeni, przyjęte przez samorząd
lokalny. Współdziała w realizacji wizji zawartej w „Strategii rozwoju gminy Tarnów Opolski”
przyjętej uchwałą nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013
r. na lata 2013 – 2020, i ustalonego w niej celu strategicznego którym jest „prężny rozwój
gminy” oraz następujących
celów cząstkowych:
- dobry stan infrastruktury technicznej,
- dobra komunikacja i współpraca jednostek na terenie gminy,
- racjonalna sieć szkół i przedszkoli,
- wypromowana gmina,
- aktywna społeczność.

CEL STRATEGICZNY - PRĘŻNY ROZWÓJ GMINY
Cele cząstkowe

Miernik - wskaźnik

Dobry stan infrastruktury
technicznej

- długość wybudowanych dróg gminnych (km)
- długość przebudowanych dróg gminnych (km)
- długość wybudowanych ścieżek rowerowych (km)
- długość wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej (km)

Dobra komunikacja i
współpraca jednostek na
terenie gminy

- liczba zorganizowanych spotkań o charakterze cyklicznym
- liczba utworzonych portali oraz stron internetowych
- liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych w Inkubatorze
Przedsiębiorczości

Racjonalna sieć szkół i
przedszkoli

- liczba dzieci w przedszkolach
- liczba zmodernizowanych obiektów oświatowych

Wypromowana gmina

- udział w imprezach o charakterze ponadregionalnym
- zorganizowane imprezy o charakterze ponadregionalnym
- udział w targach inwestycyjnych

Aktywna społeczność

- liczba zorganizowanych imprez
- liczba projektów współfinansowanych ze środków
zewnętrznych
- liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych

W ocenie ogólnej 2. edycja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Tarnów Opolski” uwzględnia w wymaganym stopniu opracowania
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planistyczne, programy i strategie o znaczeniu i zasięgu wojewódzkim, powiatowym i
gminnym, oraz działania planowane w obszarze Aglomeracji Opolskiej.

2.0. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ
W PRZEZNACZENIU TERENÓW
2.1. Zasady polityki przestrzennej i kierunki zmian w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej gminy
Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy Tarnów Opolski kształtowana jest przez
istniejące – w zasadzie niezmienne, bazowe elementy zagospodarowania: układ komunikacyjny (drogowy, kolejowy, wodny), istniejącą sieć osadniczą z wykształconymi funkcjami,
tereny przemysłowe, tereny wydobywania i przeróbki kopalin, tereny rolnicze i leśne.
Rozwój przestrzenny gminy określony w 2. edycji studium, w swych głównych założeniach
jest kontynuacją oraz rozwinięciem kierunków przyjętych w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego z 1999 r., z uwzględnieniem ustaleń
obowiązujących planów miejscowych i dyrektyw dokumentów nadrzędnych.
W niektórych obszarach potencjalnie rozwojowych występują kolizje między potrzebami a
możliwościami rozwoju. Ograniczenia te wynikają m. innymi:
 z istniejącego zagospodarowania infrastrukturalnego – usytuowania gazociągów wysokoprężnych i linii energetycznych wysokich napięć, w szczególności w obszarach
zurbanizowanych wsi Kąty Opolskie i Tarnów Opolski.
 z rozporządzenia Nr 18/2014 Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z 13.08.2014 r. dotyczącego ustanowienia strefy ochrony pośredniej ujęcia wód
podziemnych „Grotowice” i obowiązujących tam zakazów. Kontrowersją prawną, nie
wyjaśnioną do końca w procedurze opiniowania 2. edycji studium, pozostaje zakres
ustanowionego zakazów – który obejmuje również wydobywanie kopalin (kruszywa
naturalnego ze złóż „Kosorowice - Przywory”, „Przywory II”, „Kosorowice III”,
„Kosorowice IV”,) prowadzone na podstawie ważnych decyzji koncesyjnych, udzielonych
przez Marszałka Województwa Opolskiego i Starostę Opolskiego przed ustanowieniem
strefy ochrony pośredniej.
 z istnienia i użytkowania górniczego składu materiałów wybuchowych w bliskim
sąsiedztwie wsi Kosorowice, wokół którego z racji wymagań przepisów odrębnych istnieją
znaczące ograniczenia w użytkowaniu terenów.
W ustalonych w studium kierunkach rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej,
przyjęto jako zasadę wzmocnienie cech istniejcego zainwestowania:
- podniesienie standardów zamieszkiwania i jakości przestrzeni publicznych,
- funkcjonowanie gminy jako całości.
Zmiany w stosunku do pierwszej edycji studium z 1999 r. obejmują:
1) kierunki przeznaczenia terenów, wynikające z nowych potrzeb rozwojowych gminy,
wniosków złożonych do studium i w okresie poprzedzającym przystąpienie do jego
zmiany, wydanych w międzyczasie decyzji Wójta Gminy Tarnów Opolski o lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji innych organów,
2) parametry zabudowy i zagospodarowania terenów, kierunki rekultywacji terenów
przekształconych i zdegradowanych,
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3) regulacje wynikające ze zmian przepisów odrębnych.
Struktura planowanego przeznaczenia nowych terenów w gm. Tarnów Opolski

Wieś/
obiekt
Tarnów Opolski
Przywory
Kąty Opolskie
Kosorowice
Miedziana
Walidrogi
Raszowa
Nakło
Droga krajowa 94
Droga wojew. 423
Droga powiatowa
1712 O
Farmy solarne
Razem
Ogółem gmina:
w tym obecne:
- grunty rolne
i nieużytki
- lasy

Planowane przeznaczenie nierolnicze terenów (ha)
(symbole terenów wg objaśnień rysunków prognozy)
M, MW PU, U
PG
ZL, ZP
USp
ZC
Inne
72,0
15,0
21,0
35,0
15,0
38,0
38,0
51,0

285,0

36,5
13,0
24,0
9,0
5,0
5,5
4,0

97,0

18,5
19,0
35,0

72,5

24,0
9,5
4,0
72,0
25,0
4,0
34,0
-

172,5

4,5
2,0

6,5

1,8
0,3
1,2
-

3,3

rola – 10,8
las – 19,5
rola – 8,5
rola – 18,2
las – 7,7
rola - 25,0
rola – 44,3
las – 27,2

708,3 ha (w tym 172,5 ha zalesień)
681,1 ha
27,2 ha

2.2. Funkcje gminy, możliwości ich kontynuacji i rozwoju
Gmina Tarnów Opolski posiada korzystne warunki dla dalszego rozwoju funkcji
pozarolniczych – zasoby naturalne, materialne, położenie w regionie, utrwalone tradycje.
Równocześnie dysponuje potencjałem dla utrzymania i rozwoju funkcji rolniczej w większości
wsi.
Funkcja przemysłowa
W granicach gminy wskazuje się w obecnej edycji studium znaczne obszary dla rozwoju
funkcji gospodarczych pozarolniczych, w większości ustalone w obowiązujących planach
miejscowych oraz wskazane w uwzględnionych wnioskach. Nowe tereny wyznaczone dla
funkcji przemysłowo-usługowych i składowych mogą być wykorzystane dla różnorakiej
działalności gospodarczej, są korzystnie zlokalizowane w sąsiedztwie tras komunikacji
drogowej i częściowo kolejowej.
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Tereny dla działalności produkcyjnej pozarolniczej przewiduje się przede wszystkim w
Przyworach, Tarnowie Opolskim, Kątach Opolskich, w mniejszym obszarowo zakresie - w
Kosorowicach, Nakle, Miedzianej i Walidrogach.
Na wyróżnienie zasługuje istniejący w gminie przemysł materiałów budowlanych (produkcja
wapna, kruszyw budowlanych i prefabrykatów budowlanych) i związany z nim przemysł
wydobywczy i przetwórczy surowców mineralnych – wapieni w granicach obszarów
górniczych „Tarnów Opolski II”, „Izbicko II” (we wsi Nakło), kruszywa naturalnego we wsiach
Kosorowice, Miedziana i Przywory.
W polityce przestrzennej gminy w zakresie funkcji przemysłowej założono ponadto:
- możliwy i pożądany rozwój innych dziedzin przemysłu, zwłaszcza bazujący na lokalnym
rynku pracy (produkcja części samochodowych),
- dalszy rozwój dziedzin przemysłu wykorzystujących miejscowe zasoby surowców
węglanowych do produkcji wapna budowlanego, wapna rolniczego i innych zastosowań, z
uwzględnieniem istotnego zwiększenia bazy surowcowej w postaci udokumentowanego i
przygotowywanego do eksploatacji złoża wapieni „Tarnów Opolski – Wschód” na terenach
sąsiednich gmin Gogolin i Izbicko;
- zainicjowanie i rozwój produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (elektrownia
wodna wykorzystująca potencjał energetyczny rzeki Odry, obszary potencjalnej lokalizacji
farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW).
Funkcja usługowa
W zakresie funkcji usługowych ustalono w studium preferencje dla:
• rozwoju usług podstawowych dla ludności i rolnictwa – poprzez realizację usług
publicznych oraz przygotowanie równomiernie rozmieszczonych terenów dla realizacji
usług komercyjnych, także w zespołach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,
• rozwoju mniejszych form działalności wytwórczej – angażujących średni kapitał,
również z udziałem zagranicznym.
Funkcja mieszkaniowa
Funkcja mieszkaniowa może być realizowana prawie bez ograniczeń na terenach dotychczas
zurbanizowanych i sąsiadujących z nimi - we wszystkich miejscowościach gminy. W nowej
edycji studium przewidziano zabudowę jednorodzinną w lukach istniejącej zabudowy, w
nowych zespołach mieszkaniowych, w gospodarstwach rolnych, budynki mieszkalne i
mieszkania związane z prowadzoną działalnością usługową. Umożliwiono rozbudowę
istniejącego osiedla zabudowy wielorodzinnej w Tarnowie Opolskim.
Zasadą kształtowania funkcji mieszkaniowej w uchwalonych dotychczas planach
miejscowych było nielokalizowanie nowej zabudowy poza ogólnymi granicami istniejących
układów osadniczych. Również w obecnej edycji studium podjęto próbę przestrzegania tej
zasady. Generalnie jednak Gmina Tarnów Opolski przyjęła rozwój terenów mieszkaniowych z
dużym nadmiarem w stosunku do prognoz demograficznych. Tylko w części jest to
uzasadnione powszechnymi tendencjami do poprawy standardów mieszkaniowych,
planowanym rozwojem przemysłu i zatrudnienia, przekształceniami tradycyjnej zabudowy
zagrodowej oraz spodziewanymi powrotami z emigracji.
Z powyższych względów na etapie sporządzania nowych planów miejscowych konieczna
będzie rewizja kierunkowych ustaleń w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej i wybór
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zrównoważonych rozwiązań, odpowiadających faktycznym potrzebom i możliwościom
uzbrojenia tych terenów.
Funkcja rolnicza
Na rysunku „Uwarunkowania rozwoju” wydzielono użytki rolne (w tym: grunty orne, trwałe
użytki zielone, sady). Wyróżniono kompleksy najwartościowszych gruntów z przewagą klas II
– IV (grunty klasy I nie występują).
Funkcja rolnicza specjalistyczna, realizowana ponad własne potrzeby gospodarstw
wiejskich - występuje w różnym nasileniu tylko w niektórych wsiach gminy (gospodarstwa
hodowlane w Przyworach, Kątach Opolskich, Raszowej, Nakle – oznaczone na rysunkach
studium symbolem RPZ). Ten kierunek rozwoju funkcji rolniczej powinien być
intensyfikowany w oparciu o istniejący potencjał (znaczne powierzchnie łąk w dolinach Odry
i Suchej, Łąki Groszowickie), doświadczenia rolników i założony rozwój dużych gospodarstw
w drodze komasacji gruntów rolnych. Odnotować jednak należy upadek i likwidację na
przełomie XX i XXI w. kilku dużych obiektów chowu drobiu w Tarnowie Opolskim oraz dużej
chlewni w Walidrogach.
W studium przyjęto następujące zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w
gminie Tarnów Opolski:
 utrzymanie funkcji rolniczej, jako dominującej funkcji gospodarczej w w obszarach jej
występowania;
 racjonalne wykorzystywanie potencjału produkcyjnego przestrzeni rolniczej dla różnych
form rolnictwa w sposób nie zagrażający środowisku;
 poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych w kierunku ich powiększania i
komasacji nieruchomości;
 poprawę struktury jakościowej gleb poprzez zalesianie gruntów marginalnych i najmniej
urodzajnych;
 promowanie tradycyjnego, ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich na trwałych
użytkach zielonych w dolinach rzek Odry i Suchej oraz na Łąkach Groszowickich;
 promocję produkcji i przetwórstwa żywności ekologicznej;
 całkowity zakaz zabudowy na gruntach klas II – III, nie objętych planowaną zabudową;
 dopuszczenie zabudowy służącej wyłącznie produkcji rolnej na gruntach klasy IV, V i VI
w sąsiedztwie zabudowy istniejącej i planowanej;
 wprowadzanie nowych i utrzymanie istniejących zadrzewień śródpolnych i przydrożnych.
Leśnictwo
Lasy zajmują w gminie Tarnów Opolski 43,8 % powierzchni, wobec ok. 25% w całym
województwie. Prawie wszystkie lasy w gminie są zarządzane przez Lasy Państwowe.
Największy kompleks leśny, północno – zachodni, rozciąga się od Grudzic do Walidróg i
podlega administracyjnie Nadleśnictwu Opole - obręb Grudzice. Pozostałe dwa kompleksy
leśne: północno – wschodni (okolice Raszowej) i południowo – zachodni (okolice Miedzianej,
Kątów Opolskich) podlegają Nadleśnictwu Strzelce Opolskie - obręby Kadłub i Kamień Śląski.
W większości są to lasy o dominującej funkcji ochronnej - lasy ochronne stanowią aż 75 %
ogólnej powierzchni leśnej w gminie.
W studium ustalono następujące zasady ogólne kształtowania funkcji leśnej w gminie:
o użytkowanie lasów będzie realizowane zgodnie z planami urządzenia lasu,
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o w lasach ochronnych respektować należy w szczególności ich ponadgospodarcze funkcje,
o obszary leśne z zasady wyłączono z inwestowania innego niż służące gospodarce leśnej
oraz uzasadnionym celom publicznym i turystyczno-rekreacyjnym, niemniej nie wyklucza
się realizacji obiektów energetyki odnawialnej – elektrowni wiatrowych, jeżeli powstaną
odpowiednie warunki techniczne i prawne,
o w studium założono program zalesiania najmniej żyznych gruntów rolnych klasy V i VI,
głównie położonych w sąsiedztwie kompleksów leśnych,
o zalesianie jest preferowanym kierunkiem rekultywacji niezawodnionych terenów
pogórniczych,
o z planowanych zalesień wyłączono łąki śródleśne, oraz z niewielkimi wyjątkami: dna dolin
rzecznych i wilgotne łąki w środkowej i północnej części Łąk Groszowickich - stanowiące
ważny element równowagi przyrodniczej, sprzyjającej bioróżnorodności.
2.3. Struktura osadnicza gminy
Układ osadniczy gminy Tarnów Opolski tworzy 8 wsi. Głównym ośrodkiem jest wieś
gminna Tarnów Opolski. Zakłada się utrzymanie istniejącej struktury morfogenetycznej
poszczególnych jednostek osadniczych, przy równoczesnym podnoszeniu standardów
zamieszkiwania. Diagnoza stanu istniejącego wskazuje na uznanie wszystkich jednostek
osadniczych za rozwojowe, z różnym nasileniem tego rozwoju, z możliwą przewagą jednej z
istniejących funkcji.
Wieś Tarnów Opolski - ośrodek dynamicznego rozwoju o mocnych tendencjach rozwoju.
Ośrodek gminny głównego poziomu obsługi, o zasięgu lokalnym, ośrodek promocji gminy.
Preferowany rozwój wielofunkcyjny:
- pełnionej funkcji administracyjnej,
- funkcji usługowej w zakresie usług ponadpodstawowych dla obszaru gminy,
- funkcji przemysłowej,
- funkcji ośrodka koncentracji mieszkalnictwa - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
wielorodzinnej.
Pozostałe wsie - ośrodki umiarkowanego rozwoju, rozwijające się na bazie aktualnego
potencjału ludnościowego i gospodarczego.
Ośrodki o zróżnicowanych funkcjach: rolniczych, produkcyjnych i usługowych, obsługa
ludności w podstawowym zakresie usług.
Ranga i funkcje wsi w gminie Tarnów Opolski

Miejscowość
Tarnów Opolski
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Ranga ośrodka
(wyposażenie w usługi)

Główne funkcje
prognozowane

ośrodek gminny
wielofunkcyjny, lokalny
ośrodek głównego
poziomu obsługi

administracyjna, przemysłowa,
mieszkaniowa, usługowa,
rolnicza
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Nakło, Walidrogi, Przywory,
Kąty Opolskie, Kosorowice,
Miedziana, Raszowa

ośrodki obsługi
podstawowej

mieszkaniowa, usługowa,
produkcyjna, rolnicza
(w.w. funkcje o różnej
intensywności )

W związku z utworzeniem Aglomeracji Opolskiej można założyć ściślejsze powiązania
strukturalne gminy Tarnów Opolski z ośrodkiem wojewódzkim. Prawdopodobne są też
intensywniejsze związki poszczególnych gmin Aglomeracji i jakieś formy specjalizacji
funkcjonalnej. Proces ten może wpłynąć na modyfikację albo wzmocnienie wymienionych
wyżej funkcji ośrodków wiejskich, a także gminy Tarnów Opolski jako całości.

3.0. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I
UŻYTKOWANIA TERENÓW, TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY
3.1. Standardy zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni
Tereny dla poszczególnych funkcji mieszkaniowych i gospodarczych wyznaczono
uwzględniając istniejące, ustalone w planach miejscowych i zgłaszone potrzeby.
Są to tereny optymalne dla założonych funkcji z punktu widzenia:
- warunków bioklimatycznych i geologiczno – inżynierskich,
- dostępności komunikacyjnej,
- wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej
- oddalenia terenów potencjalnie uciążliwej działalności gospodarczej od terenów
zabudowy mieszkaniowej i terenów najcenniejszych przyrodniczo,
- oddalenia nowych terenów zabudowy mieszkaniowej od ruchliwych tras
komunikacyjnych.
W nowych zespołach zabudowy należy dążyć do osiągnięcia wspólnego, wyróżniającego
charakteru przestrzeni poprzez stanowcze stosowanie ustalonych planem miejscowym
wskaźników urbanistycznych i warunków zabudowy. W uzupełnieniach zabudowy istniejącej
należy uwzględniać kontekst i relacje z otoczeniem, nawiązywać charakterem i wysokością do
sąsiedniej zabudowy istniejącej.
W nowych strukturach o funkcjach usługowych i produkcyjnych niezbędne jest minimalizowanie konfliktów z terenami sąsiednimi, poprzez odpowiednie zagospodarowanie, np.:
stosowanie zieleni izolacyjnej i rozwiązań technicznych.
Określone w 2. edycji studium standardy urbanistyczne należy traktować jako wytyczne do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W projektach planów miejscowych
przyjmować należy następujące znaczenie i interpretację ustaleń graficznych studium:
 Granice wydzieleń określone na rysunku studium „Kierunki rozwoju” mają charakter
obowiązujący (z dokładnością odpowiadającą skali opracowania – 1:10 000), jednak z
możliwością etapowania i uściślania w planach miejscowych, odpowiednio do skali planów
oraz lokalnych uwarunkowań.
 Dopuszcza się korekty granic terenów o różnych funkcjach, wskazanych na rysunku
studium", w zakresie nie zmieniającym przyjętych w studium zasad polityki przestrzennej.
 Oznaczenia kolorystyczne i literowe na rysunku „Kierunki rozwoju” określają funkcję
podstawową (przeważającą). Przeznaczenie szczegółowe, uzupełniające i alternatywne
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zostanie sprecyzowane w planach miejscowych. Dyspozycje i wytyczne generalne dla
planów miejscowych ustalono w poniższym zestawieniu.
Kierunki i wskaźniki zagospodarowania terenów o przeznaczeniu mieszanym lub
alternatywnym należy ustalać w planach miejscowych, kierując się wytycznymi,
wskaźnikami i dopuszczeniami określonymi w studium dla terenów o przeznaczeniu
jednorodnym.
Dopuszcza się odstępstwa od ustalonych wskaźników i innych warunków zabudowy na
terenach zabudowy istniejącej lub w lukach zabudowy istniejącej, oraz w przypadkach
uzasadnionych względami technologicznymi, szczególnie w zabudowie usługowej i
produkcyjnej.

3.2. Parametry i wskaźniki urbanistyczne do stosowania w planach zagospodarowania
przetrzennego – dla poszczególnych kategorii terenów wyróżnionych na rysunku
studium „Kierunki rozwoju”

TERENY O DOMINUJĄCEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ
 TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ ORAZ TERENY
ZABUDOWY ZAGRODOWEJ O SYMBOLU – M
(zakłada się wyodrębnianie w planach miejscowych obu rodzajów zabudowy i ustalanie
odpowiednio zróżnicowanych zasad zabudowy i zagospodarowania)
I. Kierunki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem M
1) Przeznaczenie: tereny zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.
2) Zabudowę mieszkaniową na nowych działkach można realizować w postaci zabudowy
jednorodzinnej wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej.
3) Dopuszcza się wydzielanie terenów pod zabudowę mieszkaniowo- usługową oraz terenów usług
na odpowiednio duzych działkach siedliskowych (zabudowy zagrodowej).
4) Ustala się nakaz etapowania rozwoju zabudowy mieszkaniowej w planach miejscowych,
odpowiednio do aktualnych w czasie ich sporządzania potrzeb oraz możliwości finansowych
gminy w zakresie uzbrajania nowych terenów budowlanych, pozostawiając inne potencjalne
tereny mieszkaniowe wskazane w studium - jako tereny rolne rezerwowane pod przyszły rozwój.
5) Dopuszcza się:
• przeznaczanie działek pod zabudowę wielorodzinną, pod warunkiem zachowania charakteru
zbliżonego do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (małe domy mieszkalne wielorodzinne).
• lokalizację usług nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko i nie powodujących przekroczenia dopuszczalnego poziomu
uciążliwości, określonego w przepisach odrębnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
• wyznaczanie na wydzielonych działkach lub terenach, zieleni urządzonej oraz zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne, pod warunkiem, nie powodowania kolizji z zabudową
mieszkaniową,
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przeprowadzanie dróg dojazdowych i lokalizację parkingów oraz sieci infrastruktury
technicznej i urządzeń towarzyszących tym sieciom,
• realizację urządzeń energetyki odnawialnej o mocy nie przekraczjącej 100 kW,
wykorzystujących energię wiatru, energię słoneczną, energię geotermalną do wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej, spełniających wymagania przepisów szczególnych.
6) W terenach zabudowy istniejącej ustala się:
• zachowanie i wyodrębnianie istniejącego i planowanego przeznaczenia usługowego, jeżeli
nie wpływa to negatywnie na zabudowę sąsiednią i nowo projektowaną;
• na działkach, na których warunek minimalnej powierzchni biologicznie czynnej jest
niespełniony, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o 10% w
stosunku do powierzchni istniejącej;
7) 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 z zasadami i warunkami zagospodarowania terenu określonymi w
niniejszym studium.
•

Wskaźniki zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – na terenach
oznaczonych symbolem M
1) Wysokość nowej zabudowy: do 3 kondygnacji, łącznie z poddaszem użytkowym, nie większa niż
12,0 m.
2) Geometria dachów: w nowej zabudowie należy realizować dachy strome, o symetrycznym
nachyleniu połaci dachowych, z wyjątkiem dachów budynków tworzących zespoły zabudowy
realizowane według jednolitej koncepcji architektonicznej, w których geometria dachów może
być dowolnie określona w planie.
3) Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: min. 30%.
4) Wskaźnik powierzchni zabudowy: maks. 60%.
5) Forma i gabaryty nowej zabudowy: dostosowane do charakteru zabudowy terenu.
6) Zalecane minimalne powierzchnie działek dla zabudowy:
• mieszkaniowo – usługowej, usługowej – 1000 m²,
• jednorodzinnej wolnostojącej – 800 m², bliźniaczej – 400 m².
7) Stałe miejsca postojowe: zapewnić w granicach realizacji inwestycji w ilości minimum:
• 2 miejsce na działce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
• 2 stanowiska / 100 m² powierzchni użytkowej usług.
8) Dopuszcza się realizację zabudowy wielorodzinnej – do 4 kondygnacji, w takim przypadku należy
zapewnić tereny towarzyszące – odpowiednio do wymagań przepisów odrębnych oraz nie mniej
niż 1 miejsce parkingowe / 1 mieszkanie.
II. Kierunki zagospodarowania terenów zabudowy zagrodowej - na terenach oznaczonych
symbolem M
1) Przeznaczenie: zabudowa zagrodowa z usługami towarzyszącymi, w tym z usługami
agroturystyki,
2) Obowiązuje ograniczenie wielkości chowu i hodowli zwierząt do 39 DJP (dużych jednostek
przeliczeniowych według przepisu szczególnego) w jednym gospodarstwie rolnym, z wyjątkami
określonymi w planach miejscowych.
3) Dopuszcza się:
• realizację na wydzielonych działkach lub terenach, zieleni urządzonej,
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prowadzenie dróg dojazdowych oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń
towarzyszących tym sieciom.
• zmianę przeznaczenia istniejących obiektów i terenów na cele mieszkaniowe i usługowe.
• wydzielanie działek i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
• przekształcenia istniejącej funkcji zagrodowej na usługową i produkcyjno-składową z
uwzględnieniem ograniczeń wynikających z wielkości działki i sąsiedztwa, w takim
przypadku należy stosować odpowiednio ustalenia określone dla terenów U i terenów PU, z
wyłączeniem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz
inwestycji związanych ze zbiórką, magazynowaniem, unieszkodliwianiem i przeróbką
odpadów.
• realizację urządzeń energetyki odnawialnej o mocy nie przekraczjącej 100 kW,
wykorzystujących energię wiatru, energię słoneczną, energię geotermalną do wytwarzania
energii elektrycznej, spełniających wymagania przepisów szczególnych.
•

Wskaźniki zagospodarowania terenów zabudowy zagrodowej – oznaczonych symbolem M
1) W nowej zabudowie ustala się dachy strome o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych.
Dopuszcza się inną geometrię dachów, zwłaszcza w zabudowie gospodarczej.
2) Wskaźnik powierzchni zabudowy: do 70%,
3) Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: min. 20%.
4) Wysokość nowej zabudowy:
• domów mieszkalnych: do 3 kondygnacji, łącznie z poddaszem użytkowym, nie większa niż
12,0 m.
• obiektów gospodarczych inwentarskich i innych rolniczych: do 3 kondygnacji, nie większa niż
12,0 m; dopuszcza się przekroczenie tej wysokości w obiektach technologicznych.
 TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ – MW
III. Kierunki zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW
1) Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z towarzyszącymi obiektami,
urządzeniami i usługami.
2) Dopuszcza się:
• towarzyszącą zieleń urządzoną oraz obiekty sportowo-rekreacyjne,
• drogi dojazdowe, sieci infrastruktury technicznej z urządzeniami towarzyszącymi,
• garaże i parkingi,
• przeznaczenie terenu zabudowy planowanej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
3) W zabudowie istniejącej dopuszcza się :
• odstępstwa od wskaźnika intensywności zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej,
• modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących, pod warunkiem spełnienia
wymogów przepisów odrębnych,
• realizację urządzeń energetyki odnawialnej o mocy nie przekraczjącej 100 kW,
wykorzystujących energię wiatru, energię słoneczną, energię geotermalną do wytwarzania
energii elektrycznej, spełniających wymagania przepisów szczególnych.
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Wskaźniki zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW
1) W nowej zabudowie - dachy strome lub płaskie; cechy geometryczne dachów w budynkach
tworzących zespoły zabudowy realizowane według jednolitej koncepcji architektonicznej mogą
być dowolnie określone w planie miejscowym.
2) Wysokość nowej zabudowy: do 5 kondygnacji wraz z poddaszem w stromym dachu, nie większa
niż 17,0 m.
3) Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: min. 20%.
4) Wskaźnik powierzchni zabudowy: maks. 70 %.
5) Minimalna powierzchnia działki: do ustalenia w planie miejscowym.
6) Wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
• 2 miejsce / 1 mieszkanie,
• 2 stanowiska / 100 m² powierzchni użytkowej usług.

TERENY USŁUG
 TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ – U,
 TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ ALBO TERENY OGRODÓW
DZIAŁKOWYCH - U/ZD,
 TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ ALBO TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNOUSŁUGOWEJ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW - U/PU,
 TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ ALBO TERENY SPORTU I REKREACJI, ALBO
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ - U/US/M,
IV. Kierunki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami - U, U/ZD, U/PU, U/US/M
1) Przeznaczenie terenów U: zabudowa usługowa z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, z
wykluczeniem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz działalności i zabudowy której
przedmiotem jest składowanie odpadów.
2) Tereny oznaczone symbolem U obejmują wszelką działalność usługową – komercyjną oraz usługi
o charakterze publicznym, z wyjątkiem publicznych usług sportu i rekreacji - US i USp,
wyodrębnionych osobnymi symbolami i ustaleniami.
3) Na terenach U dopuszcza się:
• zabudowę mieszkaniową dla potrzeb właścicieli i pracowników,
• towarzyszącą zieleń urządzoną oraz obiekty sportowo-rekreacyjne,
• realizację urządzeń energetyki odnawialnej o mocy nie przekraczjącej 100 kW,
wykorzystujących energię wiatru, energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej,
spełniających wymagania przepisów szczególnych,
• lokalizację sieci i obiektów infrastrukturalnych.
4) Przeznaczenie terenu U/ZD: tereny usług; dopuszcza się przeznaczenie terenu U/ZD pod ogrody
działkowe.
5) Przeznaczenie terenu U/PU: tereny usług; dopuszcza się przeznaczenie terenu U/PU pod
zabudowę produkcyjno-usługową, składy i magazyny.
6) Przeznaczenie terenu U/US/M: tereny usług; dopuszcza się przeznaczenie terenu U/US/M pod
usługi sportu i rekreacji, albo pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
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Wskaźniki zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami – U, U/ZD, U/PU, U/US/M
1) Wysokość nowej zabudowy od poziomu terenu do okapu dachu: nie większa niż 15 m; ustalenie
nie dotyczy obiektów istniejących i obiektów sakralnych; także obiekty technologiczne i maszty
mogą tą wysokość przekroczyć.
2) Formę i gabaryty zabudowy, w tym geometrię dachów dostosować do charakteru zabudowy.
3) Wskaźnik powierzchni zabudowy: do 70%,
4) Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: min. 20%.
5) Minimalna powierzchnia działki: do ustalenia w planie miejscowym.
6) Wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych: co najmniej 4 stanowiska
/100 m² powierzchni użytkowej usług.
7) W zabudowie istniejącej dopuszcza się:
• uzasadnione odstępstwa od wymagań dotyczących wskaźnika powierzchni zabudowy oraz
powierzchni biologicznie czynnej,
• przebudowę, rozbudowę obiektów istniejących, pod warunkiem że działania te nie spowodują
przekroczenia poziomu uciążliwości, określonego w planie miejscowym.
8) Na terenach U/ZD, U/PU i U/US/M w przypadku wyboru przeznaczenia podstawowego
obowiązują wskaźniki zagospodarowania określone dla terenów U; w przypadku przeznaczenia
alternatywnego t.j. pod ogrody działkowe ZD albo pod zabudowę produkcyjno-usługową, składy
i magazyny PU, albo pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną M – mają zastosowanie
odpowiednie wskaźniki zagospodarowania właściwe dla terenów ZD, PU, US lub M.
 TERENY SPORTU I REKREACJI – US, USp,
 TERENY SPORTU I REKREACJI ALBO TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNOUSŁUGOWEJ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW – US/PU
V. Kierunki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami – US, USp, US/PU
1) Przeznaczenie terenów US: istniejące publiczne tereny sportu i rekreacji, tereny imprez
kulturalnych i masowych z zabudową i urządzeniami towarzyszącymi.
2) Przeznaczenie podstawowe terenów USp: planowane tereny sportu i rekreacji - pole golfowe i
urządzenia rekreacji wodnej, z dopuszczeniem lokalizacji kąpieliska, budynków klubowych,
szatni, natrysków, małej gastronomii, sanitariatów, zastrzeżenie - ogrodzenia z wyłączeniem
żywopłotów, z pozostawieniem nad ziemią przestrzeni o wysokości nie mniejszej niż 15 cm,
umożliwiającej swobodne przemieszczanie się odnawianej populacji susła moręgowanego.
3) Przeznaczenie terenu US/PU: publiczne tereny sportu i rekreacji, tereny imprez kulturalnych i
masowych z zabudową i urządzeniami towarzyszącymi; dopuszcza się przeznaczenie terenu
US/PU pod zabudowę produkcyjno-usługową, składy i magazyny.
Wskaźniki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami – US, USp, US/PU
1) Tereny US i USp:
• wysokość zabudowy: dostosowana do funkcji obiektu, nie większa jednak niż 17 m, mierząc
od powierzchni terenu do najwyższego elementu,
• geometria dachów budynków – dachy płaskie, strome i łukowe oraz inne uzasadnione
względami funkcjonalnymi i konstrukcyjnymi,
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w zagospodarowaniu terenu uwzględnić zieleń urządzoną, ciągi piesze, obiekty małej
architektury, ogrodzenia oraz odpowiednią liczbę miejsc do parkowania,
• wskaźnik powierzchni biologiczne czynnej, nie mniejszy niż 30% na terenach US i 85% na
terenach USp,
• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenów – do ustalenia w planie miejscowym.
2) Na terenach US/PU w przypadku wyboru przeznaczenia podstawowego obowiązują wskaźniki
zagospodarowania określone dla terenów US; w przypadku przeznaczenia pod zabudowę
produkcyjno-usługową, składy i magazyny – mają zastosowanie wskaźniki zagospodarowania
właściwe dla terenów PU.
•

TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ
 TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNO – USŁUGOWEJ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW
– PU, Z PRZYPADKAMI SZCZEGÓLNYMI – PU-1 I PU-2
 TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNO – USŁUGOWEJ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW
ALBO TERENY LASÓW I ZADRZEWIEŃ - PU/ZL
VI. Kierunki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami – PU, PU/ZL
3)

2)
3)
4)
5)

1) Tereny PU, PU-1, PU-2: przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjno-usługowych, rzemiosła o
charakterze wytwórczym, składy i magazyny, z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
2) Realizację planowanego przenaczenia terenu PU-1 w Nakle wraz z sąsiadującym terenem
US/PU uzależnia się od rozwiązania dostępności komunikacyjnej, z wyłączeniem
bezpośredniego zjazdu z przyległej drogi krajowej nr 94.
3) Na terenie PU-2 w Kosorowicach, stanowiącym górniczy skład materiałów wybuchowych, nie
dopuszcza się zwiększenia ilości magazynowanych materiałów wybuchowych, powodującego
powiększenie obecnych stref zagrożenia albo konieczność zaostrzenia ograniczeń zabudowy;
należy dążyć do likwidacji składu lub przeznaczenia go na inne cele.
4) Na terenie PU-3 w Walidrogach, stanowiącym nieczynny obiekt hodowlany, planowany do
zmiany przeznaczenia na obiekt produkcyjno-usługowy, dopuszcza się przeznaczenie całości pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla ktorej obowiazują ustalenia jak dla terenow zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach M; w przypadku wyboru na terenie PU-3
przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - również sąsiadujące tereny ZP/M
mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
5) Dopuszcza się:
• lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko z wyłączeniem inwestycji związanych ze zbiórką, magazynowaniem,
unieszkodliwianiem i przeróbką odpadów, z ograniczeniami wynikającymi z wielkości
poszczególnych terenów PU oraz z ich sąsiedztwa,
• realizację urządzeń energetyki odnawialnej o mocy nie przekraczającej 100 kW,
wykorzystujących energię wiatru, energię słoneczną lub biogaz do wytwarzania energii
elektrycznej, spełniających wymagania przepisów szczególnych,
• lokalizację sieci i obiektów infrastrukturalnych.
6) Przeznaczenie podstawowe terenu PU/ZL: tereny tereny obiektów produkcyjno-usługowych,
rzemiosła o charakterze wytwórczym, składy i magazyny, z obiektami i urządzeniami
towarzyszącymi; dopuszcza się przeznaczenie terenu PU/ZL pod zalesienie, obowiązują wówczas
ustalenia jak dla terenów ZL.
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Wskaźniki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami – PU, PU/ZL
1) Wskaźniki zagospodarowania terenów PU:
• wysokość zabudowy produkcyjnej i magazynowej oraz obiektów niekubaturowych - nie
powinna przekraczać 20 m, chyba że niezbędna będzie większa wysokość uzasadniona
względami technologicznymi, wysokość urządzeń wieżowych - do ustalenia w planach
miejscowych.
• wskaźnik powierzchni zabudowy: maks. 80%
• wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie mniejszy niż 10%.
• w zagospodarowaniu przyjąć liczbę miejsc do parkowania odpowiednio dla funkcji terenu i
liczby zatrudnionych osób, nie mniej niż 0,3 stanowiska na 1 zatrudnionego.
• Pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenów – do ustalenia w planach miejscowych.
2) Teren PU/ZL: obowiązują wskaźniki zagospodarowania określone dla terenów PU; w przypadku
przeznaczenia pod zalesienie – mają zastosowanie wskaźniki zagospodarowania właściwe dla
terenów ZL.

TERENY UŻYTKOWANIA GÓRNICZEGO
 TERENY EKSPLOATACJI ODKRYWKOWEJ KOPALIN I PRZERÓBKI KOPALIN - PG
VII. Kierunki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem - PG
1) Przeznaczenie terenów PG:
• eksploatacja odkrywkowa udokumentowanych złóż wapieni i kruszywa naturalnego, z
zachowaniem filarów i pasów ochronnych wyznaczonych w studium, miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego i dokumentacji geologiczno-górniczej,
• przeróbka wydobytych kopalin.
2) Dopuszcza się:
• lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko z wyłączeniem inwestycji związanych ze zbiórką, magazynowaniem,
unieszkodliwianiem i przeróbką odpadów innych niż odpady wydobywcze,
• podjęcie wydobywanie kopalin w częściach obszarów górniczych: „Kosorowice-Przywory”,
Kosorowice III”, „Kosorowice IV”, „Przywory II” znajdujących się w strefie ochrony
pośredniej ujęcia wody „Grotowice” - w przypadku uchylenia zakazu wydobywania kopalin
obowiązującego w tej strefie,
• realizację urządzeń energetyki odnawialnej, wykorzystujących energię wiatru o mocy nie
przekraczającej 100 kW oraz wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii
elektrycznej o mocy przekraczającej 100 kW, spełniających wymagania przepisów
szczególnych,
• lokalizację sieci i obiektów infrastrukturalnych.
3) Preferowane główne kierunki rekultywacji terenów poeksploatacyjnych - po zakończeniu
eksploatacji i odwadniania kopalni:
• w kierunku leśnym; w przypadku zawodnionych wyrobisk – po ich po wypełnieniu masami
ziemnymi i skalnymi, stanowiącymi odpady wydobywcze, do poziomu co najmniej 1 m
powyżej stabilnego lustra wody,
• w kierunku wodnym i rekreacyjnym,
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•

w kierunku produkcyjno-usługowym.
4) Ustala się obowiązkowe sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wskażniki zagospodarowania terenów istniejącej i planowanej
eksploatacji odkrywkowej i przeróbki kopalin – PG
Do ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

TERENY ZIELENI
 TERENY CMENTARZY – ZC
VIII. Kierunki zagospodarowania terenów cmentarzy - ZC
1) Przeznaczenie: tereny cmentarzy, usług pogrzebowych i towarzyszacej zieleni.
2) Zagospodarowanie terenu odpowiednie do funkcji: pola (kwatery) grzebalne, komunikacja
wewnętrzna, kaplica, dom pogrzebowy, zieleń o założeniu parkowym, część gospodarcza – do
szczegółowego ustalenia w planie miejscowym.
3) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz inwestycji infrastrukturalnych.
Wskaźniki zagospodarowania terenów cmentarzy – ZC
1) Odległość od cmentarza: zabudowy mieszkaniowej, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów
przechowujących artykuły żywnościowe oraz studni i źródeł wody na terenach posiadających sieć
wodociągową – nie mniejsza niż 50 m.
2) Odległość od cmentarza od zbiorowych ujęć wody – nie mniejsza niż 500 m.
3) Dla cmentarzy zabytkowych obowiązują dodatkowo wymagania przepisów odrębnych.
4) Liczba miejsc parkingowych, inne warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu – według
ustaleń planu miejscowego.
 TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH – ZD
IX. Kierunki zagospodarowania terenów ogrodów działkowych - ZD
Przeznaczenie: tereny ogrodów działkowych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
Wskaźniki zagospodarowania terenów ogrodów działkowych - ZD
1) Zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem: altan działkowych, urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej, obiektów administracyjno-socjalnych i magazynowych.
2) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, placów zabaw, obiektów i urządzeń sportu
i rekreacji oraz inwestycji infrastrukturalnych.
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3) Wielkość działek, liczba miejsc parkingowych oraz pozostałe warunki i wskaźniki
zagospodarowania terenu - do ustalenia w planie miejscowym
 TERENY ZIELNI URZĄDZONEJ, IZOLACYJNEJ, INNEJ – ZP,
 TERENY ZIELNI URZĄDZONEJ, IZOLACYJNEJ, INNEJ ALBO TERENY ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ - ZP/MW,
 TERENY ZIELNI URZĄDZONEJ, IZOLACYJNEJ, INNEJ ALBO TERENY ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ JEDNOODZINNEJ - ZP/M,
 TERENY ZIELNI URZĄDZONEJ, IZOLACYJNEJ, INNEJ ALBO PARKING PUBLICZNY
- ZP/KX
X. Kierunki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami– ZP, ZP/MW, ZP/M, ZP/KX
1) Przeznaczenie terenów ZP: tereny zieleni urządzonej, izolacyjnej i innej. W studium wskazano
tylko niektóre tereny zieleni. Zaleca się intensyfikowanie powierzchni terenów zieleni
wyznaczanych w planach miejscowych na terenach na których dopuszczono zagospodarowanie
zielenią jako elementem związanym z ich podstawową funkcją.
2) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, placów zabaw, obiektów i urządzeń sportu
i rekreacji oraz inwestycji infrastrukturalnych.
3) Przeznaczenie terenu ZP/MW: teren zieleni urządzonej, dopuszcza się przeznaczenie pod
zabudowę towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej (garaże, parkingi).
4) Przeznaczenie terenu ZP/M: teren zieleni urządzonej, dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, w takim przypadku obowiązują ustalenia jak dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach M.
5) Przeznaczenie terenu ZP/KX: teren zieleni urządzonej, dopuszcza się przeznaczenie pod parking
publiczny, w takim przypadku obowiązują ustalenia jak dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej na terenach KX.
Wskaźniki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami – ZP, ZP/MW, ZP/M, ZP/KX
Warunki i wskażniki zagospodarowania i użytkowania terenów ZP - do ustalenia w planie
miejscowym. W przypadku przeznaczenia alternatywnego – MW, M i KX - mają zastosowanie
wskaźniki zagospodarowania właściwe dla terenów MW, M lub KX.

TERENY WÓD
 TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH – WS
XI. Kierunki zagospodarowania terenów wód powierzchniowych – WS
1) Przeznaczenie terenów WS: tereny wód śródlądowych powierzchniowych.
2) Dopuszcza się
• wykorzystanie wód cieków i rowów do zasilania stawów, jeżeli wody te spełniają wymagania
jakościowe określone w przepisach szczególnych dla wód przeznaczonych do określonych
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•
•
•

•

potrzeb oraz na zasadach i warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w
przypadkach gdy jest ono wymagane w przepisach odrębnych,
wykorzystanie stawów do gospodarki rybackiej, jeżeli spełniają wymagania jakościowe
określone w przepisach szczególnych dla wód przeznaczonych chowu ryb,
wykorzystanie rekreacyjne cieków i zbiorników wodnych,
realizację urządzeń energetyki odnawialnej, wykorzystujących energię wód do wytwarzania
energii elektrycznej o mocy nie przekraczającej 100 kW, spełniających wymagania przepisów
szczególnych,
lokalizację inwestycji infrastrukturalnych.
Wskaźniki zagospodarowania terenów wód powierzchniowych – WS

1) Obowiązuje utrzymanie w odpowiednim stanie oraz ochrona zieleni przywodnej.
2) Dopuszcza się:
• zmianę przebiegu rowów i przekroczenia rowów przez obiekty infrastruktury komunikacyjnej
i technicznej (drogi, wodociąg, gazociąg, przewody kanalizacyjne, kablowe linie
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne) z zachowaniem odpowiednich wymagań przepisów
szczególnych.

TERENY ROLNICZE
 TERENY ROLNICZE – R,
 TERENY ROLNICZE ALBO TERENY LASÓW I ZADRZEWIEŃ - R/ZL
XII. Kierunki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami – R, R/ZL
1) Przeznaczenie terenów R: tereny rolnicze (grunty orne, użytki zielone, sady), z lokalnymi
zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, rowami melioracyjnymi, drogami gospodarczymi.
2) Dopuszcza się:
• prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej wraz z
towarzyszącymi urządzeniami,
• realizację wewnętrznych dróg dojazdowych - rolniczych i technologicznych (dla potrzeb
kopalni wapieni i terenów produkcyjno-usługowych),
• zalesianie gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako RV, RVI, PsV i PsVI, oraz
zalesienia innych gruntów – ustalone w planach miejscowych,
• wprowadzanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych - w zakresie nie
zmieniającym podstawowej funkcji terenu,
• budowę stawów do chowu ryb na gruntach rolnych sąsiadujących z ciekami,
• realizację urządzeń energetyki odnawialnej, wykorzystujących energię wiatru, energię
słoneczną lub biogaz do wytwarzania energii elektrycznej - o mocy nieprzekraczajacej 100
kW, oraz wykorzystujących energię słoneczną – o mocy przekraczającej 100 kW (na terenach
rolniczych wyróżnionych na rysunkach studium dodatkowym oznaczeniem EO),
• realizację budynków i budowli służących produkcji rolniczej oraz towarzyszącej
infrastruktury technicznej na gruntach rolnych klas IV - VI, pod warunkiem zapewnienia
dostępu do drogi publicznej, również poprzez gminne i prywatne drogi wewnętrzne.
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3) Przeznaczenie terenów R/ZL: tereny rolnicze (grunty orne, użytki zielone, sady), z lokalnymi
zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, rowami melioracyjnymi, drogami gospodarczymi;
dopuszcza się przeznaczenie pod tereny lasów i zadrzewień śródpolnych, w takim przypadku
obowiązują ustalenia jak dla terenów ZL.
Wskaźniki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami – R, R/ZL
Warunki zagospodarowania terenów R i R/ZL - do ustalenia w planach miejscowych.
 TERENY ROLNICZEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ – RPZ, Z PRZYPADKAMI
SZCZEGÓLNYMI – RPZ-1 i RPZ-2
 TERENY PRODUKCJI OGRODNICZEJ – RPO
XIII. Kierunki zagospodarowania terenów produkcji zwierzęcej – RPZ
i terenów produkcji ogrodniczej - RPO
1) Przeznaczenie terenów RPZ : tereny produkcji zwierzęcej (fermy chowu i hodowli zwierząt).
2) Przeznaczenie terenów RPO : tereny produkcji ogrodniczej.
3) Dopuszcza się na terenach RPZ i RPO :
• zabudowę siedliskową (zagrodową) i inną zabudowę związaną z funkcją terenu,
• lokalizację inwestycji infrastrukturalnych,
• zmianę użytkowania na inne – rolnicze i pozarolnicze.
Wskaźniki zagospodarowania terenów produkcji zwierzęcej – RPZ
i terenów produkcji ogrodniczej - RPO
1) Wysokość budynków gospodarczych, inwentarskich i budowli rolniczych: nie większa niż 15,0 m
do najwyższego elementu.
2) Wskaźnik powierzchni zabudowy: do 70%,
3) Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: min. 20%.
4) Zieleń urządzona na nie mniej niż 15 % powierzchni terenu, w tym pasy zwartej zieleni izolacyjnej
średniej i wysokiej z udziałem zimozielonej o szerokości nie mniejszej niż 5 m – od strony terenów
zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zagrodowej.
5) Dopuszcza się możliwość zmiany funkcji istniejących budynków i urządzeń na inne funkcje
rolnicze, usługowe i produkcyjne z zastrzeżeniem odpowiednich ustaleń planów miejscowych
dotyczących ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego.
6) Maksymalna wielkość obsady obiektów chowu i hodowli zwierząt na terenach RPZ:
- do 80 DJP w obiektach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowy wsi;
- do 210 DJP w obiektach zlokalizowanych w odległości większej niż 100 m od terenów
zabudowanych wsi,
- do 500 DJP – przy zachowaniu odległości co najmniej 300 m od terenów zabudowanych.
7) Na terenie RPZ-1 położonym w Przyworach, w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody
„Grotowice” zakazuje się chowu bezściołowego oraz przekraczania obsady zwierząt powodującej
zaliczenie obiektu do przedsięwzięć potencjalnie i zawsze mogących znacząco oddziaływać na
środowisko.
8) Zabudowa terenu RPZ-2 w Kątach Opolskich w części zagrożonej powodzią (Q=1%)
dopuszczalna pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
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 TERENY LASÓW I ZALESIEŃ, ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH I PRZYWODNYCH –
ZL,
 TERENY LASÓW I ZALESIEŃ, ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH I PRZYWODNYCH –
ZL/WS
 TERENY OBSŁUGI LEŚNICTWA – LU
XIV. Kierunki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami
– ZL, ZL/WS, LU
1) Przeznaczenie terenów ZL: tereny lasów i zalesień, zadrzewień śródpolnych i przywodnych;
tereny planowanych zalesień, zadrzewień śródpolnych i przywodnych – wyróżniono odrębnym
oznaczeniem graficznym.
2) Na terenach ZL obowiązuje zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów związanych z produkcją i
obsługą gospodarki leśnej oraz obsługą turystyczną.
3) Dopuszcza się:
• zalesianie terenów rolniczych R stanowiących grunty klas V i VI, nieużytki i tereny
zdegradowane, w szczególności sąsiadujące z istniejącymi terenami leśnymi,
• wprowadzanie na terenach rolniczych R zadrzewień śródpolnych i przywodnych.
4) Przeznaczenie terenów ZL/WS na terenach po odkrywkowej eksploatacji kruszywa w
Kosorowicach: tereny lasów i planowanych zalesień, zadrzewień przywodnych; dopuszcza się
przeznaczenie terenów ZL/WS pod wody powierzchniowe.
5) Przeznaczenie podstawowe terenów LU: tereny obsługi leśnictwa, z dopuszczeniem zmiany
funkcji na inne: mieszkaniową i usługową, także na tereny sportu i rekreacji.
Wskaźniki zagospodarowania terenów lasów i zalesień, zadrzewień śródpolnych i przywodnych ZL
Według planów urządzenia lasów, oraz ustaleń planów miejscowych i przepisów szczególnych.
Wskaźniki zagospodarowania terenów obsługi leśnictwa - LU
1) Wysokość budynków gospodarczych, inwentarskich i budowli rolniczych: nie większa niż 12,0 m
do najwyższego elementu.
2) Wskaźnik powierzchni zabudowy: do 70%,
3) Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: min. 20%.
4) Dopuszcza się :
• zabudowę siedliskową (zagrodową) i inną zabudowę związaną z funkcją terenu,
• lokalizację inwestycji infrastrukturalnych,
• zmianę funkcji na inne - mieszkaniową i usługową, także na tereny sportu i rekreacji.
5) Pozostałe warunki i wskaźniki zagospodarowania terenów do ustalenia w planach miejscowych.
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

 SIECI I URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - WZ, K, TK, G, Proj.G,
G, Gp, E, GPZ, EO, EW, EC, O
XV. Przeznaczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oznaczonych symbolami – WZ, K,
TK, EG, Proj.EG, G, Gp, E, GPZ, EO, EW, EC, O
Ustala się przeznaczenie i oznaczenia sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na rysunkach
studium:
WZ - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę,
K - tereny urządzeń kanalizacji,
TK - tereny urządzeń telekomunikacji,
EG i Proj. EG - istniejący i planowany gazociąg przesyłowy – podziemny,
G i Gp - istniejące i planowane tereny urządzeń zaopatrzenia w gaz przewodowy – stacji
redukcyjnych gazu,
E - napowietrzne linie energetyczne 15 kV, 110 kV i 220 kV (napięcie nominalne wg
odpowiednich oznaczeń na rysunkach studium),
GPZ - tereny urządzeń elektroenergetyki (główny punkt zasilania),
- tereny urządzeń elektroenergetycznych – stacji transformatorowych 15/0,4 kV (oznaczenie
wyłącznie graficzne),
EO - tereny potencjalnej lokalizacji urządzeń energetyki odnawialnej - ogniw fotowoltaicznych o
mocy przekraczającej 100 kW.
EW - teren projektowanej elektrowni wodnej o mocy przekraczającej 100 kW,
EC - tereny urządzeń ciepłownictwa,
O - tereny urządzeń gospodarki odpadami,
Wskaźniki zagospodarowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej WZ, K, TK, EG, Proj.EG, G, Gp, E, GPZ, EO, EW, EC, O
1) Zagospodarowanie i użytkowanie zgodnie z podstawowym przeznaczeniem terenów.
2) Dopuszcza się:
• modernizacje, przebudowę a także niezbędną rozbudowę obiektów istniejących, pod
warunkiem, że działania te nie będą sprzeczne z istniejącymi uwarunkowaniami
przestrzennymi i przyrodniczymi, przepisami odrębnymi oraz zostaną uwzględnione w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• przeznaczanie części lub całości terenów infrastrukturalnych na inne cele, pod warunkiem
zgodności z przepisami szczególnymi,
• wyznaczenie obszarów ograniczonego użytkowania i stref ochronnych ujęć wód i obszarów
ograniczonego użytkowania – na podstawie przepisów szczególnych.
3) Ustala się obowiązek właściwych zabezpieczeń w przypadku uciążliwości sieci lub urządzeń
infrastrukuralnych dla zabudowy sąsiedniej, w szczególności dla zabudowy mieszkaniowej.
4) Ograniczenia, obowiązujące w obszarach wskazanych do potencjalnej lokalizacji solarnych
urządzeń energetyki odnawialnej EO:
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powierzchnię farm fotowoltaicznych ograniczyć do maksymalnie 4,0 ha w pojedyńczej
lokalizacji,
- pomiędzy farmami fotowoltaicznymi o powierzchni większej niż 1,0 ha powinna być
zachowana odległość nie mniejsza niż 1,0 km.
5) Pozostałe zasady i warunki lokalizacji i zagospodarowania terenów infrastruktury technicznej, w
tym wyznaczenie terenów gospodarki odpadami oraz nowych terenów urządzeń kanalizacji - do
ustalenia w planach miejscowych.
-

KOMUNIKACJA
 TERENY KOMUNIKACJI – DK, DW, DP, DG, KX, KK
XVI. Przeznaczenie terenów komunikacji – DK, DW, DP, DG, KX, KK
1) Ustala się przeznaczenie i oznaczenia terenów komunikacji na rysunkach studium:
DK – droga krajowa,
DW – droga wojewódzka,
DP – droga powiatowa,
DG – ważniejsze drogi lokalne (gminne),
KX – parking publiczny,
KK – tereny komunikacji kolejowej - zamknięte,
– istniejace i planowane trasy rowerowe (wyłącznie oznaczenia graficzne).
2) Drogi wewnętrzne – rolnicze i technologiczne – do wyznaczenia w planach miejscowych.
Wskaźniki zagospodarowania terenów komunikacji – DK, DW, DP, DG, KX, KK
Do ustalenia w planach miejscowych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
3.3. Tereny wyłączone spod zabudowy
Na obszarze gminy Tarnów Opolski wyłącza się z zabudowy tereny o charakterze i funkcjach
określonych w planach miejscowych:
1) użytki rolne najwyższych klas bonitacyjnych II - III, obejmujące zwarte kompleksy
gruntów, zakaz ten dotyczy także lokalizacji kubaturowych obiektów służących
wyłącznie produkcji rolnej,
2) tereny lasów, z wyjątkiem zabudowy dopuszczonej w ustaleniach studium i planów
miejscowych oraz w przepisach ustawy o lasach,
3) tereny na których z obowiązują ograniczenia i zakazy lokalizacji zabudowy na mocy
przepisów odrębnych – strefy ochronne, obszary ograniczonego użytkowania, tereny
zamknięte, obszary i tereny górnicze, tereny wartościowe przyrodniczo, rezerwy terenów
pod rozbudowę dróg publicznych i.t.p.
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4.0. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
4.1.Kierunki rozwoju systemu komunikacji
W zakresie rozwoju komunikacji w niniejszym studium przyjęto rozwiązania ustalone w
obowiązujących planach miejscowych, uzgodnione w procedurze sporządzania planów z
właściwymi zarządcami dróg kołowych, kolejowych i wodnych, w tym:
 poprawę funkcjonowania transportu wodnego poprzez podniesienie parametrów
odrzańskiej drogi wodnej do uzyskania IV klasy żeglowności, w tym zadania szczegółowe:
- remont istniejącej śluzy pociągowej z awanportem w Kątach Opolskich;
- rozbudowę i przebudowę urządzeń hydrotechnicznych rzeki Odry – planowaną w
dalszej kolejności przebudowę jazu sektorowego w Kątach Opolskich na jaz klapowy,


realizację obejścia drogowego wsi Walidrogi i Nakło w ciągu drogi krajowej nr 94, relacji
Zgorzelec – Medyka (Krzywa – Balice), wraz z przebudową i poszerzeniem pasa
drogowego na całym przebiegu przez gminę Tarnów Opolski, do parametrów klasy GP
(główna ruchu przyspieszonego);



rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 423 relacji Opole - Kędzierzyn w
przebiegu przez Przywory i Kąty Opolskie, do parametrów klasy G (główna);



budowę obwodnicy wsi Przywory (planowane i wariantowe obejście wskazane na rysunku
studium – „Kierunki zagospodarowania”);



budowę obejścia w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O, w przebiegu przez wsie: Miedziana,
Kosorowice, Tarnów Opolski;



przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych nie spełniających parametrów
odpowiadających klasie drogi zbiorczej - Z, wyjątkowo – klasie drogi lokalnej – L;



przebudowę dróg gminnych nie spełniających parametrów wymaganych dla dróg
dojazdowych – D lub lokalnych - L;



budowę nowych dróg dojazdowych klasy D do obsługi komunikacyjnej nowych zespołów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.



modernizację trasy magistralnej linii kolejowej nr 132 relacji Bytom – Wrocław,
stanowiącej część międzynarodowej trasy CE-30, na odcinku przebiegającym przez gminę
Tarnów Opolski planowana przebudowa do osiągnięcia prędkości nie mniejszej niż 120
km/h;



modernizację linii kolejowej nr 136 relacji Opole Groszowice - Kędzierzyn Kożle,
stanowiącej fragment międzynarodowej trasy kolejowej E 30, modernizacja ma zapewnić
zapewnić prędkości do 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów
towarowych;
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W planach miejscowych należy - w zakresie komunikacji drogowej:
1) Uwzględniać klasyfikację techniczną dróg (wojewódzkich, powiatowych i gminnych)
zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem warunków wynikających z
opiniowania i uzgadniania z zarządcami dróg w procedurach sporządzania planów
miejscowych.
2) Za dopuszczalne uznaje się korekty przebiegu dróg, wynikające z uwarunkowań lokalnych
oraz przyjętych rozwiązań przestrzennych.
3) W planach miejscowych nalezy uwzględniać odpowiednią do funkcji terenu - liczbę miejsc
postojowych, oraz parkingi publiczne.
Minimalne liczby miejsc postojowych dla samochodów:
Funkcja terenu
na rysunku „Kierunki
rozwoju”
1.

2.

3.

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna z usługami,
zabudowa zagrodowa
Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna

Usługi

Rodzaj przeznaczenia w
ramach funkcji trenu

Minimalna liczba miejsc
postojowych

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

1miejsce / 1 budynek

Zabudowa usługowa

2 miejsca/budynek

budynki mieszkalne
wielorodzinne

1 / 1 mieszkanie

budynki zamieszkania
zbiorowego

1/10 miejsc użytkowych

handel

3/ 100 m² powierzchni
sprzedaży

gastronomia

1/ 100 m² powierzchni
użytkowej

kultura

1/ 100 m² powierzchni
użytkowej

administracja

1,5/ 100 m² powierzchni
użytkowej

opieka społeczna i zdrowie

1/ 100 m² powierzchni
użytkowej

4.2. Zasady modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej
Studium ustala szeroki zakres modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej:
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
 Utrzymanie, przebudowa systemu wodociągowego, rozbudowa na potrzeby planowanych
nowych terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych.
 Rozbudowa gminnych ujęć wody podziemnej w miarę rozbudowy sieci wodociagowej i
rosnącego zapotrzebowania na wodę.
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 Kontynuacja budowy systemu kanalizacji sanitarnej; docelowo systemem sieci kanalizacji
sanitarnej planuje się objąć wszystkie jednostki osadnicze w granicach planowanych
obszarów zabudowanych.
W zakresie gospodarki odpadami:
 W zakresie gospodarki odpadami studium ustala - jak dotychczas - objęcie całej gminy
zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych z wywozem poza obszar
gminy.
 Realizację i utrzymanie gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), studium wskazuje teren w granicach zamkniętego i rekultywowanego wyspiska
we wsi Kosorowice.
W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 Modernizacja dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji
Blachownia – Strzelce Opolskie – Ozimek.
 Ewentualna przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia 220 kV, relacji
Groszowice – Wielopole do napięcia 400 kV,
 Modernizacja napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Zdzieszowice –
Groszowice wraz z odczepem do Tarnowa Opolskiego,
 Modernizacja i rozbudowa istniejących sieci elektroenergetycznych średnich i niskich
napięć i stacji transformatorowych 15/04 kV, z uwzględnieniem terenów rozwoju
zabudowy - właściciel sieci i dysponent rozdzielczych sieci elektroenergetycznych,
przewiduje działania inwestycyjne w zakresie modernizacji linii średniego napięcia 15 kV
i linii niskiego napięcia 0,4 kV.
 Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, do
których należy: planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną na obszarze
gminy oraz planowanie i realizacja oświetlenia ulic, placów publicznych i dróg
publicznych.
Zakłada się wzmocnienie zasilania gminy w energię elektryczną oraz poprawę stanu
technicznego linii i sukcesywną wymianę w liniach napowietrznych 0,4 kV przewodów gołych
na izolowane.
W zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy:
 Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Przywory – Opole (stacja centralna).
 Modernizacja gazociągu wysokiego cisnienia relacji Kluczbork – Przywory, o nominalnym
ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju DN – 500/400 ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi I0.
 Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław na parametry: DN 500 PN 8,4 MPa, wraz z odgałęzieniem do stacji redukcyjno-pomiarowej (SRP)
Przywory.
 Gazyfikacja wszystkich wsi gminy Tarnów Opolski.
W zakresie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii:
 W studium ustalono możliwość realizacji urządzeń wytwarzających energię elektryczną o
mocy nie przekraczającej 100 kW - na własne potrzeby oraz wytwarzających energię
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elektryczną oddawaną do sieci elektroenergetycznej, wykorzystujących odnawialne źródła
energii: energię wiatru, energię słoneczną, energię wód płynących, biogaz z ferm hodowlanych.
 Ze względu na obowiązkowe wskazanie w studium rozmieszczenia instalacji
wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW
– przeprowadzono analizę, która wykazała w tym zakresie możliwość realizacji instalacji
solarnych (zespołów ogniw fotowoltaicznych). W wyniku analizy wskazano na rysunku
studium „Kierunki rozwoju” kilkanaście obszarów potencjalnej realizacji dużych instalacji
fotowoltaicznych, z zastrzeżeniem że ostateczna powierzchnia każdej w wybranych lokalizacji
nie powinna przekraczać 4 ha, a wzajemne odległości między farmami fotowoltaicznymi muszą
być nie mniejsze niż 1 km.
Ustalono lokalizację Małej Elektrowni Wodnej (MEW) na istniejącym stopniu wodnym
Kąty Opolskie.

5.0. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1. Kierunki ochrony zdrowia ludzi oraz wartości i zasobów środowiska
Główne cele i zasady ochrony środowiska przyrodniczego w gminie Tarnów Opolski nie
uległy zasadniczej zmianie w stosunku do pierwszej edycji studium w 1999 r. Aktualne
pozostają podstawowe cele ekologiczne polityki przestrzennej gminy. Obowiązuje rozszerzona
i skorygowana kontynuacja działań i założeń przestrzennych oraz ścisła ochrona unikatowych
wartości, zasobów i walorów środowiska:
1) zachowanie istniejących wartości środowiska przyrodniczego – uwzględnienie obszarów i
obiektów objętych ochroną prawną i wskazanych do takiej ochrony,
2) ochrona zasobów i jakości wód podziemnych,
3) racjonalna i zgodna z celami przyrodniczymi rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych,
4) zalesiania nieużytków i gruntów najmniej żyznych w sąsiedztwie istniejących kompleksów
leśnych oraz jako zieleni śródpolnej,
5) poprawa czystości wód powierzchniowych – głównie porzez ustalenia w studium i planach
miejscowych skanalizowania wszystkich wsi w gminie,
6) ochrona przed nadmiernym hałasem, którego głównym źródłem w gminie Tarnów Opolski
są: droga krajowa nr 94, droga wojewódzka nr 423 oraz magistralne linia kolejowe nr 132
i 136,
7) ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem, przede wszystkim z domowych instalacji
grzewczych i obiektów przemysłu wapienniczego oraz przed odorami emitowanymi przez
duże gospodarstwa hodowlane,
8) ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym w strefach technologicznych linii
wysokiego (220 kV i 110 kV) oraz średniego napięcia (15 kV) – przebiegających przez
gminę,
9) ograniczenie nowej zabudowy w pasach technologicznych gazociągów przebiegających
przez gminę,
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10) ochrona przeciwpowodziowa - zakaz nowej zabudowy w dolinie Odry w zasięgu
zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia 1 raz na 10 lat i 1 raz na 100 lat,
także w odcinku doliny rzeki Suchej, podtopionym w czasie powodzi w 1997 r.
11) uwzględnienie zakazów i ograniczeń zabudowy w strefach zagrożenia 300, 500 i 700 m
wokół górniczego składu materiałów wybuchowych w Kosorowicach.
5.2. Obszary i obiekty objęte prawną ochroną
Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”
Północno wschodnia część obszaru gminy Tarnow Opolski (na północ od drogi Raszowa Utrata), wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko -Turawskie.
Utworzono go na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej nr XXIV/193/88 z dn. 26
maja 1988 r. w celu ochrony krajobrazu nizinnego ze zwartymi kompleksami leśnymi o dużej
bioróżnorodności, z obszarami wydmowymi, śródleśnymi stawami, w tym kompleksem leśnostawowym koło Utraty i Jeziorem Turawskim.
Obszar ten stanowi również strefę rekreacji i wypoczynku o randze regionalnej. W granicach
Lasów Stobrawsko - Turawskich znalazło się kilka zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
oraz kilkadziesiąt użytków ekologicznych i pomników przyrody. Duża liczba cieków, stawy
hodowlane, źródła, polodowcowe moreny i wydmy stanowią o wysokich walorach
krajobrazowych i przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu.
Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” zajmuje na terenie gminy
Tarnów Opolski 265 ha, charakteryzuje się znaczącym stopniem naturalności, o wysokich
walorach przyrodniczych. Podlega ochronie prawnej, obowiązują nakazy i zakazy ustalone w
rozporządzeniu Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r.
Na terenie gminy Tarnów Opolski dotychczas nie ustanowiono innych obszarów i obiektów
objętych prawną formą ochrony przyrody – na podstawie przepisów ustawu o ochronie
przyrody. Jedyny pomnik przyrody odnotowany był w dokumentach archiwalnych – klon w
miejscowości Nakło – obecnie nie figuruje już w rejestrze form ochrony przyrody
prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska.
Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
W gminie Tarnow opolski wystepują dwie strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych,
ustanowione na podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne przez Regionalnego Dyrektora
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie aktów prawa miejscowego:
 dla zbiorowego ujęcia wody podziemnej „Grotowice – Utrata” ustanowiono strefy
ochronny bezpośredniej i pośredniej (rozporządzeniem R.Z.G.W. nr 18/2014 z dnia 13
sierpnia 2014 r.).
 dla ujęcia wody podziemnej w Tarnowie Opolskim ustanowiono strefy ochrony
bezpośredniej oraz pośredniej (rozporządzeniem Dyrektora R.Z.G.W. nr 20/2014 z dnia 3
października 2014 r.).
Obie strefy ochrony pośredniej wskazano na rysunkach studium. Zakazy i ograniczenia
obowiązujące w tych strefach uwzględniono w ustaleniach kierunkowych 2. edycji studium.
Siedliska i stanowiska przyrodnicze chronione
W obszarze gminy Tarnów Opolski stwierdzono występowanie siedlisk przyrodniczych
chronionych, wyróżnionych na rysunku studium „Uwarunkowania rozwoju”, zgodnie z
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rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia
rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie oraz z rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. 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 (Dz. U. nr 77, poz.
510 ze zm.):


kod 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion - obszary starorzeczy w dolinie Odry po zachodniej stronie
zabudowy wsi Przywory, gdzie notowany jest zespół "lilii wodnych" NupharoNymphaeetum albae, zbiorowiska szuwarowe oraz okalające zadrzewienia wierzbowe.
Siedliska stanowią podtyp 3150-2 Starorzecza i drobne zbiorniki wodne;



kod 3260 - nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników – koryto cieku
Struga (Lutnia), na odcinku biegnącym w obrębie doliny Odry, stanowi siedlisko
występowania zespołu rzęśli hakowatej i włosienicznika rzecznego RanunculoCallitrichetum hamulatae.

Wymienione siedliska, wskazane na rysunkach obecnej studium podlegają ochronie
prawnej, obowiązują w nich warunki określone w ustawie o ochronie przyrody.
W gminie Tarnów Opolski stwierdzono ponadto występowanie 12 stanowisk roślin i
grzybów objętych ścisłą ochroną oraz 7 stanowisk roślin objętych ochroną częściowa. Ich
lokalizację wskazano w rozdz. II.2.9. nin. studium.
W kompleksie leśnym Nadleśnictwa Opole, obręb Grudzice, występuje ostoja ściśle
chronionego bociana czarnego, o powierzchni 58 ha. W obszarze gminy stwierdzono także
obecność 10 innych gatunków chronionych ptaków. Z innych zwierząt chronionych
odnotowano występowanie: 5 gatunków chronionych bezkręgowców, 6 gatunków płazów, 5
gatunków gadów i 4 gatunki ssaków (rozdz. II.2.9. nin. studium).
76 % lasów w gminie stanowią lasy ochronne – wyróżnione na rysunkach studium. Ze
względu na ich korzystny wpływ na klimat, powietrze, glebę, stosunki wodne, walory
krajobrazowe i wypoczynkowe oraz zachowanie różnorodności przyrodniczej są one ważnym
walorem przyrodniczym i rekreacyjnym gminy. W studium przewidziano ich
zagospodarowanie według planów urządzenia lasu. Obowiązują zasady ochrony określone w
ustawie o lasach oraz w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Ważne obszary tworzące lokalny system przyrodniczy – nie objęte ochroną prawną
 Korytarz ekologiczny Odry, przebiegający wzdłuż zachodniej granicy gminy, o randze
międzynarodowej (17M). Korytarz ten umożliwia migracje i rozprzestrzenianie wielu
gatunków roślin i zwierząt, łączy obszarowe formy ochrony przyrody, w tym ostoje Natura
2000 jak obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Grądy Odrzańskie”, inne obszary
węzłowe (biocentra) florystyczne i faunistyczne niższej rangi, rozmieszczone w zasięgu lub
bliskim sąsiedztwie doliny.
 Peryferyjne fragmenty dwóch sąsiednich obszarów węzłowych o znaczeniu krajowym:
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 10K – obszar Borów Stobrawskich (identyfikowany z Obszarem Chronionego
Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie)
 14K – obszar Góry św. Anny (przedpole masywu Chełmu w południowo wschodniej części gminy).
Elementy regionalnego i lokalnego systemu ekologicznego, na który składają się:
- korytarz ekologiczny doliny rzeki Suchej, o znaczeniu ponadlokalnym, zlokalizowany
we wschodniej części gminy i łączący się w kierunku północno – zachodnim z
korytarzem ekologicznym rzeki Chrząstawy, który zaliczany jest do rangi regionalnej.
- korytarze ekologiczne małych dolin, stanowiące przestrzenne powiązania odrębnych
ekosystemów, korytarzy i obszarów węzłowych wyższej rangi. Na terenie gminy
Tarnów Opolski wyróżnić w tej grupie można: dolinę Strugi (łączy dolinę Odry z
Groszowickimi Łąkami), dolinę Czarnki (łączy dolinę Suchej z otaczającymi
ekosystemami łąkowymi i dużym systemem leśnym).
Lokalne węzły ekologiczne:
 leśny północny, obejmujący całą północną część gminy i rozprzestrzeniający się poza
jej granice do doliny Chrząstawy,
 leśny północno-wschodni, kompleks lasów na wschód od Raszowej, wchodzący w
skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie,
 leśny południowo-zachodni, fragment dużego kompleksu leśnego rozciągającego się w
kierunku południowym, aż do Gogolina,
 łąkowy, obejmujący cały kompleks Łąk Groszowickich oraz tereny wyrobisk po
eksploatacji kruszyw naturalnych, gdzie zachodzi odbudowa potencjału przyrodniczego
na drodze naturalnej sukcesji ekologicznej.

5.3. Obszary wskazane do objęcia prawną ochroną
Siedliska przyrodnicze chronione, predysponowane do ustanowienia użytków ekologicznych:
Z uwagi na wysokie walory florystyczne i faunistyczne oraz krajobrazowe proponuje się objąć
ochroną prawną jako użytki ekologiczne:
1) Proponowany użytek ekologiczny „Dolina Strugi - Lutni” – obszar stanowi chronione
siedlisko przyrodnicze 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion oraz 3260 - nizinne i podgorskie rzeki ze
zbiorowiskami włosienicznikow. Notowane jest tu występowanie objętych ochroną (grążel
żołty, zimowit jesienny) oraz rzadkich gatunków roślin (okrężnica bagienna, rzęśl
hakowata, kąkol polny, ośmiał mniejszy. Starorzecze odznacza się występowaniem
zbiorowisk wodnych oraz szuwarowych.
2) Proponowany użytek ekologiczny „Starorzecze Odry” w rejonie wsi Przywory - obszar
stanowi chronione siedlisko przyrodnicze 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. Notowane jest tu
występowanie objętych ochroną (grążel żołty) oraz rzadkich gatunków roślin (rdestnica
stępiona). Starorzecze odznacza się występowaniem zbiorowisk wodnych oraz
szuwarowych.
3) Proponowany użytek ekologiczny w obrębie i w sąsiedztwie złoża kruszywa naturalnego
„Przywory II” – cenna florystycznie łąka wilgotna z rzędu Molinietalia, na ktorej notowane
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jest występowanie chronionych gatunków roślin: listera jajowata, goryczka wąskolistna,
gółka długoostrogowa, kruszczyk szerokolistny, goździk pyszny. Objęcie ochroną powinno
nastąpić po zakończeniu robot wydobywczych.
4) Proponowane pomniki przyrody - dwie topole czarne o obwodzie pni ok. 3 m, rosnące w
sąsiedztwie koryta Odry na skraju zabudowy wsi Kąty Opolskie.
Powyższe propozycje w zakresie ochrony prawnej są zgodne z ustawą o ochronie przyrody.
Zasoby wód podziemnych
Główne zbiorniki wód podziemnych o regionalnym znaczeniu, których fragmenty występują
w granicach gminy Tarnów Opolski, opisane w rozdz. II.2.4. nin. studium :
• G.Z.W.P. 333 „Opole - Zawadzkie”,
• G.Z.W.P. 335 „Krapkowice - Strzelce Opolskie”,
• G.Z.W.P. 336 „Niecka Opolska”.
Prawną formą ochrony, przewidzianą ustawą - Prawo wodne, mogą być objęte wody
podziemne poprzez ustanowienie obszarów ochronnych - rozporządzeniem dyrektora
regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Dotychczas nie wydano takich rozporządzeń, są w
opracowaniu.
6.0. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
6.1. Polityka przestrzenna gminy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
Polityka przestrzenna gminy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego powinna w
szczególności uwzględniać:
1) konserwację i rewaloryzację obiektów i terenów zabytkowych,
2) ochronę historycznych układów przestrzennych i komunikacyjnych poszczególnych
jednostek osadniczych,
3) ochronę terenów osadniczych przed zabudową niedostosowaną do otoczenia,
niekontrolowaną pod względem estetyki architektonicznej,
4) eliminowanie czynników degradujących układy historyczne jednostek osadniczych,
równocześnie utrzymanie istniejącej zabudowy o wartosci historycznej wraz z elementami
zagospodarowania - układem przestrzennym i komunikacyjnym, także zagospodarowanie
obiektów opuszczonych,
5) eksponowanie regionalnej odrębności obszaru gminy.
6.2. Podstawowe kierunki działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
1) Ochrona zabytków i krajobrazu kulturowego ustalana jest w akctach prawa miejscowego miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Celem ochrony jest zachowanie
zabytków, ich otoczenia oraz wartościowych elementów, występujących w krajobrazie
kulturowym.
2) Ochrona zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych, wpisanych do rejestru
zabytków, podlega organom ds. ochrony zabytków i jest regulowana przepisami odrębnej
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ustawy – o ochronie i opiece nad zabytkami; w planie miejscowym - oprócz podania informacji
o zabytku umieszczonym w wojewódzkim rejestrze, należy określać warunki kształtowania
otoczenia zabytku i widoku na zabytek, w przypaku stanowisk archeologicznych – warunki ich
ochrony.
3) Wszelkie działania podejmowane przy zabytkach wymagają pozwolenia właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3) Zabytki nie wpisane do rejestru, znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków oraz objęte
gminnym programem opieki nad zabytkami – podlegają ochronie poprzez ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem dopuszczalnego
zakresu zmian funkcjonalnych i kompozycyjnych.
4) Zakres ochrony konserwatorskiej obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków dotyczy:
• zachowania lub przywrócenia historycznej bryły obiektu i dachu co do kształtu i rodzaju
materiału, podziałów w elewacji (gzymsy międzykondygnacyjne, nadokienne,
podokapowe), formy stolarki okiennej i drzwiowej oraz jej wewnętrznych podziałów,
• zachowania układu i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, opasek wokół okien,
zdobnictwa i detali elewacji (w tym kapliczek w ścianach szczytowych), otworów w
ścianach kolankowych,
• rozbiórki obiektów uzasadnione ich złym stanem technicznym muszą być poprzedzone
wykonaniem dokumentacji historyczno-architektonicznej, stanowiącej podstawę do
odtworzenia obiektu o podobnej bryle,
• ochrony stanowisk archeologicznych.
5) Prace projektowe, remontowe oraz zamiar rozbudowy i przebudowy obiektów, o których
mowa w p-kcie 4 podlegają uzgodnieniu z właściwym organem konserwatorskim.
6) Wykaz obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków i przewidzianych do ochrony w ustaleniach planów miejscowych, zawiera
rozdział II.4.2. nin. studium.
7) W planach miejscowych należy uwypuklić znaczenie walorów krajobrazowych – poprzez
odbudowę historycznych punktów widokowych. Wyróżniające się panoramy widokowe
wskazano na rysunku studium „Uwarunkowania rozwoju”.

7.0. OBSZARY NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU
PUBLICZNEGO
7.1. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Dla obszaru gminy Tarnów Opolski nie ustalono dotychczas zadań rządowych i
samorządowych o których mowa art. 10 ust. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, przyjętym uchwałą
Sejmiku Samorządu Województwa Opolskiego nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 września 2010
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r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 132 poz. 1509) przewiduje się szereg działań o znaczeniu
wojewódzkim, zlokalizowanych w obszarze gminy Tarnów Opolski, które stanowią
równocześnie inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
Uwzględnione w studium zadania ponadlokalne wynikające z w/w planu województwa,
będące faktycznie inwestycjami celu publicznego, to:
 modernizacja drogi krajowej nr 94 relacji Krzywa – Balice do pełnych parametrów
klasy GP wraz z budową obwodnic wsi Walidrogi i Nakło;
 modernizacja drogi wojewódzkiej nr 423 relacji Opole – Kędzierzyn-Kożle do pełnych
parametrów klasy G, wraz z budową obwodnicy wsi Przywory;
 modernizacja magistralnych linii kolejowych nr 132 relacji Bytom – Wrocław oraz nr
136, relacji Opole Groszowice - Kędzierzyn Kożle;
 modernizacja dwutorowych linii energetycznych wysokiego napięcia 110 kV relacji
Blachownia – Strzelce Opolskie – Ozimek;
 rozbudowa i przebudowa urządzeń hydrotechnicznych rzeki Odry – przebudowa jazu
sektorowego w Kątach Opolskich na jaz klapowy;
 remont istniejącej śluzy pociągowej z awanportem w Kątach Opolskich na rzece
Odrze;
 przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia 220 kV relacji
Groszowice –
Wielopole do napięcia 400 kV;
 modernizacja napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Zdzieszowice –
Groszowice wraz z odczepem do Tarnowa Opolskiego;
 modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Przywory – Opole (stacja
centralna);
 modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kluczbork – Przywory, wraz ze
stacjami redukcyjno-pomiarowymi;
 modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Przywory – Tarnów Opolski –
Ozimek;
 modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław do
parametrów: DN 500 PN 8,4 MPa, wraz z odgałęzieniem do stacji redukcyjnopomiarowej (SRP) Przywory.
Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym należy także zaliczyć:
• przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych, zwłaszcza drogi nr 1712 O relacji Przywory
– Ozimek wraz z obwodnicami wsi Miedziana, Kosorowice, Tarnów Opolski.
7.2. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Uwzględniając potrzeby wynikające z analizy uwarunkowań, planuje się w gminie Tarnów
Opolski następujące inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, opisane w rozdziałach
III. 4.1., III 4.2. nin. studium:
 przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych niespełniających parametrów
odpowiadających klasie drogi zbiorczej - Z, wyjątkowo – klasie drogi lokalnej – L;
 przebudowa dróg gminnych nie spełniających parametrów wymaganych dla dróg
dojazdowych – D lub lokalnych - L;
 budowa nowych dróg dojazdowych klasy D do obsługi komunikacyjnej nowych
zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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przebudowa systemu wodociągowego gminy, rozbudowa na potrzeby planowanych
nowych terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych;
rozbudowa gminnych ujęć wody podziemnej w miarę rozbudowy sieci wodociagowej i
rosnącego zapotrzebowania na wodę;
kontynuacja budowy sieci kanalizacji komunalnej, do pełnego wyposażenia terenów
istniejącej i planowanej zabudowy we wszystkich miejscowościach; etapowanie
realizacji inwestycji według wieloletnich planów budżetowych gminy;
budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
planowanego w Kosorowicach, na terenie byłego wysypiska odpadów;
modernizacja istniejących napowietrznych linii 15 kV, przebudowa kolizyjnych
odcinków napowietrznych na kablowe;
wzmocnienie zasilania gminy w energię elektryczną, modernizacje sieci rozdzielczych
0,4 kV;
wykorzystanie gazociągów przebiegających przez gminę do zaopatrzenia
poszczególnych miejscowości w gaz przewodowy, budowa stacji redukcyjnopomiarowej w Nakle oraz sieci rozdzielczych gazu,
inwestycje gminne na terenach sportu i rekreacji, oznaczonych symbolem US.

7.3. Obszary przestrzeni publicznych
Ustala się tereny przestrzeni publicznych, powszechnie dostępnych, oznaczonych
odpowiednimi symbolami literowymi na rysunku studium „Kierunki rozwoju”:
1) wszystkie tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolami US,
2) tereny komunikacji - drogi (ulice) publiczne: krajowe (symbol DK), wojewódzkie (DW)
powiatowe (DP), gminne (DG) oraz gminne drogi i ulice wewnętrzne,
3) parkingi publiczne (KX),
4) publiczne tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP – skwery i zieleńce
przyuliczne.
W kształtowaniu i użytkowaniu przestrzeni publicznych należy uwzględniać ustalenia
szczegółowe planów miejscowych i odpowiednie przepisy szczególne.
8.0. OBSZARY WYMAGAJĄCE OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
8.1. Obszary objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
Wszystkie wsie w gminie Tarnów Opolski posiadają miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.
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Lp.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu górniczego
„TARNÓW OPOLSKI”

Uchwała nr XXXVIII/242/2002 z dnia 5.06.2002
r., (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego nr 84/2002 poz.
1151)

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Tarnów Opolski

Uchwała nr III/16/02 Rady Gminy w Tarnowie
Opolskim z dnia 30 grudnia 2002 r., (Dz. Urzęd.
Woj. Opolskiego nr 12/2003 poz. 314)

3.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Tarnów Opolski

Uchwała Nr X/66/03 Rady Gminy Tarnów
Opolski z dnia 29 września 2003 r., (Dz. Urzęd.
Woj. Opolskiego nr 87/2003, poz. 1700)

4.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Tarnów Opolski

Uchwała Nr XXXVII/262/09 Rady Gminy
Tarnów Opolski z dnia 21 grudnia 2009 r., (Dz.
Urzęd. Woj. Opolskiego nr 17/2009, poz. 254)

Miejscowy plan zagospodarowania
trasy gazociągu oraz stacji gazowej
dla potrzeb OPOLWAPU S.A. w
Tarnowie Opolskim, w obszarze wsi
Kosorowice - Tarnów Opolski

Uchwała Nr VI/34/03 z dnia 27.03.2003 r., (Dz.
Urzęd. Woj. Opolskiego nr 35/2003, poz. 822)

6.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu górniczego
„IZBICKO II”

Uchwała Nr IX/58/03 Rady Gminy Tarnów
Opolski z dnia 28 sierpnia 2003 r.(Dz. Urzęd.
Woj. Opolskiego nr 84/2003, poz. 1632)

7.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Przywory

Uchwała Nr VI/32/03 Rady Gminy Tarnów
Opolski z dnia 27 marca 2003 r., (Dz. Urzęd.
Woj. Opolskiego nr 33/2003, poz. 774)

8.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Przywory

Uchwała Nr XXX/215/09 Rady Gminy Tarnów
Opolski z dnia 22 czerwca 2009 r. (Dz. Urzęd.
Woj. Opolskiego 2009.63.1053)

9.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Kosorowice

Uchwała Nr VI/33/03 Rady Gminy w Tarnowie
Opolskim z dnia 27 marca 2003 r., (Dz. Urzęd.
Województwa Opolskiego nr 35/2003, poz. 822)

10.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Kąty Opolskie

Uchwała Nr XII/75/03 Rady Gminy Tarnów
Opolski z dnia 27 listopada 2003 r., (Dz. Urzęd.
Woj. Opolskiego nr 110/2003, poz. 2325)

11.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Kąty Opolskie

Uchwała Nr XXII/170/08 Rady Gminy Tarnów
Opolski z dnia 13 października 2008 r., (Dz.
Urzęd. Woj. Opolskiego nr 90/2008, poz.2108)

1.

2.

5.

GEOPLAN – Opole

186

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu górniczego
„GÓRAŻDŻE”

Uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski Nr
IV/23/07 z dnia 25 stycznia 2007 r., (Dz. Urzęd.
Woj. Opolskiego nr 23 poz. 1026)

13.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Miedziana

Uchwała Nr VII/41/03 z dnia 28.04.2003r., (Dz.
Urzęd. Woj. Opolskiego nr 41/2003, poz. 906)

14.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Nakło, Raszowa
Walidrogi

Uchwała Nr XIII/88/07 Rady Gminy Tarnów
Opolski z dnia 29 listopada 2007 r., (Dz. Urzęd.
Woj. Opolskiego Nr 8/2008, poz. 206)

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów eksploatacji
kruszywa naturalnego PRZYWORY

Uchwała Nr VII/22/2011 z dnia 21.03.2011 r.
(Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego Nr 44/2011, poz.
567)

12.

15.

8.2. Obszary dla których ustalono obowiązek lub zamiar sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
Uwzględniając wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
istniejące uwarunkowania prawne i faktyczne – wskazuje się potrzebę sporządzenia nowych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w następującej kolejności:
1) planów miejscowych wsi Kąty Opolskie, Przywory i Miedziana – dla których zostały już
podjęte uchwały inicjujące,
2) planów miejscowych wsi: Kosorowice, Tarnów Opolski, Nakło,
3) w dalszej kolejności: planów miejscowych wsi Raszowa i Walidrogi.
Plany miejscowe dla inwestycji celu publicznego oraz plany miejscowe terenów górniczych
(poza ustaleniami w pktach 1, 2, 3) – będą opracowywane w razie wystąpienia takiej potrzeby.
Obowiązek dostosowania planów miejscowych (w terminie 30 miesięcy od daty otrzymania
map zagrożenia i map ryzyka powodziowego) według wymagań przepisów ustawy - Prawo
wodne odnośnie terenów powodziowych - w warunkach gminy Tarnów Opolski zostanie
spełniony w dwóch pierwszych planach - wsi Kąty Opolskie i Przywory.

9.0. OBSZARY I OBIEKTY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE
9.1. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi
26 listopada 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim,
potocznie zwana Dyrektywą Powodziową. Nadrzędnym celem Dyrektywy Powodziowej jest
ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie następstw powodzi w państwach Unii
Europejskiej.
Jest to zagadnienie niezwykle istotne dla mieszkańców gminy Tarnów Opolski, w której 3 z
ośmiu wsi podlega zagrożeniom powodziowym.
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Dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie obowiązek sporządzenia :
 Wstępnej oceny ryzyka powodziowego - do grudnia 2011 roku,
 Map zagrożenia i map ryzyka powodziowego - do grudnia 2013 roku,
 Planów zarządzania ryzykiem powodziowym - do grudnia 2015 roku.
Wstępna ocena ryzyka powodziowego - to działania, w ramach których:
 sporządza się mapy obszaru dorzecza w odpowiedniej skali, zawierające granice
dorzeczy, zlewni i obszarów wybrzeża, ukazujące topografię i zagospodarowanie
przestrzenne,
 dokonuje się opisu powodzi, które wystąpiły w przeszłości i miały znaczące negatywne
skutki dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności
gospodarczej - jeżeli prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych zjawisk w przyszłości jest nadal duże, w tym zasięg powodzi oraz trasy przejścia fali powodziowej, jak i
ocenę wywołanych przez nie negatywnych skutków,
 dokonuje się opisu istotnych powodzi, do których doszło w przeszłości, jeżeli można
przewidzieć, że podobne zjawiska w przyszłości będą miały znaczące negatywne
skutki.
Mapy zagrożenia powodziowego - to mapy przedstawiające obszary narażone na
niebezpieczeństwo powodzi. Na mapach tych wskazuje się obszary, w których prawdopodobieństwo powodzi jest:
 niskie, są to obszary, na których powódź będzie miała charakter zdarzenia
ekstremalnego – 1 raz na 500 lat (Q = 0,2 %);
 średnie, występowanie powodzi nie częściej niż 1 raz na 100 lat (Q = 1 %);
 wysokie, występowanie powodzi nie częściej niż 1 raz na 10 lat (Q = 10 %).
Mapy ryzyka powodziowego - mapy przedstawiające potencjalne negatywne skutki powodzi.
Zawierają informacje na temat szacunkowej liczby mieszkańców potencjalnie dotkniętych
powodzią, rodzaju działalności gospodarczej i ważnych instalacjach na danym obszarze, istotne
dla konkretnego obszaru informacje dodatkowe.
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym - to plany określające katalog działań
zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Dyrektywę Powodziową do krajowego ustawodawstwa wdrożyła ustawa z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 145 ze zm.). Zgodnie z art. 88 c ust. 1
ustawy - za przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, która jest pierwszym
etapem realizacji postanowień dyrektywy - odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej. Mapy oceny ryzyka powodziowego dla poszczególnych województw
publikowane są na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem
internetowym http://www.kzgw.gov.pl/pl/wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html w
trzech kategoriach:

mapy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

mapy znaczących powodzi historycznych,

mapy obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne.
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Kolejnym etapem realizacji przepisów ustawy - Prawo wodne, było sporządzenie przez
Prezesa K.Z.G.W. map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Przedstawione na tych mapach
obszary stanowią podstawę do planowania zagospodarowania przestrzennego na różnych
poziomach i w następujących dokumentach:
 koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
 planie zagospodarowania przestrzennego województwa,
 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach
zabudowy.
Zmiany w w.w. dokumentach winny być wprowadzone w terminie 30 miesięcy od chwili
przekazania właściwym organom (w tym wójtom, burmistrzom i prezydentom) map zagrożenia
i ryzyka powodziowego. Obecna - 2. edycja studium - jest początkiem realizacji tego
ustawowego obowiązku w gminie Tarnów Opolski. Na rysunkach studium „Uwarunkowania
rozwoju” i „Kierunki rozwoju” uwidoczniono wszystkie trzy warianty zagrożenia
powodziowego.
Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (o wysokim i średnim zagrożeniu) zabrania
się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub
zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:
 wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych urządzeń budowlanych, z
wyjątkiem dróg rowerowych;
 sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji
wód oraz roślinności stanowiącej element biologicznej dolin rzecznych lub służącej do
wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;
 zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych
robót, z wyjątkiem związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu
morskiego, budową, przebudową oraz 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.
W maju 2015 r. Wójt Gminy Tarnów Opolski otrzymał zapowiadane mapy ryzyka i
zagrożenia powodziowego, z wyjątkiem istotnych dla planowania przestrzennego map
opisujących zasięg i rozmiar przewidywanych strat w wyniku całkowitego zniszczenia lub
uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych. Nie sporządzono ich jeszcze dla odcinka doliny
Odry w Przyworach i Kątach Opolskich.
Prezentowane na rysunkach 2.edycji studium zasięgi powodzi o prawdopodobieństwie
wystąpieinia Q = 0,2 %, Q = 1% i Q = 10 % pochodzą z materiałów przekazanych Gminie
Tarnów Opolski w formie zapisu na nośniku cyfrowym.
Tereny szczególnego zagrożenia powodziowego (o prawdopodobieństwie wystąpienia
wysokim (Q = 10 %, czyli 1 raz/10 lat) oraz średnim (Q = 1 %, czyli 1 raz/100 lat) uwzględniono
w ustaleniach kierunkowych 2. edycji studium, nie planując na nich nowej zabudowy.
Uzasadnionym wyjątkiem są zlokalizowane na terenach szczególnego zagrożenia
powodziowego:
 projektowane obejście drogowe wsi Przywory (wariant przewidziany w planach
miejscowych Przywór i m. Opola),
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 mała elektrownia wodna (MEW) przy stopniu wodnym Kąty Opolskie
Oba wymienione przedsięwzięcia muszą być zrealizowane z zastosowaniem odpowiednich
zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Problemem pozostaje nadal szczególne zagrożenie powodziowe ok. 20 istniejących posesji
mieszkaniowych i zagrodowych w Przyworach oraz ok. 40 posesji w Kątach Opolskich,
położonych na zachodnich obrzeżach tych wsi.
9.2. Obiekty lub obszary dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny
W złożach kruszywa naturalnego, udokumentowanych i eksploatowanych odkrywkowo w
granicach wsi Kosorowice, Przywory i Miedziana wyznaczono filary ochronne wyłączone z
eksploatacji kopalin. Ustalono je wzdłuż dróg gminnych, gazociągu przesyłowego,
wyznaczono też filary chroniące koryto rzeki Strugi. Szerokość filarów dla w/w obiektów
ustalono w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wynoszą one:
- 10,0 m po obu stronach dróg i gazociągu – licząc od linii rozgraniczających drogi i od
osi gazociągu,
- 15,0 m po obu stronach koryta rzeki Strugi.
Wymienione ustalenia planów miejscowych są z reguły przestrzegane przez przedsiębiorstwa
wydobywające kruszywo.
9.3. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji
Na rysunku studium „Kierunki rozwoju” wskazano odpowiednim oznaczeniem graficznym
tereny i obiekty wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji. Są to:
o zidentyfikowane na podstawie zdjęć satelitarnych, map topograficznych i wizji lokalnych
(brak szczegółowej inwentaryzacji) tereny nieużytków po eksploatacji odkrywkowej
kopalin – kruszyw naturalnych, glin i wapieni, niektóre utworzone nielegalnie i wypełnione
odpadami, dotychczas nie zrekultywowane albo częściowo zrekultywowane, wymagające
dalszej rekultywacji i docelowego zagospodarowania.
Łączną powierzchnię niezrekultywowanych terenów po eksploatacji kruszyw naturalnych,
w tym również nielegalnych (w Kosorowicach, Przyworach, Miedzianej, Kątach Opolskich,
Nakle) szacuje się wstępnie na 60 - 80 ha. Tereny po eksploatacji wapieni, będące w trakcie
zabiegów rekultywacyjnych (zwałowanie odpadów wydobywczych) ocenia się na 18 ha.
Kierunki rekultywacji i zagospodarowania terenów wymagających rekultywacji lub jej
zakończenia wskazano odpowiednimi symbolami przeznaczenia docelowego terenu.
Nierozwiązanym dotychczas problemem jest brak działań rekultywacyjnych na dotychczasowych terenach po eksploatacji kruszyw naturalnych w Kosorowicach, Przyworach i
Miedzianej. Z powodów opisanych w rozdz. II.3.4. i III.9.7 oraz rozwiniętych w prognozie
oddziaływania ustaleń studium na środowisko (znaczne obniżenie poziomu wód podziemnych
wywołane głównie stopniowym powiększaniem i pogłębianiem leja depresji wokół kopalni
odkrywkowej wapieni „Górażdże”) wyrobiska te wysychają, W konsekwencji nie można
zrealizować ich rekultywacji w kierunku wodnym ani leśnym – bez dodatkowych, kosztownych
zabiegów.
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9.4. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2
Uwzględniając stan faktyczny, istniejące i planowane nasycenie obszaru gminy Tarnów
Opolski w obiekty handlu detalicznego - nie stwierdzono potrzeby wskazywania w studium
lokalizacji pbiektów handlowych o powierzchi sprzedaży przekraczającej 2000 m2.
9.5. Obszary wymagajace przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości
Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości wyznaczono w
obowiązujacych planach miejscowych, które sporzadzono dla wszystkich wsi. Ewentualna
potrzeba przeprowadzenia scaleń i podziałów nowych terenów wskazanych w niniejszym
studium dla funkcji nierolniczych i nieleśnych – zostanie oceniona na etapie sporządzania
zmian planów obowiązujących albo nowych planów miejscowych.
9.6. Tereny zamknięte i ich strefy ochronne
W granicach gminy Tarnów Opolski występują tereny zamknięte, wskazane na rysunku
studium. Obejmują one grunty wydzielone pod tory, pobocza, bocznice i budynki związane :
- linią kolejową nr 132 relacji Bytom – Wrocław,
- linią kolejową nr 136, relacji Kędzierzyn – Opole.
Zgodnie z Decyzją Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie
terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min.
Infrastruktury z 2009 r., nr 14 poz. 51), tereny zamknięte w granicach gminy Tarnów Opolski
obejmują działki podane w poniższym zestawieniu. Granice działek ewidencyjnych są
granicami terenów zamkniętych.
Tereny zamknięte (kolejowe) w gminie Tarnów Opolski
L.p.

Obręb ewidencyjny

Numer działki

Powierzchnia - ha

61/4

0,4605

1.

KOSOROWICE

174/1
569
633

4,6300
1,6372
0,0307

2.

MIEDZIANA

172

2,5500

308/125
309/126
335/123
336/123
382/123
383/123
572/125
781/336
782/268
787/272
787/57
790/275

0,0993
0,0654
0,0063
0,1057
0,0072
0,894
1,2976
0,1570
0,0125
0,0009
0,8321
0,0237

3.

PRZYWORY
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3.

PRZYWORY

GEOPLAN – Opole

791/278
793/283
794/281
795/287
798/290
799/295
800/326
802/298
803/298
803/322
804/322
806/302
807/305
807/313
808/310
810/311
811/303
811/314
812/300
814/319
815/297
815/332
816/294
818/322
819/291
819/324
820/288
822/329
832/286
823/332
826/334
827/326
830/321
834/320
835/313
837/273
839/312
841/334
842/289
846/321
898/311
900/314
902/319
904/322
906/322
908/324
910/329
912/322

0,0216
3,0880
0,0201
0,0220
0,0117
0,0096
0,0305
0,0111
0,0109
0,0116
0,0122
0,0268
0,0086
0,0227
0,0242
0,0072
0,0133
0,0140
0,0138
0,0141
0,0267
0,0082
0,0282
0,0084
0,0277
0,0179
0,0521
0,0062
0,0235
0,0035
0,0003
0,0163
0,0088
0,0156
0,0128
0,0011
0,0091
0,0166
0,0084
0,0098
0,0015
0,0061
0.0099
0,0069
0,0082
0,0166
0,0070
0,0081
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4.

TARNÓW OPOLSKI

GEOPLAN – Opole

916/337
918/342
1012/334
1014/59
1014/338
1016/341
1018/343
1020/343
1022/351
1157/285
1159/289
1245/304
1247/303
1251/297
1253/296
1255/289
1259/280
1261/279
1263/273
1575/327
1576/327
1590/268
1591/288
1593/268
42/4
157/4
158/78
160/76
161/92
162/92
163/92
165/92
170/91
602/149
608/141
624/97
626/97
627/139
634/139
638/126
746/487
747/342
750/407
752/430
1667/2
1667/3
1667/4

0,0209
0,0280
0,0129
0,0406
0,0022
0,0041
0,0016
0,0026
0,0068
0,0387
0,0685
0,0031
0,0627
0,0217
0,0185
0,0190
0,0468
0,0599
0,0442
0,0153
0,0317
2,0774
0,0072
0,0017
0,4110
0,9240
0,5370
0,0090
0,0060
0,0060
0,0080
0,0070
0,0140
3,2500
0,0060
0,0550
0,1190
0,9480
0,0140
0,0040
1,3780
0,0050
0,1960
0,0150
0,8000
4,6100
15,8900
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9.7. Inne obszary i obiekty - problemowe i konfliktowe
Komunikacja drogowa
Zidentyfikowano następujące problemy dotyczące planowanych rozwiązań komunikacyjnych:
 Planowany przebieg obejścia drogowego wsi Przywory w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423

relacji Opole - Kędzierzyn. W podstawowym wariancie, ustalonym w dotychczasowych
dokumentach planistycznych, obejście ma przebiegać w morfologicznej dolinie rzeki Odry,
w zasięgu zagrożenia powodzią dziesięcioletnią i stuletnią (Q=10 % i Q=1 %),
pokrywającym się z zasięgiem międzynarodowego korytarza ekologicznego 17 M („Dolina
Odry”) w sieci ECONET.PL. Z uwagi na zagrożenie powodziowe konieczna będzie
realizacja wysokiego nasypu drogowego, m.in. w najcenniejszych przyrodniczo
starorzeczach Odry. Nasyp dodatkowo podzieli dolinę i odizoluje jej wschodnią część od
rzeki.
Wariant alternatywny - prezentowany na rysunku 2. edycji studium „Kierunki rozwoju”,
biegnący na wysoczyźnie przydolinnej po wschodniej stronie Przywór, częściowo wzdłuż
linii kolejowej - byłby korzystniejszy pod względem skutków przyrodniczych, chociaż
prawdopodobnie kosztowniejszy.
 Planowane obwodnice drogowe wsi Miedziana, Kosorowice, Tarnów Opolski, Raszowa w

ciągu drogi powiatowej nr 1712 O z Przywór do Ozimka. Realizacja wszystkich
wymienionych obwodnic spowoduje wytyczenie nowej trasy drogi 1712 O prawie w całym
przebiegu przez gminę Tarnów Opolski. Z pewnością byłaby to inwestycja korzystna dla
klimatu akustycznego i komfortu zamieszkiwania w ciasno zabudowanych centrach wsi,
zwłaszcza Kosorowic i Tarnowa Opolskiego. Jednak realnie może to być zadanie na odległą
przyszłość – ze względu na wysokie koszty i stosunkowo nieduży ruch tranzytowy na tej
drodze. Zarządca drogi nie przedstawił obecnie wniosku do studium w tej sprawie.
W obecnej edycji studium wskazano przebieg obwodnic w celu zachowania
niezabudowanych rezerw terenu, w kształcie nieznacznie zmodyfikowanym w stosunku do
tras wyznaczonych w planach miejscowych Miedzianej, Kosorowic, Tarnowa Opolskiego
i Raszowej.
 Postulowane przez mieszkańców gminy Tarnów Opolski zmodernizowanie wysoce

niebezpiecznego skrzyżowania drogi powiatowej nr 1712 O z drogą krajową nr 94.
Inwestycję taką zaplanowano w 2. edycji studium. Jej realizacja nie powinna czekać na
odległą w czasie budowę obwodnic Walidróg i Nakła – ujętych w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa opolskiego.
Obszary i obiekty kolizyjne
 Kolizja prawna rozporządzenia nr 18/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. (Dz. Urzęd. Woj. Opol.

z 13 sierpnia 2014 r. poz. 1891), zmienionego rozporządzeniem nr 7/2015, z dnia 26 marca
2015 r. (Dz. Urzęd. Woj. Opol. z 26 marca 2015 r. poz. 709) Regionalnego Dyrektora
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o ustanowieniu strefy ochronnej ujęć wody podziemnej
„Grotowice” z koncesjami:
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na wydobywanie kruszyw naturalnych ze złóż „Przywory II” i „Kosorowice –
Przywory” wydanymi przez Marszałka Województwa Opolskiego,
- na wydobywanie kruszyw naturalnych ze złóż „Kosorowice III” i „Kosorowice IV”
wydanymi przez Starostę Opolskiego.
Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
zakazuje m.in. wydobywania kopalin w strefie ochronnej mimo że wymienione koncesje
wydobywcze są nadal ważne. Obszary kolizyjne wskazano na rysunku studium „Kierunki
rozwoju”.
Organ ustanawiający strefę (Dyrektor R.Z.G.W. we Wrocławiu) potwierdził w
postanowieniu uzgadniającym projekt zmiany studium (ZP/U/7120/909/15 z dnia 13 lipca
2015 r.) zakaz wydobywania kopalin na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody w
Grotowicach (faktycznie w granicach administracyjnych wsi Kosorowice, Przywory i
Tarnów Opolski w gm. Tarnów Opolski). Organ nadzoru górniczego – Dyrektor
Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach w piśmie opiniującym projekt zmiany
studium (GLI.511.17.2015.Br L.dz. 19620/07/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.) stwierdził że nie
jest powołany do rozstrzygania wskazanej rozbieżności, gdyż leży to w kompetencjach
organów koncesyjnych. Tylko one są ustawowo upoważnione do udzielania, zmiany i
cofania koncesji.
Z kolei Starosta Opolski (organ koncesyjny w przypadku złóż „Kosorowice III” i
„Kosorowice IV”) w postanowieniu opiniującym (OŚ.655.72.2015.UKK z dnia 13 lipca
2015 r.) nie ustosunkował się wcale do przedmiotowej kolizji prawnej. Natomiast
Marszałek Województwa Opolskiego (organ który wydał koncesję dla złóż „Kosorowice Przywory” i „Przywory II” – stwierdził co następuje:
„W kwestii kolizji między obowiązującymi koncesjami na wydobywanie kopalin ze złóż
„Przywory II”, „Kosorowice – Przywory”, podległych Marszałkowi Województwa
Opolskiego a zapisami Rozporządzenia nr 18/2014 Regionalnego Dyrektora Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2014 r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia
wody w Grotowicach gm. Tarnów Opolski zabraniającego wydobywania kopalin na terenie
strefy ochrony pośredniej należy zwrócić się do organu odpowiedzialnego za ustanowienie
tej strefy. Zdaniem organu koncesyjnego nie można pozbawiać Przedsiębiorcy nabytych
przez niego uprawnień. Koncesje na wydobycie kopalin z wyżej wymienionych złóż zostały
wydane po spełnieniu wszelkich wymogów prawnych. Strefa ochronna ujęcia „Grotowice”
została ustanowiona już po wydaniu koncesji zatem należało przeanalizować czy konieczne
jest wprowadzenie zakazu wydobycia kopalin w odniesieniu do udokumentowanych złóż, na
które już zostały udzielone koncesje”.
Organ sporządzający 2.edycję studium gminy Tarnów Opolski nie posiada ustawowych
kompetencji do ingerencji w opisaną rozbieżność prawną, która powinna być wyjaśniona
między organem ustanawiającym strefę i organami wydającymi koncesje na wydobywanie
kopalin. Bezsporne jest również że strefy ochronne ujęć wód i zakazy w tych strefach,
ustanawiane aktem prawa miejscowego (art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne), uzgadnianym z wojewodą – muszą być obligatoryjnie uwzględnione w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (co uczyniono w 2. edycji
studium) oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Ewentualne kwestie odszkodowawcze z tytułu utraty nabytych uprawnień, w tym zakazu
wydobywania kopalin w obszarach górniczych ustalonych prawomocnymi koncesjami –
regulują przepisy art. 61 ustawy – prawo wodne oraz art. 187 ustawy z dnia 27 kwietnia
-
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2001 r. – prawo ochrony środowiska. Ten ostatni przepis stanowi że w przypadku
ustanowienia strefy ochronnej, do wypłacenia odszkodowania obowiązany jest właściciel
ujęcia. Także w myśl art. 129 ust. 5 ustawy – prawo ochrony środowiska:
„W sprawach, o których mowa w ust. 1–4 (odszkodowań za ograniczenie sposobu
korzystania z nieruchomości w strefach ochronnych ujęć wód), nie stosuje się przepisów
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczących roszczeń z tytułu
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.”
 Dotychczasowy przebieg gazociągu wysokoprężnego G DN 400 mm 6,3 MPa relacji

Zdzieszowice – Kluczbork przez obszar zabudowany wsi Kąty Opolskie. Przebieg ten jest
wybitnie kolizyjny z istniejącą i planowaną zabudową wsi, już i tak ograniczoną przez
krzyżujące się linie wysokiego napięcia 220 kV i 110 kV. W obecnej edycji studium
przewidzian likwidację najbardziej kolizyjnego odcinka gazociągu. Byłoby to możliwe i
stosunkowo proste przy okazji projektowanej w najbliższych latach budowy nowego
gazociągu G DN 1000 mm 8,4 MPa ze Zdzieszowic do Wrocławia – Ołtaszyna i jego
odgałęzienia przez Kąty Opolskie do rozdzielczej stacji gazowej w Przyworach.
Zarządca i inwestor gazociągu nie przedstawił jednak jednoznacznej deklaracji w tej
sprawie w korespondencji prowadzonej z Gminą Tarnów Opolski.
 Kolizja górniczego składu materiałów wybuchowych i jego stref zagrożenia z istniejącym

zagospodarowaniem i planowaną zabudową wsi Kosorowice. Skład - z uwagi na położenie
w pobliżu terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej powinien zostać
przeniesiony poza tereny zurbanizowane, chociaż Zakłady Wapiennicze LHOIST S.A. nie
rozważają obecnie takiej możliwości.
 Niedostosowanie granic terenu górniczego (obszaru oddziaływania) Kopalni Wapieni

„Górażdże” do rzeczywistego zasięgu leja depresji czwartorzędowego poziomu wód
podziemnych na obszarze gminy Tarnów Opolski (wsie Przywory, Miedziana,
Kosorowice). Dotychczasowe granice terenu górniczego „Górażdże II”, wyznaczone
wyłącznie maksymalnym zasięgiem oddziaływania górniczych robót strzałowych,
wkraczają na obszar zaledwie kilkunastu hektarów w południowo-zachodnich krańcach
gminy Tarnów Opolski (Miedziana). Skutki odwadniania Kopalni Wapienia „Górażdże”
w postaci rozległego i głębokiego leja depresji, sięgającego na obszar południowej części
Łąk Groszowickich, są i nadal będą co najmniej główną przyczyną problemów z
rekultywacją wyrobisk po eksploatacji kruszywa naturalnego ze złóż i obszarów górniczych
„Przywory 1”, „Przywory 5”, „Miedziana”, „Kosorowice II”, „Kosorowice VI”, i innych
wydzielonych z pierwotnego złoża „Przywory – pole B”. Faktyczny północny zasięg leja
depresji kopalni „Górażdże”, stwierdzony na podstawie mapy hydroizohips w
sprawozdaniu monitoringowym z 2013 r. i potwierdzony obserwacją poziomu lustra wody
w wyrobiskach odkrywkowych kopalni kruszywa na Łąkach Groszowickich - ma promień
ok. 3,5 – 4,0 km (rys. Uwarunkowania) t.j. ok. 1 - 2 km dalej niż przyznaje kopalnia.
Odpowiednio do postępu kopalni na północ i jej stopniowego pogłębiania z obecnych ok.
20 m do 40-50 m, oraz zwiększonej skali odwadniania - zwiększy się głębokość i zasięg
leja depresji wokół kopalni.
W ustaleniach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wsi Kosorowice i Miedziana dopuszczono wydobywanie kruszywa z pierwotnego złoża
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„Przywory – Pole B” pod warunkiem że wyrobiska poeksploatacyjne będą zrekultywowane
w kierunku wodnym, a obrzeża wyrobisk – w kierunku leśnym. Na przyjęcie takich ustaleń
pozwalały ówczesne i prognozowane wtedy warunki wodne. Lustro wód czwartorzędowych w granicach przeznaczonego do eksploatacji złoża kruszywa „Przywory – pole B”
zalegało pierwotnie na głębokości ok. 1,0 m ppt w północnej części złoża oraz ok. 2,5 – 3,0
m ppt przy południowych granicach, przy średniej głębokości spągu złoża ok. 8 m.
Zgodnie z obecnym stanem faktycznym, potwierdzonym wizją lokalną przeprowadzoną
w lutym i marcu 2014 r. oraz analizą dokumentów archiwalnych, dokumentacji
fotograficznej i aktualnych map górniczych - swobodne lustro czwartorzędowych wód
podziemnych, ustalone np. w dokumentacji geologicznej złoża kruszywa w obszarze
górniczym „Przywory 5” na głębokości od 0,3 m do 1,8 m, śr. 1,0 m ppt, aktualnie kształtuje
się na głębokości 4,35 m – 5,05 m, śr. – 4,70 m ppt, a więc uległo obniżeniu średnio o 3,70
m. Wraz z postępem kopalni wapienia „Górażdże” na północ i stopniowym jej
pogłębianiem z obecnych ok. 20 m do docelowej głębokości 40-50 m - proces stepowienia
Łąk Groszowickich oraz wysychania wyrobisk po eksploatacji kruszyw będzie się pogłębiał
przez kolejnych kilkadziesiąt lat istnienia kopalni.
Opisane skutki intensywnego odwadniania Kopalni Wapienia „Górażdże” kwalifikują
się jako szkody górnicze i powinny spowodować rewizję dotychczasowych granic terenu
górniczego „Górażdże II”.
10.0. PODSUMOWANIE USTALEŃ 2. EDYCJI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
TARNÓW OPOLSKI
Formalną podstawę podjęcia sporządzenia 2. edycji studium stanowi uchwała Rady Gminy
Tarnów Opolski nr XXXII/236/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Tarnów Opolski.
Dotychczas obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Tarnów Opolski” zostało przyjęte uchwałą Nr XIV/91/99 Rady Gminy
Tarnów Opolski z dnia 30 grudnia 1999 roku. W okresie 15 lat jego obowiązywania zmianie
uległy uwarunkowania prawne i rzeczowe, istotne dla aktualności tego gminnego dokumentu,
ważniejsze z nich to:
 zmiana przepisów prawa, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (2003 r.), ustaw regulujących ochronę środowiska,
 zmiany dokumentów wyższego rzędu, w tym planu zagospodarowania przestrzennego
woj. opolskiego (2002 r., 2010 r.),
 nowe dokumenty strategiczne na poziomie ponadlokalnym i lokalnym, w tym strategia
rozwoju gminy Tarnów Opolski na lata 2013- 2020.
 wnioski zgłaszane przez zainteresowane instytucje, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne.
Wobec zasadniczych zmian prawnych, rzeczowych, graficznych i redakcyjnych,
dokonanych w stosunku do studium uchwalonego w 1999 r. – redakcja zmiany studium
nastąpiła w formie 2. edycji, bez oznaczenia zmian wprowadzonych w stosunku do 1. edycji
studium.
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Studium jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy poprzez wskazanie
planowanych kierunków przeznaczenia i zasad zagospodarowania poszczególnych terenów w
swoich granicach. Studium stanowi podstawę do ustalania szczegółowych warunków i zasad
zagospodarowania w planach miejscowych
Zakres Studium określa art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
zawiera:
1. Część graficzną:
- Uwarunkowania rozwoju – w skali 1:10 000
- Kierunki rozwoju – w skali 1: 10 000
2. Część tekstową
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium wyłożonego do
publicznego wglądu
4. Dokumentację formalno-prawną studium
Czynniki przestrzenne, obok gospodarczych, społecznych i przyrodniczych stanowią
podstawę procesu kształtowania rozwoju gminy, stanowią o jej atrakcyjności dla
mieszkańców, również dla potencjalnych mieszkańców i inwestorów.
Dzisiejsza struktura przestrzenna gminy Tarnów Opolski jest wynikiem działalności
człowieka, wykorzystującej w całym okresie istnienia dobra naturalne – głównie korzystne
warunki dla gospodarki rolnej i leśnej oraz bazę surowcową dla przemysłu wydobywczego i
wapienniczego. Obecnie gmina ma charakter wielofunkcyjny, z postępującym zanikiem
dominacji rolnictwa i nasilaniem się funkcji mieszkaniowej we wszystkich wsiach, oraz funkcji
przemysłowej w Tarnowie Opolskim, w Kątach Opolskich i Przyworach.
Do istotnych uwarunkowań należy zaliczyć korzystne położenie gminy w województwie, w
bezpośrednim sąsiedztwie Opola, przy ważnych ciągach komunikacji drogowej, kolejowej i
wodnej.
Gmina stanowi także obszar tranzytu dla sieci infrastrukturalnych i komunikacyjnych o
znaczeniu ponadregionalnym, są to:
- napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV Wielopole - Groszowice,
- napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV Krapkowice – Groszowice,
- gazociąg wysokociśnieniowy Zdzieszowice - Kluczbork z trzema odgałęzieniami, w tym do
Opola i Wrocławia,
- droga krajowa nr 94 Zgorzelec - Tarnów,
- droga wojewódzka nr 423 Opole – Kędzierzyn,
- linia kolejowa nr 136 (E-30) Opole Groszowice – Kędzierzyn-Koźle,
- linia kolejowa nr 132 (CE-30) Bytom – Wrocław Gł.
Politykę przestrzenną gminy Tarnów Opolski przyjęto w zasadzie na założeniu - kontynuacji i
rozszerzeniu kierunków ustalonych w 1. edycji studium.
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Przyjęte kierunki zagospodarowania przestrzennego są kontynuacją i modyfikacją kierunków
ustalonych w 1. edycji studium, uwzględniają zaktualizowane priorytetowe cele strategiczne
gminy Tarnów Opolski, odpowiadają na zgłoszone wnioski.
W ustalonych w studium kierunkach rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej,
przyjęto jako zasadę wzmocnienie cech istniejącego zainwestowania:
- kontynuację i rozwój istniejącego przemysłu,
- aktywizację zanikającej funkcji rolniczej,
- podniesienie standardów zamieszkiwania i jakości przestrzeni publicznych,
- funkcjonowanie gminy jako całości.
Studium wyznacza tereny, które pozwalają w sposób jakościowy i ilościowy rozwijać
strukturę przestrzenną gminy. Większość terenów funkcjonalnych ustalonych w studium,
wynika z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowe,
nowe tereny ustalone w studium dla zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej - są
wynikiem przyjętych przez Gminę wniosków potencjalnych inwestorów złożonych do studium.
Nowe tereny nie zawsze zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów wcześniej
ustalonych w obowiązujących planach miejscowych. Zajęcie nowych terenów dla zabudowy
mieszkaniowej powinno nastąpić po wykorzystaniu terenów przeznaczonych w
obowiązujących planach dla tej funkcji.
Dyspozycje przeznaczeń kierunkowych ilustruje rysunek studium „KIERUNKI ROZWOJU”
w skali 1: 10 000.
Zmiany w stosunku do pierwszej edycji studium z 1999 r. obejmują przede wszystkim:
1) kierunki przeznaczenia terenów, wynikające z nowych potrzeb rozwojowych gminy,
wniosków złożonych do studium i w okresie poprzedzającym przystąpienie do jego
zmiany, wydanych w międzyczasie decyzji Wójta Gminy Tarnów Opolski o lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji innych organów,
2) podstawowe parametry zabudowy i zagospodarowania terenów, kierunki rekultywacji
terenów przekształconych i zdegradowanych,
3) regulacje wynikające ze zmian przepisów odrębnych.
Diagnoza stanu w poszczególnych dziedzinach, uwzględniajaca okres od 1999 r. (uchwalenie
I edycji studium) – wykazuje następujące zmiany:
Stan środowiska
o poprawa jakości wód powierzchniowych i stabilizacja jakości wód powierzchniowych;
o poprawa jakości powietrza atmosferycznego;
o pogłębienie depresji czwartorzędowych wód podziemnych, wywołane rozwojem i
odwadnianiem istniejących w bliskim sasiedztwie kopalni odkrywkowych wapieni;
o pogorszenie klimatu akustycznego w sąsiedztwie drogi krajowej nr 94 i drogi
wojewódzkiej nr 423, wywołane wielokrotnym zwiększeniem liczby pojazdów.
Gospodarka - działalność pozarolnicza
znaczący wzrost liczby podmiotów gospodarczych w zakresie działalności produkcyjnej i
usługowej:
- rozwój tradycyjnego w gminie przetwórstwa surowców wapiennych;
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znaczacy wzrost wydobywania kruszyw naturalnych.

Rolnicwo i leśnictwo
• zmiany struktury własnościowej na korzyść dużych gospodarstw indywidualnych;
• zmiejsze liczby aktywnych gospodarstw rodzinnych;
• niewielki wzrost lesistości gminy;
• ubytek gruntów rolnych, wywołany odkrywkową eksploatacją surowców mineralnych.
Uwarunkowania demograficzne, rynek pracy
• niekorzystna sytuacja demograficzna, postępujący spadek zaludnienia oraz pogorszenie
struktury wiekowej ludności (wzrost liczby ludności w grupie powyżej 60 i więcej lat);
• ustabilizowana liczba bezrobotnych, zarejestrowanych w okresie ostatnim okresie pozostaje na podobnym poziomie i jest wyższa niż odpowiednia wartość w powiecie
opolskim.
Mieszkalnictwo
 przyrost terenów mieszkaniowych i przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowę z
dostępem do infrastruktury drogowej i technicznej, uwzględniający występujące
potrzeby w całym okresie od 1999 r., realizowane poprzez miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego;
 ogólna poprawa estetyki i stanu technicznego terenów zabudowanych.
Infrastruktura społeczna
- zrealizowanie gminnych, publicznych obiektów i terenów sportu i rekreacji;
- zmiana struktury obsługi ludności w zakresie usług publicznych, oświaty i zdrowia w dostosowaniu do stanu ludnościowego i poszczególnych grup wiekowych ludności.
Infrastruktura techniczna
• rozwój infrastruktury komunalnej, zrealizowanie części planowanej sieci
kanalizacyjnej w Tarnowie Opolskim i Kosorowicach, przygotowane projektowo
rozwiązania dla kanalizacji kolejnych wsi;
• rozbudowa ujęć wód podziemnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej.
W studium przyjęto następujące zasady ogólne kształtowania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej:
o utrzymanie funkcji rolniczej, jako znaczacej funkcji gospodarczej w gminie;
o racjonalne wykorzystywanie potencjału produkcyjnego przestrzeni rolniczej dla różnych
form rolnictwa w sposób nie zagrażający środowisku;
o poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych w kierunku ich powiększania i
komasacji nieruchomości;
o poprawa struktury jakościowej gleb poprzez zalesianie gruntów marginalnych i najmniej
urodzajnych;
o dopuszczenie zabudowy służącej wyłącznie produkcji rolnej na gruntach klasy IV, V i VI
przy spełnieniu warunków dostępności komunikacyjnej i urządzeń infrastrukturalnych.
W studium ustalono zasady ogólne kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej:
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o użytkowanie lasów jest realizowane zgodnie z planami urzadzenia lasu,
o w lasach ochronnych respektować należy ich ponadgospodarcze funkcje,
o obszary leśne z zasady wyłączono z inwestowania innego niż służące gospodarce leśnej
oraz uzasadnionym celom publicznym i turystyczno-rekreacyjnym,
o założono stosunkowo duży program zalesiania najmniej żyznych gruntów rolnych klasy
V i VI, położonych w sąsiedztwie kommpleksów leśnych,
o z planowanych zalesień wyłączono łąki śródleśne, stanowiące ważny element
równowagi przyrodniczej, sprzyjającej bioróżnorodności.
Główne cele i zasady ochrony środowiska przyrodniczego w gminie Tarnów Opolski nie
uległy zasadniczej zmianie w stosunku do pierwszej edycji studium z 1999 r. Aktualne
pozostają podstawowe cele ekologiczne polityki przestrzennej gminy. Obowiązuje rozszerzona
i skorygowana kontynuacja działań i założeń przestrzennych oraz ochrona unikatowych
wartości, zasobów i walorów środowiska:
 zachowanie istniejących wartości środowiska przyrodniczego – uwzględnienie w
ustaleniach kierunkowych obszarów i obiektów objętych ochroną prawną i wskazanych do
takiej ochrony,
 ochrona zasobów i jakości wód podziemnych,
 wskazanie potrzeby racjonalnej i zgodnej z celami przyrodniczymi rekultywacja wyrobisk
poeksploatacyjnych, dotychczas zaniedbanej,
 zalesianie nieużytków i gruntów najmniej żyznych w sąsiedztwie istniejących kompleksów
leśnych oraz jako zieleni śródpolnej,
 poprawa czystości wód powierzchniowych – głównie poprzez skanalizowanie wszystkich
wsi w gminie,
 ochrona przed nadmiernym hałasem, którego źródłem w gminie Tarnów Opolski są drogi:
krajowa nr 94 i wojewódzka nr 423 oraz dwie magistralne linie kolejowe,
 ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym w strefach technologicznych linii
wysokiego (110 kV) i średniego napięcia (15 kV),
 ochrona przeciwpowodziowa - zakaz nowej zabudowy w dolinie Odry w zasięgu realnego
zagrożenia powodziami oraz w odcinku doliny rzeki Suchej, podtopionym w czasie
powodzi w 1997 r.
Polityka przestrzenna gminy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w szczególności
powinna uwzględniać:
• konserwację i rewaloryzację obiektów i terenów zabytkowych,
• ochronę historycznego układu przestrzennego i komunikacyjnego poszczególnych
jednostek osadniczych,
• ochronę terenow osadniczych przed niekontrolowaną pod względem estetyki architektonicznej, zabudową niedostosowaną do otoczenia,
• eliminowanie czynnikow degradujących układy historyczne jednostek osadniczych,
równocześnie utrzymanie istniejacej zabudowy o wartosci historycznej wraz z
elementami zagospodarowania - układem przestrzennym i komunikacyjnym,
zagospodarowanie obiektów opuszczonych;
• eksponowanie regionalnej odrębności obszaru.
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W zakresie rozwoju komunikacji przyjęto rozwiązania drogowe ustalone w obowiązujących
planach miejscowych i wojewódzkich, uzgodnione w procedurze sporządzania planów z
właściwymi zarządcami tych dróg, w tym:
o realizację obejścia drogowego wsi Walidrogi i Nakło w ciągu drogi krajowej nr 94, relacji
Zgorzelec – Medyka (Krzywa – Balice), wraz z przebudową i poszerzeniem pasa drogowego
na całym przebiegu przez gminę Tarnów Opolski, do parametrów klasy GP (główna ruchu
przyspieszonego);
o rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w przebiegu przez wsie Przywory i
Kąty Opolskie do parametrów klasy G (główna);
o budowę obwodnicy wsi Przywory (w perspektywie bliżej nie określonej);
o budowę obejścia w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O, w przebiegu przez wsie: Miedzianą,
Kosorowice, Tarnów Opolski (także w perspektywie bliżej nie określonej);
o przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych niespełniających nominalnych parametrów
drogi zbiorczej - Z, wyjątkowo – klasie drogi lokalnej – L;
o przebudowę publicznych dróg gminnych niespełniających parametrów wymaganych dla
dróg dojazdowych – klasy D i L;
o budowę nowych dróg dojazdowych klasy D do obsługi komunikacyjnej nowych zespołów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
o poprawę funkcjonowania transportu wodnego poprzez podniesienie parametrów
odrzańskiej drogi wodnej do uzyskania IV klasy żeglowności rzeki Odry, w tym:
- rozbudowę i przebudowę urządzeń hydrotechnicznych rzeki Odry,
- przebudowę jazu sektorowego w Kątach Opolskich na jaz klapowy;
- remont istniejącej śluzy pociągowej z awanportem w Kątach Opolskich.
Ustalony zakres modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej - obejmuje:
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
- utrzymanie, przebudowę systemu wodociągowego, rozbudowę sieci wodociągowej na
potrzeby planowanych nowych terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych;
- rozbudowę gminnych ujęć wody podziemnej w miarę rozbudowy sieci wodociągowej i
rosnącego zapotrzebowania na wodę;
- kontynuację budowy systemu kanalizacji sanitarnej; docelowo systemem sieci kanalizacji
sanitarnej planuje się objąć wszystkie jednostki osadnicze w granicach planowanych
obszarów zabudowanych.
W zakresie gospodarki odpadami:
- objęcie całej gminy zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych z
wywozem poza obszar gminy – do m. Opola;
- budowę gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
planowanego w Kosorowicach, w granicach zrekultywowanego gminnego składowska
odpadów.
W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
- modernizacja i rozbudowa istniejących sieci elektroenergetycznych średnich i niskich
napięć i stacji transformatorowych 15/04 kV, z uwzględnieniem terenów planowanego
rozwoju zabudowy;
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realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, do których
należy: planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną na obszarze gminy
oraz planowanie i realizacja oświetlenia ulic, placów publicznych i dróg publicznych.

W zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy:
 wykorzystanie gazociągów przebiegających przez gminę do zaopatrzenia poszczególnych
miejscowości w gaz przewodowy, budowa stacji redukcyjno- pomiarowej w Nakle oraz
sieci rozdzielczych gazu,
W zakresie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii – ustalono
mozliwość:
- realizacji urzadzeń wytwarzających energię elektryczną o mocy nie przekraczającej 100
kW na własne potrzeby oraz wytwarzających energię elektryczną oddawaną do sieci
elektroenergetycznej, wykorzystujących odnawialne źródła energii: energię wiatru, energię
słoneczną, energię wód płynących,
- realizację parków solarnych z modułami fotowoltaicznymi o mocy przekraczającej 100 kW.
Uwzględniono w studium inwestycje celu publicznego:
- zadania ponadlokalne wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego województwa
opolskiego, będące inwestycjami celu publicznego (ujęte w ustaleniach kierunkowych studium
w rozdziale III.7.1.
- inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym :
1) przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych niespełniających parametrów
odpowiadających klasie drogi zbiorczej - Z, wyjątkowo – klasie drogi lokalnej – L;
2) przebudowa dróg gminnych nie spełniających parametrów wymaganych dla dróg
dojazdowych – D lub lokalnych - L;
3) budowa nowych dróg dojazdowych klasy D do obsługi komunikacyjnej nowych zespołów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4) przebudowa systemu wodociągowego gminy, rozbudowa na potrzeby planowanych
nowych terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych;
5) rozbudowa gminnych ujęć wody podziemnej w miarę rozbudowy sieci wodociagowej i
rosnącego zapotrzebowania na wodę;
6) kontynuacja budowy sieci kanalizacji komunalnej, do pełnego wyposażenia terenów
istniejącej i planowanej zabudowy we wszystkich miejscowościach; etapowanie realizacji
inwestycji według wieloletnich planów budżetowych gminy;
7) budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
planowanego w Kosorowicach, na terenie byłego wysypiska odpadów;
8) modernizacja istniejących napowietrznych linii 15 kV, przebudowa kolizyjnych odcinków
napowietrznych na kablowe;
9) wzmocnienie zasilania gminy w energię elektryczną, modernizacje sieci rozdzielczych 0,4
kV;
10) wykorzystanie gazociągów przebiegających przez gminę do zaopatrzenia poszczególnych
miejscowości w gaz przewodowy, budowa stacji redukcyjno- pomiarowej w Nakle oraz
sieci rozdzielczych gazu,
11) inwestycje gminne na terenach sportu i rekreacji, oznaczonych symbolem US.
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Wszystkie wsie w gminie Tarnów Opolski są objęte obowiązującymi miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego.
Uwzględniając wymogi ustawy oraz istniejące uwarunkowania prawne i faktyczne – w
studium ustalono zakres i kolejność sporządzania planów. W pierwszej kolejności opracowane
będą plany miejscowe wsi Kąty Opolskie, Przywory i Miedziana – dla których zostały już
podjęte uchwały inicjujące. W dalszej kolejności sporzadzone zostaną plany wsi: Kosorowice,
Tarnów Opolski, Nakło. Jako ostatni przyjmuje się plan miejscowy dla wsi Raszowa. Brak
uzasadnienia dla sporządzenia nowego miejscowego planu wsi Walidrogi.
W razie wystepujących potrzeb będą sporządzane plany miejscowe dla inwestycji celu
publicznego oraz plany miejscowe terenów górniczych.
W końcowym rozdziale III.9. opisano najważniejsze obszary oraz obiekty problemowe i
konfliktowe zidentyfikowane w obszarze gminy Tarnów Opolski.
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